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Kapilola [.

Židovský obchodník.

věží chládek panující v „divanu“*) Sirova krámu,
jehož vzduch nad to prosycen byl vůní růžové

masti, činil vítanou protivu parna a žáru pouličního.
Židovští kupci, většinou staří, dávní přátelé majitele
toho obchodu, velmi často zacházeli do toho postran
ního pokoje neboli přístěnku za kupeckým krámem.

Obchod ten nalézal se v jedné z křivolakých uliček
jerusalemských, a to v tak zvaném „údolí sýrařů“
(Tyropojském) mezi horou Ofelskou na straně jižní
a horou Morií, na jejímžto temeni vypínala se nádherná
stavba chrámová, ze severu. Bazar (tržiště) byl vzdálen
tak tři minuty od městské brány, vedoucí k Béthfage
a Béthanii. Tato osada, známá jako místo palem, byla
asi _tak tři míle vzdálena od městských hradeb vý—
chodních.

Siro byl zámožný obchodník, jenž zdědil po svém
otci veliké bohatství a mnoho pozemků. Bílé vlasy
a dlouhá brada patriarchálních rozměrů dodávaly
mu ctihodného vzezření. Tváře jeho nebyly tak bledé,
jak obyčejně vypadají židovské obličeje. Byly spíše
červené a narůžovělá plet' pod jeho šedinami svědčila

*) Ač v následují-ím už řádku vysvětleno, co se tu rozumí slovem
arabským .divarf'; přece ještě zvláště podotýkám tu, že se tím
v přeneseném slova. významu rozumí místnost pohovkami (divamy)
opatřená. Na Východě rozumí se tím náš přijímací pokoj, dále po
radní síň. (Pozn. př.)
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jak o jeho zdraví tělesném, tak i -o zdravém způsobu
života. Ač mu šlo již na pětašedesátku, přece dosud
byl čilý a statný. Těšil se věru ze „železného“ zdraví,
ale mnohem více ho těšilo, že požíval pověsti bez
úhonného poctivce v kruzích obchodnických. Málo
jenom kupců v ]erusalemě „platilo“ tolik, co on u ob
chodníků alexandrijských, antiochenských a římských,
kdež mnozí jeho krajané byli usedlí.

Obchodoval hedvábnými látkami, tkanými čalouny
a proslulými koberci perskými. Avšak i jemné zboží
lněné a mušelíny indické měl na skladě, jakož i tyrský
šarlat. Mimo to ještě mnoho vzácností chovaly jeho
příhrady. Dostali jste u něho i ciselované dýky z da
mašské ocele, jež se daly v kotouč svinouti, skřínky
ze slonoviny s řezbami přeuměleckými, lakované práce
vykládané zlatem, perlami a drahými kameny; zkrátka
a dobře, vše, co tehdejší umění dovedlo vyrobiti,
mohli jste dostati v Sirově bazaru.

Jenom ne žádných soch; majitel toho krámu byl
příliš svědomitým židem, aby byl přestupoval zákon
židovský, jenž přísně zapovídal dovážení jakýchkoliv
obrazů do svatého města.

Když kterýsi z římských vladařů, přestěhovav se
z Caesareje do ]erusalema, opovážil se vztyčit na svém
paláci, severně chrámu, poprsí římského císaře, Siro
byl jedním z prvních židů, kteří se domáhali jejich
odstranění a když žadatelům židovským pohrozeno
bylo smrtí, neustanou-li obtěžovati, tu prohlásil náš
obchodník s hedvábím a jiným orientálním zbožím,
že jest ochoten raději život svůj obětovati nežli patřiti
na takový posměch- ze zákona Mojžíšova a I—IOSpodina
Boha israelského. Vladař obávaje se vážné vzpoury,



odeslal zpět obrazy a korouhve s podobiznami císaře
Augusta do Caesareje a do íma.

Obchod v Jerusalemě nečinil však (už jsme to na
pověděli) jeho jediného bohatství. Mnohem více činilo
jeho dědictví. Otec jeho za výtečné služby, jež pro-.
kázal císaři Oktaviovi, odměněn byl od něho vzácnými
dary v jerusalemě. Mimo to dostal velikánský dům
neboli zámek s mnoha pozemky kolem v Béthanii
a kromě toho krásný statek na severním břehu jezera
genezaretského.

Náš obchodník narodil se v Judsku, jakož i jeho
choť Eucharia. Oba pocházeli z královského rodu, a to
z rodu krále Benadada, jenž kdysi panoval v Damašku,
jak stojí psáno ve IV. knize Královské: „Přišel také
Eliseus do Damašku, a Benadad, král syrský, stonal:
i oznámili mu, řkouce: Přišel muž boží sem. I řekl
král Hazaelovi: Vezmi s sebou dary a jdi vstříc muži
božímu a zeptej se Hospodina skrze něho řka: Budu-li
moci povstati z této nemoci? . . .. I řekl mu Elise—us:
Budeš uzdraven" (7, 8, ID.).

jemná vůně, jež naplňovala obchod, pocházela od
vzácného zboží, s kterým Siro obchodoval, jednak
však, ba hlavně z příčiny přímé. Za krámem nalézal
se jakýsi druh „divanu" nebo-li soukromého pokoje,
svěsnami odděleného od obchodu a bohatě zdobeného
poduškami. Tam bývali pozváni vzácní zákazníci
z Damašku neb Alexandrie, z Adanu nebo dalekého
Východu, by si odpočali a po orientalském způsobu
pohodlně obchod s ním projednali.

Koutek ten býval zpravidla vábně chladný. Osvětlen
byl nezaskleněným, zamřížovaným oknem. Uprostřed
pokoje stál nízký stolek mramorový, na něm“ pak
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umistěn byl stříbrný podnos s alabastrovou nádobkou
——vázou s růžovou mastí pro potěchu a osvěžení hostů
obchodníkových.

Voňavkářství netěšilo Se u židů veliké vážnosti.
Vyrabitele voňavek stavěli židé do téže třídy jako
vlásenkáře a postřihače vinic. Ale Siro jednak pro své
bohatství, jednak proto, že obchodoval s mnohými
jinými věcmi daleko užitečnějšími než voňavky, ne
pozbyl svého postavení u svých sousedů, kteří často
přicházeli tam do toho postranního pokoje, aby tam
porokovali se Sirem o událostech dne. Vejda tam,
otevřel _host především víčko vázy, omočil konec prstu
v drahocenné masti, rozmazal ji po dlani a pak dla
němi pomnul. Potom přidržuje jich k nosu, ssál do sebe
se zálibou vůni Arabie nebo pověstných růží šaron
ských, ana zatím líbá vůně se rozlévala po zastřené
místnosti, odkudž do krámu vnikala, ulpívajíc na růz
ných kobercich a čalounech.

Židé byli střídmý a šetrný národ, jenom zřídka úto
čiště berouce k dráždidlům, nikdy však za hodin vě
novaných kupectví, prodeji svých tovarů. Siro opatřil
tu nádobku růžové masti pro osvěžení a zotavení svých
přátel, kteří si jí vysoce vážili. Byl to magnet, který
tak mnohého do jeho krámu táhl. A ježto každý něco
věděl, býval náš obchodník výborně Zpraven o všem,
co se ve městě sběhlo a i mimo město, aniž by býval
nucen teprve po novinách venku se sháněti.

Onoho rána, kterého naše povídka začíná, pražilo
syrské slunce hrozně. Bylo to v polovici měsíce Tamuzu
neboli našeho července. Dřevěná zásuvka okna v prů
čelí obchodu byla vytažena tak vysoko, jak to jenom
ozdobné závěsy připouštěly. Ano i pozlacené mřížovi
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bylo odstraněno. Sv'ěsny'v pokoji- za "krámem byly
poodhrnuty a všecky dveře do kořán pozotvírány.

Vzduch voňavkami prosycený nebyl nikterak ob—
čerstvující. Siro seděl na nízké lavičce ve stínu schodů
do krámu vedoucích. Než těšil se tam jenom chvilku
z chládku, neboť vystupující slunce brzy jej o stín
připravilo, Obchodní dům jeho stál v jedné z těch ulic,
jež se měsíčním srpečkem vinou kolem východního

- úpatí hory Sionské, hory „palácové“. Ulice byla úzká,
se žádnou vyhlídkou na žádnou stranu právě pro svůj
bočivý směr.

. Dlouhou dobu onoho rána byla ulice ta pusta až na
dva tři hochy, jižto se brzy mazlili se svými trpěli
vými oslíky, brzy zase je škádlili. Věčně hladoví psi,
ti „zametači“ jerusalemských ulic, ryli se ve smetí,
jež hospodáři byli do prostřed ulice vysypali. Siro
pozoroval se zájmem hladová ta zvířata, jež na sebe
navzájem vrčela a zuby cenila.

——Mišna*) má pravdu, pravil obchodník nahlas
sám k sobě, — když tvrdí, že pokrm zůstane tři dni vža—
ludku psově, ježto Bůh věděl, že se mu dostane žrádla
poskrovnu.

Tak se žahleděl na rvoucí se mezi sebou psy, že
ani nepozoroval, jak se kněmu blíží starý jeden známý,
až ho byl docela došel.

— Požehnání Hospodina Boha Abrahamova budiž
s tebou! Na mou věru, silně už na tebe, Sire, starota

*) Mišnu, (hebr.) je velká. sbírka, zákonných rozhodnutí nábožen
ských i civilních od starých rabínů, základ to židovského ústního
zákonodárství. Míšna, stala, se později základem. Gemáry, &niž spo
lečně splynula. v talmúd. (Pozn. př.)
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leze, když už sám se sebou hovory vedeš pro vy
ražení!

Co ho takto oslovil, byl Israel Ben Addai z „údolí
sýrařů“, jenž se znal se Sirem od chlapeckých let.
Vedle něho stál mladík, vysoký a rovný jako cedr,
jehož oči, hledící 2 pod hustě načrtnutého obočí, byly
jasné a pronikavé, na první pohled všeho postihující.
Tvář jeho byla krásně ovální, pleti pak byl temně
olivové jako Hebrej (žid). Nos měl orlí,rty poněkud.
však hrubé. Na lících vidny byly prosvítající růžičky,
svědčící o výtečném zdraví. Siro pozoroval ho s ob—
divem, ale ne bez povzdechu nad svou zašlou mladosti.

— Předvádím ti, Sire, hosta, pravil Israel Ben Addai,
aby se tohoto dnešního parného rána poosvěžil tvými
vzácnými voňavkami, jejichžto vůně rovná se vůni
kadidla ve chrámě v době večerních obětí.

Trojice vešla do bazaru. Siro uklonil se hluboce na
pozdrav cizincův: — Pokoj domu tomuto! a poté
poděkovat

—_-Kéž se, Synu můj, tisíceronásobně zvětšený vrátí
v srdce tvé a kéž život tvůj šťastně se jednou skončí!

Slaboučký mráček — cosi jako stín bolesti, snad
předtucha budoucího neštěstí — přelétl přes tvář
mladíkovu.

— Vstupte, prosím vás, do mého „divanu“, tam se
csvěžite mou růžovou maStí. Mnozí přátelé moji tvrdí,
vzácný hosti, že je lepší než červené víno damašské
nebo hrozny sorecké. Sám budeš moci posouditi.

Co se brali do přístěnku za skladem, Israel Ben
Addai, používaje volnosti starého přátelství, před
běhl je. Byltě již spustil svěsny postranního pokoje
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a v té, co Siro s mladým cizincem tam vkročil, otevřel
víko na nádobce s vonnou mastí.

— Poshov, dobrý Israeli, pravil Siro. Na počest
hostův _- víš, že nám naše svaté knihy velí, bychom
nebyli váhavými v pohoštění cizinců — donesu nové
a lepší masti vonné.

Israel Ben Addai přivřel víčko s patrným uspoko—
jením Co Siro zvolna se schodů stoupal, aby vzácnější
masti donesl, zašeptal Israel Ben Addai cizinci:
— Veliká to pro tebe čest. Zřídka jenom vytasí se tento
obchodník s drahocennymi tovary se svými nejvzác
nějšími poklady. Věru, veliká to pro tebe čest! Nikdo
nemá vzácnějších, neboli dražších mastí ani draho
cennějšího kořcní k balsamování mrtvol. Tahle mast
-— ukazuje na alabastrovou nádobu na stole — je
vzácna, ale ještě vzácnější má hore ve svém skladě.

Přidržuje jednou rukou svého kaftanu, aby snad
neklopýtl, slézal Siro pomalu se schodů. Když se octl
v „divaně“, třímal v pravici zlatou nádobku s pře
bohatě tepaným víčkem.

_—Tu, drazí přátelé, pravil, je voňavka daleko jem
nější nežli růžová trest. Nebyli byste tak laskavi a
nezkusili jí?

Otevřel víko. Ať to byla tresť čehokoliv, jisto je,
že vůně její byla tak mile lahodna, že člověk rozkoší
zrovna dech v sobě tajil. Israel Ben Addai a cizinec, ba
i sám Siro,jenž si zřídkajen takového požitku popřával,
ponořili zlehka konec ukazováčků svých do té masti,
načež ji -—jak obyčejně — na dlani rozetřeli a s pa
trnou zálibou vůni její do sebe vdychovati se jali.

-—Pochválen budiž Bůh otců našich, zvolal Israel
Ben Addai s povzdechem vděčnosti, že popřál zemi
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a dovednosti lidské daru tak vzácného, jaký je tu
uložen! —-a přitom ukazoval na zlatou nádobku, již
hostitel v ruce držel.

— Amen! dodal cizinec rovněž nadšen. Věru, pln
štědrosti je Hospodin k svému vyvolenému národu!
Tahle mast hodila by se k pomazání brady Aaronovy.
Ba, mast tato je dražší oné, o které mluví Žalmista
Páně, že sestupovala na bradu Aaronovu.

— Jak a od koho máš tu voňavku? zvídal Israel
Ben Addai, hladě si napuštěnými dlaněmi bradu.

— Je to naše rodinné tajemství, na to obchodník.
Spokojte se, přátelé, 5 rozkoší, jaké vám poskytla,a
dále nepátrejte! I chystal se nádobku zase odnésti
nahoru.

— Prosím, pOSaďte se! je dnes nesmírně horko, ani
vodotrysk na dvoře neskýtá dnes žádného ochlazení,
pravil Siro, bera se již po těsných točitých schodech
do horního patra.

Ben Addai a jeho soudruh ochotně se svalili do
měkkých _podušek. Mladíkovy zraky pátravě těkalý
po krámě, do něhož bylo možno viděti skulinou mezi
svěsnami. S jakousi závistí pozoroval drahocenné
zboží na pultech nakupené, hádaje v duchu, jak veliké
bohatství asi uloženo bylo tam v té truhle železem po
bité, jež v koutě „divanu" stála. Truhla ta zvláštním
kouzlem na něho působila. Co v duchu odhadoval pev—
nost jejích tří visacích zámků, prohodil: — Není-liž
pravda, majitel tohoto krámu je jedním z nejbohatších
obchodníků jerusalemských?

——To také je, na to Israel Ben Addai. Zákazníky
jeho je veškeré kněžstvo chrámové. Dodává jim všecky
látky na bohoslužebná roucha, jakož i kment na —
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„efódy". *) Rouch těch dlouho nenosí, neboť jakmile
se trochu ušpiní, používají jich na knotky do chrámo
vých lamp. A i Annáš a Kaifáš u něho kupují své
potřeby, jsouce mu pro osvědčenou jeho poctivost
velice nakloněni.

— A na tom-li už přestává rozsah jeho obchodu?
——Co tě nemá?! je tu dále domácnost Herodova,

potom rodiny asmonejských knížat, jež sídlí — v jiho
západní části jerusalema. Co vzácného a drahého,
všecko výhradně od Sira odbírají. Věz, příteli, že náš
trhovec s obchodem otcovým zdědil i jeho dobrou
pověst. Není pochyby. že vlastní svou přičinlivostí a
rozšafností každým rokem o hezkou sumu peněz roz
množil své bohatství.

——Tož by tam v té truhle bylo na vyzbrojení celé
armády dost zlata? tázal se cizinec zcela vážně.

— Pst! okřikl ho Ben Addai. Buď na svá slova opa—
trný! I stěny mají uši. Máš-li nějaký záměr, tož ho
neprozrazuj, ani se nikomu nesvěřuj s tajemnými plány
svými! Zvláště před Sirem o tom ani nemukej, nebot'
nikdo z celého svatého města nesmířil se, jak se po
dobá, s nynějšímstavem našeho národa ochotněji,
než náš přítel tam nahoře.

Mladý muž pohodil netrpělivě rameny. Israelovi
Ben Addai zdál se posun ten velmi významným. Zdálo
se mu, jakoby z chování jeho vyčetl, že se zanáší ja
kýmsi velikým záměrem. Chtěl se ho na to pozeptat,

*) Efód bylo roucho židovských kněží, jež sestávalo ze dvou
částí, přední a. zadní, na. způsob škapulíře, jež na. ramenou spojeny
byly zvláštními Sponkami, do nichž zasazeny byly beryllové (ony

xovÉ) drahokamy s vyrytými jmény dvanáctera. pokolení israelského. (Pozn. př.)



ale zaslechna Sira sestupovati po vrzajících schodech,
stulil jazyk za zuby.

— Israeli Ben Addai, pravil obchodník, vstoupiv
zase do „divanu“, příteli, prohřešil jsi se proti zdvo
řilosti oproti mně a mému hostu.

Sýrař se zapálil a jal se cosi koktati v domnění,
že snad Siro jejich rozmluvu byl zaslechl. Než neměl
kdy svou omluVu přednésti, nebot trhovec, nepozoruje
jeho rozpaků, pokračoval:

— Dovolil jsi mně pohostinnu přijmouti jednoho ze
svých přátel a jak za to mám, návštěvníka našeho sva—
tého města Davidova, ale jména jeho jsi mně neřekl.

— Ach, prosim za odpuštění! Pro naši starou, přá
telskou důvěrnost úplně jsem na to pozapomněl. Dovol,
abychnapravil svou zapomnětlivost. Tu máš, dobrý
Sire, I—Iezira,syna jerišského Abbasa, kéž mu Pán po—
přeje pokoje a dlouhého života! Otec tohoto mladíka
poskytl mi jednou pohostinství a bezpečného úkrytu,
když Herodes vydal krutý rozkaz, aby zavražděna
byla všechna pacholata v Betlemě a okolí jeho, kdež
jsem se tehdy zdržoval. Bezbožný král ten, rodem žid,
zachvácen byl šíleným strachem nad zprávou, že se
narodil jakýsi král, jenž měl moc jeho uchvátit. Když
rozkaz ten byl vydán, je tomu teď, jak se zajisté upa
matovati dovedeš, deset let, prchl jsem z Betlema do
jericha se svými dětmi, a i—lezirůvotec přijal mě
tehdy pohostinu a poskytl útulku mým dětem. Snad
jsi, Sire, na tu sveřepou řež nezapomněl?

Otázka ta, jakkoliv se neviňoučkou zdála, uvedla
obchodníka do největšího rozčilení.

— Zapomenouti na ni! zvolal hluboce rozrušen.
Ach, co živ budu, na to nezapomenu! Nikdy nepřestane
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mi v uších zníti kvil a pláč těch dětí, když tak krutě
byly vražděny! Po dnes — za nočního ticha — slyším
zoufalý nářek jejich ubohých matek! Herodův rozkaz
proveden byl s bezohlednou strohostí! Všeho věku děti
byly vražděny, rubány a klány. A nejeden také otec
a matka nejedna byli tehdy zkoleni, že se opovážili
bránit a hájiti svých dítek. Ach, bylo to k zblázněni!
Bylo to hrozné — hrozně strašné!

Siro mluvil prudce a hlasitě. Tvář mu při tom zbru
nátněla. Posunky jeho byly svrchovaně rozčileny. Při
zmínce o této události z dějin svého národa přicházel
vždy do hněvu, jehož uklidnění, jak tomu bývá vět
šinou u mírných lidí, pobouří-li se jednou za onoho
času, vyžadovalo vždy značné doby.

-—Promiň, I—IezireBar Abbase, pravil Siro po krátké
pomlce, za níž tvář jeho pomalu, pomaloučku nabývala
své obvyklé barvy, promiň laskavě, jestliže jsem se
ve hněvu nechal strhnouti nad rozumnou míru, ale býti
svědkem toho, čeho jsem já tehdy byl — prohlížel.
jsem si právě olivový sad, který v Betlemě mám, když
krutý onen rozkaz byl prováděn — převiděti, co tehda
moje oči viděly — ach! to bych nesměl míti v těle
svém lidské srdce, bych nev2planul hněvem proti ta
kovému tyranskému ukrutenství. At uschne pravice
má, jestliže já ——já ——

Hlas jeho znova hněvivě zněl. Zdál se téměř „,za—
lykati“, když pravici svou jakoby ke kletbě pozdvihl.

— Otče!
Byl to jasný a libozvučný hlas a patřil sličnému

jinochovi tak s šestnáct jar starému. Poodhrnuv těž
kých záclon, stanul vedle rozechvělého otce a dotkl
se šetrně jeho pozdviženého ramene.
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— Prosím, dobří pánové, pravil jinoch, abyste za
čali o něčem jiném. Předmět ten přespříliš rozčiluje
starého otce mého, a tož se mu raději vyhýbáme.

Cizinec a Ben Addai zřeli před sebou jinocha v prv
ním rozpuku mužnosti. Byl nápadně Sličný. Stál tam
vztyčen jako svíce u vznešeném postoji, prostém však
jakékoliv pýchy. Hezir Bar Abbasa hned cosi v jeho
chování zaujalo, a tož klidná důstojnost a vznešenost,
již zdrželivost každému propůjčuje. Okamžikové vzru—
šení vykouzlilo na jeho lících nádech ruměnce, jenž
příkrou protivu činil 5 bledostí jeho tváře. Čelo bylo
vysoké a Spíše úzké, ale velmi bílé, nos poněkud
dlouhý, ale řecky rovný. Veliké, třpytné oči -—jeho
plemeni tak vlastní ——zastiňovaly dlouhé řasy, jež
dodávaly jeho tváři zvláštního rázu a výborně slušely
k jeho silnému, černému obočí a vlajícím kučerám.
Obličej byl spíše podlouhlý než obvykle ovální. Řada
hustých, bílých zubů tajila se zpravidla za pěkně vy
krojenými rty barvy růžovější, než tomu sic bývá
u jinochů jeho věku. Ozdoba předčasné mužnosti na
horním rtu zvyšovala ještě dojem jeho osobní krásy.
Však také pokládán byl Sirův syn za jednoho z .nej
krásnějších jinochů v Jerusalemě, ano i mezi chrámo
vými žáky, a ti pocházeli přece ze všech tehda zná
mých končin světových!

——Dobře, dobře, pravil Siro, už se nebudu rozčilo—
vati, už budu klidným. Nic se o mne neboj! Vrať se
jen, hochu můj, za svůj obchodní pult. Jak vidíte,
přátelé, obrátil se obchodník ke svým hostům, syn
můj trne vždy strachy, abych si snad neublížil, když
se o té řeži rozpovídám, a abych se vám upřímně
přiznal, stoupává mi opravdu krev do hlavy, když
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si na tu sveřepost vzpomenu. Tu tam ten bývá klid
můj. jinak trávím dni své ve svatém pokoji a spokoje
nosti, vzdávaje díky Hospodinu, Bohu našich, za mi
losti, jimiž mne obmyslil.

jinoch v_ida,že rozčilení otcovo skutečně pominulo,
vrátil se do obchodu. Hezir Bar Abbas, nejsaSirem
pozorován, jaksi se tomu celému výjevu cynicky
usmíval, než cítě se předpisy slušnosti zavázána něco
říci, poznamenal:

_- je mi, pane, upřímně líto, že moje návštěva za
vdala podnět k tak velikému znepokojeni tvému.
Vidím však, že sluha můj už s koni před domem stojí,
a tož nebudu dále baviti.

A ukloniv se hostiteli, zamířil k východu, pátravě
se kolem rozhlížeje.

— Bůh Abrahamův provázej tě, pravil Siro, at'
se množl statek tvůj a mnoho nechat dnů je tvého zde
na zemi putování! Ubírej se ve jménu spojení Svatého
a Požehnaného a „šechiny“*) jeho skryté a tajemné.
Požehnán bud' Hospodin na věky!

I—Iezirse při tom starcově žehnání hluboce poklonil.
Tím se mu povedlo nechat oba starce přejití mimo
sebe ke dveřím na ulici vedoucím. Bystřejšího pozoro
vatele nebylo by ušlo, že oči jeho, zatím co se krámem
pomalu bral, nepokojně od jednoho předmětu ke d'ru
hému pobíhaly. Kromě Sirova syna byli vtéchvíli vob
chodě zaměstnáni ještě tři pomocníci. I—IezirBar Abbas
nevšímal si moc obchodnikova syna, za to však tím

*) Šechina (hebr.) značí oblak nad slitovnicí se vznášející prostřed
dvou cherubínú. v kterémžto oblaku tajemným způsobem přítomen
byl Hospodin s lidem svým & z něho k němu —-skrze velekněze —
mluvíval. (P. překl.)
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usilovněji pátral po jistém, napřed už umluveném
:namení od jednoho z příručích.

jedním z nich byl židovský mládenec o něco starší
Sirova syna. Druhým byl čistokrevný Arab, vysoký
a snědý. Oblečen byl v tílcu sukni beduinskou. Hezir
byl překvapen., když viděl toho syna nezkrotitelného
kmene pustinného klidně a spokojeně pracovati mezi
čtyřmi stěnami. Třetím konečně byl krásný Egypťan
měděné barvy —-z Kaira. Rty jeho byly tenké; nozdry
pak se mu citlivě chvěly jako chřípě ušlechtilého oře,
co se v pohledu jeho očí zračil jakýsi strach. Pán říkal
mu Pathira. Bar Abbas zahleděl se na něho, jakoby
čekal od něho poznání.

Věru velmi bystrého zraku bylo by třeba bývalo
postřehnouti, že mezi Pathirou a Hezir Bar Abbasem
jakési dorozumění se děje. A přece tomu tak bylo.
Rychle jeden na druhého zamrkal. Spokojený úsměšek
přelétl po tom zamrknutí l—Iezirovutvář. Nato znova
mrskl I—lezirokem po Pathirovi, jakoby se na něm
jakési informace dožadoval. Pathira porozuměl tomu
pohledu. Opatrně a rozvážně, že nemohl tím ani sy
nova ani starého podezření vzbuditi, poodhrnulvté,
co se Bar Abbas právě mimo bral, těžké svěsny z při
hrady za sebou a dotkl se dvěma prsty okovaného
tam kufru. Jakmile uznamenal, že Hezir Bar Abbas
onoho kufru si povšiml, spustil opět svěsnu a vzdal
obvyklý „salaam“ (pozdravnou poklonu) s ostatními
příručími odcházejícím hostům.

Siro a jeho syn došli zatím s Israelem Ben Addai
a l—Ieziremuličních dveří, kdež znova si všeho dobra
přáli.

—--Pojď sem, Pathíro, pravil Siro, a pomoz hostu
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vsednouti na koně, ty pak —-Zamlechu, podrž koně
v hlavách!

Otec se synem a sýrařem stál ve dveřích „bazaro
vých“. Pathira držel Bar Abbasovi třemeny. Za té
chvilky promluvili šeptem spolu toto:

-— Co je v tom kufře?
_- Skvosty, vzácný pane.
-—V dubové truhle?
——Zlato.

-- Jak se jmenuje syn?
-- Lazar. Vše jednou zdědí.
-— Dobrá.
— A vy teď propustite mou Nigritu?
— Možná, nato Hezir Bar Abbas, nedbale vyšvihuje

se do sedla. _
Pathira si zhluboka vzdychl. Potom se na znamení

podrobení téměř až k zemi poklonil. Nicméně v očích
jeho příšerně se zablesklo, čehož si Bar Abbas dobře
povšiml, když dávaje poslední s Bohem Sirovi. za
vadil okem o černou tvář Egypťanovu. Než už se na
Pathiru nepodíval.

Co se cizinec, následován svým sluhou, poklusem
hnal k severní “bráně, pohrával mu spokojený úsměv
kolem rtů. Za bezděčné pomoci Israela Ben Addai,
jenž se cítil zavázána velikými díky otci I—Iezirovu,
dověděl se tento, že Sirův obchod chová v sobě téměř
neodhadnutelné bohatství.

Ať byl Bar Abbas v té době jakýmkoliv anebo jak
hluboce měl ještě později kleSnouti v životě svém,
původně jednal z vlasteneckých pohnutek. Ve své
první mladosti svijel se pode jhem, jež národ jeho
ujařmovalo. NeSpravedlivé utiskování lidu israelského
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judskými vladaři podnítilo jeho hněv. Nesnadno říci,
zdali v prvních dobách více roztrpčen byl na úředníky,
kteří repreSentovali římskou autoritu v jerusalemě,
nebo na nečinnost a úplatnost mnohých svých vlivných.
krajanů v Římě usedlých. Nebylo ho tajno, že by byli
mnoho u císaře Augusta pořídili, kdyby jenom byli
moci své využitkovali na prospěch svého uhněteného
národa doma.

Před lety studoval poměry rozsáhlé říše římské
a přesvědčil se o poctivých snahách císařových. Byl
přesvědčen, že veliký ten panovník přál si panovati
moudře a spravedlivě. Nebylo ho také tajno, že bohat
ství, kterým vládli jeho krajané v císařské „stolici“,
veliký vliv jim zjednávalo, jehož kdyby byli dobře
využili, mohli učiniti netoliko z Judska a Galileje,
ale z celé provincie syrské jednu z nejspokojenějších
držav římských.

V těch dobách, teď už dávno zašlých, sníval l—Iezir
Bar Abbas krásné sny. Ve svých mladických viděních
viděl svobodný lid israelský. Představoval si lsraele
opět pánem národů, zřel znova oživlou slávu a nádheru
šalomounovskou, znova utvrzený stolec královský
Davidův. Proč tak ochotně skláněli bratří jeho šíje
své pod jařmo cizího uhnětitele? Zdaž neměl v té době
přijíti Messiáš, byla-li pravdiva proroctví svatých
knih? A on — Zaslíbený — měl shledati lid svůj
otrokem pohanské moci? —- O, té hanby!

Tak zhusta se těmito a podobnými myšlenkami obíral
a za nočních snů dále je rozpřádal, že se jedné do'by —
ve svém mladickém nadšení — začal domýšleti, že ho
Všemohoucí vyvolil, aby zjednal svobodu vyvolenému
národu leho, jako průpravu k příchodu Messiášovu.
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Působil na city mnohých, takže jednoho času ——
mnoho let před tím, než naše povídka začíná ——měl
velmi značný počet stoupenců, hotových na jeho
pokyn sorganisovat, ano i vyko-nati hotovou vzpouru
Byl však tu osudný háček, naprostý skoro nedostatek
peněz. Bez peněz, tolik rozumu měl, nevyklube se ze
všeho n'c, leda jenom chvilkové vz k y p ění národ—
ních citů. Přesvědčiv se s hrůzou, že není s to, aby
opatřil potřebné kapitály k válce, vystříziivěl

S bolestí vzdalse naděje na vyvolání vzpoury Na
troskách jeho vlasteneckých snah a tužeb vybujela
plevel sobeckých záměrů Stal se z něho š p i n a v e c.
Nechtěl Se zříci vlivu, jehož nabyl na mnohé nadšence,
a tož po léta potom používal jich jako nástrojů a pro—
středků k svému vlastnímu“ povznesení, podpichuje
jich sliby budoucích slavných činů a konečného 1'15pěchu.
V mnohých případech počínal si přímo nesvědomitě
u volbě prostředků.

Sem na příklad spadá jeho jednání s Pathirou.
Fathira byl synem „hieroíanta“ (velekněze egypt.)
při chrámě bubastském v Kairu. Bar Abbas poslal
lidi, jemu slepě oddané, jako tajné jednatele do Egypta.
Na jeho návod unesli ti lidé Pathirovu ženu a drželi
jl v zajetí, z něhož měla býti propuštěna jen pod tou
podmínkou, že se Pathira v jerusalemě usadí, do služeb
Sirových se vetře, ba, bude-li možná, i důvěry jeho
si získá, by se tak dopídil výše jeho jmění, jakož itoho,
kdeže svoje poklady má uloženy, a posléze Bar Abba
sovi zprávu podal, kterak by bylo možná se jich
zmocniti.

Hezir Bar Abbas Spatřil mladého Egypťana, obět'
to svého smělého plánu, ponejprv o návštěvě Sírova
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„bazaru“, o níž jsme nahoře vyprávěli. Ti co Pathirovi
ženu unesli, vylákali ho jednou do _Iericha, kdež Egyp
t'anovi za ličeného strachu před „mocným pánem“
přímo pověrečné hrůzy před Bar Abbasem nahnali,
dovolivše se mu “na něho jenom úkradkou podivatí,
jakoby už to bylo velikým pro něho vyznamenáním.

_ježto běželo při tom jim samým o hrdla!
Pathira hned od svého dětství, jako vůbec všichni

jeho rodáci, choval pověrečný strach před židy. Sedl
na vějičku mu nalíčenou a z lásky ke své ženě jal se
pracovati pro Bar Abbasa, by jí pomohl na svobodu
a štascně zase s ní spojen, dnes nebo zítra vrátil se do
země Faraonů.
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Kapitola II.

Záhadný text.

bchodníkův bllý mezek čekal trpělivě přede dveřmi
krámu. Snědý bosý hoch, maje kolem beder a

přes levé rámě přehozený kus nahnědlé látky plátěné,
držel zvíře za uzdu. Bylo to pozdě už na večer téhož
dne, kdy Hezir Bar Abbas byl poctil svou návštěvou
bohatého obchodníka našeho.

Siro zdržel se neobyčejně dlouho ve svém „bazaru“.
Byltě onoho odpoledne poslal svého syna a Zamlecha
do paláce a s rn o n e js k ý 0 h knížat s celou haldou
drahocenných látek, jichžto některé jedna z princezen
přála si prohlédnouti,_ než si něco vybere.

Za dřívějších let byl by Siro, dav zboží na velblouda
naložiti, sám s pohaněčem se vypravil, aby obchod
uzavřel. Ale v poslední době zvykl si následkem po
kročilého věku svého a dostavující se slaboty vypravo
vati svého syna k uzavírám důležitějších obchodů,
dav mu napřed zevrubné poučení ohledně cen a způ
sobu výměny a prodeje.

Toho dne byl Lazar zadržán v paláci kromobyčejně
dlouho. Rozmarům a vrtochům koupěchtivých prince
zen toho dne nebylo míry ani konce. Dvakrát odnesl
Zamlech balíky zboží velbloudovi na hřbet a zas a
zase byl nucen donésti je do palácového a t r i a (přední
dvorany) Proto protáhl se návrat do „bazaru“
přes obvyklou dobu, totiž až do hodiny dvanácté. *)

*) Ač—za.zbytočne pokládám výslovně so tu zmiňovat o zvláštním
počít-ání hodin u židů, přcco po ty, kteří by snad se už na. to ne.
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Rodina Sirova nebydlela v jerusalemě. — Ohromné
jmění umožňovalo mu přebývati na zámečku v měs
tečku Béthanii, tři míle na východ od' ]erusalema
ležícím na silnici do jericha. Do toho domácího útulku
uchyloval se otec se synem každého večera po uzavření
krámu. Vzdálenost tu hravě urazili. Lazar zpravidla
cupával pěšky podle svého otce, drže za dlouhý provaz
mezka, jenž celkem nevyžadoval téměřžádného vedení,
ježto tu cestu mnohokrát byl už tam i zpět vykonal.

Než opustili hradby městské, bylo jim projíti úzkými,
křivolakými ulicemi, plnými různých krámův a ob
chodův. Otec a Syn dobře je znali, ale kdyby tak ně
jaký cizinec byl je provázel, byl by se nad ledačrms
pozastavil. V temných koutech krámů dřepěli řemesl
níci -u své práce, provádějice jedni umělé výrobky
tepaného zboží, jiní zase slonovinu zpracujíce, třetí
soustružnickými dřevěnými výrobky se zajímajíce.
A před krámy vyloženo bylo tu a tam zboží na prodej.
Tu jste viděli Spoustu ovoce, chráněného před sluneč
ním úpalem nataženou černou plachtou z velbloudí
srsti nad slabounkým lešením. Vedle něho seděl na
zemi jeho majitel, povždy bdělý, ale nikdy nevolající
kupců na svoje melouny, tykve, hrušky, granátová
jablka.

Kousek dále byli byste spatřili výstavku železného
a bronzového zboží, neobyčejně pečlivě a vkusně
uspořádaného. Tam zase vyloženo bylo zboží z vyře—
závaného a voňavého dřeva. Obchodníků s drahocen

pamatovali ze školy, podotýkám, že židé počítali zvláště den a.
zvláště nóc, dělíce je na. 12 hodin, takže naše 6. hodina, ranní byla
.východištěm; i rovnala, se 6. hodina. našim 12 (polodni); 12. hodina
rovnala. se naším šesti večer. (Pozn. př.)
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nými úbory nebo látkami na šaty byla síla. Přes 'tu
chvíli narazili jste na houfy oslů a velbloudů k pro
najmutí. Opatrovníci “těch zv1řat podřimovali na od
poledním slunci na schodech domovních, svíraji'ce
i v dřímotách pevně v rukou svýchprovazy, _iežne
dopouštěly soumarům se zatoulat'a zaběhnouti

Psi byli, kam jste se jenom podívali. Občas spatřili
jste průvod nábožný z některé synagogy se vynořit,
vedený knězem s číškovitým turbanem na hlavě a
s řemínky kolem čela a paží.

Příležitostně vystoupil z nějaké bohatší synagogy
kněz v bohatě vyšívaném „eíodu“, drženém pohro
madě zlatými nebo stříbrnými sponami na ramenou
Vedl-li průvod kněz té třídy, pak míval ruce na prsou
křížem přeložené a oči k nebi pozdvižené, jakoby roz
jímal anebo rozmlouval s velikým ]ehovou. Místy
byly ulice tak těsné, že se střechy nad nimi na způsob
moderních arkád klenuly. .

V _tédobě vedla dvoje vrata z města ve východních
jeho hradbách. jedna z nich známa byla pode jménem
brány „rybné“. Brána ta nalezala se kousek severně
od chrámu a silnice od ní vedouci běžela podél za
hrady Gethsemanské. Druhá nalezala se jižně chrámu
a silnicítamtudy vedoucí bylo o něco bliže d'o Béthanie.
Obě silnice sbíhaly se v jisté vzdálenosti za městskými
hradbami. —

Onoho dne nezastavoval se Siro — proti obyčeji
svému — ani cestou ani nevešel do žádné ze čtyř set
osmdesáti synagog neboli modlitebnic, jež se tehdy
v jerusalemě nalézaly, nýbrž kázal synovi zahnouti
s mezkem do chrámu na hoře Morii.
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Bera se podél západních hranic chrámu, došel nej
prve porad'ního domu „Sanhedrímu“ (velerady ži—
dovskéj, odtamtud pak k rohu tvrze „Antonia“ zvané.
Zahnuv za roh slezl s mezka, jejž ponechal v opatro
vání synové, a prošel sloupovím obrovské budovy.
Kněží byli už stříbrnými polnicemi do města vytroubili
hodinu večerní oběti. Jasný a plesný zvuk polnic těch
nesl se ulicemi městskými, vnikaje do každého pří
bytku. l—Ilaholjejich odrážel se o stráně a rokle kolem
jerusalema. Na to vyzvání k modlitbě večerní odpo
vídáno jásotem z údolí.

Siro vystoupiv po schodech do nádvoří pro pohany
prošel „krásnou branou“ z tepaného bronzu a vstoupil
do té části chrámové, jež vyhrazena byla mužům.
Večerní obět byla již zahájena, jak tomu nasvědčoval
sloup kouře, vystupující s oltáře zápalného. Pobož
nost obchodníkova netrvala tedy dlouho; zanedlouho
nalézal se už zase se synem na cestě.

Oba byli dobře známi římské hlídce u brány „rybné“,
jež ji uzavírala na noc na dané znamení od římské
posádky ve tvrzi Antonií.

— Dnes večer jsi se jaksi opozdil, Sire, pravil římský
důstojník, jenž už jeho otce znal.

— Však jsem si také pOSpíšil. Podíval jsem se dobře
na „vodní“ hodiny chrámové, neboť'zbývaly toliko
čtyři minuty do uzavření brány, a kdybych nebyl
sem za tu dobu stihl, byl bych nucen býval dnes ve
svém obchodě přenocovati.

Jednou však se přece zpozdřil, a tehdy byl Lazar
nucen dáti důkladné zpropitné důstojníkovi, by mu
otevřel dvířka. V té však době volíval Siro, byl-li
obchodem zadržen, raději ve městě přes noc zůstati,
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než aby pěšky vykonal cestu do Béthanie, jež činila,
poněvadž byl hezky tělnatý, více než cestu jedné
soboty ——pro jeho arci osobu.

— Mně se pranic nelíbí pohled našeho ranního hosta,
pravil Siro, co mezek povážným krokem šlapal cestu
do Béthanie.

— Proč pak, otče? Zdál se přece býti zdvořilým
a milým. Nikdy nebyl nikdo tak příjemně dojat jak
on, když jsi mu nabídl jednu ze svých nejvzácnějších
vonných mastí.

— To je pravda, synu, ale přes to přese všecko se
mi jeho pohled nelíbí. Příliš veliký nepokoj zračil se
v jeho očícl'i. Víš snad něco o něm, Lazare?

— Egypťan, jehož jsi nedávno do svých služeb při
jal, zná ho, zdá se mi. Jsem přesvědčen, že se už někdy
viděli, a soudím tak z rozmluvy, již Spolu měli, co
Bar Abbas na koně vsedal. Lidé úplně si cizí neroz
právěli by spolu tak rychle ani šeptem.

— Víš, o čem si povídali?
— Nevím, otče; ale Pathira zdál se býti neobyčejně

rozrušeným. Celé odpoledne dnes jenom vzdychal a
vzdychal. Byl velice roztržit. Mám za to, že zítra ne
dovede ani jednoho kusu zboží nalézti, jež dnes za
ložil. .

— To je zvláštní, mumlal pro sebe Siro. Pathira
donesl si z Kairu doporučení od Elbona, váženého
obchodníka, s nímž jsem už dlouhá léta ve spojení ob
chodním. jeho slova"platí u mne téměř tolik, co slova
Mišny.

— Pathira zdá se býti velice smutným, poznamenal
jinoch.
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— Inu, to by nebylo nic zvláštního, nato Siro, každý
člověk ze ženy narozený naplněn bývá mnohými bí
dami. Každé srdce má svou trpkost. Co dí Gemara.>
„Vzdechy rozdírají srdce lidské“. Každý z nás musí
nésti své břímě. Když jsem se ve svém mládí učil
Mišně a Gemaře, tu jsem se také učil této průpovědi:
„Kdo po čtyřicet dní za sebou-jdoucích nepoznal žádné
žalosti, ten hojnou vzal odměnu na celý život svůj“.

Stařec se po těch slovech odmlčel. Synovská úcta
nedovolovala Lazarovi přetrhnouti pásmo myšlenek
otcových. Při vzpomince na bědy lidské zatěkal Sirův
duch do minulosti. Vzpomínal své Eucharie, milené
ženy, již před šesti lety byl uložil do rodinné hrobky.
Odté dobystále truchlil ztráty matky svých dětí. Nikdy
se úplně z té rány nevzpamatoval.

Když se jednoho večera zrovna touže cestou domů
vracel, potkal se s jedním ze svých sluhů, jenž mu
zvěstoval, že jeho paní náhle onemocněla a že prosí
pána svého, by pospíšil k loži jejímu. Byla zasažena
slunečním úpalem. Manžel stihl domova krátce před
tím, než duš-i svou vydechla. Nenabyla však vědomí,
by se mohla rozloučiti s chotěm svým a dětmi.

Kromě toho domácího bolu ještě jiné veliké hoře
hlodalo neustále na srdci starcově. — Jeho sousedé,
ano i ti, co ho dobře znali, byli toho přesvědčení —
však to Israel Ben Addai byl téhož dne Hezir Bar
Abbasovi také řekl, —-že bohatý obchodník s koberci
a čalouny jest úplně spokojen s uhněteným stavem
svého národa.

Kdyby ho sousedé byli lépe znali, byli by viděli,
jak velice se klamou. Že město jeho pýchy a lásky.
město Davidovo, svatý Sion proroků, kdež Hospodin
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Bůh viditelně přebýval v „šechině“ uprostřed. svého
vyvoleného l.du, ——že'to slavné město jeho lásky,
kolem něhož se byla soustředila zbožnost celých věků;
že to město stalo se hrobem nadvlády národu, jenž pra
vého Boha neznal, ano i svou ohavnost pohanskou do
jeho hradeb vnesl; že hrdé plémě Abrahamovo bylo
nuceno skláněti šíji svou před hrdým výbojcem a
mlčky snášeti různé útrapy a útisky od _lidíhrubých,
již nebyli s to, aby porozuměli duši židovské, — vše
to hnětlo a otravovalo Lazarovu otci život.

Proti různým daním a poplatkům nereptal. Vždyť
se mohl bohatě odškodniti za toto vydírání při prodeji
různého zboží rodinám římských úředníků a při do
dávkách různých tovarů do Říma. Byl dost zámožným,
aby bez obtíží zapravil vše, co bylo od něho žádáno. —
ale býti Římanům poddaným. doprošovati se těch
cizinců smí-li vstoupiti do města otců svých anebo
je, kdyby chtěl, opustiti, nesměti se v jisté hodiny
noční na ulici ukázati. to ho snad kromě smrti jeho
drahé Eucharie nejvíce soužilo a trápilo. Tentokrát
uvažoval o všem tom déle než jindy. Posléze si bo
lestně povzdechl: — Jak dlouho! jak dlouho, Hospo
dine, Bože Abrahamův, Isákův a ]akob'ův! jak dlouho,
ó Bože otců našich, bezbožný vítězství slaviti bude
nad lidem tvým? Povstaň v moci a síle své, ó, Svatý
lsraele! Rozptyl mocnou paží svou nepřátele a očišť
město svaté'od pohany jeho!

Mladý Lazar naslouchal uctivě těmto vzdechům
otcovým. Slýchal ho nejednou před tím za cesty k do
movu tak k nebi lkáti.

Ač Lazar pro svůj mladý věk ani vůbec ne oyl scho
pen porozuměti vroucnosti náboženské vlasteneckých
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citů otcových, přece ion trpce nesl porobu svých bratří .
I on přál si svobody národa svého, třebas ne tak ho
roucně jako otec, přece jenom svým způsobem a svou
měrou.

Siro, jako vůbec všichni starší židé té doby, viděl
v Hospodinu Bohu vyvoleného národa také jediného
představitele světské nadvlády. U něho vla st e
nectví bylos náboženským přesvědče
n ím tak těsně sloučeno, že v životě praktickém bylo
to vlastně jedno a totéž. Jinoch však po boku kráče
jící měl v tom ohledu již širší obzory. Studoval právě
Mišnu s Gemárou neboli jejím výkladem pod Gama
lielem, jenž byl jedním z ne-jliberalnějších rabbí chrá
mových. Takovou touha jinochova po rehabilitaci
rozptýlených židů v městě Davidově, třebas tryskala
z důvodů více altruistických (nezištných), nelišila se
vlastně od otcových tužeb ničím jiným leda intensitou.

— Myslíš, otče, tázal se, že už brzo za své vezme
poroba národa našeho pode jhem římským?

Když se byl Siro ze svého vzrušení vzpamatoval,
odvětil: — Kdy ona za své vezme, doba ta jest zajisté
blízka. Dle našich svatých knih, zejména dle proroctví
Danielova, sedmdesát téhodnů neboli čtyři sta deva
desát let už minulo. Proto nyní v celém národě našem
to vře, kde kdo toužebně hledí vstříc příchodu Messiá
šovu. Co o tom soudí chrámoví kněží, synu můj?

Lazar byl věru s to, aby na to odpověď dal. Na—
vštěvoval pilně každého rána chrámovou školu, kdež
se učil výrokům Písem sv. a talmůdu. — Každý
vzdělanec té doby studoval obě ty knihy a ovládal
poněkud i magii. Ano, zjednati si znalost magie (kou
zelnictví) pokládáno bylo tehdy za tak důležito, že
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nebylo nikomu dovoleno zasednoutí do „sanhedrimu“,
kdo se nemohl vykázati také mistrovstvím v tom
umění.

V poslední době vykládali židovští učitelé mnoho
o příchodu Messiášově a o naplnění se proroctví. Mládež
s dychtivou pozorností poslouchala jejich výklady,
doma pak vyprávěla o slavných údajích, o nichž byla
v kněžských kolejích slyšela, — o údajích, jež budily
v lidu oprávněné naděje na brzké vysvobození
z otroctví, jemuž se nikdy nebyli Israelité zcela po—
drobili. .

— Když jsem se dnes ráno ze školy vrátil, pravil
Lazar, chtěl jsem se tě, otče, pozeptati na smysl
jistých tajemných mi výroků učitelův, ale příchod
Bar Abbasův a Israele Ben Addai zabránil mi v tom.

——Co ti působí nesnáze, synu můj? Snad budu
moci je rozptýliti.

— Tohle to, otče můj! Kněz Abiathar, na němž
byla posledně řada při chrámě posluhovati, dává teď
lekce, než se vrátí ke své rodině v Magdale, v chrá—_
mové škole. Dnes ráno rozpovídal se ohnivě 0 budou
cím Vykupiteli našeho národa, jenž se má brzo obje
viti. Předčítal nám z onoho posvátného pergamenu,
na němž zapsána jsou proroctví Danielova, tato slova:„Tedy viděl jsem u vidění nočním: A
aj, s oblaky nebeskými přicházel jako
syn člověka a přišel až k starému dnů:
a postavili jej před obličej jeho. —
I dal jemu moc a čest i království, a
všichni lidé, pokoleníajazykové slou
žiti budou jemu; panství jeho jest
panství věčné, kteréž nebude odňato,

27



a království jeho, kteréž nebude zru
še no“ (7, 13—14).

— Aj, to jsou skvostná slova! přerušil ho Siro.
Mluví o mocném z našeho národu, jenž přijde a znova
obnoví slávu David'ovu a Šalomounovu. Díky Bohu
otců našich, že doba ta již přišla a že já, -— i já
ve své starobě, ——mohu se nadíti, že Spatřím moc
ného osvoboditele a obnovitele Israele! Tot' přece zcela
jasno, Synu můj; — co ti působí v tom rozpaky?

— Otče můj, toto místo Písma sv. nedělá mi ne
snází, na to Lazar. Ale po Abiatharovi četl nám
Hillel z jiného závitku proroctví a to, co on nám
četl, zdálo se odporovati tomu, co nám byl přečetl
Abiathar.

— Ne, ne, synu můj; nic nemůže odporovati tomu
slavnému proroctví; ať vám kněží co chtěli z po
svátných knih předčítali, velikého toho přislíbení
další jejich slova nemohla a nemohla popříti! Musí
přijíti židovský vykupitel!

Sirova tvář nadšením plála. Oči jeho, stářím se už
kalíci, při myšlence na šťastné dni svobody jen jen
zářily. jakoby se byl napil dobrého vína, tak všecek
se rozjařil.

— Co vám vlastně četl Hillel, jež by ono přislí
bení v niveč přivádělo?

— Dnes ráno, ujal se slova Lazar, četl nám z pá
tého závitku Danielova slova tak divná, že jsem se
až zhrozil, neboť vzbudila ve mně mínění, přijde-li
Messiáš, že bude úspěch jeho věru zářný, ale zároveň
také rychle pomíjející.

— Kterak to? Jak to, synu můj?
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-— Inu, tak tomu nasvědčují slova, jež nám dnes
ráno učitel předčítal. Znějí takto: „A p o t é h 0—dnech šedesáti a dvou zabit bude Kris
tus, a nebude lid jeho, kterýž ho zapře.
Aměstoisvatyni rozmete lidjeho své
vodou, kterýž přijde: a konec jeho po
hubenía pokonci boje uloženézpusto
šení; Utvrdí paksmlouvu mnohým jed
ním téhodnem, a v polovici téhodne
přestane ob ět a obětování, a bu de v ch rá
měohavnost spuštění, a až do skonání
a do konce trvati bude spušt ění“ (Daniel
6, 26— 27).

— Dobře se učíš, pravil otec jeho, když byl syn
dopověděl dlouhý citát. I je mi potěchou na stará
leta, že čas, který ve školách trávíš, nepřichází na zmar.

Na tu chválu otcovu zalila se bledá tvář Lazarova
lehynkým ruměncem radosti. _

— Děkuji ti, otče, za nezaslouženou pochvalu.
Snažím se, jak jsi mě učil, svědomitě využitkovati
času. At' mám jakékoliv chyby, chvíle ztrávené
s učiteli zákona jsou mi příliš drahocennými. Než,
co soudíš, otče můj, o tom podivném rozporu?

— A nevyložil vám toho ani Hillel ani Gamaliel?
— Ne. Gamaliel nepřišel dnes do školy. A na tváři

I—lillelovězračil se tak jasně hluboký bol, když ono
hrozné místo četl, že si nikdo z nás netroufal dále se
ho tázatí, a já jsem měl příliš velikou úctu před po
svátnými učiteli, bych se v soukromí byl přeptal na
mínění a smysl toho proroctví.

— To jsi, synu můj, dobře učinil. Nesluší se něco
takového na mladíka.
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— Ale, otče, jaký asi může býti smysl tak příšerné
pohrůžky? Slova ta přece zdají se býti zcela jasnými.
Napřed přijde Pomazaný Páně s velikou mocí, ale na
konci nastane pohroma. I chrám Nejvyššího má býti
rozbořen. Oběti, jež od dob návratu ze zajetí baby—
lonského nikdy nebyly přerušeny, mají přestati!

— Nemohu ti toho vyložiti, na to smutně Siro,
Bůh mluví v tajemstvích k vyvolenému lidu svému
ústy proroků. Není každému dáno vniknouti ve smysl
inspirovaných věštců. Tím méně dovedu já ti vyložiti
pravý význam onoho proroctví. Kněží a rabíni musí
ti slova ta vyložiti, neb oni jsou vykladači slova božího.

Pomlčená zavládla mezi nimi. Myšlenky starcovy
zabývaly se rozporem mezi oněma dvěma výroky.
Probral se ze svých dum teprve, když se mezek sám
od sebe zastavil u. pramene béthfageského, tak dvě
třetiny cesty do Béthanie. Roztroušená osada ta měla
svůj název oo skvostných fíkových stromů, jež se tam
neobyčejně dařily. Veřejná studna, u níž se zvíře
bylo zastavilo, nalezala se ve stínu a chládk'u smokvoní.

— Mně se ten I—IezirBar Abbas nelíbí, pravil Siro,
rozpovídaje se o tom, co se mu znova nejprve v mysli
vynořilo, když se opět na cestu dali.

.— Mám za to, otče, že by ti měl dostatečným
rukojmím jeho karakteru býti Ben Addai. Dlouholetý
přítel tvůj snad by ti nepřivedl do domu člověka,
na něhož by nebylo lze se bezpečiti?

— Máš pravdu. Vědomě zajisté ne; než nezapomínej,
že Bar Abbas byl mu až toho dne naprosto nezná
mým. Israel Ben Addai byl nucen přijmouti hosta jehož
otec jemu a jeho rodině za Herodova pronásledo
vání poskytl bezpečného útulku. '
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— Proč vlastně nedůvěřuješ tomu Bar Abbasovi?
tázal se syn, jenž byl teď nucen statně vykračovati,
ježto mezek, blíže se stáji, do kroku dal.

— Sám j'aSněnevím, ale mám jakésitušení, že člověk
ten mé rodině nebo některému jejímu členu veliCe
ublíží.

—Starci je jich snymítibudoua mlá
denci jejich vidění v ídati budou, za
bručel Lazar polonahlas. Otec sice zaslechl jeho za
bručení, ale neporozuměl, co vlastně pravil.

— Co s to, Lazare, povídal? otázal se ho.
—-Otče, jal se poněkud rozpočitě koktati syn, od

pusť, budu-li se ti zdáti neuctivým. Když jsi se zmínil
o neblahé předtuše, tu jsem si bezděky vzpomněl na
slova jednoho z našich proroků a mezi zuby jsem je
„prosíkl“: „Starci jejich sny míti budou a mládenci
jejich vidění vídati budou.“ — Nemyslíš otče, že
tvoje předtucha budoucího neštěstí v případě Hezir
Bar Abbasově je pouze snem?

A vida otce hlavou vrtěti, pokračoval:
— Nikoliv snad ve smyslu proroctví, ale přece jenom

snem. Proč by nahodilá návštěva cizince měla roz
rušiti klid duše tvé nebo zkalit pokoj dnů tvých?
Možná, že toho člověka nikdy už nespatříš.

— Kéž by tomu tak bylo! Kéž by tomu tak bylo!
Dejž Bůh, aby tomu tak bylo! Než jakýsi niterný
hlas mi praví, že já a dům můj litovati budou toho
dne, kterého cizinec ten vkročil pod střechu mou.

— je mi líto něco takového slyšeti. Než neutrapuj
se tím, otče! Vyraz si to z hlavy a zapomeň, že jsi
kdy toho muže viděl.

— Už jsem to zkoušel a ještě seo to pokusím.
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Než po celé dnešní odpoledne a občas i za cesty
naší domů šly na mne strachy z jakéhosi neštěstí.
Cosi hrozného, nevím, co by to bylo, jakoby se mi
nad hlavou vznášelo. je mi zrovna tak, jak mi bylo,
když tvoje matka, Eucharía, před šesti lety náhle
skonala. Onoho dne, podnes se na to dobře pamatuji,
pořád šlo namne jakési nedobré tušení. Ani ve snách
však mi na mysl nepřišlo, že by mne taková rána
čekala! Od toho dne bylo mi u srdce jako vrabci na
střeše Smutně sedícímu.

Znova se odmlčel. jaké také útěchy mohl mu mladík
Lazarova věku poskytnouti? Neměl zkušenosti, která
by jej byla uschopňovala rady dáti člověkovi jednou
tak starému, jak byl sám. A tož jednak u vědomí

- své neschopnosti, jednak z vrozené uctivosti synovské
zachovával uctivé mlčení, jež pot'rvalo, až rozumné
hovádko se zastavilo u. Sestupného balvanu před
béthanským dvorcem.

„Zavolej služebnych, Lazare, a podej mi ramene!
Dnes jaksi neobyčejně tíží mě léta moje.

Služební hned přichvátali, by svému pánovi poslou
žili. jeden pomáhal mu z dlouhého bílého pláště
cestovního, druhý nabízel mu berlu, co třetí odváděl
do stáje bílého mezka, jenž tak často starého obchod
níka dovážival na svém hřbetě do jerusalema a z ]e
rusalema do Béthanie.

——Otče, pravil Lazar, zapomeneš na ty pochmurné
myšlenky, jen co ti služebníci nohou umyjí a co Se
večeří osvěžíš.

Stříbrovlasy kmet, opíraje se vší tíhou o synovo
rámě a vrtě beznadějně hlavou. vešel do stavení.



Kapitola III.

Zákona učitel.

Večer onoho dne, kterého se sběhly události v předešlých kapitolách vypravované, hověl si Zadiel Ben
Israel, zákona učitel, na střeše svého domu v Jerusalemě.

Slunce zapadalo šarlatovým kotoučem na západě.
Třpytné plotny stříbrné snuly se po blankytně hladině
nebeské. jemný západní vánek zlehka pohyboval
jeho bradou sem a tam. Ruce maje na kolenou po
loženy, seděl nehybně, zabrán v hluboké dumy.

arlatový kaftan v ladných řasách Splýval po jeho
postavě. V domácím ústraní byltě poodložil malebné,
turbanové pokrývky s hlavy, odznaku to rabínského,
takže mu jasně viděti bylo vySOké čelo s ušlechtilou
hlavou. Jasné, pronikavé oči a ostré rySy kolem úst
prozrazovaly ducha schopného chápati sebe odtažitější
(abstraktnější) věci. Byla to „osvícená“ tvář, avšak
při bystřejším pátrání byli byste v ní postřehli patrné
stopy neukojené duše, prahnoucí po čemsi dosud ne'
dostíženém.

Zadiel Ben Israel byl neobyčejně honěn v židov
ském zákoně a ve známosti svatých knih.- Málo jenom
rabínů mezi těmi', kteří" chrám navštěvovali — ode
zíráme-li od velikých učitelů — mohlo se s ním měřiti
co do vědomostí a moudrosti.

Vícero pergamenových závitků “leželo u jeho nohou.
jeden z nich byl rozvinut“ a" ležel “na stolku po jeho
pravici; byla to kopie (opis) proroctví Isaiášových.

3 Sirův l'yn. ..)3



Zadielovy myšlenky prodlévaly déle než jindy
u divných věcí, jež se toho dne byly ve chrámě
sběhly. Jako vůbec všichni zbožní židé té doby, i on
rozrušen byl myšlenkou na Messiáše, jehož v té denně
očekávali, že se objeví a že dopomůže království
Davidovu k bývalé jeho slávě a nádheře. Dlouho
uvažoval nad textem proroctví. Chvílemi vzplály a
zahořely oči jeho hrdou vítězoslávou, když četl anebo
když myslí jeho šlehla vzpomínka na některé slavné
zaslíbení, vztahující se na Messiášovu velikost. Ale
qned zase živé jeho rysy se změnily a nevypravitelný
smutek rozlil se po tváři jeho, když v myšlenkách
prodlel u toho neb onoho z těch tajemně kormut—
livých výroků proroctví messianských.

Kromě obvyklého studia Písma sv. zabýval se ještě
jinými pobuřujícími myšlenkami. Onoho dne objevil
se v síni chrámové pacholík, jenž vynikal neobyčejnou
moudrostí a znalostí prorockých knih. Zadiel a ostatní
učitelé zákona, kteří se tam scházívali k dennímu
rokování, byli jím okouzlení a uneseni, z toho však
začala je obcházeti jakási hrůza z jeho přítomnosti.
Neznámá moc byla .na jeho rtech. Duch moudrosti
řídil slova jeho. Ještě nikdy žádný z jerusalemských
mudrců nezodpovídal a nepojednal o předložených
mu otázkách tak jasně a s tak zřejmou jistotou a
pravdou, jak to činil onen cizí pacholík.

Starý zákona učitel vzpomínal teď, že pachole Spíše
poslouchalo nežli mluvilo, jakoby uznávalo své mládí.
Že pacholík spíše se vyptával než odpovídal; spíše
proroctví citoval než je vykládal.

Tehdy zdálo se ctihodnému zákOna učiteli, aniž si
toho však plně vědom byl, že pachole to je něčím
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více než jenom lidským zjevem; teď pak za slavného
klidu východního večera, co si na to vzpomínal, znova
cítil v sobě pocit vnucující se mu úcty před tím pa—
choletem. Od toho okamžiku, co je byl spatřil, pořád
na ně myslil, ba ani za večeře s mysli mu nešlo.

— Jisto jest, pravil polonahlas, že proroctví po
ukazují na přítomnou dobu jako na čas Messiášova
příchodu. Přesně-li počítáme, přešlo vlastně již dvanáct
let. Kýž by ten spanilý pacholík, jenž obdařen je tak
podivuhodnou Moudrosti, byl tím Velikým Hospodi
novým! O, kéž by byl Spasitelem Israele! Co asi mínil
starý Simeon, když to dítě před dvanácti lety bylo
do chrámu přineseno, nebot' někteří z učených v před
síni-chrámové tvrdili, že je poznávají a že znají dobře
jeho rodinu —-ach, co mínil starý Simeon tehdy
těmitoslovysvými:„Nyní propouštíš, Pane,
služebníka svého — v pokoji, nebot
viděly oči mé spásu tvouP“ Spásutvou!
Č), pomyslím- li. . a Zadiel Ben Israel opět se hlu
boce zadumal. Oči jeho plály žárem a radostí, co si
v duchu po sté již maloval budoucí moc a velikost
teď uhněteného a zajatého Israele.

Jemný, vůní prosycený větříček večerní rozčech—
rával jeho bujnou bradu a laškoval s jeho ctihod
nými šedinami. Se svého místa na ploché střeše domu
svého viděl mnoho jiných střech obsazených rodi
nami, jež po celý den se ukrývaly ve Svých příbytcích
před slunečním úpalem, ale jež se teď — jak on —
těšily z nočního chládku. V mnohých oknech hořela
světla. Tu a tam vyhlídku zatarasovala vysoká tvrz,
obsazená římskou soldateskou.

Ale ponad" vším, i za noci vše ovládajíc svými
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massivními rozměry, -vypínala se nádherná stavba
velkolepého chrámu. Blahy klid rozkládal se nad—
městem. Po slunce západu stichl všeliký ruch a lomoz
pracovní. Kromě vzdáleného mečení ovec nebo teskli
vého bučení dobytka, určenéhok denní oběti, nebylo
nic jiného slyšeti.

V té objevila se na střeše dceruška Zadielova's pod-'
nosem, na'němž umístěn byl stříbrný pohár a míska
se „šerbetem“ s příchutí ovocnych šťáv a schlazeným
drobky ledu. To byval učencův večerní nápoj, jejž
mu vždy jeho dcera vlastnoručně donášívala. Když
byla dívka občerstvujícího nápoje do poháru nalila
a uctivě kmetu do ruky vtiskla, přiSunula polštář
k jeho nohám a zpola klečíc a zpola o .podušku se opí
rajíc zahleděla se s láskou otci do jeho stařeckého
obličeje. Zadiel hladil ji něžně po jejich bujných
kaštanovych vlasech.

——Čemu se dnes moje dcera učila? tázal se sladce
přívětivým hlasem.

— Dnes odpoledne, otče můj, vštípila jsem si v paměť
mnoho veršů ze žalmů našeho svatého Davida, 'a jala
se hned s jakymsi nádechem přirozené pychy a dětinské
zálibnosti citovati několik veršů ze žalmu stodevátého:

—-Řekl Hospodin ku Pánu mému: Sed'
na pravici mé, dokavadž nepoložíme
nepřátel za podnoží „nohou tvých.

Prut moci tvé vypustí HOSpodin ze
Sionu,panuj uprostřed nepřátel svých.

A když se jí dostalo želané pochvaly, ptala se:
_ A bude Kristus, Messiáš, jenž přijíti má,"velikým

knížetem a spravovati národ náš?
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Na to Zadiel jí pravil, že národ židovský všeobecně
věří, že se právě jí citovaný žalm do slova vyplní.

-—_O, jak si přeji, by již ta doba nadešla! zvolala
dívka se zápalem svého plemene. Ale zda bys, otče,
věřil, že jsem já dnes, jak se mi všecko zdá, viděla
Messiáše Israele?!

Oznámení to bylo nenadálé. Ký div, že byl jím
jakoby ohromen? Což nebylo dost na novýčh a po
divných dojmech toho rána?

— Co to pleskáš, dítě mé? Spatřila jsi snad někte—
rého z těch podvodníků, jimiž se za našich dnů naše
země zrovna hemží? Pusť ty hlouposti z hlavy!

— Drahý otče, nemluvím ani hlouposti, jak si ty
myslíš, aniž mohu se toho domnění zbýti. Když jsem
se dnes odpoledne ze školy vracela se svou bývalou
chůvou Ruth, přišla mi naproti matka a vzala mě
na chvilku do chrámu, krátce před večerní obětí.
Potom jsme si zašly — vyjdouce východní branou
— na procházku do' olivového sadu za potokem ced—
ronským. Když jsme se z ní vracely, zavírali právě
chrámové dveře na noc. Daly jsme do kroku zaha
livše tváře své závoji, nebot' za příčinou svátků 'je tu
plno cizinců. A 'tu jsem spatřila . . .

Poje'dnou se odmlčela, jakoby myšlenky její cele
byla zaujala vzpomínka na událost praneobyčejnou.
Zadívala se do dálky, jakoby tam viděla jakýsi zvláštní
zjev. Co rty její byly pootevřeny, byl pohled její
plný snivosti.

— Dále jenom, dítě mé, jenom dále! “vybízel ji
Zadiel Ben Israel, překvapen jejím náhlým se za
mlčením.

37



——Berouce se, otče, mimo Zadokův dům, Spatřily
jsme jinošika královského věru vzhledu. Zjevu tak
vznešeného nemůžeš si ani ve snách představiti. V tom
právě okamžiku, co jsme se mimo něj braly, otevřely
se domovní dveře a pacholík poprosil objevivšího se
v nich hospodáře o nějaký dárek z lásky k Pánu Bohu.
Ale byl hrubě odbyt a surově zahnán. Smutek na jeho
mírné, krásné tvári nad tím odbytím se zrcadlící pro
sekl dýkou srdce mé, že mi slzy z očí vyhrkly. Ta
kovou jsem měla lítost. jaké jsem ještě nikdy ne
pocítila. I moje matka byla hluboce vzrušena. Sta
nula jakoby podtatá, a bohaté slzy koulely se jí po
tvářich. Nemohla jsem od něho odvrátit očí svých,
když pomalu a smutně ulicí dolů se ubíral.

— A jak vypadal ten pacholík, jenž vás obě tak
velice zajímal?

Otázku tu učinil Zadiel Spíše, by se dcerce zavděčil,
nežli ze zvědavosti jejím vypravováním v něm vzbu
zené. Domníval se, že vyprávěla o nějakém chudém
hochu židovském, jenž asi zav1tal do Jerusalema na
slavnost přesnic a nevzal si dost potravin.

— Ach, otče, nemohu ti to přiměřeně p0psati, po
kračovala dcerka. Zdál se býti mého věku. Čelo jeho
bylo vysoké a vznešené a neobyčejně čisté. Vlasy po
někud dlouhé a vlnivé, a když sluneční paprsky na ně
padly, zdály se jakoby zlaté. Oči jeho byly hluboké
a mírné a veliké. Nad nimi klenulo se bohaté obočí
a pohled jejich zdál se až do duše člověkovi pronikat
a v nejtajnějších záhybech jejích člS+Í.Usta jeho byla
krásného tvaru; rty výrazné, ale plně při tom něžné
lásky. Když jsme na něho patřily, tu zřejmy byly na
nich známky žalu a hoře. Hlava byla výtečně na
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trupu umístěna; chůze jeho, jak se od nás vzdaloval,
byla majestátně volná. Nevypravitelný klid zářil mu
z obličeje. Tvář jeho byla svrchované jemná, mramo
rového úbělu, zdajícího se téměř průsvitavým, ale
dokonale zdravého. Jasně zřítí bylo mu na čele a na
skráních modravé žilky.

— Tentš'ž! Tentýž! zamumlal Zadiel Ben Israelpro sebe. ím dále tím více ho dceřino líčení zajímalo
— Týž podivný pacholík! Dobře umíš líčiti, dcero

má. Dopověz jen svou líceň! Pokračuj, dítě mé, po
kračuj jen!

Zadielova dcera, jsouc svým nadšením'zcela za
ujata, nepovšimla si, jak rozčileným stával se její
otec. Pokračovala: _

——Ruce jeho, otče můj, byly dlouhé a štíhlé, prsty
pak konického*) tvaru. Na nohou měl sedrané san
dály, z čehož jSem soudila, že z daleka přišel. Svrchním
rouchem jeho byla bílá tunika (sukně). Kolem krku a
u Spodu byla široká, žlutá na ní lemůvka. Věru, otče
můj, pacholík ten vypadal jako královský princ. Kéž
bys ho byl viděl!

— Viděl jsem ho! Viděl jsem ho, dcero má, dnes
ráno v chrámové škole veřejné.

— Ty's ho viděl?! zvolala vzrušená dívka. Ty's ho
také viděl? Rci, není—lito královský princ? Nevypa
dá-li jako král? Zdaž pacholík ten nevypadá jakoby
stvořen státise Messiášem lsraele, Spasitelem našeho
národa?

Oba byli povstali ve svém rozechvění. Te'mně olivová
pleť dívčina plála teď ruměncem nadšení. A zákona

*) To jest kuželovitého tvaru.
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učitel cítil znova onu tajemnou hrůzu, jež ho tak
zvláště prochvěla téhož rána v chrámě. Myslil na
„šechinu“ ve velesvatyni, na hořící keř, jejž byl Mojžíš
viděl, na sloup přes den oblakový, v noci pak ohnivý,
na všecka zázračná zjevení se Hospodinova vyvole
nému lidu učiněná, ale vzpomínka na žádný z nich
tak ho nerozrušila, jako vypravování dceřino a vzpo
mínka na to, co sám byl zažil.

— Otče, zvolala s touže vážností, s jakou byla
zvyklá přednášeti posvátné verše žalmové, já mám
za to, že ten pacholík je Bůh israelský a že naše spáSa
už nastává!

Starý zákona učitel byl patrně dojat. Jeho dcera
vyslovila ve Svém mladickém zápalu, čeho si on ani
v myšlenkách netroufal sformulovat (sestavit).

—_Než odebeř se ted', moje Miriam, na lože, pravil
rozechvělý otec, jenž toužil po samotě se svými my
šlenkami, jež se mu hlavou honily. Dívka hned po
klekla a přijala z úst otcových večerní požehnání. ——Pane
Bože náš, popřej nám v pokoji na lože se odebrati
a z něho zaSe k novému životu povstati. O, králi náš,
r02prostři nad námi tabernakl (stan) pokoje svého;
posiluj nás před Tebou v dobré radě své a ochraňuj
nás pro svaté jméno'Své! Ochraňuj nás od nepřítele,
války, moru, hladu a neštěstí všelikého! Vzdal sata
náše, jak z předu tak i ze zadu od nás a pojmi nás ve
stín peruti Svých, neboť Ty jsi Bůh, jenž pomáhá nám
a vysvobozuje nás; a Ty, o Bože, jsi milostivý a milo
srdný král. Ostříhej naše vcházení i vycházení pro
život a pokoj od věků na věky! '

Po tom požehnání uchýlila se neprodleně Miriam
do svého pokoje. Zadiel Ben Israel procházel se dlouho
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po střeše domu svého, přemítaje a uvažuje v duši své
o všem, co byl viděl a slyšel. Dceřino úchvatné nad
šení hluboký učinilo na něho dojem. Celý život jeho
zasvěcen byl studiu svatých knih a příští očekávaného
Pomazaného Páněpředpověděné v tu asi dobu zabí—
ralo všecky jeho myšlenky a táhlo se jimi červenou
nitkou od chlapeckých jeho let. Ctnostný, ba strohý
život naladil ho předem k ochotnému přijetí toho pa
cholete, shledal-li by Splnění proroctví na něm.

— Kým jenom je to podivné pachole, jež tak veliký
vliv má na mou ženu a dceru a na mne samého? tázal
se sama sebe opět a opět. Nikdo nemluvil tak, jak ono
mluvilo ve chrámě. Kdo ví, jaký to vše konec vezme?
Kdož to může říci? '

Ben Israel umínil si, než se toho dne na odpočinek
odebral, že se o to postará, objeví- li se hoch ten zítra
ráno ve chrámě, aby nestrádal ani nedostatkem po
krmu ani noclehu. Dovede jej do svého domu a na
bídne mu pohoštinství, — a kdo ví, povídal si, kdo
může říci, nedostane-li se tím domu mému cti nade
všecky ostatní domy jerusalemské? Starý učitel zá
kona'byl všecek rozradostněn myšlenkou na poskytnutí
pohostinství tomu pozoruhodnému pacholíkovi.

A hle! stalo se, jak si přál. Podivuhodný hoch ob
jevil se druhého dne opět v chrámě a usedl si skromně
mezi učitele. Zadiel pozoroval s tajným uSpokojením,
že 'se „učení muži nemohli ubrániti neobvyklému
dojmu, když se' pachole opět mezi nimi objevilo. Cho
vání "jeho byla'učiněná prostnost. Mudrci bezděčně
hocha malebnými skupinami obstoupili.

Massivní, spirálovitě zatočené sloupy chrámového
.předdomí vrhaly -mohutné stíny na dlažbu. Trochu
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v .v/
v pozadí — uprostřed nejmoudrejsmh a nejctihodněj
ších mužů, jimiž se známý tehda svět pochlubiti mohl
— stál nízký stolek a na něm rozloženo několik per
gamenových závitků, kopii to svatých proroctví, a
několik knih v pergameně vázaných, sepjatých zla—
tými sponami.

Zadiel seděl na nízké stoličce orientálské. Přes ko
lena rozestřenu měl kopii Danielových proroctví.
S klidem a s nadpřirozenou důstojností stálmezi ním
a stolkem pacholík. Povšimli si, že nikdy hovoru ne
zahajoval. A když odpovídal, tu zněly odpovědi jeho
skromně a uctivě. ' .

Za ním stál stříbrovlasý patriarcha, jenž všecek
' vzrušen byl povstal, aby mu ani slovo neušlo z po

divuhodných odpovědí jinošíkových. Po levici stál mu
mladší -muž krátkých černých vlasů a řídké brady.
“I on zdál se dychtivě čekati na pacholíkovu odpověď
na otázku, kterou mu byl Zadiel Ben Israel dal.
Kousek dále taktéž po levici hochově stál jiný učený
muž, jenž měl — proti obyčeji svého plemene — oho
lenou tvář a vlasy krátce přistřiženy. Podobal se spíše

.řlmskému senatorovi než israelskému učiteli zákona.
Ale ion, jako druzí, měl na sobě světle pestrá roucha,
v nichž si všichni I—Iebreovénáramně libovali. Čistě
bílá sukně pacholíkova nápadně se odrážela od té
pestřice barev kolem něho.

Rozhovor nebo Správněji řečeno v našem případě
kladení otázek protáhlo se značně nad obvyklou míru,

.až posléze Zadiel Ben Israel upozornil, že sezení příliš
dlouho se již protáhlo. Učenci hned poté se rozešli.
Zbyl v předsíni toliko Zadiel s pacholetem.

— Synu můj, pravil vlídně starý zákona učitel,
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nemáš-li pro dnešek přístřeší, bude mi nemalým po
těšením nabídnouti ti pohostinství ve svém domě.

Pacholík se půvabně uklonil, že nabídku přijímá.
Slabounký úsměv spokojenosti pozahrál mu kolem
rtů.

— Slyším, že pocházíš z Nazaretu? tázal se starý
zákona učitel.

— Pocházím z rodu Davidova, královského pro
roka, zněla odpověď. Zadiel sebou na ta slova trhl.

— Kníže z rodu Davidova! Bude to požehnáním
pro mne i pro mou rodinu, svolíš-li mě navštívit a
u nás pobýti tak dlouho, pokud V městě zůstaneš.

Pacholík znova se poklonil a děl: ——Teď bydlim
v Nazaretě a moji příbuzní právě teď Se tam po nej
větším svátku vracejí.

Za těch slov padl na tvář jeho stín smutku, v němž
se zrcadlilo všecko pohnutí duše jeho. Byl smuten,
poněvadž věděl, že právě v té úzkostlivě po něm
pátrá matka" jeho mezi vracejícími se poutníky naza
retskými.

Zadiel Ben Israel, jenž znal dobře lidi a uměl v jejich
srdcích čísti, byl překvapen, vida takový smutek na
tváři hochově. Ale měl se příčiny toho dovědět až
druhého dne, kdy pacholík opět se svou matkou se
setkal, jakož i slyšeti podivuhodnou jeho odpověď
na matčiny starostlivě otázky.

Když do Zadielova domu vstoupili, uvítala je
Miriam aLia, matka její. Rychle doneseny nádoby
s čerstvou vodou na umytí nohou jak hostiteli tak
i mladičkému hostu jeho. Potom zavedli je dojídelny,
kdež také hned večeře podávána.
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Rodina Zadielova postála u pohovek, až by se —
jak obyčejně — společně pomodlili a až by krmim
hlava rodiny požehnala, ale ani Lia ani Miriam pranic
se nedivily, když se Zadiel Ben Israel obrátil k slič
nému pacholíkovi, by on jídla požehnal. A pachole
žádosti té vyhovělo, pozdvihnuvši na- několik oka—
mžiků oči a rukou svých k nebi, co zatím v němém
úžase ostatní na ně patřili.

Jedvaže povečeřeli, hned na střechu vystoupli.
Pergamenový svazek ——bohatství to a klenot Ben
Israelova domu „_ byl vyňat a znova zahájen hovor
v chrámě přervaný. A netrvalo dlouho, už zase nořil
se ctihodný zákona učitel v taje proroctví Isaiášových.
A mladičký host odpovídal jistě a čile na všecky před.
kládané otázky, jakoby se starému učenci odsloužiti
mínil za poskytnuté pohostinství co možná největším
a nejjasnějším výkladembožích tajných úradků.

— Ale kterak to přijde, hochu můj, zvolal posléze
ctihodný kmet, že ty svými vědomostmi tak ne
smírně vynikáš nade mne, jenž jsem přece téměř
třikrát _dvanáct let ztrávil studiem svatých knih ve
službách svého národa.? _

— Důstojný pane, v odvět' dal pacholík neoby
čejně skromně a vlídně, buďme spokojeni s tím, Co
nám Bůh dal. Svatý život je lepší než sebe větší mou—
drost, a ostříhání zákona božího lepší než znalost
všech prorockých výroků!

Když potom Lia a Miriam také nahoru přišly, ne
bylo snad o něčem jiném hovořeno, nýbrž probíráno
dále totéž thema (předmět). Inu, tehda nebyly ani
panny ani ženy židovské světáckého smýšlení. Týž
duch dUChOVl'llhOnadšení, jež onoho večera ještě zvý
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šeno bylo přítomností mladičkého hosta vysoce mou
drého, ovládal všecky členy malé té společnosti. Matka
rozpovídala se o příští očekávaného MeSSiáše,a Miriam
napjatě poslouchala. Předmět ten _ hýbající tehdy
myslemi všech „židovských rodin '— nezdál se býti
proti mysli hostovi. Čím dále vykládal messianská
proroctví a vytýkal naplnění jejich, tím více si pod
maňoval ducha Miriamina. Zadiel pak pohlížel na
pachole jako na_Bohemnadšeného proroka. A obrátiv
se z čista jasna k.němu,.tázal se ho s přízvukem tklivé
touhy: ——Spatříme, a to i já v starobě své — Poma
zaného Páně?

— Amen, pravím tobě, uzříš ho jistě, nebot krá
lovství boží už k vám přišlo! zněla slavnostní od
pověď. A obrátiv se k Miriamě, jež vedle stála a s ru
kama sepjatýma a tváří vzhůru obrácenou slova jeho
hltala, děl: — A ty, dcero Zadielova, netoliko jeho tvář
uzříš, ale také — co živa budeš — s ní se nerozloučíš!

Nadpřirozeně krásným jevil se všem, jak tam —
oblit milým světlem půlměsíce — stál pod nesmírným
baldachýnem východního nebe posetého miliony hvězd.
Ale nade všecky uchvácena byla jeho velebností mladá
dívka. Jí zdála se jeho mírná tvář, třpytné oči a le
hounce porozpuklé rty a nadpřirozená jeho krása
býti něčím zrovna božským.

— Nejsi ty vpravdě pravdoucí tím Messiášem? tá
zala se tiše, všecka rozrušena.

— Zvíš to a uzříš časem svým a právě tu v té ulici
.dostane se ti důkazu toho, zněla tajemná odpověď.

A to řka ukázal přes zábradlí nástřešní dolů do
ulice ——do ulice, jež vedla jednou branou městskou
na horu za hradbami, kdež zločinci byli popravováni.
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Ohnivá dívka nedovedla se již opanovat, ale pad
nuvši na kolena zvolala vroucně: — Věřím, že ty jsi
Kristus, to jest Pomazaný Páně, jenž vykoupí národ
náš!

A uctivě mu políbila ruky. Lía a manžel jeji pozo
rovali ten výbuch dceřiny vroucnosti, ale nepokárali
ji pro to. Byli tak dojati podivuhodným karakterem
svého hosta, že jich ani nepřekvapilo vyznání víry
v božství jeho, ani podnětu k pokárání zavdávati se
jim zdálo. Ba Spíše oba cítili v sobě chuť tentýž hold
pacholeti vzdáti;
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Kapitola IV.

Místo palem.

Betanské městečko, v němž Siro žil, bylo bohaté nakrásné palmy, ná jejíchžto rovných kmenech vějí
řovitě" se rozkládaly košaté koruny z obrovských
listů, mezi nimiž se houpaly chumáče d'atlí. Stále ze
lené listy rozkošných korun byly šest až osm stop
dlouhé. _

Není se čemu diviti, že obyvatelé palestýnští hrdi
byli na palmu nebo-li na tamarový strom, nebot'

' sloužil jim k mnohým a-různým účelům. Obyvatelé
judští a idumejští často v nadšených verších velebili
sto šedesát výhod tamarového stromu. V mnohých“
krajích východních živí se obyvatelé výhradně jeho
plody. Má léčivé vlastnosti a peckami jeho krmí vel
bloudy. Z vláken mladých a' jemných listů pletou
košíky, tašky, rohožky nebo též kartáče z nich zho
tovují. Z hlavních stvolů listových budují kurníky
nebo jich též používají do plotů za — tyčky; kdežto
ze žilek pně vyrábějí niti, provazy, ano i lodní lana.
Míza (šťáva) vykvašená poskytuje opojný nápoj. Ano
i jistý druh mouky připravuje se'tu a tam z klihu—
palmového.

Za našich dnů je málo palem ve Svaté zemi, ale za
oněch dob bylo jich do Boha. Kolem- Betánie bylo
jich tak husto, že se městečku dostalo názvu -—místa
palem. Některé z nich dosahovaly výše- sta stop.
Tak význačnou známku Judska tvořily, že vítězství
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Vespasianova byla zvěčněna ražbou peníze představují—
cího zoufalou ženu, pod palmou sedím, s nápisem:
kolem:„Iudaea Capta“.

I sousedství Sirova statku zdobily ušlechtilé stromy
ty. jako Betfage pověstná byla pro své chladivé
fíkovníky, tak zase slynula Betánie krásou svých
palem. Ať se cestovatel blížil městečku s kterékoliv
strany, všude vítaly ho aleje krásných palem. Uza
vřené zahrady byly jimi ozdobeny, co na mírných
svazích kopců po obou stranách silnice byli byste
uzřeli ponad olivami a vinnou révou opletenými duby
čníti štíhlé palmy, s jejichžto Chocholy vánek _sema
tam kymácel a je, č,epejřil".

Než podívaná na ně byla příliš známa Sirovi, ——by
jeho pozornost na ně byla upoutána — co se bral,
opíraje se jednak o svou hůl, jednak o rámě synovo

'klenutým průjezdem svého zámečku. Zahnuv na pravo
vešel v menší místnost, tak zv. portýrovu světnici,
kdež cizinci bývali přijímání a někdy neodkladné ob
chodní záležitosti vyřizovány. Sluhové přichvátali
s vodou a utěradly a umyli otci a synovi, již odpočívali
na nízkých pohovkách podél stěn se táhnoucích, nohy.

Domy bohatších židů byly všecky podobně skoro
stavěny až na nepatrné toliko maličkosti. Každý
z nich měl tvar duté krychle s otevřenou uprostřed
místností neboli dvorem. Všecka okna hleděla do to
hoto dvoru až na malý otvor nad průjezdem, jenž po
našemu řečeno byl jakousi „hlidkou“, nebot vrátný
otrok mohl si dřevěným jeho mřížovím pohodlně pro
hlédnouti toho, jenž za vpuštění žádal.

Dvorek ten, jak tomu bylo v Sirově domě, vy
dlážděn byl pleskatými kameny domácího původu.
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Někde provedeny byly v tom dláždění různé orna
menty. Sirův dvůr pyšnil se vodotryskem, jenž byl
v ustavičné činnosti a vyluzoval libozvučné šplounání,
jež bylo slyšeti ve všech místnostech. Vodotrysk ten
valně přispíval k ochlazení horka a činil ze dvoru milé
dostaveníčko domácích lidí.

Podél obytných zdí táhlo se sloupení s balkonem
s vrchu a s křížovou -— jak my říkáme — chodbou
dole. jak s oné pavlače tak i z chodby bylo možná do
stati se do pokojů Sic ne bylo v židovských domech
jiných chodeb, aniž bylo možná z pokoje do pokoje
přecházeti. Brlení velmi vkusně provedené mezi slou
povím pavlače sloužilo trojímu účelu, a tož osobní
bezpečnosti, dále bylo k okrase balkonu a konečně
uzavíralo tam dlící před zvěd'avými zraky.

Dvory bohatších majitelů, opičících se po Římanech
nejen co do slohu svých budov, ale i co do jejích vý
zdoby, krášlily nízké palmy, oleandry a jiné ozdobné
kře, jež pěstovali ve kbelících. Spatřili jste tam —
dle roční doby — kvetoucí růže a šeřík, pestré tulipány,
skvostné lilie, hyacinty a vonně páchnoucí fialy.

Přes celý dvůr napjaty “byly ozdobné šňůry umož
ňující zastření Spodku šarlatovou nebo růžovou
clonou, když si rodina přála uchráněnu býti od žha
vých paprsků slunečních..

Otevřený d'vůr ten sloužil za letních měsíců skoro
výhradně za pobyt členům rodiny. — Tarn rozpro
střeny byly koberce s haldou podušek na nich. Tam
se také ponejvíce jí'dalo. Stálý pobyt na vzduchu
učinil — tak se aspoň nám zdá — ze židů plémě otu
žilé a d'IOuho žijící, jakými tehdy byli.“Tam byly při
jímány také návštěvy přátelské, tam porady konány.
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Jenom velice zřídka uváděli i nejdůvěrnější přátele
rodinné do Vnitřních místnOstí za horkých měsíců.
V domech větších byly dva, ba i více takových dvorů,
z nichž jeden býval vyhrazen jedině členům rodiny,
kdežto druhý býval určen pro otroky a ostatní čeleď.

Každý židovský dům měl plochou střechu, kamž
se po slunce západu nejraději uchylovali, ježto za nej
většího počtu ročních' nocí vával příjemný vánek od
Středozemního moře. Na té střeše bývala mistnost
vyhrazená cizincům nebo hostům. Onoho dvoru,
střechy a právě zmíněné vrchní místnosti vyžadóvaly
požadavky slušného pohostinství.

Židovské ženy zřídka vycházely z domu za ně
jakým rízením a ještě řidčeji za zábavou, každý hleděl
si zjednat anebo opatřit zábaVu a pohodlí doma, jak
mu to jen prostředky dovolovaly. Třeba'tu pozname
nati, že léto v Judsku jest př'ESpříliŠhorké a parné.
Syrské slunce s nebe skoro neustále bezmračného dští
nemilosrdně svůj žár na zemi, spražujíc ji a rozlpalujíc
domy z kotovic, ano nezřídka n'epohodlnými činíc
i z kamene zbudované domy.

O té době bývá na střeše nejpříjemněji, a to ne
jenom pro večerní besedy; nýbrž i pro spaní,„je"žto ne
bývá tam ani komárů ani much ani jiného dotěrného
hmyzu tolik, co dole, ani konečně necítiti tam toliknočních výparův a mlh.

Mužští členové rodiny dopřávali si často požitku
spánku po širým nebem, druhdy ani se nerozsvlék
nuvše' Upadali v zdravý a tvrdý spánek na" téže po
hovce, na které si za'večeře hověli. Jindy dávali si do
praviti' svoje lože »na střechu, což arci nevyžadovalo
velikého'-náporu sil, ježto 'obyčejně židOvské lůžko

5 ()



skládalo se jenom z „hubeňounké“ žíněnky, jež se
dala lehce svinout a pod paždí odnésti. Ba mnohým
sloužil za lůžko koberec jenom a poduška.

Orientální noc poseta bývá nesčetnými hvězdami,
o jejichžto třpytu si ani představy my — u nás — ne
dovedeme učinit. „jednotlivé oběžnice podobají se
visutým stříbrným lampám. Měsíc zdá se téměř až
k zemi. stáhnut býti. Někteří rabíni prohlásili měsíc
za pastýře, hvězdy pak za ovečky pasoucí se po ne
beských 'pastvinách.

Člověk, natažen na -měkkém koberci, pod hlavou
maje .celou kopu měkkých podušek, nad sebou pak
maje širou- prostoru nachové noci judské, nabývá
lepší představy o nekonečnosti, než jaké by kdekoliv
jinde na světě nabýti mohl. Paprsky měsíčního úplňku
jsou tak třpytně zářné, že člověk chápe plně výrok

Písma svatého: „I—IOSpodinostříhejž tebe ode všeho
zlého . . ., aby _tě přes den nepálilo slunce ani měsíc
přes noc.“ (Paraf. Žalmu 120, 5—6.) Nikde, vyjma
Svatou zemi, nepřicházejí slova Žalmistova: „Nebesa
vypravují slávu boží a dílo rukou jeho zvěstuje
obloha“ k takové platnosti, aniž kde jinde možno
lépe a jasněji zřítí nesmírnost třpytného všehomíru.

Jemný šelest palem dole've dvoře nebo mohutněj
ších na stráních, melodické zvonění stříbrného zvonku,
jejž nosívá přední velbloud mimo táhnoucí karavany,
štěkot ovčáckého psa ve vzdálených kopcích, vše to
zdá _sezvyšovati zvláštní ticho noční, jehož neruší ani
šplounání vodotrysku dole, ani unylý klokot slavíka
v poblízkém háji, ježto všecky t_yto menší zvuky har
monÍSUjí _sokolní-m tichem-. Ticha toho neruší ani bílá
nočnísova „nad hlavou vám pohvizdující. Ne, nedo

4* 51



vedete si představiti nic karakterističtějšího nad
hvězdnaté, bezoblačné nebe, pozorované s ploché
střechy židovského domu, hledáte-li výrazu pro boží
pokoj!

Když se byl Siro a jeho syn po umytí nohou pře
vlekli, pustili se do dvorku, kdež na ně ostatní rodina
čekala. Vše bylo přichystáno k příchodu pánově.
Otroci v kuchyni čekali jenom znamení, by donesli
večeři na stůl. Zlatá nádoba s dlouhým hrdlem, na
plněná drahým vínem damašským, a čtyři kalichy
s umělými rytinami stály již na hlazeném stole z ebe
nového dřeva, jenž byl bohatě posypán růžovými
plátky. Ovoce — hrušky, jablka, růžové „blumy",
černé a bílé hrozny — tyčilo se strmou věži na stří
brné míse, kdežto na druhé se pyšnily citrony a tenké
melouny muškátové.

Dvůr byl samá růžová vůně. Kamenné „pleskáče“
byly pokryty tlustými koberci. Nízké pohovky neboli
stoličky roZestaveny byly ve tvaru písmene O mezi
domovní zdí a oběma stolky. Následkem toho uSpořá
dání mohli služební pohodlně sem a tam procházeti,
aniž večeřících vyrušovali, ti pak mohli zase se ko
chati za jídla pohledem na chladivý vodotrysk a kve
toucí křoviny ve dvorku. Osvětlení skýtaly stříbrné
lampy zavěšené mezi pavlačovými pilíři na dlouhých
skobách. Kromě toho stál na každém stole sedmi—
ramenný svícen s pravými voskovicemi.

ježto Siro s Lazarem býval po celý den, kromě
sobot a větších slavností, vzdálen, bývala večeře
hlavní v Betanii „tabulí“. Požívána byla“ pomalu,
kořeněna pak bývala živým hovorem, druhdy i škád
lením a dováděním mladších členů rodiny. Starý ob
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chodník míval z toho velikou radost, ale prozo ne
přestal bdíti nad svými dětmi, by obratně jiný směr
řeči dal, jakmile hrozila zabočiti do osobností nebo
vzíti na sebe ráz hádky a sváru.

Od smrti své matky Eucharie byli syn a obě dcery
ještě pozornějšímí k otci, zahrnujíce ho ustavičně
láskyplnou péčí.

Marie byla mladší než Lazar a o několik let mladší
Marty, od níž se lišila jak krásou, tak i povahou

Marta byla vysoké a ztepilé postavy a pohyby její
vyznačovaly se majestátností královny. Vlasy jako
havraní peruť černé nosila zapleteny u vysoký drdol
na temeni hlavy, což ji činilo vyšší než opravdu byla.
Přes hlavu přehozený měla krajkový šál, jenž v pů—
vabných řasách přes ramena jí splýval. Vlasy prople
teny měla šňůrkou perel. Pleť její byla téměř bez
barvá, rty postrádaly obvyklé červeni. Ale nádech
olivového zabarvení na jejích bledých sic lících vylu
čoval domněnku, že by byla nezdravou. Z velkých a
pronikavých očí“jejich hleděla pevná vůle. Nos byl
dlouhý a rovný, ústa široká a umíněná.

Bledost tváří, majestátní vážnost pohybů, temně
kaštanové šaty, postrádající téměř jakékoliv ozdoby,
poukazovaly na zádum'čivý ráz její povahy. Byla to
rozumná žena, ale čelní známkou jejího ducha byla
veliká dobrota, jež ji činila p'ovždy ochotnou něco
druhým buď pro radost nebo potěchu a úlevu vyko
nati. Dávno už celá rodina pohlížela na ni jako na
domácí paní, hOSpodyni.A nebyla to žádná maličkost,
nebot Sirova domácnost skládala se z četného služeb
nictva a z většího ještě počtu otroků. Třebas Siro
sám na hospodářství dohlížel, udíleje svým dělníkům
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rozkazy, jak mají pole obdělávati, co v olivových
sadech a vinohradech dělat a jak mandlovníky oše-_
třovat, přece zbývalo Martě ještě dost široké pole
——ipři v_šíjejíráznosti — v řízenía vedení domácnosti.

Nádherně skvostný úbor židovských žen z té doby
skrovnou jenom měrou přiSpíval k zvýšení Mariiných
vnad a půvabů. Syrské slunce záhy zaokrouhlilo a
zdokonalilo její tvary. Ač už o té vynikala neoby
čejnou krásou tělesnou, přece zřejmo bylo, že se ještě
skvostněji rozvine. Pohyby její byly živější a vol
nější než sestřiny. Drvhdy bývaly až přespříliš ži
vými. Přirozeně půvabné vlnění jejího těla za chůze
činilo příkrou protivu ke královskému téměř vystu
pování — Martinu.

Ladnost forem Spolu s kypícím zdravím propůjčo
vala zvláštního kouzla smyslné téměř kráse jejího
obličeje.

její čelo bylo rovné a široké. Pleť jejích líček po
orientálsku přiSnědlých podobala se barvě zralých
broskví. Široké, husté obočí a dlouhé řasy, přispívající
velice ke zvýšení lesku jejich podivuhodných očí,
stupňovaly bohatství její krásy, daleko zastiňující
chladnější vznešenost sestřin Nos její byl kratší
Martina. Byl rovný Spíše řeckého nežli“ židovského
typu, s jemnými, širokými nozdrami. Plné r'ty zrovna
nachem hořely, co za nimi padlým snížkem drobné
zoubky se bělaly. Maria měla dlouhé, bujné vlasy,
jako noc černé.

Onoho večera měla je zapleteny v bohaté cbpy nad
čelem zatočené a stažené zlatě tkanými stuhami, na
něž přišity byly vzácné perly. Zlatý hřeben držel po
hromadě tu Spoustu vlasů, několik pak stříbrných
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jehlic do nich zabodnutých drželo na hlavě závoj
z velejemné tkaniny hedvábné, jejž měla na zad pře
božený a jenž jí až k pásání sahal.

Oblek, jejž Maria na sobě měla, byl pečlivě vybrán
z osmnácti obleků, jichž třeba bylo k výbavě bohaté
židovky. Byl : červeného hedvábí" a vejpůl spjat ši
rokým pasem šarlatovým, posazeným vypouklými
„slunci“ v lemóvání" ze žlutého hedvábí. Pás ten za
drhnut byl v ladnou Smečku na levém boku a končil
třásněmi až k zemi skoro sahajícími. _

Mariabyla odložila obvyklé sandály domácí, jež ne
byly ničím jiným než kouskem kůže, řemínky k no
hám uvázané, a místo nich měla teď na nohou trepky
z téže látky co pás. Trepky ty byly bohatě vyšívané a
drahými kameny posázené a tak upravené, že po na
šlápnutí nohy vydávaly ze sebe lahodnou vůni. Ru
kávce byly široké, sahaly jí jenom do půl loktů a
svými cípy bily ji po kolenách. Spodní část těch ru
kávců „byla z bílého hedvábí. Obnažené lokty „zdobilo
vícero „braslet“ s drahými kameny. „Extra“ okrasu
měla v nadloktí pravého ramene a tož široký zlatý
náramek, slonovinou vykládaný a několika velikými
démanty posázený.

Ač Maria tradicionalního turbanu židovských žen
nenosila, přece nevzdalase obvyklých ozdob náčelních.
Zrovna pod vlasy houpala Se jí nad čelem celá řada
zlatých plíšků nebo—li penízků se zlaté obručky. Na
prosto však výhost dala zlatému kroužku, jaký tehda
všeobecně v nose židovské ženy nosívaly. Za to
v ušních boltcích vetknuty měla těžké zlaté náušnice
s titěrnými zvonečky, jež při každém hnutí jejím
libozvučně cinkaly. Melodicky znělo také chřestění
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zlatých „nadkotníků“, jež se skládaly ze zven neboli
kroužků volně zlatými drátky spojených.

Tuto parádnou okázalost, jíž všecky Výchoďanky
tak holdují, doplňovaly ještě dva náhrdelníky Jeden
z nich měla kolem krku, a náhrdelník ten byl se
staven z jemňounkých zlatých plíškůyv nichž se tu a
tam pestřil rubín, smaragd nebo diamant. Druhý ná
hrdelník činil jemně pracovaný zlatý řetěz několikrát
kolem šíje volně zatočený a v předu za pás zastrěe'ný.

Mužská „paráda“ byla mnohem prostší. Na ruce
zlatý prsten pečetní a řetízek kolem krku. Jen ně
kteří z bohatších vrstev nosívali o zvláštních příleži
tostech zlatý „zápěstníček" na pravé ruce. Ale ani
Siro — jenž si věru té ozdoby popřáti mohl — ani
Lazar nenosil nikdy těch tretů. Otcův oblek — když
býval doma — skládal se z volného kaftanu z červe
ného hedvábí, vejpůl stažený žlutým hedvábným
pasem. Bohatě vyšívané trepky byly ze světle mo
drého hedvábí. Trepky ty vybíhaly v zahnuté „zo
báky“ neboli špice a byly bez podpatků. Za jídla le
žívaly u pohovky. '

— Buď vítán! Vítán buď, otče můj! dala se do
křik'u Maria, jakmile Sira shlédla. .

——Dnes jsi se jaksi s návratem opozdi1.- Bojím _se
věru, že pokrmy budou pokaženy.

A rozběhnuvši se po dlažbě koberci pokryté, objala
otce prudce kolem krku a jala se ho líbati. Siro opě
toval stejně vroucně její objetí. Byla jeho miláčkem,
mazílkem, a proto více méně zpovykaná.

——Díky Bohu otců našich, nepotkalo nás žádné
neštěstí!
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-—'A .tož proč jsi se tak dlouho zabavil, otče můj?
'tázala se krásná děva. Siro štípl ji do tváře a odpověděl:

—— Inu, obchodní- záležitosti zdržely nás v Jerusa
lemě déle než obyčejně. Víš-li, beruško moje, že jsem

„dnes o hezkou sumičku zase rozmnožil podíl tvůj?
Zdaž tedy se nemohu nadít okamžitého prominutí?
A-ty se za mne u Marty přimluvíš, viď? tázal se šel
movsky s patrným úmyslem pobaviti svého miláčka.

—.—A já bych raději měla tebe, než sebe větší podíl,
na to Maria trochu nevrle. — Což nemáme dost? Ne
mohl bys předati teď obchod Lazarovi a stále s námi
doma dlíti? Stárneš přece, otče můj!

Kmet musil uznati pravdu posledního tvrzení dce—
řina. Lehce si povzdychl.

— Ještě ne, dítě mě, ještě ne, až za několik let.
Lazar je ještě příliš mlád nyní. Nermut se! Za několik
let zanechám obchodování a budu stále bývati s tebou
a Martou. Víš -li . . .?

— Co pak, otče?
— Víš—li pak, že míním tento zámeček od

kázati Martě; moje domy v ]erusalemě a obchod
budou Lazarovým podílem, tobě pak připadnouti
má zámeček v Magdale, jejž byl císař naší rodině da
roval? Leží u jezera Genezaretského.

— Magdala bude mou! O, 6, otče můj. 'plesala dívka
všecka unesena. Kdy, otče můj, kdy budu se moci . . .?

— Až se odeberu k otcům svym.
Náhle se zarazila. Po tváři její rozestřela se chmura.
— Tož ji nikdy nechci! vybuchla prudce.
— Co tím chceš říci, dcero.má? tázal se Siro po

někud překvapen. její vrtkavost vždy ho překvapo
vala, ba nezřídka i děsila.
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— Přála bych si nikdy jí neděditi, poněvadž si- přej i,
abys nikdy neusnul Spánkem smrti! Zdřaž nepřávali
předkové'naši v'zajeti„Nabulchodonosoroviz Žij, králi,
na věky? Tak volám i já tobě: O, pane, živ buď na
věky — věkoucíi Já nechci, abys umřel. Nesmíš
umřiti ——nesmíš!

A prudká Maria objala ho znova, jakoby ho svým
objetím_ zaštititi chtěla před tím krutým hostem.
Marta zatím usm'ívajíc se čekala, až by i na ni došlo
otce přivítat.



Kapitolu V.

Skvosty.

Bylo po velikých svátcích velikonočních. Už se nebělaly na náměstích a na kopcích kolem Jerusalema
bílé stany bezčetných poutníků, kteří se každoročně
do města'svatého dostavovali. Za to po všech silnicích
jen jen se hemžilo vracejícími se poutníky.

Třeba bylo velikých karavan, ježto hlavní silnice
v zemi židovské byly málo chráněny. V těch dobách
pak byly ještě méně bezpečny než jindy. Loupežnické
roty nebyly nikdy tak smělymi, neboť'po delší dobu
nebyly vojskem obtěžovány

Legionáři zabrané provincie byli v té době Zaměst
nání prací, jež nebyla jim zcela neznámou. V Římě
panovala právě jedna z těch dob, kterym dnes říkáme
.,í in a n ě n í k r is e“ Tyransky a kruty Oetavius,
jakym byl, dokud byl jedním z triumvirů, když se byl
vypořádal se slabym Lepidem a posléze pevně Usedl
na prestor imperátora římského světa, přijal jméno
Caesara Augusta a s jménem i úkol. Stal se panovní
kem moudrym, mírnym a spravedlivym. Jen co
panStví jeho bylo řádně upevněno, jal se podpor'ovati
literaturu a umění, obklopiv se jak učenci té doby
tak i moudrymi rádci. Byl to zlaty věk, jak římského
písemnictví tak i římské moci.

V té době panoval téměř světovy pokoj. Augustus
byl príliš dobrym znalcem lidí, aby nebyl věděl, chce-li
moc svou upevniti, že musí přáním lidu vyhovovati.
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V provinciích panoval Řím jednak silou svých dří—
vějších výbojů, jednak ustavičnou bdělosti a ne
úprosným stíháním každého pokusu o vzpouru.

V císařské stolici však převládala jiná methoda.
Tam třeba bylo luzu, Sprostý lid, v dobré míře udr
žovat, ba přímo jeho choutkám hověti a sloužiti. Za
tím účelem pořádány'proň zábavy v obrovských roz
měrech. I—lostinydávány věčně hladovému obyvatel
stvu na útraty císařské pokladny. Nemálo peněz po
hltila také stavba veřejných budov, jimiž císař Řím
a jiná milá mu města na Začátku svého panování
ozdobil. Tak veliké výdaje vyprázdnily nejednou
statní pokladnu.

Aby úbytek ten byl nahrazen a státní pokladny
zase se naplnily, ukládány byly zvláštní poplatky
všem provinciím a krajům římské říši podrobeným.
Ba i mnohé země, jež toliko svrchovanost Říma uzná
valy, nebyly těch dávek ušetřeny.

Ač provincie syrská byla dobyta, přece palestinští
Tetrarchové nebyli nikdy nadobro podrobeni a pod
manění. Vládnouti obyvatelstvu ]udska a Galileje
bylo tvrdým oříškem. Zvláště Galilea, bohatá na různé
kovy, vzpírala se zvýšení poplatků. jeruSalemští
rabíni měli tuto průpovídku o té severní provincii:
„Přeje-li si někdo zbohatnouti, tedy ho pošlete na
sever; chce-li se moudrým státi, tož ať přijde na jih ."
„Ruka Ashurova (Galilea) ponořila nohy své do
oleje ,“ tak se vyslovuje poeticky Písmo'sv'. o úrodnosti
tamější půdy. Vína galilejská byla silná a živobytí
bylo tam pětkrát "lacinější nežli v Jerusaler'ně.

Za vlády Herodianů královské důchody pozůstá
valy z výnosu korunních statků, vlastnické dávky
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a tak zv. „middah“, t. j. důchodkové daně. Dovoz i vý
voz zboží podléhal clu. Kromě toho vybírána daň
z„halechu“, t. j. z každé koupené a prodané věci.
V ]erusalemě měli nad to i domovní daň.

Každé město vybíralo kromě toho svoje poplatky
(nebo jak bychom řekli dnes „přirážky“ k oněm
daním) pro synagogu, na školy, na veřejné koupele,
na chudinu, na udržování městských hradeb a bran
a jiné- ještě potřeby. Poplatky ty byly Spravedlivě
celkem předpisovány a Správa jejich obdivuhodná.
Kromě všech už tuto vypočtených daní a dávek byl
každý žid povinen odváděti ještě jistý poplatek do
pokladny chrámové.

Ale kdežto židovské daně nebyly vyšší, než jakých
skutečná potřeba vyžadovala, a vymáhání jich mírně
a šetrně se dálo, berně římské a způsob, kterým byly
vydobývány, byly kruté a tvrdě. Proto snadno si do
vedeme představiti, že se lid zlobil a bouřil proti tomu,
kdykoliv nějaká „zvláštní“ daň uložena byla porobe
ným krajům, aby uhrazen byl jí deficit ve státní po
kladně římské. Následkem toho byl ím nucen ne
jednou použíti vojáků za výběrčí těch dávek. Tu a
tam dal se arci některý žid k tomu najati, ale celkem
byli mochesi neboli berní pachtýři a Gab
baiov-é neboli výběrčí daní vzácným zjevem ve
společnosti židovské.

Tož právě o té době zaměstnáni byli zase legio
náři vydíráním peněz z lidu ve prospěch Caesara
Augusta,-a následkem toho neměli kdy stíhati četné
tlupy lupičů. Nu, a ti necítíce nad sebou pádnych paži
římských. stávali se smělejšími a odvážnějšími, činíce
nejistými cesty jednotlivým poutníkům.
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jen do větších karavan si netroufali.
Tak asi měsíc po návštěvěl—Iezir Bar'Abbasově

u Sira byli byste zahlédli silnicí od severu osamělého
chodce blížiti se městu. Byl všecek zaprášen a za
mazán a zdál se míti strach, že by _mohlobtěžován býti
buďto těmi, kteří-ho doháněli, neb oněmi, jež on před
bíhal. Blížil se bráně městské onou cestou, jež později
známa byla celému světu pode jménem „Cesty bo
lestné“ (Via Dolorosa). Pod kopcem a kras k ý m
vlevo zejména zdál se míti hrozný „reSpekt", a ne
bylo také divu, neboť na úbočích jeho číhali různí
lotříci. Trochu severněji vypínal se kopec „Scopus“
neboli hora zvaná Bezeta. l ta nepožívala moc pěkné
pověsti.

Když poutník už už města docházel, shledával je
tišším než obvykle, jakoby prožívalo úlevu po před
chozí stíSněnosti a tlačenici za svátků, kdy každý
volný koutek zabrán byl poutníky, přip'utovavšími
k slavnosti „Přechodu“. Židé se všech světa končin
sebraní zase se na rok rozptýlili a v jerusalemě usedlí
vrátili se znova ke svému pravidelnému zaměstnání.

Když se byl opatrně porozhlédl přes hradby po
obou stranách silnice, posadil" se cizinec, a to tak, že
mohl otevřenou branou pozorovati rušný život uvnitř
hradeb. Patrně toužil vyhnouti se davům tam se
tísnícím, proto také váhal do města vstoupiti.

Široké stinné klenutí nad městskými branami slou—
žívalo dříve za vítané a vhodné místo k uzavírání
obchodů. Teď však osazeno bylo římskýmivvojáky a
tržiště posunuto bylo dále _doměsta. Tam nabízeli ke
koupi venkované plody zahrad, vinohradů, jakož i vý—
robky mlékáren. Tam rozbíjeli také chudší kupci své
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krámy, v nichž na odiv stavěli nejnovějši „novinky“
z “Říma neb Alexandrie neb A't'hen. Drobnějši zlatníci
prodávali tam výrobky jerusalemských umělců. Ovoce,
mléko a' chléb všude se“ ke koupi nabízely.

Mezi krámy pohybovaly se daVy lidí buď jen zevlu—
jících nebo také kupujících, štěbetajíce, handrkujíce,
sem a tam podařený vtip činíce. Tu a tam_houfec
mladíků spuStil nějakou melodickou píseň, buďto ně
jaký žalm Davidův neb i světskou písničku, již byli
pochytli od soldatesky. Uctivě rozestupovaly se davy
před farizejem, jenž se s „hrbatou“ pokorou a širo
kými čelními lístky kolem čela a rukou uvázanými
mimo bral, jakoby ani z toho lidu, ba ani z tohoto
světa nepocházel. Děti dávaly se 's úzkostlivými
skřeky na útěk, jakmile shlédli někoho z přívrženců
sekty essenských v tajemné bílé roucho ubraného.
Málokteří z prostých židů věděli něco více o těch čaro—
dějných therapeutech (lékařích), a odtud ten strach
před nimi. Kletbami stíhány byly kroky publikánů.

Řemeslníci seděli ve svých boudách nebo vedle
nich. Tito slavnostně vypadající pracovníci ze všech
řemesel uctivě se navzájem pozdravovali, jakož 1 s do
mnělými kupci srdečně se vítali. Z pozdravů jejich
vyznívala živá víra._ Inu, 'u “židů pronikalo náboženské
vědomí každodenní jejich život, jak v krOužku do
mácím tak i v obchodování. Bral-li se _mimo nějaký
kněz, “každý ho uctivě pozdravoval, ač on, jedva na
pozdravy lidí děkoval. Učení opovrhovali' nevzděla
nými 'a spravovali se většinou příkazem talmúdským:
„Na pozdrav nevzdělance poděkuj nedbalým poky
nem hlavyl“ ,

Poutník vně brány 'pozorující “ruch uvnitř hradeb,
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odložil posléze svůj zaprášený kaftangl přehodiv jej
přes zeď, u níž odpočíval I zjevil se zrakům našim
v hnědém svrchním rouchu o něco- kratším než. byla
obvyklá židovská sukně a z jemné“ látky. “Odoka vy
padal jako zámožný měšťan jerusalemský.

Vejda branou províjel se opatrně tlačícími zástupy,
přidržuje levicí volné roucho na prsou, jakoby v zá

.ňadří měl ukryt nějaký skvost. Konečně se zastavil
před jedním krámem, jenž-vypadal bohatěji než vět
šina kolem něho.

Byl to krám zlatnický. Zboží- skládalo se z váz a
skřínek z vonného dřeva, vykládaného- vzácnými
kovy, penízky a různými fantastickými okrasami
vykrášleného. V jednom koutě ležel kufřík s několika
drahokamy.

Vida, že se cizinec o jeho zboží zajímá, vyšel zlatník

před krám a po obvyklém pozdravu vyzval ho, aby
do vnitř vstoupil.

— Jsem cizincem ve vašem městě, pravil neznámý
vstupuje do krámu.

— Jsi vítán, jsi-li synem Abrahamo-vým, na to
obchodník.

— Požehnán budiž Hospodin Bůh otců našich!
odvětil na to cizinec, jakoby pozdravem tím důvěryjeho si získával.

— Co ti může můj skrovný bazar nabídnouti? JSem
teprve začátečníkem, jak vidíš. Ale doufám, že budu
ti moci ukázati více a vzá'cnějšího zboží, až po druhé
přijdeš; či máš ty něco, co bych mohl já'od tebe kou
pití?

Místo odpovědi cizinec přitákl hlavou a jal se vý;znamně pošilhávati na přístěnek obchodu. ' '
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— Následuj mne, pravil obchodník, porozuměv
jeho pohledu, podívám se na tvé zboží. Snad ti od—
koupím, co na prodej máš

I zaměřili oba do přístěnku. Dotýkali se hlavami
skoro stropu, nebot oba byli „dlouhani“ a místnost
nízká.

— Nuže, příteli, co máš na prodej?
Cizinec vytáhl opatrně a za stálého kolem se roz

hlížení z vnitřní kapsy svého roucha uzounký, kožený
pytlíček, tak s pět palců dlouhy. Opatrně rozvázal
řemínky, jimiž pytlíček byl stažen, a vyňal z něho cosi
do kamzičí kůže zamotaného. Když obal rozdělal, ob
jevil se kupcovym zrakům nový, z bílého, stářím však
už sežloutlého hedvábí a v něm chuchvalce čistě vy
prané vlny. A uprostřed ní — jakoby v obláčku —
spočíval jemně pracovaný zlatý nákrčník s dvanácti
diamanty a vícero drobnými rubíny.

Při vidu drahokamů začaly se obchodníkovi ruce
roZčilením třásti, oči 'pak mu jen jen svítily. Bezděč
ným natahováním a_krčením prstů přímo okatě pro
zrazoval, jak rád by šperk ten svy'm zval.

_—A ty, příteli, míníš šperk ten prodati? — Potom
však úskočně doda1:_Aha!Kamenyty asi budou falešné?

——Ano, dobrý pane, míním šperk ten prodat, a ne
požaduju zaň více než co skutečně stojí, na to opatrný
prodavač.

Výraz mrzutosti přelétl vráskovitou tvář zlatníkovu.
Neušlo “foprodávajícímu, i připisoval to své poznámce.
Ale nebyla poznámka jeho toho příčinou. Kupec přes
všecku touhu svou po tom skvostu uvědomil si, že je
to naprosto nemožno. Neměl tolik, aby jej byl mohl
koupiti.
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.— Bohužel — bohužel, zasténal skoro, já jsem
jenom kramáříček, dosud neu-štědřil mně HOSpodin
z hojnosti své.-Nemám tolik peněz, abych mohl krásné
ty kameny koupiti. ——A s povzdechem dodal: — Jsou
tak kráSné, že by mohly zdobiti náhrudník velekně—
zův!

— Doufal jsem, že naleznu v tobě kupce, pravil
cizinec, nemoha potlačiti zklamání _nad žalostným
tonem hlaSu jeho.
_ — Věř, že je mně toho mnohem více líto, než tobě.
Mnoho let svého života dal bych za to, kdybych se
mohl zváti pánem toho klenotu.

— Ale snad bys mi tedy mohl poraditi bohatšího
kupce, než ty jsi? '

— To mohu. Ukážu ti rozsáhlejší obchód, než je
můj.. Odkud přicházíš? otázal_se ho, jakoby v něm
nenadále vzniklo silné podezření.

— Z okolí jericha, na to tázaný poněkud vyhý
bavě.

— A přece jsi, příteli, vešel do města právě z opáčné
strany! Jak to?

— Nešel jsem přímo z jericha. Vracím se právě
z Caesareje a jsem na cestě do svého do.mova
_ Kupec střihlpo prodávajícím dlouhým, zpytavým
pohledem. Ač si vroucně přál státi se pánem těch
diamantů — přání to vnuklo mu myšlenku zajíti'
k půjčovatelům pro potřebný obnos — přece strach
před „sanhedrinem“ a římským zákoníkem valně tu
touhu jeho schlazoval. V případě, že by šperk ten
býval ukraden, _měl by s obojím mrzuté opletačky.
Vždyť ho viděli k němu vstoupiti všichni okoliční
obchodníci!
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— Pomyslím--li, kterak to mohu viděti, jakou záru.
zacal trhaně a nesouvisle dle toho, jaké právě my
šlenky do popředí ze spleti různých dum hlavou mu
vířících se draly. Než pocestný zdál se na to býti
připraven.

——Při „šechině“, zlatníku, ubezpečuji tě, že jsem
těch kamenů poctivě nabyl. Nepatří mně. Byly mi
toliko k prodeji svěřeny.

Podezření kramářovo zdálo se býti tím zajištěním
rozptýleno.

— Tož bys tedy se nezdráhal udati své jméno,
kdyby soudní sluhové přišli ke mně za příčinou po—
ptávky ohledně jich?

— jmenuju se Eliziel.
-— Z Jericha, jářku?
— Na vzdálenost sobotní cesty severně Jericha.

Jsem zemědělcem. Tenhle obchod je mně něčím no
vým a neznámým, já bych raději cupal za pluhem a
svými volky. Tím bych se teď zaměstnával, kdybych
nebyl slíbil svému sousedovi na smrtelném loži, že
budu hleděti jeho poklad prodati a za peníze zaň
stržené' že vykoupím jeho dva syny pro dluhy do
otroctví prodané. Mohl bys mi teď udati jméno ob
chodníka bohatšího než jsi ty?

Ač vysvětlení to plně zlatníka neuSpokojovalo, přece
pravil, aby se jen cizince už zbavil: -—Tvoje vypra
vování zdá se do sebe míti pravdivosti znak. Zavedu
tě k bohatšímu obchodníkovi než jsem já, ale jestliže ——

Zamlčel Se. Pochybnosti znova v něm vyvstávaly.
Výraz tváře-jeho se náhle proměnil. Pohodil hlavou,
vlasy zdály se mu na ní ježiti. Nos jeho vypadal jako
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zobák, kterym jen jen klofnouti, co se ku předu na
kláněl. Prsty pak, rozčileně sebou poškubávající,
podobaly se drápům. V očích jeho tajila se pomsty
chtivot.

Odkud ta nenadálá změna? VZpomněl své Debory
a jejích dítek doma. Což kdyby tak z návštěvy toho
cizince nejen nebezpečí vzešlo jeho osobě, ale i škoda
jeho drahým? A proto pokračoval: — Vzejde-li z tohoto
mého jednání s tebou neštěstí mně nebo mojim, okusí-li
moje žena neb olivové Snítky kolem stolu mého ně
jaké trpkosti k vůli tobě nebo pro tvou návštěvu dnes
u mne, věz, že msta má pronásledovati bude tebe a
stihne tě, i kdybys se do země p_,ropadl ba i poté.
když bys se už k otcům svym odebral!

Poutník zbledl na okamžik při tom proklínání. Než
ihned se zase vzpamatovav, děl: — Tak se mi staň,
obelhal-li jsem tě. Pojď a zaveď mě k onomu kupci!
Jak se jmenuje?

— Siro, bohaty obchodník s hedvábnými látkami.
On je králem mezi našimi obchodními knížaty. On ti
šperk ten odkoupí, tomu-li tak, jak praviš. Pojď!

Společněopustili hlučné tržiště u brány. Brzo zahnuli
napravo od ulice vedoucí k paláci vladařovu severně
od chrámu. Berouce se dále jižnímsměrem, kráčeli
špinavou a nízko položenou čtvrti v tyropejském údolí.
Po částku stihli hory „ofelské", kupec spatřil v dáli
Sirův dům. Ukázav naň svým dlouhým, kostnatým
prstem, pravil k cizinci: — Vidíš tam ten obchod na
stinné straně této zátočivé ulice? Tam zůstává kupec,
jenž ti snad tvůj šperk odkoupí.
' + Požehnání Hospodina Boha Abrahamova pro
vázejž tě', pravil cizinec na rozchodné.
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Náš zlatník nemohl a nemohl se zhostiti jisté nevol—
nosti, pořád se bál, aby neměl pro tento krok něja
kých opletaček s úřady.

Za to Eliziel si oddechl, když do Sirova obchodu
vstoupil. V takovém závodě koupě nebo prodej ně
kolika drahokamů. je zajisté všední záležitostí.

— Pokoj domu tvému!, pozdravil.
— Požehnání pokoje vrátiž se do srdce tvého, po

děkoval Lazar, s nímž se nejprve ve skladě setkal.
Ukázav kožený sáček a přednesa svou záležitost

vyzván byl, aby vstoupil do přístěnku za obchodem..
Také Siro jako méně zámožný zlatník překvapen

byl velikostí a—krásou diamantů Elizielových. jako
prohlédavý obchodník ihned si vypočetl, co může na
nich získati, podaří-li se mu je odbýti u některého
z asmonejských knížat neb u některého z vySOkých
hodnostářů chrámových. Vyhlídka na zisk podnítila
v něm touhu po jejich koupi.

—- Nosíš celé jmění v svém koženém sáčku, pozna-
menal Siro. ,

— Kýž by bylo mým, dobrý pane, na to Eliziel.
já jenom plním poslední žádost blízkého přítele a sou
seda svého, nabízeje ti ke koupi tento šperk.

— Tak?
— Abych zotroctví vykoupil dva syny zemřelého

otce. Slib umírajícímu daný je svatý.
-— Moudře mluvíš. Než nezapomínej, milý pane,

že já tě neznám. Při uzavírání obchodu tak velikého
je zvykem udati jméno nějakého staršího v Israeli,
jenž by-ručil za spolehlivost tvých udání.

— Předvídal jsem to, na to Eliziel. Můžeš se na mne
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přeptat u jerišského Abbasa, otce I—Iezirova,s nímž
jsi asi znám.

— Dost, na to Siro. Otce Hezirova dávno znám,
syna jeho poznal jsem teprve před několika dny.

— Přeptáš se tedy v _Ierichu u Abbasa na mne?
— Ne, to mi stačí. Od svého přltele lsraele Ben

Addaije vím, že je to ctihodný muž; — kéž Hospodin
požehná statku jeho a dlouhého života mu dopřeje!

Obchodník vyňal jemné vážky. Obratně vybral ka—
meny z jejich obrub, zvážil je, prozkoumal je. Potom
nabídl za ně jistou summu zlaťáků. Byla mnohem větší,
než Eliziel očekával, takže příjemně vzrušen poskočil,
což však Siro pokládal za ohrazení se proti nabízené ceně.

— Nemohu, příteli dobrý, více za ně dáti. Ani v Římě
ani v Alexandrii nedostal bys za ně ani o drachmu*)
VlCe.

— Já mám jenom radost ztoho, že budu moci šťastně
vykoupiti děti svého přítele, vytáčel se Eliziel.

— Tož tedy jsi Spokojen s mou nabídkou?
— Zdá se mi býti dosti-velkomyslno—u. jsem úplně

spokojen.
Siro vypočítal Elizielovi hezkou sumičku zlaťáků.
— A nebojíš se s takovým obnosem sám vydati se

za našich nejistých časů na cestu do jericha? tázal
se Siro.

— Nebojím, pane; když mi jen prodáš nějaký ob
nošený šat, žádný nebude mne pokládati za obtížena
takovou summou peněz.

Koupě provedena. Když se Eliziel opět na ulici
octl, zdál se dobře město znáti. Bez rozpaků pustil se

*) Drachma byl stříbrný peníz v té době tolik co naše 1 koruna..
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do tyropejského údolí, kdež v jedné ze zastrčených
uliček vstoupil do nevzhledného _domku. Kdo by ho byl
až tam stopoval, byl by s úžasem viděl, že i tam ten
domek není mu nepovědom, nebot vyběhl srncem do
dvojí řady schodů.

Na zaklepání na nízké dveře a na dané, Spíš umlu
vené znamení, vpustil ho sluha, jehož tvář se byla za
mřížkou objevila, do tmavé chodby, nebo-li správněji
řečeno předsíně. Projda jí vstoupil do světničky, v nížseděl Hezir Bar Abbas.

*—Jak, přálo ti štěstí? tázal se Bar Abbas.
— Nad očekávání, kapitáne! I—Ile!tu jsou za ty

diamanty pravé zlaťáky.
— A kdo je od tebe, Eliziele, koupil?
——Tvůj známý od nedávna. Ten, jehož majetek

uložený v dobře napěchovaných truhlách, má jednou
naší věci přispěti.

—N-akoukl jsi do dubové truhly?
— Dobře. Je až po okraj plná. Tato sumička, jež

tak našim plánům prOSpěje, když z hromady v té
truhle byla vzata, udělala v ní takovou díru, jako
když tři čtyry zrnka prosná z měřice ubereš, pravil
Eliziel, potřásaje koženým sáčkem, do něhož mu Siro
zlaťáky byl vložil.

— To je dobře. Dobrý čin jsi dnes vykonal, Eliziele.
Naše věc se daří. Mohl bys mi pověděti, jak bychom
se mohli zmocniti pokladu toho bohatého obchodníka?
\_Eliziel svlékal se zatím ze svých šatů. Když se umyl,

oblekl si žlutou hedvábnou sukni, přepásanou širokou
šarlatovou šerpou. Na hlavu posadil si světle modrý
turban, jenž výhodně dal vyniknouti jeho černým
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vlasům a bradě a jenž mu propůjčoval vzezření žida, pa
třícího do lepších vrstev společenských.

Dal si čas, než na Hezirovu otázku odpověděl, takže
se tento stával už netrpělivým.

—- Nu, máš nějaký plán? _
- Pro okamžik nemám, kapitáne. Talmúd učí:

„Dokud člověkovi není čt'yrycet let, lépe mu slouží
jísti nežli pití. Po tom pak opak toho platí.“ Nu, a mně
není ještě čtyrycet, milý Hezire, a kromě toho jsem Se
dnes moc vyběhal, i mám hlad. Pojezme tedy napřed
a až se občerstvíme. můžeme jed'nati o tom, jak by
bylo možná Sirových pokladů se zmocniti. Podaří-li
se nám to, jenom jednoho bude mi líto.

— Čeho pak to? tázal se Hezir chvatně s podezří
vavým nádechem.

— Lazara.
Hezir Bar Abbas se cynicky zachechtal.
— A Sira ne? Žvaníš jako bezzubá bába. Ať jenom

i Lazar má účast na našem podniku!
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Kapitola VI.

Před veleradou.

Hezir Bar Abbas očaroval Eliziela tak úplně, že munabídl svých služeb míně, že tím slouží dobré věci
národní. Tento stoupenec jeho pojímal vše zcela vážně.
Jsa majitelem mnohých polností v okolí Caesareje a
několika domů tam v tom rozkošnickém a nemravném
městě — letním to sídle císařových zástupců — skřípal
nejednou zuby v bezmocném vzteku, když byl nucen
platiti tu neb onu daň, aby se zase naplnily císařské
pokladny neb aby zpomoženo bylo některému na mi
zinu přišedšímu Římanovi. Řím totiž býval často pln
uznalostí k synům svých patriciů.

Eliziel byl přesvědčen, že l—IezirBar Abbas jest
předurčen za vůdce strašné vzpoury národní. Touha po
pomstě, jakož i národní hrdost pudily jej uchytiti se
každé naskytnuvší se příležitosti k svržení jařma, pod
nímž jeho národ úpěl. Ký tedy div, že se ochotně a
s celým' srdcem svého zápalu přidružil k muži, který
na oko tolik sliboval, jako Bar Abbas?

Oddal se mu s věrnóstí lepší věci hodnou a pohlížel
na Hezira jako na povolaného Spasitele israelského.
Aže se oddanost jeho neobmezovala na pouhé, jalové
citlivůstkářství, toho důkaz máme v tom, že se ne
rozpakoval na chudého rolníka upravit, aby jenom po
přání svého velitele šperk zpeněžil. Vydav se sám za
tím účelem na cestu, vydával v šanc svůj život, nebot
kdo se tehda sám jeden palestinskými silnicemi bral,
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nebyl ani minuty životem svým jist. Každé chvilky
mohl býti přepaden a oloupen a na to připraven, ne
bude-li hned zabit, že bude polomrtev na silnici zů
staven.

Večeře, kterou společně požívali, třebas že tělu
osvěžení poskytovala, nezdála se podobně účinkovati
na Elizielova ducha, nebot nemohl se-a nemohl na
žádný šikovný plán — ohledně vyloupení Sirovy po
kladny — zmotati.-Snad přílišná únava tělesná pod
lamovala jeho schopnost „myslivou".

Eliziel, takto od přirozenosti poctivec, 'dovedl si
namluviti, že násilné zmocnění se Sirova bohatství
možno ospravedliti nezbytnou potřebou nutného ka
pitálu k pořádnému organisování násilného převratu,
tak aspoň ho Hezir Bar Abbas neustále ujišťoval. Bar
Abbas dobře však věděl, že jenom hrstka je těch, kteří
by neváhali, slepě za nimi jíti, soudruh všakjeho myslil,
že je jich na tisíce. Ve svém poválečném zápalu opět
a Opět dorážel na Bar Abbasa, aby svoje lidi svolal a
podnikl rozhodný krok. A k tomuto zamilovanému
předmětu svému znova zabrousil, když byl svůj hlad
ukonejšil.

— Proč nesvoláš bojovníků Israele? táza'l se s pla
noucími zraky. Vždyť přece, jak jsi mne často uji
štoval, čeká v Judsku a Galileji na tisíce paží udatných
a odhodlaných srdcí na dané znamení pustiti se v boj
pro věc Israele!

— Milý Eliziele, dnešní doba není ještě zralá k roz
hodné ráně, na to Hezir s líčeným žalem. Třebaže teď
římští legionáři vybírají po krajích našich novou daň.
myslíš, že by na první poplašný signál ihned neza
nechali svého n e-v oj e n s k 6 h o zaměstnání?
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— Ale, naléhal Eliziel, teď právě rozptýleni jsou po
všem judsku, Samařsku a Galileji, bodejť všichni
v l—Iinnonu*)„pokapali“! Kdybychom se teď odvážili
rozhodného kroku, snadno bychom se mohli zmocniti
netoliko jerusalema, nýbrž i okolních měst. A opano—
vání Svatého města, to by náramně naše zbraně pro
slavilo!

l—IezirBar Abbas se jenom nadšení svého Společníka
usmíval.

——Ale, milý příteli, penězi, kterými až dosud vlád
neme, ani týden vojska neuživíme, namítl mu nato.
Bez nějaké veliké „kontribuce“ nelze ani pomýšleti
na povolání ochotníků do zbraně.

Eliziel se na několik okamžiků zamyslil.
— Poněvadž jsem přesvědčen o správnosti a Spra

vedlnosti naší věci, pravil po chvíli, tož zajdu k muži,
k němuž chovám velikou důvěru. Zasvětím ho do
našeho plánu. Podaří-li se mi ho pro něj získati, potom
si také pomůžeme k potřebným penězům.

A unesen novou tou myšlenkou vzchopil se Eliziel,
přepásal se mečem, aby ho viděti nebylo, přehodil si
přes ramena starý, skoro vojenský plášt.

——Kam máš tak na Spěch a koho vlastně míniš do
našeho tajemství zasvětiti? tázal se Bar Abbas.

Ale náhlý Eliziel “byl už zatím ze světnice vyběhl a
jenom'z tmavé chodby Zpět odhoukl: — K Zadokovi
— knězi. Je nesmírně bohat. Navštívím ho po večerní
oběti. Ty pak mne čekej tak kolem druhé noční hlídky.

l—IezirBar Abbas se jenom cynicky na to rozesmál.
Byl přesvědčen, že ta pochůzka Elizielova k ničemu

*) Název hluboké rokle. (Pozn. př.)
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nebude. Byltě Zadok jedním z nejchamtivějších kněží
židovských. Nic u něho Eliziel nepořídí. Nanejvýš
z toho pojde, že jednou, za njakou dobu, až nebude
Eliziela potřebovati, nadšenec ten Spolu Se Zadokem,
pohnán byv před „sanhedrim“, bude naň žalovati, že
obmýšlel vzpouru v Israeli vyvolati.

Natáhnuv se na pohovku, znova se rozesmál. Ale
po chvilce se zvedl a přistoupil ke stolku, na němž
jakýmsi cárem ,přikryto leželo bohatství, jež Eliziel
byl donesl. Váček byl tak těžký, že neobyčejně silných
svalů bylo třeba, by jej statný muž při vztáhnutém ra
meni ve vzduchu udržel.

— Ještě pár takových váčků, zamumlal Hezir, a
potom vale proklatá a zotročilá vlasti má! S půl
tuctem podobných váčků se to bude pansky žíti v Athe
nách! O, kdyby tak Sirovy poklady — — ——ah,
Pathiro!

A přehodiv cár přes váček zatleskal v. dlaně. Snědý
otrok se na to objevil.

— Přišel-li Pathira Egypťan?
——Ano, pane; čeká již přes hodinu dole na před

puštění.
——Pošli ho sem!

Po chvíli dveře se znova otevřely. Pathira všecek
se třesa stanul před I—IezirBar Abbasem, v němž ve
svém pověrečném strachu viděl nejmocnější bytost,
jakou se mu kdy událo spatřiti. Hluboce se mu ukloniv
čekal s rukama na prsou skříženýma. NeušloBar Abbasa ,
že se ho bojí. Ale věděl také, že příčinou té jeho bázně
není snad osobní zbabělost, nýbrž jeho pověrčivost.
Bar Abbas vyhlídl si ho za hlavní nástroj, jehož po—
mocí mínil se zmocniti Sirova zlata, jakož i za ochran
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nou zástěru pro svou osobní bezpečnost pro případ
nezdaru.

— Stojí-li Sirova pokladna se skvosty na témže
místě?

Egypťan se třásl tak, že s několik okamžiků nemohl
slůvka ze sebe vypraviti.

— Pane -— zmizela. Když jsem dnes za záclonu
nahlédl, viděl jsem, že ji pán můj jinam odnesl.

-— Kam?
-— Nevím.
— Chceš-li ještě svou Nigritu živou spatřiti, hleď

vypátrati, kam ji odnesl a o tom mně zpraviti!
— Pane, to já nemohu učiniti. Prosím tě, propust

mou ženu —' ubohou, nikomu neublíživší Nigritu a
nech se nás vrátiti do naší vlasti. Což nemáš ani za
mák citu? Nebyl jsi nikdy otcem? Pomni mojich dítek,
trápících se v Kairu nad ztrátou matky! Pane, jehož
„Path“*) poslal, abys mi život ztrpčil, propust mne a
dovol, abych se směl do vlasti své vrátiti!

— Egyptský pse! Což já o tvoje děcka dbám!?
Osud vydal tě do mých rukou. Vypátrej, kde jest
uschován kufr se šperky, a zítra spatříš svou Nigritu.
Opatř mi klíče od dubové truhly a postarej se o to,
abych se mohl do obchodu dostat, a ještě téže noci
budeš se moci ty a tvá žena vrátiti k nilským břehům.

-— , pane, co mi ukládáš, je příliš kruté! Siro je
hodný pán a já jsem se ho naučil milovati. Kdybych
měl provésti něco tak bezbožného, tož bych toho byl
schopen jediné pro sebe. Než proč bych blížil tomu,
jenž se ke mně tak vlídně chová? A potom Lazar, —

*) Název božstva. egyptského; nevim, zda.-li tu autor nemyslí
„Ptah“, jednoho z nejvyšších bohů egyptských. (Pozn. př.)
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ó, mne nešťastného! — jak bych tomu mohl ublížit,
uškoditi? Jedná se mnou jako s bratrem. Začal mě už
i posvátným knihám jejich učiti. Ty věříš, co Lazar.
Ty's přece žid. Může Bůh tvůj připustit, abys mě nutil
k takovému zločinu? Já ti nikdy neublížil. Hleď, pane,
jakýs divný osud přivedl mě do tvé moci. Usmiř osud
a dovol, abych se se svou Nigritou mohl vrátit a ob
dělávat svou zahrádku okurkovou při Nilu. Nikdy tě
neprozradím. Fust mě, prosím tě, a nech mne na po
koji! Utrapuju se pro svou ženu. Srdce mé jest mrtvo!

— Prozraditi! vzkřikl Bar Abbas ať už na oko neb
opravdu dopálen, co se oči jeho vbodávaly do proseb
níka před ním. Na to bys pomýšlel? Kdybych mohl
uvěřiti, že bys na něco takového pomyslil, tož bych
ti tuto dýku do srdce vrazil, než bys mohl tento pokoj
opustiti. Ty mne nesmíš zrad'iti! Tobě jest usouzeno
mně sloužiti. jdi! Učiň, jak ti velím, a hleď, abys mi
donesl dobrou zprávu zítra v noci, sic krutě s tebou
ralcžím!

Pathira padl na kolena před domněle rozhněvaným
židem. Pcsud se třásl, ale zoufalé postavení jeho, jak
se zdálo, propůjčovalo mu jakési odvahy.

— Pane, zvolal, učiň konec té trýzni a bídě, kterou
rozhněvaný osud na mne seslal! Vem si hned život
můj! Třebas se mému tělu ——tu v cizině — nikdy na—
balsamování nedostalo, by duše má pokoje dojíti
mohla, přece lépe bude pro mne, bude-li duše má věčně
v podsvětí blouditi, než abych ještě dále tu ta muka
snášel. Zab mne na místě! _

Vyhověti však této podivné žádosti Hezir Bar
Abbasa ani nenapadlo. Pro zavraždění Egypťana mohl
by míti šeredné opletačky.
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——Jdi, pravil, já chladnokrevně nikoho nezabíjím.
Dones mi žádanou zprávu a klíče a vše bude zase dobře,

Se zoufalostí muže přes míru štvaného sáhl Pathira
na rukojeť dýky. Zdálo se, jakoby se strojil k leopar
dovskému skoku na svého trýznitele. Svaly na rukou
a na prsou byly napjatý. Z pod snědé kůže mocně vy
stupovaly mu na čele žily. Oči nedobrozvěstně mu
svítily. ,

Hezir Bar'Abbas viděl, že mu hrozí nebezpečí. Muž
předním byl svalnatý a nepochybně silnější také než on.
Ale přece nesáhl po meči, ač damascenská ocel ležela
na stole hned po ruce, nýbrž držel ubohého otroka
Spoutaného pohledem svých planoucích, jak uhel
černých očí. Tak prý působí pohled hadí na některé
ptáky. Chvíli patřil tak do očí muži před ním klečí
címu. Arnastoj'te! Po chvíli napětí svalstvo Egypťa
novo oChablo. Ruce mu sklesly, celé tělo jeho jaksi zrna
látnělo. Paroxysmus (záchvat) pominul, dostavil se
účinek onoho magnetického pohledu.

Pathira povstal. Několik okamžiků stáli proti sobě
tváří v tvář nepohnutě, ba téměř bez dechu. Když se
byl Bar Abbas přesvědčil, že se pohled jeho žádoucím
účinkem nebyl minul, vztáhna ruku a ukázav na dve ře,
děl: — Teď jdi a až od tebe zlé myšlenky odstoupí, přijď
a přijmi odpuštění, jehož nezasloužíš!

Oslovený jal se pozpátku ustupovati, nemoha se
jaksi pořád vymaniti z čarovné moci očí na něm lpících.
Jako ve Snách, narážeje a vrážeje do jednotlivých
kusů nábytku, došel "poslézedveří azmizel l—Iezirovis očí.

Jakmile zmizel, zavřel I—Iezirza ním dveře na zámek.
Potom sklesl do podušek s pocitem úlevy po šťastně
přestálém nebezpečí.
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»— Tak, tak! bručel pro sebe. Mohl bych i s tím
snědým synem Nilu snad příliš daleko zajítí. Musím
býti opatrným. Příliš napínaný luk posléze praskne.
Ježto mne dnes nenapadl, poslechne mne ještě tento
krát, aby došel mého odpuštění. Zítra se dovím, jaké
mám vyhlídky na vyloupení Sirovy pokladny.

Ale minul zítřek, ba prošly dva dní, a Pathira se
neukázal v Bar Abbasově bytě. V Sirově „bazaru“ byly
zatím se udály nanejvýše nepříjemné věcí.

Tak veliké neštěstí nepostihlo dOSudpočestného ob
chodníka, co živ byl. Druhého dne po odkoupení dra
hých kamenů Elizielových ohromen byl Siro a jeho
pomocníci návštěvou úředních sluhů vysoké rady.
jménem toho nejvyššího židovského civilního dvoru
soudního žádali sluhové „sanhedrimovi“ za domovní
prohlídku, ježto prý na Siroví lpí podezření, jakoby
byl ukradené věci přijal.

Marně ujišťoval ctihodný obchodník úředníka, že nic
takového nepřijal. Přesvědčen jsa o své nevině a že
nic nenajdou v jeho držení, co by jeho dobrou pověst
pokálelo, ochotně dovolil vyslancům velerady vše pro—
hledat a prozkoumatí. Lazar prováděl soudní sluhy
rozsáhlým skladem otcovým. Každý kout, každá police
a zásuvka byla pečlivě prohledána.

— Pověz mi, vzácný pane, pravil Lazar, ježto vyslán
jsi veleradou — jížto neuposlechnouti' hříchem by
bylo -—pověz mi, jaká vlastně věc byla odCizena a
jíž u nás hledáte? Což nevidíš, že můj otec je nad
tím všecek sklíčen, — nastojte! hle! padl do mdlob!

Lazar vrazil do přístěnku, kdež otec jeho byl v mdlo
bách padl do podušek. Tvář jeho ,Zbrunávtněla.Zdál
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se dusiti. Rozčilením a nevolí nad návštěvou soudních
sluhů-vrazila se mu krev do hlavy a přivodila závrať.

— Pošli, _pane — prosím tě ——jednoho z' tvých
lidí, pravil Lazar, popadna r'nosaznou konev — pošli
někoho z nich ke studni pro vodu. “Prohledej si, pane,
ostatek bazaru, _jak ti libo. Já budu ošetřovat otce.

Siro brzo se vzpamatoval. Lazarovi se velioe ule
vilo, nebot myslil, že mu otec umírá.

-— Ručím ti" svým poctivýmjménem, pravil ob—
chodník, jakmile mohl opět mluviti, že v celém mém
obchodě není ani jedinké věci, kteréž bych nebyl
poctivě nabyl. „V žihadle komářím, dí talmúd, vězí
šedesát železných dolů, avšak oloupenu býti o dobré
jméno své bolí více, než píchnutí tisíce komárů.“
Ty's mi dosud ani nepověděl, jaká vlastně věc Odcizená
má se u mne nalézati, 'dodal póněkud vzdoróvit-ě..

— Ukaž mi svou truhlici s „drahými kameny, neboť
jsem slyšel, .že i s nimi obchoduješ, na to úředník,
jenž se nemohl úplně ubrániti .útr-pnosti s nešťastným
obchodníkem.

— Ha! vyklouzlo Sirovi z úst, nebot' náhle .ozvalo
se v něm podezření ohledně tam těch diamantů. Což
byly-li ukradeny a zloděj skládaje se na důvěřivostt
jeho v počestnost Bar Abbasova otce, využitkoval
toho, by podezření co do nabytí diamantů od sebe
zaplášil? Uředník Se na něho po tom výkřiku Zpytavě
podíval

—--Jak se mi zdá, nemáš se tak rychle k ukázání
mi svých skvostů, jak ochotně jsi mně ukazoval ba.—
líky různého hedvábí, plátna a koberců. Nu, starý
muži, kde pak máš tu truhlici?
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Siro, v němž podezření čím dále tím více se vzmá
halo, vstal a třesoucí se rukou poodsunul výplně ve
zdi přístěnkové.

— Tu — tu jsou šperky a skvosty! Vše to patří
mně. A ani císař nemá práva vzíti mi je.

Úředník se zasmál.
— Možná, ale snad nepochybuješ, že velekněz a

velerada to právo mají?
Siro odemkl truhlici. A aj! na vrchu nahromadě

ných tam skvostů zazářily na chumáčku sněhobílé
vlny nedávno jím koupené diamanty.

-—Konečně! zvolal vyslanec velerady.Vybí1ená
vlna ovčí a počet drahokamů shodovaly se s danými
mu pokyny. Zoela tak, jak nám bylo udáno. jsem
nucen i s těmito drahokamy dovésti tě před soudce
„sanhedrimu". Ponechám tu jednoho ze svých lidí,
aby zatím střežil“tvůj obchod. Pojď!

Netrpělivýú ředník jed'va popřál Sirovi času uzamk
nout bedničku a znova do tajného výklenku ji uložit.
Siro kráčel jakoby ve snách známými ulicemi v prů
vodu sluhů velerady. Rána ta dopadla na něho tak
nenadále, že v prvním okamžiku ani si nedovedl
uvědomiti rozsah neštěstí, jež hrozilo pokálením jeho
dobrému jménu, — jménu, na něž hrd byl, neboť
požívalo největší vážnosti v obchodních kruzích řím
ských a efeských, antiochenských a alexandrijských.

Ježto mu štěstí přálo, měl Siro mnoho soupeřníků
v druhých městech. Ti -—obával se —- ochotného
sluchu popřejí pomluvám o něm a vynasnaží se je
rozšířit co možná nejdále. S ubolévajícím srdcem zna—
menal, jak nesnadno bude mu bojovati proti pomlu
vám, jež se teď běhutým ohněm o něm rozběhnou.
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Duch horečně pracuje pod prvním dojmem neštěstí.
_ISa až přeúzkostlivý na svou pověst, hleděl s cho
robnou obavou vstříc na svá stará kolena.

Neměl “obav, že by se mu nepodařilo hravě ze všeho
před civilním Soudem velerady se očistit. Známo bylo
sice o něm, že umí chytře a směle handrkovat, ale
dosud nikdo neopovážil se ani dechem podezřívavým
dotknouti se jeho poctivosti.

Členové vysoké rady židovské dávali a Spravovali
náboženské zákony a předpisy. Ale kromě toho měli
také plnou moc v občanských záležitostech. Řím uzná
val politickou autonomii dobytých provincií a povo
loval jim jejich zákonodárství, pouze rozhodnutí nad
životem a smrtí si vyhrazuje. Té moci, jakož i záleži
tostí týkajících se celistvosti říše, z rukou svých nedal.
Každé násilí proti této namířené bylo trestáno řím
skými soudy, občanské však přestupky zákona Spadaly
pod právomoc „sanhedrimu“. Siro byl přesvědčen,
že bude hned propuštěn, jen co soudcům vyloží, jak
drahokamů oněch nabyl, jakých opatrnostních opa
tření použil a jakých záruk se dožadoval.

Ale šeredně se přepočítal. Měl poznati, jak úplat
nými jsou 'mnozí soudcové. Když za vyšetřování po—
znal, že Elizielovo odvolání se na Bar Abbasa nikterak
mu nepomáhá, byl nemálo tím zaražen. A ještě více
ustrnul, když slyšel, že starý Abbas a syn jeho Hezir
dávno již jsou podezřelými nejenom veleknězi a vy
soké radě, nýbrž i římskému prokuratorovi (vladaři).

Dověděl se tam také, že onoho šperku neprávně,
třeba ne násilně nabyl. Šperk ten patřil jistému Omri-mu
z Antiochie. Mladý ten muž, nemoha snést obmezování
doma, vyžádal si svůj podíl a odešel z otcovského
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domu. Rozhazoval peníze jako nějaký senátor římský.
Brzo promarnil celé své patrimonium až na o'nen šperk.
I ten mu byl ukraden před několika dny, co 'hOSpodou
v _Ierusalemě meškal. Na udání krádeže nařídil vele
kněz pátrání po drahokamech, a výsledkem toho pátrání
bylo zatčení Sirovo.

Soudcové rádi by byli vypátrali zloděje. ——Jméno
Elizielovo bylo jim nepověd'omo. Žádný o něm nic
nevěděl. Siro vyzván byl, aby Omrimu šperk vrátil.
Mladý muž nevedl žádné žaloby proti obchodníkovi,
o jehož poctivosti byl přesvědčen; Obd'ržev svůj klenot,
zmizel ještě téže noci z jerusalema. Soudcové však
domnívajíce se, že Omri se snad ráno dostaví se svědky,
by proti Sirovi vystoupil, odložili další vyšetřování
na zítřek. Siro zůstal omráčen, když mu bylo ozná
meno, že musí aSpoň přes noc pobýti v' komůrce
temného a smradlavého žaláře. '

Pathira byl vypraven do Betanie zpravit Marty
a Marie, co se stalo. Pro oddanost svou Sirovi a jeho
rodině zapomněl Egypťan nadobro na to, co mu byl
Hezir Bar Abbas uložil. Lazara nebylo možná přimět,
aby svého otce opustil. Značným podplacením poda
řilo se mu pohnouti strážnéhóí že mu dovolil přes
noc po boku otcově zůstati.

Když se Eliziel vracel ze své návštěvy u Zadoka,
byl v prahanebné míře. Nebyl moc v' ]erusalemě znám,
ale kdož toho krásného nadšence 'znali, rádi ho měli
a sympatisovali s ním. Jeden z těch'mu přejících
střetl se s ním na ulici, když se z domu Zadokova bral.

— Proč se tak kaboníš a ponuře hledíš, Eliziele?
tázal se uchopiv ho za rukáv.

— Protože naši pohlaváři jsou falešni. Nemají ani
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špetky urozenosti v sobě ti, co našimi vůdci býti mají.
I naši kněží jSou špinavci.

——Pst, ne tak nahlas! varoval ho přítel. Za každými
dveřmi může někdo poslouchati. Dovol, abych tě
v tvém vlastním zájmu upozornil, že jsi podezřelým
jak vladaři, tak i veleknězi. Dopadnou-li tě, hled' se
doStati Spíše do rukou vladařových, než do rukou
kněží, nechceš-li, by tě jako vránu oškubalí. Jakkoliv
je vladař ukrutný, přece má aSpoň trochu smyslu
pro Spravedlnost, kdežto tam ti — — —

Mluvčí položil si prst na ústa. A přátelsky mu
kynuv zahnul do poboční uličky, kdež ihned v mrá
kavách se tam kupícíCh zapadl.

Několik minut poté hodil Eliziel meč svůj na stůl
v Hezirově světničce, jež vlastně sloužila oběma za
skrýší. . '

— Nu, jak jsi-u Zadoka pochodil? tázal se zlata
chtivec.

—-Vše jsem mu vyložil. Zdál se poslouchati se záj
mem. Ale když jsem ho požádalo mravní podporu,
aby totiž přednesl naši záležitost chrámovým kněžím,
již by nám mohli finančně pomocí, tu — tu — —

Eliziel..se zlostí zalykal.
——Nu, co pak?
— Pokrčil rameny, obrátil ruce tak — a naprosto

odepřel..
Hezir Bar Abbas se příšerně zasmál.
- To's mohl očekávat!
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Kapitola VII.

Růžemi ověnčený.

Tajemná výstraha, kterou Elizielovi na ulici příteldal, náramně ho znepokojovala. Dlouho té noci
uvažoval o svém postavení. I usoudil, má-li jeho
patriotismus — vznešený a nezištný — buditi pode
zření u jeho vlastního lidu, že opustí Jerusalem, že
si vyhledá nějaký bezpečný koutek. kdež by —
v ústraní — stopoval události a v příhodné chvíli
činně vystoupil. A tož zmizel, ani I—IerizBar Abba
sovi nepověděv, kde by se s ním mohl setkati, kdyby
jeho přítomnosti bylo potřebí.

Sira druhého dne po jeho uvěznění propustili. ježto
se Omri znova nedostavil, dobrá pověst obchodní
kova, jež známa byla většině 71 členů „sanhedrimu“,
zbavila ho dalších nepříjemností a mrzutostí. Táž
vysoká rada byla ho dříve jmenovala jedním z třia
dvaceti členů menší neboli místní vysoké rady be
tanské. Kde kdo jej ubezpečoval, že na jeho karak
teru nelpí žádná úhona a že jeho dobrá pověst ani
za mák neutrpěla než Siro přes to přese všechno
pociťoval náramně hanbu zatčeni a uvěznění. Z rány
té se již nikdy plně nevzpamatoval. jediným přáním
jeho po ostatek života bylo vypátrati Eliziela a po
hnati ho před soud. Docházíval nadále z Bétanie do
města a z jerusalema zase do Betanie. Tak po třech
letech od té, co byl uvězněn, začal chátrat a scházeti.
Když bylo Lazarovi šestnáct let, seslábl Siro tak velice,
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že jenom zřídka do Jerusalema putovával, ponechá“
vaje vedení obchodu docela synovi.

Když jednoho letního dne Lazar dohled v „bazaru“
vedl, přišel z Magdaly posel s psaním od Sirova „-ša
fáře“, že v jeho vinohradech a růžových sadech
mnoho provedeno bylo krádeží a spustošení.

Siro umínil si tam vyslat Lazara, by škodu učiněnou
vyšetřil a viníky potrestal. Mladý muž vybral se tam
s velikým počtem sluhů a otroků, kteří měli jednak
nad jeho bezpečností bdíti, jednak nápomocni mu
býti při potrestání těch, kteří se dopustili pychu na
Sirově majetku, když by po svědomitém vyšetření
shledal, že se věci tak mají, jak je „šafář“ líčil.

Na té cestě zažil Lazar něčeho, co mělo trvalý vliv
na celý jeho další život. Stalo se to, když se bral
Nazaretem. Byl podvečer. Zapad'ající slunce nořilo se
nádherně do Středozemního moře za pohořím karmel
ským, pozlacujíc jeho bílé štíty. Ubočí toho pohoří
proroků, jakož i hora Tábor oblity byly už narůžově
lými stíny, když se Lazar se svou četou zastavil před
jediným „khanem" (hospodou) v Nazaretě. V mnohých
samotách roztroušených po údolích toho kopcovitého
kraje mrákavy už sedaly, než s náhorní planiny, na
níž Nazaret stojí, mohli jeho pokojní, prostí obyvatelé
údolím jezreelským v dálce viděti hladinu velikého
jezera, planoucí v nádheře večerní. Myriady třpyt
ného hmyzu rozechvívaly do zvučiva letní vzduch tře
potem svých neúmorných křidélek.

Lazarovi a jeho družině jevily se bílé domky naza
retské do růžova od večerního slunce zbarvenými.
Červeně kvetoucí marhaníky v zahradách vypadaly
ještě skvostněji, když na nich některý z kosých



paprsků slunečních uvízl, nebot tu objevilo se “zrakům
vašim na sta ohnivých koulí. Krásu jejich a-jejich
družek — růží ——zvyšovalo temné pozadí'z oliv a
palem, bujících v. údolích a z části na úpatí okolních
kopců.

Kromě bzučení hmyzu, .přitlumeného znění vzdále
ného zvonce beránčího neb občasného veselého smichu
z hrdla některého šťastného .hocha hrajícího si na
návsi, nebylo nic jiného slyšeti.

Nazaretští rolníci odpočívali po denní'klopotě. Vět
šina jich seděla před domy, kochajíc se ze Svěžího
vánku, jenž dul- od moře.-Vláčn'é,*) ztepilé děvy Se
džbány vody na hlavě —-kterýžto zvyk (nošení) při
spíval značně ke ztepilosti jejich postavy a k plav
nosti jejich chůze — pohybovaly se tiše k obecní
studni a od ní ke svým příbytkům. Jinak nebylo na
ulicích žádného ruchu a života pozoróvati.

Ve dvou však domech klidného toho městečka
panoval přece neobyčejný ruch, jehož příčinou bylo
plnění povinností pohostinských. Jakkoli prostými a
nevzdělanými, ano opovrhovanými byli obyvatelé
nazaretští, přece pověstní byli po celé Galileji svou
srdečností, s jakou svoje hostyvítali, a ochotou, s jakou
vstříc vycházeli cizincům, kteří k nim náhodou zabloudili.

A tato srdečnost zračila se měrou nemenší v domku,
jenž stál poněkud opodál od hromady stavení vlastní
město tvořících. Byl to neveliký domek o málo jen
místnostech. Rozházené před ním .třískya “odřezky a
d'rtiny napovídaly, že jeho držitel je tesařem. Domek
ten" patřil Josefovi, tesaři;

*) Tolik co plužné (u nás slovo to naprosto z užívání Vyehází).
(Pozn. př.)
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Toho dne brzy všecko dílo bylo poodloženo. josef
a Maria musili se starat o pohodlí a o poctu dvou
hostů, kteří k nim byli zavítali. A poctil Josefa svou
návštěvou jeden z chrámových kněží. Ctihodný Zacha
riáš se svou manželkou přišel Josefa a Marii navštívit.
Ač oba byli se již ve dnech svých velmi sestarali,
přece podnikli dalekou pout — sedmdesáti skoro mil
— přes hory judské, samařské a galilejské, by ještě
jednou, než se do hrobu položí, spatřili to podivu
hodné dítě, jež Alžběta dávno znala a jež byl Zacha
riáš tak tři léta slyšel s takovou moudrostí odpovídati
na otázky učitelů israelských v chrámové předsíni.
Vzpomínka na- ten výjev nevycházela Zachariášovi
z paměti. Stále ho zaměstnávala jak za bdění, _tak i
za nočního snění. Vroucně toužil po tom, aby prve, nežli
se sebe složí břímě života, ještě jednou to zázračné
pachole spatřil a více se o něm dověděl, neboť s radostí
by je uznal za Messiáše od proroků předpověděného.

Josef po východním mravu donesl vody k umytí
nohou stařičkému knězi a nedal ' si vzíti — ač se
host tomu všemožně vzpíral — aby mu jich sám ne
umyl. Ted“seděli oba muži před domkem, zabrání
u vážný, tiše vedený hovor., Maria bavila podobně
Alžbětu ve světnici. ,

V druhém domku, tak co by kamenem dohodil od
Josefova — odehrávaly se podobné scény pohostinské.
Onoho odpoledne přivedl Zebedeus, z rybářského
městečka Betsaidy, svou ženu Salome se svými dvěma
syny, Jakubem a Janem, na návštěvu ke Geddielovi
Sodimu, „jenž byl příbuzným Zebedeovy manželky.
Hostitel byl zámožný hospodář, jenž měl více dobytka
a „pastýřů než kdokoliv jiný v okolí Nazareta.
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Sodiho domácnost se skládala z Miriamy, jeho ženy
'a tří synků: Subaela, Abnera a Ezriho, a četné čeledi
mužského a ženského pohlaví. Hostina mnohem bohatší
připravena byla těmto hostům, než jaká nabídnuta byla
Zachariášovi a Alžbětě. Zabit byl beránek. Červené
a bílé hrozny, jablka a hrušky zdobily stůl. HOSpodář
přestal býti přÍSným Nazarenem, a proto se nerozpa
koval postaviti na svou tabuli vma ve sněhu ochla
zená, jichž měl několik nádob ve sklepě. Zebedeus a
Salome se poněkud upejpali, ale Jakub a Jan měli
radost z chutných krmí jako hoši, kteří jsou zvykli
„chudší" jinak kuchyni.

Jakubovi šlo na šestnáctý rok a byl o dvě leta starší
Jana. Oba učili se otcově řemeslu, jenž byl rybářem
u jezera tioeriadského. Osmahlé tváře jejich a mozo
lovité ruce svědčily, že vedou klopotný život pod širým
nebem. Vlasy volně splývaly jim v dlouhých prsten
cích na ramena. Synové však Geddiela Sodiho měli
po způsobu římském vlasy krátce přistřiženy, kte
rážto okolnost Spolu s požíváním vína bolestně se
dotýkala našeho prostého Nazarejce. Zebedeus litoval
toho, že se Sodi uchýlil od tradicí svých otcův a že
přestal býti stoupencem jejich sekty.

Po jídle odebralo se našich pět hochů na otevřenou
pláň, na níž se většina městských hochů v podvečer
scházívala. A veselou společnost tu pozoroval se zá
libou Lazar z vrat „khanu“, v němž byl na noc se
stoupil. JáSOt těch dětí bylo slyšeti na stráni, kdež
Zachariáš s Josefem rozmloůval. ,

Hezky dlouho bavili se oba muži vzájemným vy
pravováním, když tu pojednou Zachariáš sebou trhl
při vidu krásného zjevu před ním se vynořivšího.
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V průjezdu objevil se, ozářen mírným jasem skoná
vajícího dne, pacholík neobyčejně spanilý, tak s pat
náct let starý._By1tě se právě vrátil z pochůzky, na
kterou ho byl Josef vypravil krátce před nenadálým
příchodem hostů.

jeho zlatě kaštanové vlasy byly vejpůl rozčesány,
spadajíce jinošíkovi dlouhými, měkkými vlnami na
ramena. Vysoké, bílé čelo jeho svítilo v podvečerním
csvětlení jako hlazený mramor. Veliké, dobrosrdečné,
ale pronikavé oči byly překlenuty hustým obočím,
jež zvyšovalo jas zraků jeho, z nichž hleděla na nás
pokora, oddanost a láska. Rty jeho byly neobyčejně
půvabného tvaru a zbarveny zdravým růměncem.
Brada vyznačovala se půvabem předčasné mužnosti,
z části nezakrytá šíje zdvihala ušlechtilou pózu hlavy.

jinošík ten měl na sobě vrchní šat našedivěle hnědé
barvy, jaký prý se tam v tom kraji nosil. Byla pak
sukně ta jednolita, nesešívaná, a sahala mu až ke
kotníkům. Spjata byla vejpůl řemenem.

V té, co Zachariášův zrak padl na toho Sličného
jinocha. jakýsi zvláštní jas rozléval se po jeho tváři.
Poslední sledy slz — ale ne slz hoře, nýbrž zbožnosti
— třásly se na řasách podivuhodných jeho oči .

Nazaretské matky, o jejichžto kráse a vd'ěcích
pověst až do Říma— pronikla, jednohlasně prohlašo—
valy, že syn tesaře josefa předčí daleko krásou a
způsobností všecky jejich děti. V tom okamžiku zdál
se býti mnohem spanilejším než jindy, nebot obvyklým
klidným výrazem jeho tváří prozařovala radost z náv
štěvy Alžbětiny a Zachariášovy.

Pacholík předstoupiv, stanul tiše za JOSefe'm, s ru—
kama na hrudi skříženýma v postoji nejhlubší úcty
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k oběma mužům. Stařičký kněz třásl se hrůzou po
všem těle. Chvěje se jako prut, zvedl se a chystal
se vrhnouti k nohám Spanilého jinocha a zlíbati nohy
jeho.. Byl jedním z několika málo na celém světě,
jenž věděl, kdo to vlastně před ním stojí.

Než pacholík, zachytna ho, nedopustil mu na ko
lena padnouti. V tomto zpola vztyčeném, _zpola kle
čícím postoji, ale plném nejhlubší úcty, políbil bož
skému Dítěti ruku, volaje nadšeně: — Pán můj“ a
Bůh můj!

“Na to zavedl ho jinošík k jeho. křeslu, řka 5 po
divuhodnou vážností: — Blahoslaveni, kteří znají,
co ty znáš a víš!

Když byl tu službu hosti prokázal, zaujal,.opět
skromné postavení vyčkávací za Josefem. Pěstoun,
jenž byl se zdvihl, když Zachariáš vstal, ted' si sedl.
Byltě už jednou svědkem podobného projevu klidné
vznešenosti u svého svěřence, a to před třemi lety
v chrámě, když pachole to bylo své matce na otázku:
——Synu, co jsi nám to učinil? Aj, já a otec tvůj
s bolestí hledali jsme tebe! odpovědělo: Proč jste mne
hledali? Zdaliž jste nevěděli, že já v tom, což jest
Otce mého, musím býti?

Josef jsa si vědom, že jako hlava rodiny je Spolu
representantem veškeré autority (moci),zavola1jinocha
a pravil mu: — Synové Zebedea betsaidského jsou
tam na prostranství. Bychom se neprohřešíli proti
pohostinství, jdi jich přivítat.

A jinoch ukloniv se, spěchal rozkazu jo'sefovu vy
hovět. Zachariáš za ním hleděl a volal u- vytržení:
— O, Israeli! O Nazarete! O, bys věděl, kdo mezi
tebou dlí! O, bys to věděl! .
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— Dobrý mistře, pravil josef, nepřišel ještě jeho
čas, a jaksi žalostně dodal v prorockém záchvatu,
a nebude ni tobě ni mně přáno svědky býti zázraků
a divů, jež vykoná, nebot připočteni budeme k otcům
prve, než on dílo své započne.

Hoši na prostranství sebraní prováděli jakousi vá—
lečnou hru, to bývalo zamilovanou zábavou tehdejší
židovské mládeže a spolu nejlepším výrazem směru
a rázu, jakým se tehdy braly myšlenky a tužby ná
roda israelského. Jedna strana představovala Heb
reje, druhá Římany. A každá taková hra končila ——
pravidelně — strašnou“ porážkou Římanů a vítězo
slavným prohlášením neodvislosti židovské a konečně
volbou krále, jenž za všeobecného potlesku korunován
byl buď myrtovým nebo růžovým věncem.

— Koho budeme korunovati jako krále? tázal se
Micha, syn Ozielův, Josefova .to souseda, po skončení
lžiboje. '

——Krále! Krále! křičeli někteří. jejich 'pokřik a
smích vylákal Lazara od vrat „khanu“ blíže k pro
stranství. Přál si "viděti zakončení hry.

— Nechceme krále! odporoval Subael, nejstarší
syn Sodiho, jenž onoho večera byl vůdcem Rímanů.
Nechceme krále! Naším králem je římský císař!

'— Že tě hanba není i za hry stavěti se proti osvo—
bození našemu! káral ho Micha. O, “kéž by už přišel
skutečný osvoboditel náš! Otec můj pravil, že je už
tu doba, kdy vystoupí mocný vévoda, jenž vysvobodí
lid svůj.

Abner stál při bratrovi. Už už se zdálo, že tentokrát
hra vezme neobvyklý konec, aleMicha stál na svém:
— Krále! Krále! Chceme krále!
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V té objevil se na okraji prostranství Ježíš. Micha
zpozorovav, že k nim míří, zvolal: —- Hle, hle! Tam
přichází syn Mariin. On bude naším králem!

Hoši zadívali se tam v tu stranu. Ač se Lazar nebyl
až k samému hloučku jinochů přidružil, přece stál
tak blízko, že mohl vše vidět a slyšeti. Klidná veleba,
s jakou Se jinoch blížil, způsobila, že hlučící mládež na
okamžik stichla. Vážně bral se k nim. Dojda Jakuba
a Jana a pohleděv na ně, pravil vážně, ale přívětivě
se usmívaje: —-Vítám vás v Nazaretě!

Jakub mocně dojat, bezděčně se před ním uklonil,
jako před nějakým knížetem; tak Se uklonil veleknězi,
když ho jednou o slavnosti Paschy v Jeruzalémě, na
níž se byl s otcem dostavil, shlédl.

Jiná byla s Janem. Ten ztrnul v sochu, stál tam
nehybně jako přimrazen. Oči jeho visely na jasné
tváři Ježíšově. Zdálo se, jakoby se nemohl a nemohl
té krásy do syta napíti. Hned rudl, hned zase zbledl.
Jakýsi nový život jakoby byl do jeho žil vjel. Unesen
rozběhl se k Ježíši a nejsa si ani jasně vědom, co dělá,
padl mu kolem šíje a zašeptal tichým, druhům nesly—
šitelným hlasem: — Ty's v pravdě král náš, a srdce
mé láskou k tobě zmírá!

Jan téměř omdléval v záchvatu nenadálé lásky
k Ježíši. Hruď div se mu nerozpučila prudkým srdce
tlukotem a žíly na skráních divoce mu bily. Celou
silou své ohnivé povahy zahořel k tomu neobyčejnému
jinochoví, jehož po prvé ve svém životě byl viděl, že
by byl hned za něho třebas stokrát život svůj dal. Ja—
nova hlava Spočinula sice jen na okamžik na rameni
Ježíšově, nicméně přece dost dlouho, že mu podivný
ten jinoch tímže tichým hlasem mohl odšeptati:
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— Poznáš mne lépe a ještě více si mne zamiluješ!
jak na Lazara Ježíšův zjev působil, zvíme z dopisu,

ktery poslal sestře své Martě.
Nazaretští mladíci byli jaksi už uvyklí zvláštnímu

kouzlu, kterym Mariin syn na svoje druhy působil.
Proto se z něho také spíše probrali než naši bratří.
Mícha však nespouštěl se zřetele svého přiměřeného
zakončení hry, a proto jal se znova domáhat, aby
si krále zvolili. Mládež ze zdvořilosti k betsaidským
hostům ponechala jim rozhodnutí v té příčině.

A tu Jan, jenž stále ještě byl všecek očarován svym
nově nalezeným přítelem, poodstoupiv o krok od ne
obyčejného jinocha a ukazuje na něho, zvolal náru
živě: '

— jeho korunujte! jeho korunujte! Neboť hoden
jest v pravdě býti králem židovským — ano světa
celého!

Slabounký růměnec rozlivší se po tvářích krásného
jinocha svědčil o radosti, jakou mu slova ta způsobila.
janův návrh byl všeobecně přijat. Ihned živost vjela
do hloučku. jedni rozběhli se pro růže přesazené tam
z údolí šaronského, druzí lámali proutky myrtové, co
třetí jali se věnec z donášeného plésti. Dva či tři do
nesli křeslo, jež mělo za trůn novému králi posloužiti.
Za jásotu a smíchu přinutili tesařova syna na trůn
se posaditi, načež všichni v chlapecké rozjařenosti
před ním klekali. Potom proveden veliký obřad, jímž '
večerní zábava ukončena.

Za těch prostých dob brávali otcové a matky účast
v zábavách a hrách svých dětí. Za letních večerů do—
stavovali se staří (v Nazaretě) na prostranství, aby
viděli, jak jejich mládež toho dne zvolenému králi
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holdovala. Onoho večera'vybídl Josef a_ Maria sta
řičkého Zachariáše a jeho manželku k vycházce na
hříště mládeže. Geddiel Sodi přivedl tam též svoje
hosty z Betsaidy. Všichni se zájmem přihlíželi ne-'
vinné hře mládeže. .

Ve chvíli korunovace, co veselá mládež vol-ala:
— Zdráv buď, králi židovský! Ať'žije král náš! sklá
nějíc kolena svá před svým vyvolencem, objevila se
tlupa římských žoldnéřů na úpatí náhorní planiny.
jeli z Tiberiady u jezera genezaretského a na svém
pochodu do pevnosti naimské, ležící na úpatí hory
Tábor, jeli Nazaretem.

Flavius, náčelník té jízdní roty,zpozorovav shluk
nutí lidu a věda ze zkušenosti, jak se židé rádi srocují,
zaměřil se svou tlupou k shromážděným davům.
Dětské „Ave“*) jasně znělo a-zvučelo tichým vzdu
chem letním. Objevení se vojáků působilo na dospělé
jako objevení se krahujců.

Náčelník zlostí zrudl, když slova mládeže uší jeho
doni-kla. Chvatně seskočil s koně. Poděšené děti a
vesničané shlukli se po jedné straně trůnu, co s druhé
strany stáli vojáci nehybní, necitní, jako zosobnění
neúprosné moci. Maria se třásla. Bála se,aby snad
sprostá soldateska nezasypala syna jejího nadávkami
a pohanami; a obavy její nebyly bezpodstatny.

— Král! Jaký král? Tož vy učíte svoje děti už
i při hrách zradě? tázal se důstojník, měře hněvivým
zrakem staré.

——Ne, pane, klidně odvětil jeden z.obyvatelů, ne—
zlob se! je to pouze dětská zábava. My tu v Nazaretě
nepomýšlíme na. žádnou vzpouru.

*) Ave (lat.) — zdráv buď! (Pozn. př.)
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— To je dobře, sic byste pocítili pádnost našich
mečů. - .

Kvítím korunovaný král neopouštěl svého trůnu.
Vojín přesvědčen byl o neškodnosti dětské zábavy,
nicméně seskočiv s koně s tváří tak závažnou, ne
hodlal se znova do sedla Vyšvihnout, aby svým pod"
řízeným nepodal nějakého důkazu o své moci. Roz
hlédl se zpytavě po hloučku hochů. Postrašené tváře,
jak se zdálo, působily mu radost zadostučinění. Ale
když se podíval na jinocha, sedícího na improvisova
ném trůně, neviděl na tváři jeho žádné bázně. Růžový
věnec zdobil ještě jeho čelo. To dopálilo hrubého
vojáka.

—-Ty, jenž chceš býti králem židovským, sem
pojď a dones mi svou korunu! Jinoch-se ani nehýbal,
ani slova neříkal.

——I—lleďmeho, hleďme toho žida! Neslyšeljsi mého
rozkazu?

Tichý hoch ostal klidně seděti, ale na tvářích mlá—
deže kolem začaly se jeviti ned'obrozvěstné známky
hněvu a zlosti. _

— Vykonej hned, co ti poroučím! rozkřikl se dů—
stojník a dupl nohou, až krunýř na prsou ma zařinčel.

— Ne, neděláme nic zlého. Hra naše jenevinna a
neškodná, zněla odpověď, daná melodickým,'ale zvuč
ným hlasem. _

Důstojník počal se vztekati. Mládež kolem svého
zvoleného krále začala se bouřiti. Někteří z hochů
jali se potají chápati kamení. Z jejich posuňků, jakož
i počínání bylo zřejmo, že hoši, patrně zachváceni
pocity rytířské věrnosti k svému králi, jsou odhodláni
hájiti toho, jehož tou hodností byli poctili. Byli příliš
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mladí, by si uvědomili nebezpečí a šílenost, na odpor
se stavěti mečům římských žoldnéřů Nicméně nebyl
by důstojník z Nazaretu odejel bez nějakých boulí,
kdyby Mariin syn nebyl utišil zvedající se bouří
v prsou svých druhů jediným slovem: ——Pokoj!

Na zvuk hlasu jeho okamžitě upustili hoši od svých
nepřátelských projevů. Stopy hněvu zmizely z jejich
tváří. Důstojník pozoroval s němým údivem tu změnu.
Nedovedl pochopiti vlivu, jaký ten hoch — král měl
na své soudruhy. Flavius slyšel, že před dávnými věky
čarodějnice bydlely v EndOru, městečku jižně od Na
zareta; ve své nevědomosti pokládal to za cosi z je
jího kouzelnictví.

— Co znamená ta neobyčejná moc u toho hocha?
tázal se důstojník Lazara, jenž vedle něho stál.

— Nevím, pane. Věru, je to něco nepochopitelného.
Překvapuje mne to zrovna tak, jako tebe.

Ač důstojník žasl, přece jenom zlostná ho neodstou
pila. Přistoupiv prudce k trůnu, strhl Flavius ježíši
růžový vínek s hlavy a mrštiv jím na zem, pošlapal
jej. Poté vyhoupnuv se na koně, dal rozkaz k od
jezdu. Ve chvilce zapadla jeho rota v houstnoucích
temnotách.

Bohaté kaštanové vlaSy spanilého jinošíka byly
rozcuchány. Padaly mu rozčechrány do tváře, teď
bledé následkem potupy mu učiněné. Maria ho objala
řkouc bolestně: — Dítě mé! Synu můj! Synu můj!

Hlava jeho spočinula na okamžik na jejích prsou,
jakoby se to tam byla uhnízdila hrdlička, a tu viděla
Maria na jeho jasném, čistém čele krvavé stopy, jež
tam bylo pozůstavilo trní růžové koruny.
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Kapitola VIII.

Tabulka a papyrusový svitek.

azar Martě, dceři bétanského Sira, pozdravení! '—
Kéž shlédne na Tebe Bůh Abrahamův, Izákův

a Jakubův a nechat světlo tváře Jeho svítí Tobě a vede
Tě po všech stezkách Jeho, dokavadž se k Tobě ne
vrátím! Amen.

Ježto věrný Zamlech chystá se do. Betánie '.—
spěchám vypSati Ti vše, co jsem zažil cestbu do Mag
daly.

Polib ode mne uctivě otci mému ruku a pověz mu,
že poplenění našich vinohradů a růžových sadů není
tak veliké, jak by se mohl domnívati z dopisu, který
mu poslal náš správce. Většinu poplašných jeho zpráv
dlužno připsati na vrub jeho věrnosti. a úzkostlivé
péči, s jakou spravuje otcův statek. Nejvíce škody
způsobeno v růžových polích, jichž je tu velmi-mnoho.
Ty's, sestro má, často mně vypravovala o těch růžo
vých polích, než je to teď ponejprv, co mi přáno poko
chati se tak krásnou podívanou. Kře jsou nízké, a pole

_ podobají se bohatým kobercům hořícím nádherou
barev. Vůně z nich se linoucí zrovna člověka omamuje.

Za sklizně bývá mnoho lidí zaměstnáno sbíráním
růžových plátků.. Amarias, věrný správce, domníval

Pozn. překl.: Za stara, psávalo se na, tabulkách (deštičkách), po
tažených vrstvou vosku. zvláštním rydle-m, potom na. zvláštní látce
psací, vyráběné z rostliny třtinné, hlavně na březích Nilu rostoucí
(ači jinde pěstované), papyrusem zvané.
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se, že mu bylo ukradeno několik pytlů těch růžových
plátků, a ježto nechtěl bez dostatečného důvodu proti
nikomu s obviněním vystoupiti, tož napsal ono psaní
našemu otci.

Co se týká škody ve vinicích, zvěděl jsem, že mnoho
mladých rév poškodily lišky, jich už je tu v okoli ná
ramná síla. ježto jsem poručil našim sluhům vyhu'biti
tu „havěť“, kojím se nadějí, že nebudeme mít už.-proč
se znepokojovati. Musíš škodu uvésti na pravou míru,
neboť není tak hrozna, jak náš správec psal; otci se
tim značně uleví.

Řekni mému Ctihodnému otci, že jsem'hrd na to, že
tak důležitým posláním pověřil mne, jenž jsem ještě
tak mlád. Správce jedná se mnou s touže uctivostí,
jakou by prokazoval. mému otci, kdyby tu byl. .Jak
mile se lépe obeznámím s našimi usedlostmi, dvorcem
a pozemky k němu náležejícimi, dopíšu otci delši dopis,
jak by, vím to, i on učinil.

A teď, drahá sestro, musím ti podati zprávu 0 .po
divuhodném příběhu, jehož jsem se stal svědkem
cestou sem. Putujícímu na sever'bylo mi bráti se mimo“
jiné také opovrhovaným :— Nazaretem. Víš přece, "že
jurusalemští op'ovrhujiobyvateli toho městečka. Přibyv
tam v podvečer, sestoupil jsem v—jediném.tamějším
„khanu“ a zabezpečil sobě a' svým průvodčím pohodlný .
nocleh.

Večer, když jsme sebyli postarali o svoje koně a
Sami povečeřeli, vyšel jsem před „khan“, když mětu
upoutal veselý smích dětský. Několik hezkých a či
perných hochů bylo se 'shrom'áždilo na prostranství
kolemjedinké studny v celém městečku. Dojda jich blíže,

' viděl jsem, že si hrají a že hra- ta všecky náramně těší.
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Dle napřed ujednaného plánu hra pojednou skon
čena a jedna strana prohlášena za vítěznou. Teď se
jednalo o zvolení krále.

Rozhořela se o to veliká hádka. Už jsem myslil, že
se vše Skončí pranicí. A nepochybně bylo by k tomu
'došlo, kdyby se v tě na scéně nebyl objevil přepodivný
jinošík, jenž kráSOu svou předčil všelikou mou v té
příčině představu.

Stál jsem na blízku, když se houfci hochů blížil.
Tak-něco, krásného ještě jsem neviděl. Mohlo mu býti

„tak s patnáct nebo šestnáct let, ale ač byl ještě tak
mlád, přece jeho chování bylo vpravdě královské.
Však také prostí obyvatelé toho městečka tvrdí, že je
přímým potomkem našeho slavného krále Davida.
Vypravu'je se, že Dav-id byl ryšavý a- krásné tváře
v mládí svém, ale jsemjist, že nemohl býti takkrásným
jako to Spanilé pachole, nejsličnější ze všech —
smrtelníků. Jsem přesvědčen, že si David v mládí
svém nikdy _majestátněji nevedl. Naše ,',šechina“ —
sláva přítomností Boží v lidu vyvoleném —-zdála se
jej ozařovati. _

Všichni se před jeho vůlí sklánělí. jedinkým slovem
utišil hněvivou bouři hochů, když- z nenadání četa
vojáků mezi nimi se objevila a pokoušela se o zasta—
vení jejich hry. Mně Se chování důstojníkovo zdálo
nemužným. Spatrlm 11 toho důstojníka — dověděl
jsem se, že mu jménem Flavius — až se do Jerusalema
.vrátím, udám ho prokuratorovi. Tak vojín nejedná.
Římský zákon je tvrdý, ale dOSudnebylo slýcháno, by

.římští vojáci děti znepokojovali
Než abych se vrátil k neobyčejnému pacholíkoví.

Zdálo se mi, sestro má, že vášně srdci lidí zmítající
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tichly a měkly, jak si toho on přál. Podíval se také na
mne svým jasným, vážným okem. A já jsem se všecek
zachvěl! Jakoby se mi byl až do duše podíval a nej
tajnější hnutí její byl vyčetl. A vté vzňal se ve mně
pocit úcty a lásky k němu vroucnější, než jakou lnu
k svému vlastnímu drahému otci, ba něžnější ještě než
jakou chovám k naší drahé matce, Eucharii. A tato
nově ve mně vznícená láska provázena byla hlubší
úctou, než jakou jsem kdy měl i k posvátné osobě na—
šeho velekněze. Nevypověditelný majestát jevil se
v každém jeho hnutí, jakási královská blahosklonnost,
jež mne — proti jasnému vědomí — přiměla, bych mu
vzdal co nejupřímnější srdce svého hold.
_ Sestro předrahá, co to vše asi znamená! Nejpodiv

nější věcí je ta láska, která ——co do srdce mého na
“hlédl 5—celou mou bytost zalila, jí radosti a spokoje
nosti "propůjčila, jaké jsem dosud nepoznal Snažil
jsem se, jak ti známo, po- příkladě drahého otce na
šeho, žíti vždy jako věrný syn Abrahamův, než přese
všecky moje snahy zachovávání všech předpisů na
šeho sv. zákona a rabínského učení v talmudě obsa
ženého zanechávalo srdce mé jaksi prázdným, připa
dalo mi čímsi jen a jen zevnějším. Teď však tato prázd
nota vyplněna je láskou. Teď teprVe zdám se žíti.
Mnoho jsem se od té napřemýšlel o tom neobyčejném
jinochovi. Čím více však o tom setkání uvažuju, tím
více jsem přesvědčen, že je to neobyčejná osoba, již si
Bůh otců našich Vyvolil za nástroj k vykonání zá
zračných věcí.

Bylo by, sestro má,. možná, že by se v tom zastrče
ném městečku galilejském narodil zaslíbený Messiáš
a že by tam žil v skrytu, čekaje určeného času, by
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kolem sebe shromáždil bojovný lid židovský a vyhnal
ímany ze země naší? Než musím vyznati, že nemá

na sobě nic vojenského, ale že spíše vábí k Sobě druhé
sladkými zvuky lásky. Jak jsem se již zmínil, hýbe
srdci lidskými, jak chce. Jsem přesvědčen, že za ně“
kolik let, až v muže vyspěje, bude -1ichtíti, bude moci
kolem sebe shromážditi bezčetnou armádu a vésti ji
k vítězství.

Avšak jedna věc staví se tu v cestu mým nadějím
-—nebot ——upřímně řečeno — skládám veliké v něho
naděje — a tož ta, že podle našich svatých knih —
pamatuješ se přece na proroctví, které naši učitelé'zá
kona našli, když před lety oni perští králové do Jeru
zalema přijeli -— má se Messiáš naroditi v Betlemě
a nikoliv v Nazaretě. Míním se na to pozeptati Gama
liela nebo Hillela, až se domů vrátím.

Druzí byli zrovna tak jako já, ne--li ještě více jím
okouzlení. Mezi hochy, kteří se zmíněnou hrou bavili,
byli dva synové rybářovi. Ač byli hrubě ošacení a od

slunce opálení a od větrů ošleháni, přece jeden z nich
— Jan mu tuším říkali — tak byl přemožen vlivem,
kterým na něho neobyčejný ten jinoch působil, že
jsem myslil více než jednou, že omdlí. Bratr jeho —
Jakub ——vypadající statněji, zdál se vlivu jeho zevně
čeliti, než viděl jsem ho chvíti se, kdykoliv se mu Spa
nilý pacholík přiblížil, nebo na něho pohleděl. Jsou
prý to hoši drsného, otužilého rybáře betsaidského,
o kterých by nikdo neřekl, že se nechají tak ovlád
nouti hochem stejného s nimi věku.

Vše to jest něco zvláštního. Co se mne týká, vím,
že jsem zcela jiným od té, co jsem se mu do tváře po—
díval; Duch můj se rozšiřuje. Přál bych si láskou svou
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všecky lidi obsáhnouti; Milerád bych mu zasvětil celý
život svůj a pokládal bych si to za čest, kdybych

- v jeho blízkosti dlíti směl. Od té,'co jsem ho poznal —
a pomni, drahá Marto, že jsem ho viděl pouze několik
minut a k tomu- ještě již v soumrak večerní '— od té,
co ho znám, zdá se mi svět zcela jiným býti. Všichni
lidé jsou bratří. Láska je všecko. Toužím hlásati toto
nové učení a všem dobře činiti.

Rád bych byl pobyl v Nazaretě delší dobu, než po
vinnost a zájmy otcovy pudily mne bezodkladně do
Magdaly Se odebrati. Ale záležitost,»za kterou mne
sem otec poslal, bude příznivě vyřízena, potom míním
opět se zastaviti'v tom pohorském městečku, bych se
mohl zase podívati do tváře tomuneobyčejnému ji
nochovi. Sladkost půvabu, jaký pro mne má, je duši
mé lahodnější než'sladkost — medu rtům mým.

Jeden z chrámových kněží navštívil rodiče toho pa—
cholíka. Otec můj bude věrojatně znáti starého Za—
chariáše. Přeje-li si něčeho více dověděti o tom, jehož já
nepokládám za nikoho jiného, než i za slíbeného Messiáše,
může se poptat u zmíněného Zachariáše, až zavítá do
svatého města k vykonání svých kněžských povinností.

Byl bych málem zapomněl, milá Marto, pověděti
ti něco o matce toho podivuhodného pacholíka. O, té

.překrásné tváře! Žel jenom, že se na“ní zračí známky
nevyhladitelného hoře! To je mi velikým tajemstvím.
Než přese vše to hledí na tebe z jejího obličeje mírná,
nadšená radost, jejímž zřídlem — jak každému patrno
— jest její mateřství a vědomí, že dítě tak neobyčejné
jest její. Radost a žal “neustále zápolí mezi sebou
o nadvládu, třebas že každé jiné'hnutí mysli její
zřejmě se na jejím líci zrcadlí.
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Nikdy neviděl jsem tak vzácné- směsi panenské
skromnosti- a mateřské starostlivosti, jako- když synu
jejímu Flavius tak hrubě s hlavy strhl růžový vínek.
Když sevřela syna svého do náručí, tu měla tvář její
takový vzhled, že do smrti naň nezapomenu. Oči
moje zalívaly se slzami. any na její žal patřily. Co
hlavu synáčka ke svým prsům. vinula a kolem krku
o-bjímala, zdálo se mi, jakoby mu ochrany proti ce
lému světu nabízela. Sličná tvář její byla k nebi obrá
cena. Patrně vysílala z útrob svých vroucí modlitbu
k Bohu otců našich. Na mne to činilo dojem, jakoby
podávala náhradu Hospodinovi za potupu synu je
jímu učiněnou. To mne napadlo, proč a kterak, ne
mohu ti, milá sestro, vyložiti; — byla to patrně jakási
intuice (nazírání ducha).

Věří,- že syn její jest Messiášem? Po mém žádná ži—
dovská matka není hodnější cti býti matkou našeho
osvoboditele. je syn její Zaslíbeným Israele? Bude
Messiáš osobou božskou nebo jenom velikým a vítěz
ným vojevůdcem? O, kéž by se mi na ty otázky do
stalo uspokojivé odpovědi! Kéž by sňata byla rouška
s ducha mého! V tom okamžiku chová Nazaret ve

_svých zdech dvě nejpodivuhodnější, nejneobyčejnější
osoby, jaké kdy národ náš měl.

Co Ty tomu všemu říkáš? Ach, sestro má, kdybys
byla viděla, co já jsem viděl, jistě bys i Ty byla
všecka unesena! Není možná viděti to podivuhodné
— ba božské — pachole a nebýti uchvácenu. Vidíš,
nazval jsem je -bo žs k ý m — a v duši své jSem pře—
svědčen, že-je jím, než nemínil jsem toho prohlášení
učiniti, dokud bych se o něm více nedověděl; ale učiniv
je jednou, pokládal bych za hřích odvolati je.
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Amarias byl v Nazaretě. I on je mocně dojat. Často
rozmlouváme spolu o tom podivuhodném dítěti a
o jeho podivuhodné matce. 0, což bych si přál, aby
můj drahý a ctěný otec tu byl a sám je viděl! je tak
honěn v Písmě svatém, že by zajisté dovedl poukázati
na nejedno proroctví připadající na to pachole. Já —
ve své nevědomosti — s to nejsem. Nepokusila bys se,
drahá Marto, pohnouti ho, aby “navštívil statek svůj
v Magdale? Cestou sem mohl by se v Nazaretě zasta
viti. Nepřemluvíš ho, aby sem přišel?"To by zaplašilo
z ducha jeho žal a mrzutost obestírajicí ho při VZpO
mince na neblahé uvěznění před třemi lety.

Ubezpeč ho, že tu v Magdale jméno jeho těší se téže
cti, jako vždy. A jsem přesvědčen, že je tomu tak
všude, kde ho znají. Tu si ho zvláště váží pro jeho kní
žecí dobročinnost, s jejímiž stopami se denně střetám.

Prokaž Marii mou bratrskou lásku! Polib jménem
mým otcovi ruku!

Nemohu lépe zakončiti svého dopisu než večerní
modlitbou v synagoze, již se denně za všecky vás
:nodlívám:

— Pane Bože náš, popřej nám v pokoji na lože se
odebrat a z něho zase k novému životu povstat. O,
králi náš, rozestři nad námi tabernakl pokoje svého
posiluj nás před Tebou v dobré radě své a ochraňuj
nás pro svaté jméno své! Chraň nás od nepřítele, války,
moru, hladu a neštěstí všelikého! Vzdal satanáše jak
zpředu, tak i ze zadu od nás a pojmi nás ve stín pe
rutí svých, neboť Ty jsi Bůh, jenž pomáhá nám a vy
svobozuje nás; a Ty, ó Bože, jsi milostivý a milosrdný
král. Ostříhej naše vcházení a vycházení pro život a
pokoj od věků na věky!
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Hospodin Bůh israelský buď s Tebou!
Uplynulo několik neděl, než Lazara došla odpověď

z Betanie. Už už mínil jednoho ze svých sluhů vy
praviti s novým dopisem k Martě, by se jí pozeptal,
proč že tak dlouho neodpov1dá, ale když jednoho rána
tabulky již sháněl, zaslechl, jak po silnici k zámečku
vedoucí rychle cvakají podkovy koňské.

Několik minut poté objevil se před ním věrný Zam
lech. Podal svému mladému pánovi hedvábný svitek
pečlivě svázaný a zapečetěný. Bylo to psaní od Marty,
ne na voskových tabulkách, jak se tehda vůbec psá
valo, ale na papyru napsané. Četl pak toto:

Marta Lazarovi, Sirově synu, v Magdale: pozdravení!
Díky bud'tež vzdány Bohu israelskému, že jsi zdráv.

Otec náš byl všecek potěšen, když zvěděl, že škoda,
způsobená na jeho statku v Magdale, není tak hrozna,
jak by se bylo dalo hádati z dopisu šafářova. I prosí
Tě, bys vyslovil pochvalu jeho správci za věrnost a
péči, s jakou zájmů našich se ujímá. Souhlasíúplně
s Tebou ohledně vypuzení lišek a vyhubení- jich ze
sousedstva vinic. Žádá Tě dále, bys pozorně prohlédl
Amariasovy účty a abys toho dbal, aby se každému
za jeho práci dostalo zasloužené mzdy. Za Tvého po
bytu v Magdale at Amarias nikoho ani z práce nepro
pouští, ani nenajímá bez Tvého svolení. Otec nopo
chybuje o rozšafnosti správcové, ale žádá toho za pří
činou úcty povinné jeho autoritě, jejímž representan—
tem Ty tam jsi.

'A teď, Lazare, spěch-ám Ti pod'ati vysvětlení, proč
jsem tak dlouho na Tvůj dopis neodpovídala. ježto
Zamlech za cesty nebyl toho dost dbalý, by vlhké
sukno nepřetržitě na voskových tabulkách leželo,
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ježto jsi Ty rydla jenom zlehka používal, stalo se, že
písmo Tvé částečně setřeno bylo a částečně těžce
čitelným se objevilo. Nechtěl bys _bud'oucně na papy
rusu psáti? Posílám Ti po našem poslovi několik listův
a růžek černidla.

Druhá příčina, proč jsem Ti nepsala, byla,—že jsem
si přála poslati Ti trochu veselejší noviny o našem otci.
Nešťastné uvěznění až přespříliš mu v srdci vězí. Ne
můžeme a nemůžeme mu vymluviti toho, že by nebyl
zneuctěn. Nikodém, jehož dobře znáš, opět a opět ho
ubezpečoval, že ni té'nejmenši poskvr—nypro onen
obchod nelpí na jeho jméně Co jsi z domu pryč, na
vštěvuje nás často ten dlouholetý přítel otcův, mnohdy
byva u nás i na noc.

Tak si to zabírá, že se bojím, aby nám — spíše než
se toho nadáme — nenastoupil na cestu všelikého těla
a aby předčasně nebyl k otcům svým přičten. Nikodém
je sama přívětivost. Všemožně se-snaží ducha otce na
šeho rozebrati, rozveseliti. Víš, že zná celou haldu
různych výroků -ztalmúdu. Onehdy, jednak aby Marii
pozlobil, jednak aby otce zbodřil vyprávěl z jona
thanova targumu toto: „Židovská podání praví, že
měl Adam ocas a z něho že byla Eva stvořena. Jiné
však-podání vypravuje, že Eva stvořena byla 2 tři
náctého žebra pravého boku._ Neb-,ylavzata Adamovi
z hlavy, by nebyla domýšlivou; ni z očí,-aby nebyla

. všetečnou;-ni z úst, aby nebyla užvaněnou; ni z rukou,
by se do všeho nepletla, ni ze srdce, by nebyla žárli
vou, ale jenom z boku. Než, dodal Nikodém, přese
všecku opatrnost tu mají ženy všecky ty chyby,a
rozesmál se. .

Maria se také smála, ale bylo viděti, že jí smích
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ten nejde od'srdce.- Velice pobavila otce našeho tato
sentenče z Mišny: „Beran má-toliko jeden hlas, dokud
žije, a'l'e'sedmero,-k'dyž- je po něm.“ Kterak to? Inu,
rohy jeho činí dvě trubky; jeho kyčelní kosti — dvě
píšťaly;kuže jeho slouží na potažení bubnu; z hrubých
střev jeho lze usoukati strun na harfu a ze střívek —
na loutnu.

Chvála, kterou Tě, bratře, otec náš zahrnoval, za
vdala zase Nikodémovi příležitost k citování této sen
tence, z"Gemary vzaté: — Nepracuje-li člověk po šest
dní, jistě bude nuCen dělati po celý sedmý“ den.

—-To nedopadá na Lazara, zastával se Tě otec. Je
hodný syna plní svědomitě všecky svoje povinnosti.

Minulé soboty zase nemalou radost měl otec z to
hoto citátu (vzal ho Nikodém opět z Gemary a je prý
to výrok rabbiho Jonathana): ——Těchto sedmera ne
mělo by na světě býti: notáře, učitele, lékaře, soudce
Soudícího ve svém-rodišti, veřejného řečníka, soudního
sluhy v modlitebně a'—=řezníka. .

Smysl výroku "toho dle Nikodémova výkladu je ten,
že každý z té sedmerky bývá někdy hrubým, někdy
nespravedlivým, ba druhdy i nesvědomitým.

Myšlenky otce našeho zalétají teď často do budouc
nosti. Velice ho zajímala tato slova Nikodémova: — Sed- .
mero věcí nepřístupnými. učinil Bůh rozumu lidskému
totiž: hodinu- jeho smrti, den vzkříšení, tajemství
svého soudu, jaký trest a jakou odměnu pro něho
chystá, co si spolubliž-ní jeho myslí, v čem vlastně zá
ležeti bude sláva znova upevněného království Davi
dova a “kdy říše perská padne.

Tak snaží se ten přívětivý, ač nesmělý člen „san
hedrimu“ otce našeho '-v jeho malomyslnosti těšit
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a rozbírat. Nechci Tě zbytečně plašit, ale třeba se na
vše připraviti. Kdyby otci mělo hroziti vážnější nebez
pečí, neprodleně Tě o tom zvláštním rychlým poslem
zpravím.

Chování naší sestry Marie dělá mi veliké starosti.
Víš, že příliš záhy oloupena byla o matku. Co jí otec
svěřil, že po Smrti jeho připadne jí statek v Magdale,
jakýsi, mně naprosto nepochopitelný nepokoj ji po
sedl. Není s ničím spokojena; bývá časem hrozně ne
důtklivou a popudlivou, vadí se, ano ——i své služebně
bije. Když-ji to však přejde, lítostí se všecka rozplývá,
služebně, ba i otrokyně své vzácnými dary zasypává,
jakoby tím odčiniti chtěla, čím jim v návalu „mrzuté“
ublížila. Druhdy sedí celé dni v ložnici mrzutá a za
mračená, ni-cnemluví a na otázky jen jednoslabičnými
slovy odpovídá. Ba mnohdy ani otcova sklíčenost pra—
nic se jí nedotýká.

Víš přece, „jakou krásou a dokonalostí forem ji I—Ios
podin obdařil, a není také zlého srdce, než hleď, časem
pranic svého Zevnějšku nedbá, šatí se co nejnesvěčněji
a nejprostěji a nejeví o nic zájmu, jakoby byla jednou
z nejtupějších otrokyní. V takových chvílích pranic si
nehledí svých bujných vlasů, nýbrž nosí je neupravené,
volně rozpuštěné.

Z toho zase vynakládá mnoho “nasvou parádu. jak
Ti známo, má celou haldu vzácných úborů, neboť otec
náš nikdy jí ničeho neodepřel, byť to sebe více stálo.
Tu si plumbem (olovem) černí svoje obočí a řasy a
tváře líčí, což, jak sám uznáš, nemůže ničeho přidati
k veliké její kráse. Tu bývá veselá, ba až rozpustilá,
směje se, tančí a zpívá. Sic se mi to u ní líbí, ale teď,
kdy stav otce našeho tak vážné obavy budí, zdá se
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mi to býti jakoby nešetrností. Nic se neohlížejíc na to,
je-li zdráv nebo nemocen, hraje na harfu nebo citeru,
ba i na tamburinu a ne méně hřmotný bubínek. Právě,
co Ti to píšu, rozléhá se její plný hlas všemi prostorami,
ač náš drahý, Churavý otec, leží marně se namáhaje
oka zamh'ouřiti.

Touží, aby směla za Tebou do Magdaly. Nemá doma
stání a spokojenosti. Otec však nechce jí dovoliti za
Tebou se vypraviti. Praví, že máš plno “práce s dozi
ráním na správu statku a že bys neměl kdy se jí věnovat
a ona _žeby tam postrádala každé jí přiměřené Společ
nosti. S tím však ona není pranic Spokojena. Její nálada
zvrhá se z vážnosti do veselosti tak náhle, jako se mění
stíny, jež vrhají mráčky přes slunce plynoucí na zrající
osení. Než nedomnívej se, Lazare, bratře můj, že by
nebylo v ní mnoho dobrého; Všichni „ji upřímně milu
jeme, ale ty vrtochy její působí mi starosti.

Onehdy překrásně projevila se dobrota jejího srdce.
Vážná nehoda potkala jistého chuďasa zrovna před
naším sídlem. Spadl s koně a utrpěl těžké poranění

_kopnutím splašeného zvířete. Marie a já viděly jsme
to se střechy. Aniž si tváře zahalila nebo hlavy zakryla
sběhla na silnici, zvedla poraněného muže a zanesla ho
do čeledníku s takovou šetrnosti a opatrností, jakoby
Tobě sloužila a ne člověku jí naprosto neznámému.

Hodinku po té byla zcela jinačí. Seděla znova za
mlklá a naprosto tupá ke všemu. Muž se byl z mrákot
probral a chtěl jí poděkovat, ale ona ne a ne aby z po
koje svého byla vyšla, jakoby jí pranic nezáleželo na
tom, o jehož zdraví se tak velice před chvílí zajímala.

Dnes je samá laskavost a přívětivost k bétanským
chudým, zítra Ti odepře i krajíček chleba žebrákovi
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u vrat.: Před týdnem chodila za největšího parna
z domu do domu po nemocných. A den na to nechtěla
dovoliti chudému sběrači hroznů utrhnouti pár „oušek“
hrozen pro pacienta, jehož byla před tím navštívila.

Bojí-m se, umře-li otec náš — a jak se-věci mají,
není mu již mnoho let života souzeno, ba při té jeho
sklíčenosti ducha ni mnoho- měsíců — bojím se, že
svrhne se sebe všecky ohledy k Tobě jako “k budoucí
hlavě rodiny a že nám způsobí zármutek srdcervoucí.
Než, Lazare, neutrapujme se proto předčasně Po
stihne-li nás rána ta, bude beztoho těžkou nám.

V jerůsalemě kolují-divné zprávy o Hezir Bar Ab
basovi. Jedni praví o něm-,že je nezištným patriotou,
jenž by rád postavil armádu k osvobození naší země.
Druzí však praví, že vede prostopášný život a nikdo
neví, kde na to béře. Pověst jeho stává se den ze dne
pochybnější. Egypťan Pathira čím dále tím oddanějším
se jeví býti otci našemu. Druhdy však se mi zdá, jako
bych v pohledu jeho póstřehovala jakousi zadumčivost,
zamyšlenost, jíž si nemohu vysvětliti. Čítá pilněvnašich
posvátných knihách. Nepochybuju, že se z něho dnes .
nebo zítra stane proselyta (náš stoupenec). Vede si ne
obyčejně svědomitě u plnění svých povinností v „ba—
zaru“. Nikodém — Bůh mu to odplaťl- — jenž za Tvé
nepřítomnosti často do obchodu docházívá, velice chválí
otci našemu toho potomka Chamova. Milovaný otec náš
všemožně usiluje přijíti na stopu onomu Elizielovi,
jemuž byl Omriho drahokamy odkoupil. Ale posud o
něm nic neslyšel. Člověk ten-, kdyby chtěl promluviti,
mohl "by sprostit otce našeho podezření, jímž — jak
on za to má — stín vržen byl na jeho dobrou pověst.

Velice“ mě zajímalo, co jsi mi pSal o tom podivu
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hodném jinošíkovi z Nazaretu. Podle Tvého popisu
je to jistě zázračné pachole. Zdá se, že není v JeruSa—
lemě zcela neznámým. Nikodém nám vypravoval, že
před třemi lety objevil se v chrámové předsíni — za
slavnosti přesnic — a že tehdy vědomostmi svými
údivem naplnil všecky učitele zákona. Tentýž „sanhe
drísta“ pravil nám, že Zadiel Ben Israel, jenž je bra
trancem naší oplakávané matky Eucharie, poskytl mu
tehdy v domě svém pohostinství. Na dojem, ktery
učinil na členy jeho rodiny, dosud nezapomněli. Podnes
často o něm mluví a vypravují.

Kdož ví, Lazare, zdaž proroctví našich knih na něm
se nevyplni? Líčíš úchvatně. Těšilo by mne, kdybych
ho mohla spatřit, ale teď nesmím ani pomyslit na
opuštění našeho otce. Nebýti toho, vzala bych Marii
a vypravila se s ní za Tebou do Magdaly a potom spo
lečně zajeli bychom do Nazareta.

Z toho, co jsi mi psal o matce toho pacholete, do
vedu si představiti, jak hluboký asi na Tebe dojem
učinila, když se rozpomenu na Tvou něžnou lásku
k naší matce, Eucharii. Pamatuješ-li se ještě, jak
dlouho jsi se pro spásu její duše postil a jak dlouho jsi
pro ni smutek nosil? Tvoje srdce, plné lásky, arci nemohlo
snésti bez hlubokého otřesu pohledu na cizí žal! Znám
příliš dobře něžné srdce Tvé. Znám dobře lásku Tvou.

Krásná ona žena nazaretská — jak za to máš —
skutečně podávala Bohu náhradu. Zač? Kdož to může
říci? Obklopeni jsme tajemstvími. Vyvolený národ boží
obdržel mnoho znamení s nebe. Kdož ví, Lazare, není-li
ona druhou Deborou nebo druhou Esterou, ne-li ještě
větší? jinoch ten, jenž tak duši Tvou jal, je snad náš
Messiáš a ta krásná matka snad ——— —
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Tu náhle bylo psaní přerváno. V Betanii _se událo
něco poplach budícího. Když pisatelka se k němu
vrátila, připsala pouze chvatně tato slova ještě:

— Vrať se rychle domů, Lazare! POSpěšsi! Otec Ti
um'írá. Volá po Tobě. Přišlo to na něho nenadále. Po
spěš co nejrychleji, chceš—liho na živu zastihnouti!
Pospěš si!

Od Marty.
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Kapitola IX.

Sírova smrt.

lunce právě zapadalo, když Lazar přečetl tyto
poslední řádky Martina dopisu. Přečetl je dvakrát

po sobě, než plně smysl jejich vystihl. Na srdcervoucí
výkřik jeho přiběhl Amarias. V okamžiku byl celý
zámek na nohách. Správci nařízeno. aby neprodleně
osedlal nejrychlejšího koně. Lazar, jenž mínil celou noc
jeti a hned vyraziti, nahonem něco pojedl. Kojil se na
nadějí, že zastihne — nebude-li času mařiti — otce
ještě na živu. Zamlech chtěl ho doprovodit, ale o tom
Lazar nechtěl ani slyšeti. Byltě Beduin dlouhou jízdou
všecek unaven. Stál na tom Lazar, aby se v Magdale
aspoň vySpal. Bude-li chtíti, že se může ráno, až by si
odpočaL za nůn pusHtL

lJěkohk núnut poté čekal Lazar před vraty ne
trpělivě na svého koně. Amarias po chvilce přivedl dva
osedlané a na cestu vystrojené koně.

— Proč jsi, dobry Amaríase, přivedl dva koně?
tázal se Lazar.

——Protože, pane můj, nesmíš sám jeden cesty té
vykonaň.

— Nic se o mne, dobrý příteli, neboj! na to Lazar-.
Máme měsíční noc a já se vyhnu místům, o nichž zná—
mo, že tlupy lupičů činí je nejistými. Jsi stár, a já ne
míním toho břemene na tebe vzkládati.

Než Amarias stál na svém.
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— Nebyl bych věrným sluhou svého pána, otce
tvého, kdybych dovolil, aby jediný syn jeho sám tak
dalekou cestu vykonal za našich nejistých časů. Pane,
neodkazuj mne! Cas je drahocenný. Vzalo by to ně—
kolik hodin, než by se sešli a vypravili ti, co s tebou
sem přijeli, místo nich pojedu já s tebou. Vzejde-li ti
cestou nebezpečí, já se s tebou o ně sdíleti budu.

Tato oddanost hluboce dojala zarmouceného Lazara.
Už neodporoval. Správce spíše opatří cestou čerstvé
koně, než by se to jemu podařilo. Amarias znal všecky
„khany" na silnici mezi Magdalou a jerusalemem a
znám byl s mnohými lidmi. To bude výhodou velikou,
kdyby nějaká nehoda měla jich postihnouti; kromě
toho byl mnohem lepším jezdcem než jeho mladý pán,
jenž za příčinou dosavadního Způsobu svého života
neměl kdy tomu Sportu moc holdovati.

Oba jeli podle sebe tryskem, celkem mlčíce, Lazar
proto, že strachy umíral o otce, správce z úcty k jeho
zármutku.

Po mnoho mil nebylo slyšeti nic kromě rytmického
cvakotu koňských kopyt po silnici na jih vedoucí.
řinčení řetízků koňského postroje, občasného skřeku
sovy přes cestu jim přeletěvší nebo odporného chech
totu hyeny, ukryvší Se mezi skalisky podle silnice před
uhánějícími jezdci.

Na štěstí nic našich jezdců cestou nezdrželo, takže
stihli Betanie právě v té, kdy první červánky ranní
začaly zbarvovati východní obzor. Příjezd obou —
neboť byl toužebně služebnictvem vyhlížen .— byl
v dálce již postřehnut. Muži čekali, by koně odvedli,
jak by dorazili. Všecka okna betanského zámku byla
osvětlena.

116



— Na živu-li ještě otec můj? tázal se úzkostlivě
Lazar, seskočiv s koně.

Sluha odpověděl: — Pán žije. V noci dával znamení,
že touží po tvé přítomnosti.

- Pochválen buď Hospodin, Bůh israelsky! zvolal
Sirův syn, vstupuje chvatně do domu. Nečekal na ob
vyklé umytí nohou, nybrž rovno pospíchal do pokoje
otcova, kdež ho doufal zastat. Ale nebylo ho tam. Po
nenadálém jeho záchvatu odnesli ho do pohostinského
pokoje na střeše, kdež bylo chladněji a příjemněji.
Cestou tam potkal se se svou sestrou Martou. Tvář její
byla bledá a bolem strhaná; měla modrá kola pod očima
a na řasách tetelily se jí slzy.

-- To jsem, bratře, ráda, pravila, objímajíc ho, že
jsi včas přišel. Mnohokrát se po _tobě ptal. Bojím se,
že bude jenom pár hodin ještě žíti. Pojď!

I vedla ho na střechu. Pokoj byl mdle osvětlen malou
stříbrnou lampičkou visací, jež slabou záři vrhala na
šediny a na hlavu Sirovu. Maria stála vedle nízkého
ložce, trpělivě ovívajíc svého otce zeleným listem pal—
movým. Když Lazar do pokoje vstoupil, starý ob
chodník právě'slabě byl zdřiml. Ale při kročejích La
zarových zase proCitl. Otevřel oči své a poznal syna
svého.

Siro pohnul slabě rukou, již Lazar uchopil a slzami
a polibky pokryl. Tu se umírající vztyčil a když byl
jemně klečícího mládence po vlasech pohladil, nechal
ruce na chvíli na hlavě jeho spočinouti na znamení
požehnání.

Mluvil slabým hlasem a velice namáhavě. Lazar
pochytil ze všeho pouze tato slova:

— Ostříhej zákona — sestry —' Eliziel — Messiáš!
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Potom bylo po výslovnosti. Rty sice se pohybo
valy, ale zřetelného zvuku z nich nevycházelo. Několik
okamžiků poté hlubokým vzdechem a vzedmutím se
hrudi ohlásil se konec.

Žal Lazarův zmírňovala radost nad tím, že včas ještě
přišel, jakož i vědomí, že přijal z ruky otcovy poslední
požehnání.
' Když se přesvědčil, že otec ducha vypustil, potlačil

v sobě hoře do té míry, by zadost učinil výsadě příslu
šící nejbližšímu příbuznému (zesnulého). Věren obyčeji
u židů panujícímu od těch časů, „co Josef padl na tvář
otcovu, pláče a líbaje ho“, vstal, políbil otcovo čelo a
uctivě mu oči zatlačil a ústa přivřel.

Po tomto projevu přirozené piety poddal se Lazar
na několik okamžiků zdrcujícímu žalu, naříkaje o závod
5 Martou a Marií. Vášnivá sestra mladší, jejíž dlouhé
a bujné vlasy šlářem kolem její postavy se vlnily, lo
mila rukama nad hlavou, vyrážejíc ze sebe srdcervoucí
skřeky. Martin první projev bolu a zármutku nebyl
tak okázalým, ale proto neméně intensivním. Po chvíli
byla ostatní domácí čeládka vpuštěna do úmrtního
pokoje a připojila se k nářku oloupených o miláčka.

Přípravy k pohřbu zapadly zcela Lazarovi na bedra.
Pro horko v Judsku panující bývaly mrtvoly zpra
vidla téhož dne pohřbívány. Jenom někdy, z ohledu na
příbuzenstvo, poodloženy bývaly pohřební obřady až
na druhý den. Levité z nejbližší synagogy doprovázeli
mrtvolu ke hrobu.

Siro byl dobře v ]erusalemě znám. Zpráva o jeho
úmrtí brzy po jeho smrti se tam dostala. A tož časně
z rána dostavovaly se do Betanie celé zástupy smu
tečníků. Byly to hlavně ženy, prototypy „plaček“
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našich dnů, jež tak okázale dovedou na odiv stavěti
hoře a žal, ač srdce jejich o něm nevi.

Žalostné kvílení těchto najatých „plaček“ provázeno
bylo táhlými a unylými zvuky píšťal a fléten. Po celou
dobu, co mrtvola ležela ve stavení. naříkáno a bědo—
váno, až uši zaléhaly.

Než bylo mnoho pravých smutečníků v řadách
přátel Lazarových a jeho sester. Přes výslovný zákaz
velikého zákonodárce židovského: -— Nebudete vlasů
svých ostřihovat, aniž lysin na hlavě si dělati! přece
mnozí chudí, jímž byl Siro nejednou vypomohl, rvali
si vlasy s hlav. Jiní zase až do krve rozdírali tváře své.
Používali k tomu nehtu na- levém palci, jehož mnozí
nikdy neořezávali, by byl dosti dlouhým pro takové
případy.

Trvala—linemoc delší dobu a smrt se hned nedosta
vovala, tož bývalo zvykem deset svědků přiváděti do
pokoje, by přítomni byli poslednímu okamžiku. To se
v našem případě nestalo, ježto Siro tak náhle skonal,
že by Lazar, i kdyby byl chtěl tak učiniti, nebyl měl
kdy přátel jeho povolat.

Když mužští přátelé na zámek přibyli, usedli stranou
a tiše truchlili. Po celý ten den a v noci na to „Plačky“
udržovali svůj kvil a nářek. Až do pohřbu nebyla
mrtvola ani na okamžik o samotě ponechána.

Lazarovou povinností bylo mrtvolu otcovu umýti.
Pctom pomazal ji vonnými mastmi. Levité z betanské
synagogy pomohli mu ji zavinouti do voskovaných
pláten. Každý úd byl zvláště tím plátnem ovinut.
Ruce a nohy byly svázány. Hlava byla ovinuta jemnou
kmentovou rouškou.
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Po této úpravě mrtvoly byl nebožtík oblečen v nej
dražší roucho, jaké se v jeho šatně nalézalo. Někteří
drželi se zvyku mrtvolu bíle ubírati'. Jiní zase kupo
vali na pohřební šaty svým nebožtíkům látky co nej;
dražší. Nezřídka užíváno též purpurové sukně a tur
banu. Časem zvrhl se tento obyčej až u výstřednost.

Rabbi Gamaliel krátce před započetím našeho vy
pravování zavedl reformu ohledně nákladných rouch
pohřebních. Nařídil, aby druhým dobrý příklad dal,
aby byl pochován v prostém „tachrichinu“ neboli
poutním rouše. Za to býval jemu na počest při pohřební
hostině vypít vždy koflík vína.

Lazar, jsa dosti bohat, aby mohl sebe většímu pře
pychu holdovati, oblekl mrtvolu otcovu, chtěje jí vše
možnou poctu prokázati, v drahocenné roucho hed
vábné šedé barvy a v turban z téže látky.

Tak o polednách druhého dne byla mrtvola položena
na otevřená nosítka (máryl. Divé skřeky žalu a nářku
ohlašovaly okamžik, že pohřební průvod už započne._
„Plačky“ lomily zoufale rukama ponad hlavami. Muži
sypali si plnými hrstmí popel na hlavy.

Hrobní sluj, v níž odpočívala mrtvola Eucharie,
Sirovy ženy, stála v odlehlé částí bétanské zahrady.
Bylo-li od domu smutku, ke hrobu daleko, tu nosiči
cestou často se zastavovali. A o těch zastávkách mívali
důvěrní přátelé nebožtíkovi krátké promluvy, v nichž
jeho ctnosti velebili a o trampotách a klopotách, jež ho
za živobytí stíhaly, dojemně vykládali.
. ježto Siro pochován byl na svém pozemku a k hrobce
daleko nebylo, učiněna jedna toliko zastávka. Na té
zastávce“ ujal se slova „sanhedrista“ Nikodém, jako
nejbližší přítel nebožtíkův a poukázal truchlícím na
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mnohé krásné vlastnosti jeho. Řeč jeho byla krátká,
neboť „plačky" brzy Spustily svou. V Judsku truchlící
předcházeli mrtvolu, kontrolujíce takto délku smuteč
ních řečí, v Galileji“bylo tomu zrovna naopak.

Sirova 'hrobka byla ve skále vytesaná komora s osm
stop hluboká, s osmnáct až dvacet široká a deset vy
soká. Spodní část zadní stěny tvořila polici neboli
stupínek, na nějž mrtvola byla položena. Říkalo se
těm místům„kokim“ neboli „lo,culi“. Jakmile s mrtvo
lou do otvoru skalního vstoupili, jali se přátelé na ni
sypati různé drahocenné koření a na prášek rozemletou
vonnou 'klovatin'u. A když mrtvola posléze složena, tu
— v pravém slova významu — uložena byla na ložce
z koření a vonného kvítí.

Ježto, si Lazar přál, aby přesně zachovány byly
všecky pohřební zvyky, proto se pohřební průvod
od domu ke hrobce zrovna „hnal“. Židé totiž oné doby
věřili, že nesčetní — „šedim“ neboli zlí duchové oble
tují mrtvolu, čítajíCe na uchvácení duše, na niž moc
měli, dokud tělesná schránka její nebyla pohřbena.
Pohřební pak místo diktovala zase víra, že jednota
neboli pospolitost rodinné čeledi i po smrti trvá. Z té
příčiny pohřbívány byly mrtvoly těch, kteří po smrti
se svými příbuznými v „šeolu“ (podsvětí) sejíti si
přáli, do'společné hrobky.

jako hlavní truchlící stáli Lazar, Marta a Maria nej—
blíže slujního otvoru oblečení v žíněná roucha, jež po
třicet dní nositi _zákon předpisoval. Příbuzní a přátelé
nosili ten smuteční odznak toliko týden; Bylo pak to
žíněné roucho jednoduchá sukně z hrubého plátna bez
řas a rukávů, vejpůl provazem spjatá. Ostatní
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truchlící zakrývali si pouze spodek tváře rouškou, jež
hlas jejich tlumila a kvil jejich žalostnějším činila.

Když mrtvolu na zmíněnou polici pokládali, vrhli
se mnozí na znamení nejvyššího bolu na tváře své a
_kvil a nářek dostoupil vrchole svého. Obvyklé vý
křiky „plaček“: „ulaleu! _ulaleul" — podobné nářku
Turků v Palestině za našich dnů: „lu! lu! lul“ -—pro
nášené truchle nesoucí se jednotvárností o pohřbu
Sirově činily poněkud fantastický doprovod k upřím
nému hoři zarmoucených pozůstalých a přátel jejich.

Po složení mrtvoly klesl Lazar a jeho sestry s nej
bližšími přáteli na kolena k modlitbě. Modlitba ta
Spolu s recitací stého třetího žalmu za návratu po—
hřebního průvodu jedině měla ráz náboženského ob
řadu z celého pohřbu. Modlitba ta vzata byla z knihy
osmnáctera dobrořečení a zračila se v ní pevná víra
židů v budoucí z mrtvých vstání. Přepisuji ji tuto
pro ty, kdož se zajímají o židovské zvyky a obyčeje.

Pane, Ty's mocný po věky všecky;
Ty dovedeš i mrtvého oživiti;
Ty's Spása naše jistá;
Ty milostivě život náš zachováš;
Ty v neskonalé dobrotě své znova život propůjčíš
mrtvému;
Ty nezapomeneš u věrnosti své ni těch, kteří v prachu

odpočívají;
Ty jistě jednou i je z mrtvých vzkřísíš.
Dobrořečím tobě, o Pane náš, jenž mrtvé vzkřísíš!
Po té modlitbě někteří vzavše do hrsti hlíny, pře

hodili ji přes sebe, řkouce: ——Pomni, člověče, že prach
„jsi a v prach že se obrátíš!

|_“
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jiní zase pravili při tom: ——Vzkvetou opět z hrobu
jako kvítí polní, naznačujíce tím svou víru, že tělo
mrtvé k novému zaSe životu povstane.

Když náhrobní kámen už už měl býti ke dveřím
přivalen, přistoupili někteří z blízkých přátel nebožtí
kových k levitům, podávajíce jim „slzné urny“, by
je postavili vedle Sirovy mrtvoly. Tyto slzné urny
byly fioly (láhve) z jemné červené majoliky o štíhlých
hrdlech, tak na půl našeho litru. Byly naplněny slzami
truchlících a byly u veliké vážnosti.

Nový nářek a kvil provázel návrat procesí. Po ná
vratu do domu umyli si pozůstalí a příbuzní ruce a
zasedli ke „chlebu smutečnímu“, t. j. k jídlu skláda—
jícímu se z chleba, vařených vajec a čočky, podáva—
ných na hliněných mískách. Po třicet dní -- jak kázal
mrav —'nerozdělával se oheň a nic se v domě smutku
nevařilo. Sousedé dodávali. truchlícím potřebná jídla.
Po hostině pokračováno v kvílení až do slunce západu,
jenom že se. muži a ženy po domě rozešli

Maria a Marta usedly na koberec (napodlaze) upro
střed žen, jež s počátku 11velikém oblouku stály podle
zdí. V určitých přestávkách povstávaly z dřepu a po
kročily o krok nebo dva k truchlícím sestrám, načež
znovu sedly a tiše se chovaly. To se opakovalo tolikrát,
až sestry těsným kruhem sepjaly, tu pak na dané zna
mení všecky najednou do hlasitého naříkání se daly.

V jiné části paláce seděli muži, z nichž jedni Lazara
těšili, druzí plakali a třetí o smrti rozjímali. Obřad
povstávání a svírání Lazara i tu, jako v oddělení žen
ském, bylzachováván, jenom že žádný z nich úst dříve
neotevřel, dokud mladý dědic tak neučinil. Bylo tu
pozorovati více jemnocitu a soustrasti se zármutkem
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Lazarovým, než u žen. Po několik dní po pohřebě při
cházeli přátelé s rodinou zesnulého oplakávat.

Mezi jiným dle panujícího zvyku zapověděno bylo
Sirovu synu se holiti a vlasy si dáti stříhati. Rovněž
koupati se nebo tělo své mazati bylo po sedm dní po
zůstalým zakázáno. Po tutéž dobu nesměli rouch svých
prát, aniž obuvi nositi ni obchodovati nebo studovati
v knihách zákona, ba ani hlavy obnažiti nesměli, ni
koho pozdraviti. Po celý týden nenosili také řemínků
zvaných „fylakteriemi“ za modlení. Do měsíce nesměl
ani Lazar ani sestry jeho účastniti se svatebního veselí,
ba ani se 5 místa na místo přestěhovati.

Po dobu celého roku měli v synagoze vydržovati
hořící světlo a pokud možná zdržovati se všech projevů
radosti a veselých slavností. Bylo ještě mnoho smu
tečních předpisů, než — abychom nebyli příliš roz
vláčnými -'—pomíjíme jich tuto.

Posledm vůle Sirova byla otevřena po měsíčnímsmutku.
Dle ní dědila Marta betanský palác nebo zámeček se všemi
k němu patřícími polnostmi. Podíl na Lazara připadající
skládal se z obchodu a všech pokladů v něm a kromě
toho několik domů v jerusalemě. Maria obdržela statek
v Magdale s růžovými poli a viničními horami.

První starostí Lazarovou, jakmile opět svobody
nabyl, bylo dáti postaviti památníkový sloup otci u
hrobky. Dal také obíliti vnější stěny příbytku mrtvého,
ač byl teprve měsíc Ab neboli Srpen. Toto líčení hrobů
dálo se každoročně následkem rčení v talmúdu, jež
mělo platnost zákona: „Proč bílí hroby v měsíci Adaru
(březnu)? Protože jako malomocný volá: Nečistý!
Nečistý! tak i bílá barva hrobů křičí: Nebliž se nám!
——abys se neposkvrnil “
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Kapitola X. _

Pathira.

akmile po uplynutí měsíčního smutku mohl Lazar
J opustiti stavení bez urážky citlivosti svých přátel a
sousedů, procházel se jednoho večera v zahradě, v níž
se nalézala hrobka jeho otce.'Bylo to v měsíci Ellulu
neboli září. Počasí bylo ještě teplé. Podvečerní vánek
od západu vanoucí byl osvěžující. Usedna pod len
tyškem, naslouchal s rozkoší klokotavým zvukům sla
víka, linoucím se z nedalekého houští.

Po prvé po tolika dnech byl s to, aby se sebe střásl
žal a smutek, jenž ho obejímal a poutal. Libé zvuky
tryskající z hrdélka toho nočního pěvce konejšivě
působily na jeho citlivého a jemného ducha.

Nenadálé zakončení otcovy požehnané kariéry, zá
rmutek nad smrti jeho, vědomí odpovědnosti tak ne
očekávaně a předčasně na něho uvalené, zejména pokud
se týkalo vedení a řízenísvé mladší a poněkud svéhlavé
sestry, budilo v něm vážné starosti ohledně budouc
nosti. Po prvé zatoužil v srdci svém po příteli roves
níkovi, jemuž by se mohl svěřiti se svými obavami a
pochybnostmi a touto výměnou myšlenek s druhem
mu rozumějícím nabytí důvěry v sebe sama.

Lazar o té době neměl žádného pravého přítele.
Dobrodiní toho mělo se mu později dostati; teprve
po několika letech měl dostati za přítele bytost, jaké
svět nikdy před tím nepoznal.

Čím více mužných let dorůstal, tím věrnějším druhem
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stával Se mu otec. Nemálo k tomu přispívaly jejich
časté cesty z ]erusalema. Teď, co mu otec odumřel,
cítil Lazar s jakousi hrůzou svou opuštěnost, OSamě
lost. Znal arci mnoho mladíků, ale známost a —-přátel
ství, to je veliký ještě rozdíl.

Nikodém, jenž byl téměř otcovým rovesníkem,
nehodil se za Lazarova druha. Vlivný ten člen vysoké
rady byl Spíše moudrým rádcem rodiny jeho. Za nu
ceného uzavření Lazarova neocenitelné byly zásluhy
jeho, jichž si získal dozíráním na obchodní záležitosti
jeho. Za vše mu byl Lazar velice povděčným, než přes
to přese všecko cítil, že nemůže z něho učiniti svého
přítele, aspoň ne tak důvěrného, po jakém právě toužil.
Probíral v duchu všecky své známé a viděl, že není
mezi nimi ani jednoho, jemuž by mohl upřímně srdce
své odhaliti.

Ale při všem nad tím smutkem nalézal jakousi
útěchu v slavíkově klokotu. Tklivé a žalostné byly
kadence, jež se řinuly ze sladkého hrdélka ptačího,
ale Lazarovi se zdálo, jakoby jimi prozvučívala nota
nadšené radosti. Sirův syn nebyl ani sentimentálním,
ani zženštilým, ale půvabná melodie za houstnoucích
mrákav mírného večera lahodila duši jeho a něnila ji.
Jakoby ten zpěv ptačí, tak se mu v té zdálo, zvěstoval
mu budoucí náhradu, ať už měla býti jakoukoliv —
za přítele, za milou, za otce a matku, zkrátka za všecko,
po čem teď toužil. Duch Lazarův přicházel u vytržení.
Nic se nad tím nepozastavoval, že fantasuje, nýbrž
poddával se zcela okamžikovým dojmům. Viděl ve
zpěvu „bylbylově“ (Slavíkově) dobré znamení.

Dlouho tam seděl, kochaje se ze zpěvu ptačího.
Judská mléčná dráha svítila mu jasně nad hlavou —

126



velikánskou třpytnou stuhou. Palmy mile šelestily
a šustily. Čím víc o svém postavení uvažoval, tím více
mohutněla v něm důvěra v sebe sama a v prozřetel
nost božskou. Ten, jenž pomáhal a žehnal jeho ro
dičům, zajisté i při něm státi bude po celý život jeho.
Nebude se sháněti po společnosti jiné, kromě Martiny
a Mariiny. Oni si budou ve všem vším.

Lazar prožíval v snění svém znova poslední oka
mžiky otcovy. Ach, jakým napomenutím byla ta smrt
jemu! Aby ostříhal zákona. Ano, bude vždy věrným
židem. V tom ohledě chce dobrým příkladem před
cházeti svým domácím. Bude svědomitě zachovávati
všecky předpisy obřadně a též o to dbáti, by i ostatní
je? věrně plnili. ,

Otec jeho umíraje, myslil na Marii a Martu. Ukolem
jeho života bude péče o ně. Vynasnaží "Se,seč jen bude,
by jim otcem a matkou byl; přičiníse, aby ulevil Martě,
jež se tak velice ve své dobrosrdečnosti utrapovala
vedením domácnosti.

Ale Maria! Svévolná, umíněná a prudká Maří! Aj,
dovedně ruky třeba k vedení té Spanilé dívky! Bude
pevným, ale jemným zároveň v jednání s ní. Nesmí duše
její láskou překypující podlomit, ale nesmí také dopustit,
aby mu přes hlavu přerostla. Aby tomu úkolu dostál,
pomodlil se z hloubí srdce svého k Bohu israelskému.

Než co jenom mínil otec jeho vzpomenutím jména
Elízielova? Chtěl tím říci, by muon odpustil čím se
proti otci jeho provinil? To se Lazarovi nezdálo
býti otcovým úmyslem. Byltě přílišodchován ve smyslu
tak zvaného ,lex talionis“*). Nešlo otci tak o ztrátu
několika set zlaťáků; co ho po léta sužovalo a trápilo,
W*) Z ŠM) -—zákon odvety (odplaty) Názor za. starých dob vše
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bylo domnění, že jeho poctivost, jeho dobrá pověst
úhony tím doznala. To ztrpčovalo poslední dni jeho
života to — nepochybně — jich tak ukrátilo. A tož
z toho usuzoval, že mu tím otec _na srdce kladl, aby
se postaral všemožně o očistu jeho jména. A pod doj
mem té myšlenky pozvedl Lazar rukou svých k nebi
a zaštkal: — Ať se nade mnou a nad mými zapomene
H05podin Bůh — jehož jméno po věky požehnáno budiž,
nevynasnažím-li se všemožně o očistu jména otcova!
Kéž pohne Pán srdce jeho k lítosti, nebot'.jedna muka
srdce lidského vyváží sto ran tělu jehozasazéných.

Co se těmito myšlenkami obíral, upoutána byla po
zornost jeho ševelem listí a jemným zaharašením ne
dalekého křoví. Napjal uši a tu postřehl praskot su—
chých větví pod čísi nohou.

Měsíc byl vzešel a zalil. svým jemným třpytem celou
zahradu. V jase jeho dovedl sice Lazar všecko zřetelně
'rozeznati na volném prostranství (zahrady), ale'aby
viděl, co se mezi stromy hýbalo, na to“ nebylo dosti
světla. ježto, jak jsme již nejednou 'podotkli, v těch
dobách v zemi židovské panovaly poměry přímo hrozné,
napadlo ho, že to snad do zahrady vnikli lidé, kteří
mají spadeno na vykradení otcova hrobu. Židé totiž
ukládali do hrobek svých zemřelých značné skvosty
a jmění. Tak vypravuje Písmo sv., že l—Iyrkan,byv
v městě jerusalemě sevřen a obklíčen Antiochem, tak
zvaným zbožným, vzal z hrobky Davida krále, devět
set let po jeho smrti, tři tisíce talentů *), z nichž část dal

obecně rozšířený, že vina má. býti vždy a, za, všech okolností po
kutována.

*) Talent židovský rovnal se našim 900 kor. (Pozn.“ př.)
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zmíněnému knížeti, by se svou armádou odtáhl a “za
ostatek že najal vojska, by se proti podobné nehodě
v budoucnosti obrnil. Z téhož hrobu vzal, mnoho let
potom, Herodes mnoho zlatého nádobí, drahokamů
a jiných šperků. '

Sirův Syn arci nic cenného do hrobu otcova nebyl
dal. než přece na tu myšlenku připadl, protože pověst
o zámožnosti jeho mohla snadno svésti lidi k domněnce,
Bůh ví jaké bohatství v otcově hrobce jest uloženo.

Puzen tím podezřením, vystoupil ze stínu lentyšku
na otevřené prostranství. Neměl sice žádné zbraně
u sebe, ale přecesáhl rukou k pasu, jakoby z tamodtud
dobýti chtěl meče.

——Pane!

— Kdo je to? Vstup na měsíční jas!
——Nesmím, pane. Nesmím, abych nebyl zpozo

rován.
— Kdo jsi? Co bys rád? Poctiví lidé Se neskrývají.
—- Měj se mnou útrpnost, dobrý pane! Uchyl se

znova do stínu lentyškového stromu, já tam zajdu
a povím ti, co ti říci mám. .

-— Kterak mohu věděti, že nic zlého neobmýšlíš?
tázal se Lazar.

— Nebyl bych se opovážil Sem přijíti, kdybych
s tebou dobře neSmýšlel a nechtěl ti posloužiti. Vždyť
můžeš snadno služebných přivolati na pomoc!

—- Kdo jsi, abych věděl, mohu-li ti důvěřovati
nebo ne?

—- jsem Pathira. O, pane dobrý, neprozrazuj
mne! Nedopust', aby mne tu někdo shlédl!

Lazar vrátil se na své předešlé místo a čekal. Pathira
plaze se od křoví ke křoví a po mnohých oklikách
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stinnými místy, došel posléze místa, kde Lazar 'na
něho čekal.

-— Co tě sem přivádí, a to takovým způsobem?
Ač Lazar sic velmi přívětivě si počínal, tentokrát

zněl jeho hlas hodně hrubě.
— O, pane, nezlob se! Přicházím ze dvou příčin.

jednak proto, abych ti posloužil z lásky k tvému otci,
Sirovi, jenž býval ke mně vždy pln lásky. Jednak
proto, abych tě, jenž jsi se po svém otci vrhl, poprosil
za přispění pro svou osobu a pro Svou Nigrítu.

— A jak ti, Pathiro, mohu posloužiti?
— Takto, pane můj. jak se pamatuješ, přišel před

lety Hezir Bar Abbas, mocný pán, jak mi bylo řečeno
u vás, s přítelem tvého otce, lsraelem Ben Addai,
z údolí „sýrařů“, do obchodu v jer'usalemě. Pamatuješ
se ještě, jak byl otec tvůj rozčilen, když přišla řeč na
vraždu dítek v jednom z vašich měst?

-— Pamatuju. Dobře se na to pamatuju, než- po
kračuj!

— Tento Hezir Bar Abbas, jehož se velmi bojím,
shromáždil kolem sebe značný počet stoupenců v Idu
meji, kdež teď mešká, přepadávaje karavany 2 Ale
xandrie táhnoucí. Je náčelníkem loupežné roty.

— Dále. '
— O'n ukradl drahé kameny, jež byl otec tvůj Eli

zielovi odkoupil.
——Cože? 'jen dále, prosím tě, pravil Lazar nedoč

kavě a všecek rozčilen.
——jisto jest, pane můj, že Eliziel naprosto odepřel

všelikou účast v loupežnictví. jeho vede vznešenější
idea nežli loupež přitouze po nabytí bohatství. Rád by
byl, s.buntoval“ armádu proti Římanům. Bar Abbas
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také se kdysi tou myšlenkou zanášel, ale teď se stal
sprostým lupičem. Eliziel byl jeho agentem při pro
deji diamantův, a já za to mám, že jednal v nejlepším
úmyslu. Než ať už tomu tak nebo onak, Eliziel byl
toliko nástrojem v rukou Bar Abbasových, jenž shrábl
všecky peníze za ně.

— Než kterak můžeš o tom ty vědomost míti, ne
byl-li bys . . . .

— Zodpovídání této otázky činí druhý podnět,
pro který jsem se dnes ktobě odvážil. Jsi, pane, ochoten
vyslechnouti moje vypravování?

Lazar projevil svou ochotu.
— Hezir Bar Abbas, když jsem já jeho moci pro

padl, pokračoval Pathira, měl mnoho agentů ve Svých
službách. Někteří z nich přišli až k Nilu a odvedše
mou ženu, kamsi ji skryli. Mně pak řekli, dostavím-li
Se do Jerusalema a posloužím-li Bar Abbasovi v jistých
věcech, že mi bude vrácena a že se budu moci s ní
vrátiti do svého domku Se zahrádkou na ošlejch na
březích naší veliké řeky.

— A jakého rázu byla služba, které od tebe žádali?
tázal se Sirův syn, jsa přeSvědčenz vážného tonu vy
pravujícího o pravdivosti toho, co mu vykládal.

Pathira se odmlčel, nemoha dále pro rozčilenost.
jakkoliv tma byla pod stromem, pod nímž stáli, přece
Lazar viděl, jak se třese a chvěje. Pathira pojednou
padl na kolena. Vztáhna prosebně rukou svých, pravil:
— Pane, kterak ti to mám pověděti?! Ty a otec tvůj
byli jste ke mně tak laskavi a dobří! Jak ti to říci
mám! Pomni, prosím tě, mé ženy — z objetí mého vy—
rvané a Bůh ví, kam unesené! Odpust' mi, odpusť, pane!
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— Čeho křivého nebo zlého jsi se, Pathiro, dopustil?
tázal se Lazar vlídně. Přívětivost jeho zdála se tře
soucímu se Egypťanu mysli dodati.

-— Všecko ti povím, potom nalož se mnou, jak ti
libo. Hezir Bar Abbas hluboce ranil srdce mé, odňav
mi mou Nigritu. Srdce mé krvácí! Vše bych podstoupil,
abych jí opět nabyl! To věděl muž t_en.Nadán prý byl,
tak mi bylo řečeno, podivuhodnou mocí kouzelnou,
proti níž marně bych se vzpíral. I byl jsem odsouzen
vykonati, co mi poručí, sic že ženy své nikdy již ne
Spatřím. Pomni, pane a nehněvej Se: na jedné vážce
spočívalo znovanabytí mé ženy, na druhé pak ne
věrnost k tobě a k otci tvému! Nepřím toho, že jSem
jednou o jeho první návštěvě v „bazaru“ označil mu
místo, kde uložena leží skříň se skvosty, než nic zlého
z toho nepošlo. l bylo mi dále uloženo, abych vypátral-,
kamže se potom ta skříň poděla, a abych mu opatřil
klíče od truhly s penězi.

_ — A ty přicházíš vše to mně říci,že jsi to udělal
— že jsi mne zradil?

— Ne, ne, pane můj, ne tak! Hezir Bar Abbas držel
mě v jakémsi očarování, jehož jsem se nemohl a
nemohl zhostiti, než — slyš, pane můj — s prove
dením úkolu mi daného odkládal jsem ode dne ke
dni, ač mi vyhrožováno bylo smrtí. A děkuji Apisovi
a Pathu, že jsem se nepoddal. Až dOSud bál jsem
se ti o všem zmíniti ze strachu před jeho slídivými
zraky. Teď však, co se z jerusalema vzdálil a kdesi
v horách na jihu „hnízdí", jaksi se mi uvolnilo. Vím
ovšem, že jeho špehouni ohrožují život můj. Ba jsem
přesvědčen, že mne vidí -i teď s tebou rozmlouvajícího,
že do rána budu mrtvolou. Než nezra'dil jsem tebe.
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Strach ——pověrečný strach Egypťanův vzbudil
útrpnost Lazarovu, jenž — nahlížeje, že se až dosud
celkem poctivě zachoval, pravil: — jsi dobrým a
věrným sluhou. Dekuji tí za tvou věrnost.

——Ty se, pane, na mne nehněváš? O, pane, já
opět žiju!

——Proč pak jsi mi to vše dříve nesvěřil?
— Protože jsem žil v ustavičném strachu. Bál jsem

se tak o svou- Nigritu. Z prva zachoval jsem se
k tobě podle, než strachoval' jsem se o ni, ale nevy
konal jsem toho, co po mně Abbas žádal. Nikdy jsem
mu nepodal pomocné ruky, ač se bojím, že se dnes
nebo zítra pokusí o vloupání do '„bazaru“.

——Oto strachu neměj! Moji lidé jsou mi zcela
oddáni. Měl jsi nějaké dítky, když Bar AbbaSOvi
náhcnčí ženu ti odvedli?

— Arci, arci, dobrý pane; dva chlapce, dva dra—
houšky, kteří denně po mně a po své matce vzdychali.

— A kde pak ted' jsou, Pathiro?
— Dobří přátelé v Kairu dlouho se o ně starali.

Když jsem sehnal dost peněz, aby mi je mohli Sem
poslati, učinili tak, a ted' se o ně starám sám, když
nejsem v „bazaru“ zaměstnán.

-—Dove'ď je zítra do Betanie. Od zítřka budou
se sdíleti o domov svůj s mou čeládkou. Ty sám budeš
jedním z mé domácí čeledi. Budeš mne denně dopro
vázeti na pusté cestě do Jerusalema. Hned zítra ti
vykážu místo mezi svými lidmi.

Pathira ve své vděčnosti nebyl slova mocen. Uchopiv
podolek roucha svého pána, přitiskl jej ke svým rtům.

— A jak, nemáš tušení, kdeže tvoje . . .?
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— Nigrita je? skočil mu do řeči Pathira. Ne, pane.
ne; ani tušeníčka — bohužel! Srdce mé chřadne po
ní. Život bych za to dal, kdybych ji mohl ještě jednou
obejmouti!

— Buď dobré mysli, Pathiro, budeme po ní pátrati.
Egypťan zavrtěl zoufale hlavou.
— Bojím se, že všecko pátrání po ní bude bezvý

sledno. Celé měsíce dávám po ní pátrati, vynakládaje
na to kde jaký peníz, který ušetřím. Bojím se, že
ji už nikdy —-nikdy už nespatřím. V pravdě srdce
mé uvadlo!

— Doufej! bodřil ho Lazar. Hned zítra dojdu k vla
daři. Je spravedlivý. Jako můj sluha můžeš se dovo
lávat ochrany zákona. Nadějme se nejlepšího!

Syn země faraonů zdvihl se z kleku. Byl to pře
krásný typ mužné,sily. Naděje a radost zářily mu
z očí. Uchopiv ruku pánovu, pokryl ji polibky a smočil
slzami vděčnosti.

— Dobře jsi učinil, že jsi ke mně přišel, ač jsi měl
už tak dávno učiniti. Odpouštím ti tuto nedbalost
proto, co jsi mně dnes sdělil, a potom pro tvůj zá
rmutek.

Pathira 's lehčím a naděje plnějším srdcem přehodil
si přes hlavu šedý cestovní plášť a zahalil se do něho.
Tak zakuklen odplížil se ze zahrady a zmizel v noční
tmě. '

134



Kapitola XI.

Pozvání.

Lazar nebyl s to, aby si' tak hned vymohl slyšeníu vladaře. Bezprostředně před Pathirovou nehodou
událo se mnoho změn v Judsku. Gessius Florus,
Caponius, Marcus Ambivius a Annus Rufus vystřídali
se rychle za sebou v hodnosti judských prokuratorů
Jedni pro sVOu neschopnost, druzí pro nesvědomitost
byli se svých úřadů složení.

Posléze ujal se vladařství jménem Caesarovým —
Valerius Gratus. Byl bezprostředním předchůdcem
pontského Piláta a spravoval ]udsko po deset let.
Zdá se, že se mu do jisté míry podařilo přítrž učiniti
bezzákonní v území, jež spravoval, neboť obyvatelé
byli pokojnější a spokojenější pod žezlem jeho
než kdy dříve.

Lazarovi bylo v té době dvacet let. 'Nepochyboval
ani za mák, že by se Valerius Gratus nevynaSnažil
dopomoci k spravedlnosti buďsi to komukoliv z oby
vatelů pod jeho správu spadajících. Než Gratus nebyl
se dosud vrátil z Caesareje, kdež trávíval horké měsíce
letní, když se“ Lazar dověděl o křivdě Pathirovi uči
něné. A tož nucen byl Lazar několik neděl posečkati,
než mohl v té příčině něco podniknouti. Mezitím
však o své újmě pátral po Nigritě. Pátrání však ne
málo ztěžovala ta okolnost, že zjev Egypťanek nebyl
ani v Judsku ani v Samaří ničím neobyčejným. Za—
ujímaly ty snědé ženštiny v četných rodinách židov
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ských místa nižších služebných neb otrokyň. Dle všeho
byla Pathirova žena prodána za otrokyni do něja
kého zastrčeného městečka nebo snad také držána
v přísném uzavření na rozkaz Bar Abbasa, jenž by
byl nerad teď, kdy se mu plán s vyloupením Sirova
obchodu zhatil, viděl vyzrazení svého tajemství nebo
dopustil, by se mu na stopu přišlo prozrazením místa,
kde se žena Pathirova zdržovala.

Nikodém často docházíval do „bazaru“, co se Lazar
vedení obchodu ujal. Pokyny a rady jeho byly velice
užitečny mladému Lazarovi, který, třebas se byl od
otce svého naučil povšechnému vedení obchodu, přece
v podrobnostech zkušené _rady potřeboval. Lazar za
světil Nikodéma do žáležitosti, týkající se Pathiry
a ženy jeho. Starý „sanhedrista“ dověděv se o tom,
velice se rozhněval. Jak b_ylrozhořčen, byl by se hned
odebral k vysoké radě a jí celý případ k vyšetření
předal, kdyby se nebylo Lazarovi podařilo přesvěd—
čiti ho, že krok ten byl by netoliko marný, nýbrž
přímo škodlivý za příčinou veřejné přihlášky, jež by
únosce jenom upozornila, by Se měli na pozoru.

Ostatněcelá záležitost, neSpadajíc ani pod obvyklou
správu občanskou toho vysokého senátu, ani se ne
týkajíc náboženských předpisů židovských, patřila
pod zákonitou autoritu římských úřadů.

Však také Nikodém, jakkoliv s prvu náramně do
pálen byl na I—IezirBar Abbasa, po chvíli začal se
více zajímat o beZpečnost pokladny svého mladého
přítele než o Egypťanovu ženu.

— Já. bych ti radil, abys dal svůj obchod pilně
střežiti, a to jak ve dne tak i v noci. Radil bych
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ti, abys tu nocoval, kdyby talmúd nepravil: „Ne
radno samojedinému spáti v domě, neboť Lilith může
se'ho zmocniti.“

Mladý'muž, jenž byl studoval Gemaru a Mišnu,
porozuměl té narážce. Lilith — duch noCi — noční
tulačka -_- byla dle učitelů talmúdu první ženou Ada
movou, ale pro svou tvrdohlavost a zpurnost byla
-—prý '—. proměněna v demona, nadaného mocí
škodit, ano hubiti děti a jiné "osoby, které nebyly
chráněny zvláštním a mu 1e't e m nebo protikouzlem.
Sirův syn se usmíval, což často činíval, když byla
řeč o různých tradicích talmudisty sebraných.
_ — Nejsem už žádným dítětem, odpověděl ledabyle,
a potom nevěřím všem těm tradicím. A Lilith ne
mohla by mně ublížiti, protože obchod nebývá nikdy
přes noc opuštěn. Téměř tucet mladíků v obchodě
zaměstnaných spává- v horním patře.

— Myslíš, že Pathira pomlčel před nimi 0 své zá
ležitosti? tázal se Israel Ben Addai, jenž často třetím
v „divanu“ býval. PrOSpěšno--li jest mlčeti moudrým,
oč prospěšnějším musí býti hlupcům.

— Ba, mlčení jest dobrým prostředkem od kaž
dého zla, citoval Nikodém z Gemary.

— To je pravda, dobrý Nikodéme, pravil Ben Addai,
stojí-li mluvení za jedno „selah“, *) mlčení stojí za dvě.

-—Přátelé, pravil Lazar, jejž bavila učenost, s jakou
oba starci rokovali o věci tak všední, když s takovou
zálibou pronášíte moudrostní zrnka z Mišny, chci
následovati vašeho příkladu: Ten, kdo se od druhého

*) Selah (hebr.)' je znaménko hudební, jehož užíváno hlavně na.
konci žalmOVÝchveršů (a.si naše „pausa ).
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naučí jedné kapitole, jednomu „halachah“ (talmu
dickému předpisu), jednomu verši, ba i, jedinému
jenom písmenku, zavázán jest mu úctou. *— Cením
mlčení jako Simeon, syn Gamalielův, jenž dí:'Ztrávil
jsem celý život svůj mezi moudrými a neshledal jsem
nikdy nic prospěšnějšího nad mlčení. — Proto, pří
teli Nikodéme, nemáš moc důvěry ke mně, domní
váš-li se, že jsem neuložil nejpříSnějšího mlčení svému
Sluhovi Pathirovi. Však on si ho také vysoce váží,
neboť v zachování mlčenlivosti spočívá jediná naděje,
že zase nabude ztracené ženy své.

— Mlčení u Babyloňana, poznamenal Ben Addai,
bylo známkou, že pochází z dobré rodiny. Vlastní
prospěch bude asi tvému Egypťanovi ještě mocnější
pobídkou k mlčení.

——Ano, na to Nikodém, roztíraje si na dlani trochu
vonné masti, co pak dí rabbi Akiva? Šprymování
a lehkomyslnost svádí muže k darebnostem, avšak
tradice je bezpečnou zákona ochranóu; desátky jsou
záštitou bohatych; sliby ochranou zdrženlivosti, kdežto
baštou moudrosti je mlčení.

Než přes všecku jejich okázalost talmúdské uče
nosti, jež se snad těm, kdož nerozumějí povaze ži
dovské, bude zdáti školometskou, zajímali se ti muži
velice o trampoty snědého pomocníka obchodnického.
Trpělivost jejich trpké zkoušce podrobena byla stálým
odkládáním Valeriova návratu, za kteréžto doby
Pathirova záležitost musila zůstati nevyřízena.' Ke
cti prokuratorově budiž však řečeno, že se celé zá
ležitosti, jakmile mu ji Lazar se svými přáteli před
nesl, rázně ujal. Poručil dvěma vojínům pátrati po
všech městech a vesnicích. A úsilí jejich. bylo posléze
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korunováno nalezením Nigrity. Vypátrali ji v Aska
loně. Vojáci dovedli ji do ]erusalema, nemohouce
pochopiti, proč se vladař tolik zajímal o tak ne
patrnou a bezvýznamnou osobu.

O, toho šťastného setkání Pathiry s Nigritou!
Oba vstoupili do služeb Marty a Marie v Betanii,
kdež r_nohlizároveň o své děti se starati. Nigrita při
lnula s celou vděčností srdce svého ke svým dobro
dincům.

Jakoby v odměnu za tuto laskavost Lazarův obchod
kromobyčejně se vzmáhal. Byl nucen stále nové a
nové pomocníky přibírati. Nikodém zůstal mu věrným
přítelem a spolehlivým rádcem. Martiny moudré po
kyny nemálo přispívaly také k jeho úspěchu. Pečujíc
moudře a opatrně o hospodářství betanské, dochá
zívala občas za bratrem do „bazaru“, kdež mu různé
cenné rady udílela. Mariina přítomnost v obchodě
bývala mu někdy k dobru, ale z toho 'zase
jenom na závadu. Když se někdy s bratrem do Jeru
salema dostavila, dozírala na úklid a uSpořádání věcí
v krámě. Ale Lazar říkával tu — směje se — Martě,
že mu ten sestřin úklid náramně draze přijde, nebot
pravidelně po takové visitě žádala po něm celé haldy
drahých látek na šaty, různé voňavky nebo nějaký
zlatý šperk, inu, čeho se jí právě zabahlo. Než bra
trská láska nutkala mladého obchodníka každému
přání jejímu vyhověti. Ani ve snách nikdy Lazara
nenapadlo, že by tím odměňoval nějakou její službu.
Drahocenného tovaru bylo v krámě síla; ona si něco
z něho přála, nuže, Lazar jí to dal.

Uplynula celá dekáda (desítka) klidných let. Ne
jednou za té doby vzpomněl si Lazar na. svůj krátký
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pobyt v nazaretském.„khanu“ a na neobyčejného
pacholíka, jehož tam byl viděl. jest ovšem pravda,
že větší odpovědnost po smrti otcově na něm Spočí
vající, jakož i starosti o stále se vzmáhající obchod
nedopoúštěly, by se tím viděním příliš dlouho obíral.

Nicméně' přece dost často zalétaly myšlenky jeho
-k té události. v jeho životě, jež tak hluboký dojem
na něho byla učinila, zvláště .se u ní pozastavoval
o sobotním klidu doma v Betanii, když byl napřed
pobyl na oběti v chrámu neb na odpolední pobož
nosti v místní modlitebně.

Za těch deset let nejednou se sama sebe ptal, mohl-li
by onen mladý Nazareťan býti zaslíbeným Messiášem
židovským. O, kéž by ho mohl alespoň jednou ještě
spatřiti! ještě jednou podívati se do těch hlubokých
a zvláštních očíl. '

Za těch deset let ani jednou nebyl v Nazaretě.
Nedošlo nikdy k projektované návštěvě městečka
toho Se sestrami. Maria po smrti otcově se trochu
uklidnila, netoužila již tak dychtivě po změně byd
liště. Toliko před třemi lety přála si shléd-nouti svůj
statek v'Magdale. I vypravil se tam s ní Lazar,
ale nezastavili se tehdy v Nazaretě, ježto se dali
kratší cestou na východ.

Než po dvoudenním pobytě sevšedněla Marii Mag
dala. Pokoje tamější byly sice s přepychem co nej
větším vyzdobeny a upraveny,. ale vanul tam z těch
zdí jakýsi puch neobydlenosti. A tak znovu zatoužila
po Betanii, kamž se třetího dne po své návštěvě
na severu vrátila.. Po té však návštěvě posedl nový
nepokoj Marii

Ježto Zamlech a Pathira rok 5 roku lépe se za
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pracovávali u vedení obchodu, mohl si Lazar trochu
více oddechu popřáti. I přepisoval doma' Mišnu nebo
činil výpisky z Gemary. Práce ta ho velice těšila,
ale Snad ještě větší radost měl z toho, že mohl chudší
synagogy obdařiti krásnými a správnými opisy (ko
piemi) jejich.

Poněvadž patřil kčeledi Leviho, měl Lazar prá—vo
představiti se v chrámě jako kandidát kněžské dů—
stojnosti. Nikdo nepochyboval, kdož ho znal, že by
byl, kdyby opravdu bylo vysvěcení za kněze po
žádal, dostál svědomitě všem požadavkům v té pří
čině na něho kladeným, ba že by byl z něho býval
znamenitý učitel zákona.

Jako pilný student Mišny znal dobře, co byl rabbi
]ehudah ben Jema předepsal a což všeobecně poklá
dáno bylo za kariéruřádného žida.

„O pěti letech čtení Písma sv.; 0- desíti ——studium
Mišny; o třinácti — ostříhání předpisů; o patnácti
— bádání v talmúdě; o osmnácti — uzavření man
želství; o dvaceti — provozování živnosti; o třiceti
— plná síla; o čtyřiceti '— zralost rozumu; o pade
sáti ——schopnost ,radění; o šedesáti — začátek stár
nutí; o sedmdesáti — šedá staroba; o osmdesáti ——
pokročilá staroba; o devadesáti — shrbená staroba;
o stu ——aby se už raději s tohoto světa ubíral.“

Nebylo také Lazara tajno, že krajané jeho vše
obecně za to měli, že živOt muže, který se do dvaceti
let neožení, jest ustavičným přestupkem. „Nejvýše
Svatý, ——pochváleno budiž jméno jeho! — čeká až
do té doby, vstoupí-li do stavu manželskéhogi zlo
řečí kostem jeho, zůstane-li svobodným“

Ač bratr Marie a Marty byl zbožným židem, přece
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mnoho věcí z učení rabínů nepokládal za příkazy boží.
Jako mnozí vzdělanci té doby byl přesvědčen, že
rabínské učení zatížilo zákon a Písmo sv. mnohými
nesmysly a nevhodnostmi, jakož i mnohými pověr
čivostmi. Toužíval proto mnohdy po tom, aby vy
stoupil veliký reformator a přerval strohé obřadnosti,
jež věrným stoupencům Mojžíšova zákona činila život
nesnesitelným téměř břemenem.

Neměl nikdy chuti oženiti se, aniž znal ženy, již
by ochoten byl přivésti do Betanie a dáti ji svým
sestrám za společnicí. Farizeové mezi jeho známými
kroutili nad tím hlavami. Někteří hádali, že se míní
přidati k podivné a tajemné sektě Essenských. Než
všecky ty dohady postrádaly podkladu. Lazar žil svůj
život, šťastným se cítě v úspěchu svého obchodu a
v lásce svých sester.

Když bylo Lazarovi třiatřicet let, byl nucen po
dívati se do Damašku, kdež jeden z jeho agentů ne
vynikal právě velikou poctivostí. Věda, „že pánovo
oko mnoho zmůže“, rozhodl se, že si tam zajede a
sám osobně vše vyšetří, přenechav starost o. „bazar"
v jerusalemě — Zamlechovi, Pathirovi pak svěřív
v ochranu sestry své v Betanii.

Tak den či dva před tím, kterého se strojil na
cestu vydati, přibyl do Jerusalema posel od vzdále
ného příbuzného Lazarova. I—Iesrona Ruth z městečka
Kány v Galileji psali obchodníkovi s hedvábím, zvouce
ho a sestry jeho Martu a Marii na svatbu své dcery
Lie s Mechielem, synem Heberovým, z téhož místa.

Obě sestry odmítly pozvání, netoužíce po tak dlouhé
cestě v horku. Ale naléhaly na bratra, by pozváni
přijal a cestu svou do Damašku tak zařídil, aby se
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mohl v Káně několik dní pozdržeti. Na zpáteční pak
cestě aby se zastavil “v Magdale'.

.Ašbael, rodem z Damašku, doručitel listu, pozván
byl, aby si v 'Betanii s den či dva odpočinul, než
se Lazar zcela na cestu vypraví. Od tohoto hosta
dověděly se sestry po prvé o neobyčejném vlivu
v hruby šat oblečeného učitele na ty, kdož ho slyší.
Zpráva o veliké moci jeho učinila však jenom nepa
trný dojem na Martu a Marii. Domnívaly se, že Aš
bael, aby se jim za pohostinství odsloužil, snaží se
jim zavděčiti vypravováním o osobnosti čistě místní
slávy.

Za těch dnů bylo mnoho hlasatelů podivných nauk.
Nejednomu z nich zakázáno bylo veleknězem učiti
nebo lidu kázati. Nejeden z nich, nedbaje toho zákazu,
upadl do rukou vysoké rady. Proto nepřikládaly naše
sestry veliké váhy Ašbaelovu líčení.

jiná však byla s Lazarem. Ten zrovna každé slovo
jeho lapal. Dotazoval se na popis toho velikého ka
zatele. Když mu Ašbael ohnivými slovy vylíčil toho,
jehož byl na poušti viděl, tázal se Lazar sama sebe,
zda by to snad nebyl týž pokorný jinoch nazaretský,
jehož před lety byl viděl, jenž však teď mohl právě
v mužné síle býti. Byl by již své poslání započal?
Byl by to Messiáš, jehož o té celý národ očekával?

— Ne, ne, můj laskavý hostiteli, to nemůže býti,
na to Ašbael, nebot podivuhodný kazatel ten pro
hlašuje o sobě, že není Očekávaným, nýbrž pouze
předchůdcem Toho, jenž přijíti má.

——Neprohlašuje se tedy za Zaslíbeného?
——Odmítá od sebe co nejrozhodněji všecky takové

tituly, pravil Ašbael. já a mnoho jiných se mnou,
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kteří jsme ho slyšeli, byli jsme s počátku přes všecko
jeho p0pírání té_víry, že jest tím, kterého Bůh slíbil
poslati. Ohnivá slova jeho zrovnva přesvědčují. Muži
bijí se v prsa a hlasitě pláči. Cte v srdcích všech.
Káže pokání na odpuštění hříchů. Líčení jeho nepra
vostí je tak příšerně úchvatné, že jsem viděl statné
muže jako list na osice se třást a vrhati se s tlu
koucím srdcem do vody a dožadovati se, aby je
pokřtil na znamení jejich hříšnosti a touhy po lepším
životě.

— Na své cestě, zvolal Lazar, pokusíme se toho
proroka poslechnouti. Neboť není-li Zaslíbeným Israele,
dojista je velikým poslem, jehož nám poslal Bůh
otců našich!
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Kapitola XII.

Melchielova svatba.

rdečné uvítání čekalo Lazara v Hesronově domě.
Toho dne, kterého přijel, bylo strašně parno.

Syrské slunce podobalo se rozžhavené kouli měděné.
Paprsky jeho byly téměř všecku trávu spál'ly nadě
lavše ze zelených pastvisk — suchopárů. Rozpálené
ovzduší tetelilo se vlnivě nad plání před Hesronovým
domem, dodávajíc vzdáleným předmětům na sta
roztodivných tvarů — prazkomolených.

Jakkoliv dusno bylo, přece viděti bylo veselý
houfec mladých a i starých baviti se v chládku oliv
poblíže domu. Jedni rokovali o novinách, jež přinesli
hosté z Tiberiady, Damašku nebo jerusalema, neboť
obyvatelé ze všech těch míst dostavili se na veselku
Melchiela, Syna Heberova, s Liou, dcerou I—Iesronaa
Ruthy z Kány.

Druzí se smáli kratochvilným povídačkám, třetí
dávali druhým různé hádanky hádati, čtvrtí bavili se
jakousi hrou koulecí, jež záležela v tom, že hráč měl
jistý počet nezralých jablek do jisté vzdálenosti od
seberozestaviti — po trávníku.

Z domu slyšel Lazar zníti trilky Smíchu, zvuky ve
selých popěvků. Židovské dívky jednak z přirozené
skromnosti, jednak následkem všeobecného 'mravu
kromě tance nestýkaly se moc s osobami mužského
pohlaví. Toho pak dne, pOněvadž mezi pozvanými
bylo mnoho přespolních, držely se — zcela stranou .—
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v oné části domu, jež jim byla vyhrazena. O zábavu
přiměřenou jejich věku a pohlaví nebyla potíž. Dcery
israelské, ode dávna slynoucí lepostí svých tvarů a
vzrostu, pověstny byly v těch dobách také svou zpěv
nosti. jako se přátele ženichovi bavili před domem
svym způsobem, tak zase možná bylo slyšeti družky
nevěstiny uvnitř přednášet různé úryvky e pit ha
lamia neboli svatební písně, již zpívaly před od
davkami:

„Vyjděte, dcery jerusalemské, a pohleďte na
krále Šalomouna v koruně, kterouž ho korunovala
matka jeho v den zasnoubení jeho a v den veselosti
srdce jeho. “ (Velep. 3, II.)

Jakmile zpěv začal, nechali mladíci svých' her.
Uchýlivše se do chládku stromů poslouchali, jak me—
lodické tony krásné té písně otevřenými okny ven se
linuly. Co.zpěvu u vytržení naslouchali, vyšel Hesron,
nevěstin otec, s Gedeonem, jenž zastával po židovském
obyceji úřad družby nebo—lisprávce svatební hóstiny,
jako přítel a druh Melchielův, před dům. Byli dohlíželi
na konečné přípravy k zítřejší hostině, neboť Sva
tební veselí ' mělo celý _týden potrvati.

_Při objevení se »Heernově bavící se hlouček stichl
jednak z úcty k němu, jednak z očekávání, nebot
mladší muži věděli ze zkušenosti, že řeč jeho bývala
plna moudrosti.
' — Naše mladé dívky jsou plny veselí ve sVých
krásných zpěvánkách, pravil- hladě si svou sivou
bradu, jenomže, Bohu budiž žalováno, o čem pějí,
nemá dnes už platnosti. Od velikého zajetí nebývá
ženich v den svého zasnoubení korunován. Kdy se
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nám zase vrátí staré obyčeje? Kdy se navrátí sláva
Israele; kdy sláva Davidova a alomounova?

— Je tomu teď čtyry sta let, co se Malachiáš, po—
slední prorok, objevil mezi vyvoleným národem Ho
Spodinovým, poznamenal I—Ieber,ženichův otec, a od
té doby jakoby se byl Pán zapomněl nad lidem svým.

——Pravda, bručel starý l—lesron více pro sebe,
nežli k shromážděným se obraceje, pravda, zdá se,
jakoby se Hospodin byl nad námi zapomněl, než od
návratu ze zajetí nebyla bohoslužba v jerusalemském
chrámě ani jednou přerušena. Není-liž to, přátelé
moji, znamením, že Bůh neodvrátil úplně tváře své
od nás? Nemáme-liž naděje? Není-li teď ona doba,
kdy sedmdesát těhodnů Danielovych ukončeno? Bůh
je věrný. Messiáš brzo přijde a navštíví lid svůi.

— Ano, pravil Elam, rabín z Kány, pro svou uče
nost velmi ctěný, čas proroctví dovršen. Hledíme
teď vstříc vykoupení vyvoleného lidu.

— Kéž dopřeje Hospodin Bůh Abrahamův, lzákův
a jakobův, by spatřily tyto staré oči budoucí Spásu!
zvolal vroucně I—Iesron.

— Ale, důstojný pane, tázal se Melchiel, ženich,
třebas Bůh otců našich neposlal nám už po mnoho
věků žádného rnoroka, nevzbudH inezi nánú tako
vého právě za našch dnů?

— Ah! ty jako myslíš toho Ježíše Nazaretského,
o němž se teď tolik podivných. věcí vypráví? pravil
Hesron.. Opovržený Nazaret dal otcům našim Sarn
sona a možná, že se tento ]ežíš prokáže býti větším
prorokem než kterýkoliv z dávných dob.

Při zmínce o ]ežíšovi Lazar sebou trhl. Rozmluva
začala ho neobyčejně zajímati. Slyšel v poslední době
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povídat o vícero nových učitelech lidu. Jeden z nich,
jak mu Ašbael byl řekl, kázal-za ]ordánem pokání na
odpuštění hříchů. Tu zase jiný hýbal myslemi lidí.
Doba ta byla věru bohata na veliké události. Za cesty
na sever slyšel mnoho o tomto novém učiteli. Než
teprve teď dověděl se jeho jména. Byl by to týž Ježíš,
jehož korunování růžemi byl svědkem? He-sron pravil,
že pochází z Nazaretu, městečka, jež-bylo u každého
judského žida v opovržení. Než v té napadlo ho rčení
Gemary: „Jenom jednoho vůdce může míti nějaká
generace, nikdy ne dvou“; nu, a teď od judských za
vůdce prohlašován Gamaliel. Ale podivný kazatel
zajordánský byl taktéž vůdcem, když — byly-li- o
něm jdoucí hlaSy pravdivy — sta a tisíce lidí odevšad
se k němu valílo. Tu pak v Galileji byl třeti, jenž shro
mažďoval zástupy kolem sebe a o němž pověst po vší
zemi šla. Byl proto nemálo .dychtiv na další Zprávy.

— Ale povídá se, pokračoval Melchiel, že se ten
nový prorok, jenž hlásá nové učení lásky v Galileji
a Samaří, nenarodil v Nazaretě, ale v Betlemě jižně
od Jerusalema, v královském to městě Davidově.

— Tak jest, svědčil Hesron. Je tomu třicet let, co
Josef s Marií sestoupil do Betlema, aby zapsán byl do
římského „censu“ (sčítání) s ostatními, kteří pocházeli
z téže čeledi a rodiny co on, pocházeli pak oba z králov—
ského rodu Davidova. A tamse tehda ]ežíš narodil.

— U nás v Damašku, pravil Ašbael, jenž se v Káni
zastavil, by po svatebním veselí dále na sever Lazara
provázel, povídá se, že se zázračné věci udály oné
noci, které se ježíš narodil. Naše rodina věří, že ta

znamení věstila narození velikého proroka. Víš snad,dobrý pane, něco o těch věcech?
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Hesron čásek mlčel, jakoby ve svých v2pomínkách
vyvolával události dávno minulé. Co- ostatní uctivě
čekali, oživovala se jeho tvář čím dál tím více, až na
jednou ze sebe vyhrkl: — Dobře se pamatuju na tu
noc, synu můj. V těch dnech — nebot Bůh nebyl
ještě statku mého rozmnožil — byl jsem pastýřem,
i pásal jsem stáda (ovec) pána svého v údolích poblíže
Betlema. Vlků byla tehdy veliká síla, takže třeba bylo
konati stráž nad stády ve dne v noci. Jedné krásné,
hvězdnaté noci měsíce Kisleru, kdy nebeská světla
zdála se zrovna nad zemí viseti, ukázala se pojednou
nad sousedním kopcem veliká záře, jasnější jasu ze
„šechiny“ se linoucí —- a světlostí její zality byly
všecky naše pastviny. Byl jsem tehda příliš daleko se
svým stádem, abych Se byl mohl rozběhnout a po
dívat, co se vlastně stalo. Nemohl jsem svého stáda
opustit, než po chvíli slyším líbeznou hudbu ze vzduchu
nad sebou. Byla daleko lahodnější než zpěvy v jeru
salemském chrámě o největších slavnostech prová
děné. Mnozí z pastýřů, když onen nebeský zpěv pře
stal, pustili se chvatně k Betlemu. I vyprávěli mi
potom, že Spatřili novorozeňátko (Ježíše) a matku
\! starém a neužívaném slujném chlévě na úbočí hory.
Navrátivší se pastýři byli velmi rozjařeni a nadšení
a tak svými vlastními myšlenkami zaujati, že jsem
z nich té noci nemohl více vytáhnout.„— Druhého
dne, pokračoval starý muž, vypravil jsem se sám do
té sluje. I nalezl jsem tam dítě a matku jeho. Nikdy
nezapomenu posvátného blaha, jaké z jejího obličeje
zářilo, ač ona a muž její — jistý josef - s nemluv
ňátkem byli velice chudobni a nadobro zapomenutí
obyvateli betlemskými nebo snad naprosto jim ne
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povědomi, neznámí. My chudí pastýři sehnali jsme
pak mezi sebou něco nářadí a nábytku a zanesli to
do jeskyně, neboť zdrželi se v ní přes měsíc.

To bylo prvním mojim seznámením se s josefem,
jenž mi vyprávěl, že hledal noclehu pro Marii v ho
spodě, ale že byl všude odbyt. HOSpodským se tehda
dobře vedlo; — nu, a to víte, na koho se štěstí směje,
že nemívá mnoho smyslu pro bídu a nouzi druhých.
Když jsem se sem do Kány přestěhoval a dověděl, že
Josef a Maria posud v Nazaretě žijí, často jsem je na
vštěvoval. Nejednou putoval jsem s nimi na výroční
slavnost do chrámu. Tichý a prostosrdečný jOSef
odebral se k otcům svým, bude tomu tak tři leta.

— A mluvila Maria někdy s tebou o těch událo
stech? tázal se dychtivě Lazar.

— Ač často docházím do Nazaretu, na to Hesron,
jenž, jak ti snad povědomo, je pouze sedm mil od
Kány vzdálen, a ač jsme se mezitím dověděli, že. Ruth,
moje žena, je vzdálenou příbuznou Mariinou, přece
všecky naše pokusy pohnouti ji křeči o oné noci be
tlemské a o divech k ní se pojících zůstaly dosud bez
výslednými. Maria zachovává mlčení, o tom, přecho
vávajíc ony věci v srdci svém po všecka ta leta. Moje
žena nejednou o_tom před ní začala. Při vzpomínce
o tom pokaždé veliká radost objevila se na její tváři,
než nikdy se nerozpovídala o tom, počem jSme tak
prahli. A naléhati na ní si netroufáme, neboť máme ji
všichni v úctě veliké. její jasný klid činí ji nejpodivu
hodnější ze všech matek israelských. Ruth pozvala ji na
svatbu mé dcery, i pomáhá tu ochotně mojí ženě, jež je '
trochu chromá, při úpravě triclinia*) k odpolední tabuli.

*) Lat. — jídelna.. (Pozn. př.)
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— Než pozván byl také prorok, aby naši hostinu
svatební poctil, či ne? tázal se Melchiel. Věru, bylo
by to veliké pro mne vyznamenání, “kdyby Veliký ten
učitel přišel. Pamatuju se, pane, jak “jsemho ponejprv
v tomto právě domě Spatřil, když mu bylo teprve
dvanáct let. Jeho rodina a naše vracely se právě'ze
slavnosti „paschy“. I pozval jsi nás,'bychom si odpo
činuli. Co-jsi ty, pane, rodičům občerstvení podával,
vzal jsem já se stolu pohár s vínem a podal “ho pacho—
líkovi. Poděkovav slíbil, že mi jednou v mém životě
také vína podá. Nevzpomněl jSem na to,-až“ teprve
teď. I jsem zvědav, přijde-li, co se stane.“

-— Ba věru, synu můj, odpověděl“ H'esron, veliká
milost byla by to pro mou dceru, tak i protebe, po
ctil-li'by svatý prorok svou přítomností náš stůl.
Doufám, že při požehnání božím vystačíme 5 po
krmy i vínem na cely týden.

— A co soudíš, ctěný pane, o tom druhém velikém
prorokovi, jenž teď káže na poušti za Jordánem?

Otázku tu nadhodil Ašbael, jenž se zdál více 0 Jana
než o _ježíše zajímati. Tohoto neviděl, kdežto Jana
slyšel více než jednou kázati. I pokračoval: -—Mnozí
lidé mluví ted o Janovi, jenž káže křest pokání-. Jedni
mají ho za Jonáše, vyzývajícího Israelity, jako kdysi
zval obyvatele Ninive, aby pokání činili.

—Pochválen budiž nejvýš Svatý, pravil zbóžně
Hesron, za to, že teď, kdy celý svět Messiáše čeká, dal
nám znamení, neboť tento ]an opět a opět prohlásil,
že jest toliko předchůdcem toho, jenž po něm přijde,
a jenž větší jest než on.

— Nu, já jsem ještě neviděl toho mocnějšího, o
němž Jan “mluví, pravil \Ašbael, ale přijde-li a výb“
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koná-li nějaký zázrak, potom stanu se jeho stou
pencem.

-—Povídá se, že svým učením už veliké divy způ
sobil v životě lidí, poznamenal Melchiel.

Rozmluva, již všichni pozorně sledovali, byla pře
rušena příchodem posla, jehož domácí pán byl vy
pravil na výzvědy, nepřichází-li už velký prorok.

— Pane, zvěstoval posel, ]ežíš Nazaretský se blíží.
Doprovází ho veliký zástup lidí. Šest mužů obklopuje
ho, by ho tlačenice uchránili. Dva či tři tobě známí
z Betsaidy jdou s ním. Může teď tak 5 hodinu cesty“
vzdálen býti.

Hesron zadíval se údolím ke kopcům jižně od Kány
se zvedajícím. I spatřil tam sestupovati s horského
úbočí veliký houf lidu, beroucího se s nadšením za
Ježíšem.

Starý muž začal nerVOSněpotahovati svou bradu.
Navalí se ty zástupy lidu do jeho domu? Vzpomněl si
na obmezené množství vína k svatebnímu veselí kou
peného. Kdyby jenom některým z _nich zavdané po—
dati chtěl, jistě by byl s vínemspíše hotov, než by tři
dny veselky minuly.

Když zástupové tak na míli nebo půl druhé Hesro
nova domu došli, viděl nevěstin otec ježíše sezasta
viti a k zástupům se obrátiti. Neslyšel arci, co jim
povídal, ale viděl v jasném ovzduší, jak nadšení za-„
chvátilo zástupy, jež však hned nato začaly prote
stovati. A tu viděl Hesron, jak prorok pozdvihl své
pravice a na okamžik zaujal velitelské postavení.

Davy buďto že pokořeny byly sílou vůle jeho, nebo
že Spokojeny byly s daným jim výkladem poodstou
pily, strojíce se na zpáteční cestu, neustávajíce však
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ohlížeti se za velikým Nazaretským, jenž se teď po
malu bral k Hesronovu příbytku.

Ale co Ježíš s několika málo společníky hezky ještě
byl vzdálen, upoutána byla pozornost I—lesronovaa
mladíků kolem něho se kupících na opačnou stranu.
Tam s té strany hnal se k nim stále víc a více rostoucí
mrak prachový.

— Hle! hle! zvolal Melchiel úzkostlivě. Tam se
žene rota římských jezdců! Odskočím do stavení říci
Líe a jejím družkám, aby se uchýlily do svých pokojů.

Jedvaže Melchiel ve dveřích zmizel, četa šedesáti
vojáků zastavila se před domem.

— Hola! hola! Jupiter nám dnes přeje! pravil Bal.
binus, náčelník roty k poddůstojníkovi. Hle! tu se
chystají k nějakému veselí. Slezte s koní a vizme, co
nám štěstěna přinese.

— Dobrý pane, s takovou obrátil se důstojník
k Hesronovi, jedeme v jednom cvalu z Tyru a cesty
jsou palčivé a plné prachu. I prosím tě o vodu pro
naše koně a od tvého pohostinství něčeho lepšího pro
nás samy.

Nevěstin otec .znal z vlastní zkušenosti, že není
radno odpírati římským vojínům, oč prosí. A tož po-,
tlačiv v sobě mrzutost nad jejich nenadálým příjez
dem, odvětil co mohl nejpřívětivěji: — Vzácný kapi—
táne, ať tvoji muži zavedou koně ke studni tam v poli
a potom aťsem přijdou, bych jim posloužilpohárem vína.

Balbinus vydal příslušný rozkaz. Sám s poddů
stojníkem uchýlil se do chládku oliv. I—Iesronposlal
svoje lidi pro číše a pro usník vína. Za té vypravoval
Balbinus svému hostiteli, že se vracel z Říma s dů
ležitými listinami pro Piláta, nedávno jmenovaného
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vladařem v Judsku, ale že nepříznivé větry zahnaly
loď jeho daleko na ocean až k Tyru, kdežto vlastně
mínil v ]oppě přistáti. V Tyru že si opatřil jízdní
průvod a že se hned na cestu- vydal. Dopověděv svou,
tázal se: ——A teď mi, laskavý hostiteli, pověz, kudy
bych se měl dále pustiti?

— Dej se silnicí, kterou tvoji krajané v stavěli, na
to Hesron. Dej se přes Nazaret, Sichen, iloh a Bé
thel. Toto město leží vzdáleno tak s deset mil od Je
rusalema. Odtud až tam bude tak s pětasedmdesát mil.

— Jak se zdá, znáš velice dobře cestu tam, pozna
menal náčelník.

— Nediv se, pane. My židé chodíme každoročně
do Jerusalema přinášet oběti, a já'tam mnoho ka
ravan posílám.

— Aj, tu je víno! zvolal Balbinus, když se služeb
níci dostavili s usníkem a poháry. Načni víno. Naplň
pohár až po okraj a já přinesu libaci (mokrou oběť)
Bacchovi.*) '

-— Bůh uchovej, dobrý pane! zvolal Hesron vážně.
Přijmi moje pohostinství a buď mi vítán srdečně, ale
jen ne žádných libaci-tvým bohům zde!

— Ale, starče, proč to rozhorlení? Což- není bůh
jako druhý? Což nezaslouží Jupiter nebo veselý
Bacchus zrovna tak dobře úcty jako bůh židovský?

— Ne, ne, náš je jedině pravý Bůh, stvořitel všech
věcí. Tvoji bohové jsou falešní-_bohové.

Balbinus, jenž byl dobrého srdce a jenž si nepřál
pouštěti se do hádky — však také jako voják nebyl
schopen podstoupiti náboženskou půtku -— a poně
vadž nechtěl urážeti svého štědrého hostitele, tož bez

*) Bůh Vína (pohanský) (Pozn._"př.)
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obvyklé libace vypil podaný mu pohár vína. Neušlo
ho, že se tím zbožnému židovi velice ulevilo.

Když-služebníi ostatní vojáky hojně byli napojili,
povyskákali tito na koně a když byl náčelník hostiteli
za pohoštění poděkoval, dali se na pochod.

V té však, co se rozjížděli, střetl se kapitán a jeho
lidé tváří tvář s velikým prorokem a šesti jeho uče
níky. Majestát a důstojnost prorokova učinily hlu—
boký dojem na Balbína. l—llučnězakomandoval muž
stvu svému, by vzdalo mu čest, .sám pak mimo něj
jeda hluboce se mu uklonil.

— Kdo to jenom může býti? tázal se poddůstojník.
Nikdy ni u těch největších velikánů římských neviděl
jsem královštějšího vystupování.

— Asi nějaký mudřec nebo prorok židovský, na to
náčelník. Třeba jsou našimi poddanými, nevidím,
nroč byjejich velkým'mužům neměla vzdána býti
pocta velikosti náležející. Než, hleď ! Co pak znamená ,
tam na tom kopci ono shromáždění lidu? Snad ně
jakou vzpouru. Pospěšme! _

Veliký prorok uvítán byl v domě Hesronově s ucti
vou důvěrnosti, prýštící se jednak ze sousedské Zná
mosti, jednak z veliké úcty, jakou celá země začala
prokazovati tomu velikému učiteli.

Náš betanský host zvláště živě se zajímal 0 pro
rokůvzjev. Když se ježíš přibližoval, očí s něho ne
spouštěl, všímaje si bedlivě každé podrobnosti v jeho
zevnějšku v naději, že se mu podaří zjistiti totožnost
jeho s jinošíkem před patnácti let-y růžemi koruno
vaným.

Povšimlsi, že prorok- byl vysoké a lepé urostlé po
Stavy. Cosi vznešeného a imponujícího. spočívalo
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v jeho zjevu, budícího úctu a zaněcujícícího žár lásky
v duši vážně založeného Sirova syna. Vlasy jeho byly
slabě smědé, dlouhé a spadaly mu v bohatých ple
tencích na ramena. Mělje po způsobu Nazarenů vejpůl
na temeni rozčesané. Čelo bylo bílé, široké a vysoké,
dodávajíc mu nevypravitelné vznešenosti.

Když blíže došel, viděl Lazar, že jeho plet'je neoby
čejně čista, že se podobala nejčistšímu alabastru nebo
parskému mramoru. Líce byla jemně do růžova zbar
vena; rty vyznačovaly se zdravou červení. Brada
o poznání světlejší než vlasy, nebyla dlouhá, ale hustá
a vidlicovitě rozeklaná.

Ale nejvíce zajímaly Lazara jeho oči. Byly jasné,
šedé a pronikavé. Chvílemi zdály se skoro býti sivými
(modrými), barva jejich se měnila dle různého hnutí
duše jeho. Vlídnost a vážnost družila se u něho s la
hodnou blahosklonností. Prorokova tvář měla do

'sebe cosi tak vlibného, že se Lazar cítil neodolatelně
k němu uvlékána, ač zároveň proniknut byl takovou
úctou, jaké dosud před nikým, ani ne před velekně
zem, nepocítil.

— V pravdě, zvolal Ašbael, neboť i on byl mocně
vzrušen, tento jest zaslíbeným Messiášem našeho ná
ro da. Ontě způsobilý poroučeti netoliko “Israeli, nýbrž
světu celému! .

Lazar zaslechl tu poznámku a částečně s ní sou
hlasil, ale ne bez jisté lítosti. Nepodařilo se mu v pro
rokovi poznati růžemi korunovaného pacholíka krále,
jemuž byl svou lásku daroval a jenž byl ideálem jeho
jinošství a mužného věku.

Jakkoliv podivuhodným zdál se býti prorok ten,
přece Lazar byl ochoten uznati ho toliko za velikého
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učitele od Hospodina Boha poslaného, ne však za
Messiáše. Že se mu nepovedlo zjistiti jeho totožnost
s jinošíkem nazaretským — jehoideálem všeho, co
bylo krásného, vznešeného a svatého — okolnost ta
zdržovala ho plným srdcem k němu přilnouti. Zdálo
se mu zpronevěrou na dojmech ze svých mladých let
jen tak přijati tohoto za Messíáše. 0, by si byl mohl
říci, že růžemi korunovaný král nazaretský jest
vpravdě tenhle prorok, o němž celá země mluvila!
Doufal tak, a když se naděje jeho nesplnily, byl
smuten. Vznešené duše nejsou schopny „rozdělené“
lásky a věrnosti.



Kapitola XIII.

Mirabilía.

Přes žal svůj nemohl a nemohl Lazar očí svýchodvrátit od tváře a postavy Ježíšovy, jenž ne
obyčejným vlivem na všecky přítomné působil. Kde
kdo věnoval mu nápadnou pozornost, i když odezí
ráme od jeho osobního vlivu vše ovládajícího, a třebas
že na svatebním veselí bylo mnoho vzácných osobnosti,
přece prorok pokládán byl za nejpřednějšího hosta.

Hostina byla již připravena. Všichni odebrali se do
veliké jídelny, nalezající se uprostřed domu. Byly
v ní dvě řady pilířů, mezi nimiž byly stoly rozestaveny.
Do soukromých pokojů vcházelo se ze tří stran před
síně. Klenutá chodba vedla do čeledníku,z něhož po
krmy byly na stůl donášeny.

Dlouhé šlahouny révy s oušky červených, dosud
nedotčených hroznů, olivové a palmové sněti a věnce
z cedrových ratolestí zdobily stěny, ovíjely se kolem
sloupů a visely se stropu triclinia, jež tonulo v zá
plavě jemného světla. neboť na těch místech, kde
věnce byly upevněny, houpalo se po lampě. Nebylo
jich zrovna třeba na počátku hostiny, ale světla jejich
bude později třeba.

Stoly rozestaveny byly v této |_'| podobě. Lehátka,
na nichž někteří hosté odpočívali, jakož i stoličky,
jimž zase druzr přednost dávali, umístněny byly tam
s oné strany stolů.

Gedeon, mládenec a přítel ženichův, zastávaje úkol
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družby, měl teď plné ruce práce s uváděním hostů na
jejich místa a s dohledem nad služebnými, kteří po
zvaným nohy omýval-i.

Než všichni pozvaní byli usazeni, měl Lazar příle
žitost býti svědkem setkání se proroka s jeho matkou.
Nebyli se už delší dobu viděli, protože byl započal svůj'
úřad učitelský. l povšiml si náš betanský host, že
setkání to postrádalo vši okázalé vroucnosti a srdeč
nosti. Když Ježíš do triclinia vstoupil, viděl Lazar,
jak na Mariině tváři zazářila nadšená radost, jež se na
okamžik zdála ji přemáhati. Stála tam s rozevřenou
náručí, co se k ní Ježíš vážně a důstojně bral a jí po
zdravil políbením na obě tváře.

— Synu můj! to bylo vše, co ji zaslechl Lazar pro
mluviti.

— Matko má! zněla odpověď tonem, při němž se náš
mladý muž všecek zachvěl, jako tehda v Nazaretě při
slově „pokoj“!

Ač pozdraveni to nebylo okázalé, takže si ho hosté
ani nepovšimli, přeCe postřehl Lazar záblesk přeněžné
lásky panující mezi těmi dvěma osobami. Po té odebral
se prorok na své místo na konci stolu v pravo, na místo
čestné, jemu vyhrazené. Lazar byl povděčen správci
svatby, když shledal, že mu vykázal místo nedaleko
velikého učitele. Byltě zcela v moci prorokovy pří—
tomnosti; i byl tomu rád, že bude míti příležitost vše,
co řekne, slyšeti. Gedeon zaujal misto své uprostřeo
stolu, by mohl přehlédnouti, čeho kterému hostu třeba
Maria převzala misto Ruth správu kuchyně a na po
kyn Gedeonův vyzvala služebných, aby nosily na stůl.

Plesron v té době byl zámožným obchodnikem karavamm.
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Hostina byla bohata, ale nikoliv přemrštěna. Po
dávány ryb—yz moře středozemního i z moře galilejského
(totiž jezera genezaretského'), hovězí'maso, pečeně telecí
a skopová, med, ovoce a koláče. Nebyla také nouze o
chutný bílý chléb pšeničný ni o vino. HeSron byl na
veselku koupil několik měchů výtečného vína helbon
ského, jež se v Damašku-lisovalo a v Tyru prodávalo.
Kromě toho měl také dost vína palmového a červeného
lorekského. _

Zábava při tabuli byla rozjařená a veselá, ale ni
koliv hlučná a rozpustilá. Díky bdělosti Gedeonově při
stole a Mariině dohledu na služebně nikdo nebyl za—
nedbán aniž opomenut. Než přes to přese všecko jedno
čelo se mračilo, jedna tvář ustaraně vypadala.' Byl to
Hesron, domácí pán, jenž teď litoval usniků dobrého
červeného vína lorekského, jež skoro všecko žízniví
vojáci římští byli vypili.

Nelitoval toho, že je poctil, věda, že přátelství
římské kavalerie vždy je vzácné, což teprve teď, kdy
se země jen jen hemžila loupeživými rotami a vzbou—
řenci; než nemohl neviděti v návštěvě oné jízdní roty
zrovna před veselkou — jisté pohromy. Což dojde—li
vino, neprovini-li se nedostatkem pohostinstva na po
zvaných? Než doufal, že Snad pro dnešek s vínem vy
stačí, ráno pošle pro nové do Damašku nebo doTyru.

Ale čím dále, tím nevolněji mu bylo nemohl a ne
mohl se svých strachů zhostiti a jak by se slušelo po
řádně rozveseliti.

Lazar a Ašbael nespouštěli oči 5proroka. Neušlo onoho,
že učedníci jeho zrovna jak on sám tonou zcela pod
vlivem svého-mistra.'Lazar. nepátral po příčině toho,
ba ani po tom netoužil. Ochotně se poddával hnutím
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srdce svého, najmě vroucí lásce a hluboké úctě k ve
likému prorokovi. Zapomněl na své zklamání pro
okamžité dojmy. S jakousi radostí znamenal, že se
v něm probouzejí tytéž unášející city, jako před lety
v Nazaretě. Vznešené, heroické myšlenky, čisté tužby
honily se duší jeho Zdál se cítiti a toho vědom si býti,
že moc z toho velikého proroka vycházející zaněcuje
v něm touhu po větších a světějších věcech a že v něm
součaSně budí cosi jako závist důvěrného přátelství,
jemuž se učedníci Ježíšovi těšili.

Co se bratr Martin a Mariin pásl na půvabech veli
kého učitele, zahlédl Marii, jež chvíli vážně o čemsi
s Ruth jednala, přistoupiti k synovi a cosi mu šeptati.
Co to bylo, Lazar neslyšel, ale z pohledu a ze vzezření
matčina vytušil, že ho o něco důvěrně prosila. Za51echl
pouze tato slova ze Synovy odpovědi:

— Co mně a tobě, ženo?
Lazar byl přesvědčen, že rozmluva ta týkala se

opatření vína, neboť byl viděl, jak Maria ukazovala
na prázdné poháry před některými hosty na tabuli.
Po té odebrala se Maria klidně k služebníkům, již
nosili těžší mísy na stůl, a pravila Ezrovi, nejstaršímu
z nich: ——Cokoli vám řekne, učiňte!

Věrný starý sluha se uklonil. Měl velikou úctu
k matce prorokově. Maria už s ježíšem nemluvila. Ani
Lazar- ani Ašbael, kteří ji pilně pozorovali, nemohli si
vysvětliti výrazu plné důvěry, jenž z její tváře
zářil. Byl to výraz jistoty, že syn prosby její neoslyší .

V jedné části jídelny, za sloupy, nedaleko oblouko
vého vchodu do čeledníku stálo na nízké lávce šest
velikých stoudví kamenných. Ač byly teď prázdny,
bývaly naplněny vodou k předepsanému očišťování

11 Sirův syn. 161



a umývání židovskému. Každá stoudev brala do sebe
bezmála náš hektolitr neboli jedenadvacet gallonů.
V každé stoudví byly tři čepy (neboli „culíčiska“),
jimiž bylo možná potřebné množství vodydo nich
nalíti. Kromě čištění nebo vydrhnutí nebyly stoudve
ty nikdy z lávky uklizeny.

ježíš ukázav na ty stoudve, pravil Ezrovi: — Na
plňte stoudve vodou!

Za všeobecného šumotu a bzukotu slyšeli rozkaz
ten kromě osloveného jen nejblíže sedící.

Přitlumený šum zábavy, přerývaný občasným tril
kem veselého smíchu, svědčil, že dobrá vůle a veselí '
rozbily tu svůj stánek. V té stála Maria trochu stranou
stolů s rukama na prsou skříženýma v očekávání.
Výraz vznešené důvěry osvěcoval její krásnou, klidnou
tvář. Učedníci, kteří slyšeli Mistrův rozkaz, aby stoudve
naplnili vodou, rovněž čekali, co dále bude. Lazara to
rovněž zajímalo, ač neznal ani příčiny, proč vlastně
rozkaz ten dán, ani za jakým účelem dán byl. Ezra
přistoupiv k ježíší, pravil tiše, uctivě:

— Mistře dobrý, stoudve jsou až po vrch naplněny.
Mám říci sluhům, aby hostům znova nohy umyli?

ježíš, vztáhna pravici k stoudvím, děl: ——Nyní
nabírejte a noste správci svatby!

Sluhové stáli ještě u stoudví s baňkami a měchy,
když Ezra vzav se stolu větší džbán a postaviv. jej na
zemi, vytáhl jeden z čepů neboli zátek.

— I—Ileďteho! pravil jeden ze služebníků. Teď na
plnil stoudve vodou a už z nich do džbánu nalívá!

——Což pak ten staroch zamýšlí pánovým hostům
místo vína — vodu předkládat? vtipkoval druhý za
všeobecného smíchu ostatních.
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— Což pak, starče, nevidíš, pravil třetí, že si prorok
z tebe smíchy tropí pro obveselení svatebních hostů?

— Tak jest, tak tomu; nech džbánu. Gedeon ti jisto
jístě nabije, jakmile zpozoruje, že si z něho šašky děláš.
A tvoje záda jsou příliš stará pro rány.

Ezra nevšímal si těch poznámek. Ovládán jsa vůlí
silnější, než byla jeho, naplnil džbán jak mu bylo
poručeno. Potom donesl jej Gedeonovi, jenž, jak toho
žádal úřad jeho družbovský, napřed z něho okusil,
než hostům z něho nalíváno. Starý sluha zatím plnil
prázdné číše a poháry hostů.

Když Správce svatby okusil toho, co mu Ezra byl
podal, byl naprosto potěšen, ale potom mrzutost rozlila
se po jeho tváři. Chvatně povstav, pustil se za Hesro
nem a Melchielem.

— Každý člověk, pravil obrácen k tchánovi a zeti,
dává nejprve dobré víno a když se (hosté) podnapili,
tehdy (to, které jest) špatnější. Ty však zachoval jsi
dobré víno až dOSavad!

Gedeon bylznačněrozčnen.
— Co to praviš, Gedeone?, tázal se ženich, jenž si

náhle vzpomněl na slib před lety mu učiněný.
— Dooré vínol, zvo'al I—Iesron,jaké dobré víno?

Bohužel, bojím se. že se svou zásobou nevystačím.
jaké to dobré víno myslíš? Mluv, *Gedeone!

Správce svatby pravil, že mu teď, jako Správci
svatby, služebníci donesli na ochutnanou nového vína.

— Hleď, dodal. Sluhové naplňují teď novy džbán
a plní prázdné poháry. Tohle víno je daleko lepší, než
jakého jsem kdy okusil. To jsi měl nejdříve na stůl
podávaů.
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— Nerozumím, co pravíš, na to Hesron skoro mrzutě,
a nechápu, kde by se byla ta vzácná náhrada vina
vzala.

Hesron zavolal vrchního služebníka a ptal Se ho:
— Odkud to výborné víno?

— Pane můj, nevím. Prorok poručil mi naplniti
stoudve vodou. I učinil jsem tak. Potom mi kázal na
bírat a nositi Gedeonovi, což jSem též učinil.

—- A víno, jehož jsi okusil? pravil I—Iesron,obraceje
se ke Gedeonovi.

„—Je lepší, než z nejvzácnějších hor viničních v I—lel
boně.

Hesron byl všecek pomaten. Snad starý Ezra, inu,
jako starý člověk, ve své zapomětlivosti myslí, že vína
načerpal ze stoudví s vodou, kdežto ve skutečnosti
přišel ve špižírně na jinou záSObuvína a béře z ní.

——Pojď sem, Ezro, pravil Melchiel, i pověz Svému
hOSpodáři a mně, co o tom zvláštním víně víš?

Stařec složiv s ramene těžký džbán a stanuv v pro
hlubní mezi stoly, začal vykládat. Mnozí 2 hostů
opustivše svoje místa seskupili se kolem něho. ježíš
a učedníci jeho se nehýbali. Maria stála stranou vzru
šené skupiny vedle syna svého, na něhož patřila s ne
vypověditelnou vděčností. Její vítězoslavná radost
zvláště účinkovala na Lazara.

— Co o tom, ctění páni, vím, pravil starý sluha, je
prostě to, co jsem už svému pánovi byl řekl. Na rozkaz
prorokův naplnil jSem stoudve vodou a co jsem z nich
nabral, je -— víno.

— Snad jsi všecky až na jednu vodou naplnil, kdežto
do té jedné nalil někdo vína, mínil kterýsi posluchač.

164



— Ne tak, mladý pane, v odvět dal Ezra. Před
mýma očima byly všecky stoudve vodou naplněny.

— Totě víře nepodobno!, zvolal Hesron. Než možná,
že v ostatních stoudvich je pouze voda.

— Pojďme se přesvědčit, navrhoval Melchiel. Vzav
větší pohár, naplnil jej z druhé stoudve. Ostatní hosté
čerpali z ostatních stou'dví. Ale všichni měli ve svých
číších vzácné víno.

— Zázrak! Zázrak! zvolal kde kdo z přítomných.
Na několik okamžiků zavládlo největší rozčilení. Potom
hrůza veliká padla na všecky přítomné.

——Požehán budiž Hospodin Bůh otců našich, jenž
milosrdenství své prokázal nám a poslal nám proroka
svého! zvolal I—Iesron všecek nadšen, obraceje se
k Ježíšovi.

Velký Nazaretský povstal a stanul uprostřed spo
lečnosti. V té dostoupilo nadšené vzrušení, Spojené
s posvátnou hrůzou, svého vrcholu. Vážné, ale la
skavé vystoupení prorokovo hluboce všech se dotklo.
Všichni byli si vědomi, že přítomnost jeho pozdvihla
ráz slavnosti svatební. Melchiel pak nemoha stlumiti
v sobě návalu citů, zapěl tento Davidův žalm:

„Pojďte, veselme se Hospodinu; plesejme Bohu
spasiteli našemu“

Tím dotkl se pravé struny lidského srdce. Nepro—
dleně vpadli ostatní v jeho zpěv:

„Předstupme před tvář jeho 5 chválením a s žalmy
plesejme jemu.

Neboť Bůh veliký jest Hospodin; a král nade všecky
bohy.

Nebo v ruce jeho jSou všecky končiny země; a vý
so_ti hor jeho jsou.“

165



Co si Společnost posvátnou básní tak ulevovala,
stála Maria stranou nikým nepozorována Slzy radosti
kanuly jí po tvářích. Lazar výjevem tím a vzrušením
z něho pošlým nadobro přemožen, přistoupil k pro—
rokovi, řka: — Mistře dobrý, jsi ty tím, jehož jsem
před lety byl viděl za dětské hry korunovaného rů—
žemi?

Ježíš pohleděl na syna Sirova dlouhým a láskyplným
pohledem a odvětil: — _já jsem to!

— Ale kterak . . ., ja! se rozpačitě koktati Lazar-.
-——Pokoj budiž tvým trapným pochybnostem! zněla

odpověď na nevyslovenou otázku. Totéž slovo, co
před lety, a s touže mocí pronesené! Lazar cítil jeho
účinek. Hned všecka pochybnost ho odstoupila. Radost
zalila celou jeho bytost. Místo pochyb láska opanovala
duši jeho.

— Mistře, chci tebe následovati.
ježíš pohlédl na mladého muže se zalíbením, co

podivné oči v hloubí duše mu četly; a zpytavý pohled
prorokův vyčetl z ní krásnou prostnost povahy La—
zarovy, i zvolil si ho — p říte 1e m.

Lazar nejsa >:to, aby v sobě pohnutí potlačil, padl
na kolena a zvolal: — Věřím, že ty jsi Mesiáš od Boha
poslaný vykoupit Israele!

— Věříš to? tázal se Ježíš tichým, libozvučným
hlaSem.

— Věřím, pane, a rád bych tě stále následoval.
——Blahoslavený jsi pro víru svou, než následovati

mne, to nemůžeš. Budeš mým přítelem a já v domě
tvém odpočinutí a potěchy hledati budu. Sestry tvé
potřebují tvojí ochrany.
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Lazar byl překvapen tím, že Ježíš znal jeho domácí
poměry. Nikdy před tím spolu nemluvili. Z toho po
znal, že vědomosti prorokovy jsou větší než lidské,
a proto zvolal: — Ty jsi více nežli prorok. Věřím, že
jsi Syn Boží.

— Blahoslavený jsi, synu Sirův; ode dneška budete
mně ty a tvoje sestry — přáteli. Vrať se do Betanie,
nebot sestra tvá María potřebuje tvé pomoci. Přijdu
a zůstanu u tebe.

A víra Lazarova, jehož si ježíš zamiloval a přítelem
svým nazval, nebyla ani ve dnech zkoušky nikdy
otřesena.
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Kapifola XIV.

María.

Stěstí, jehož se Lazarovi dostalo na svatbě v Kánigalilejské, zcela změnilo způsob jeho života. Od té
pohlížel zcela jinak na život a náboženství, na své
domácí a příbuzné. Od té doby duše jeho překypovala
radostí, jež pronikala celou jeho bytost. U vědomí,
že je přítelem velikého proroka, o němž pevně pře
svědčen byl, že je Synem Božím, pokládal bohatství,
lásku .svých sester, slavnou pověst za nic — proti
té cti.

Lazar b ýval vždy ven a ven zbožným židem. Zbož
nost byla hned v mládí význačnou známkou jeho po
vahy. Pilné studium Písma sv. za chlapeckých let a
později bádání v zákoně Spolu s čistým a zbožným ží
votem, jaký stále vedl, třebas ho to právě předem nc
bylo uschopnilo k onomu pozoruhodnému vyznání
víry v božství Kristovo, jisto jest, že aspoň ze srdce
jeho odstranilo, co by se tomu do cesty bylo stavělo.
Nebyl sice jediným tam z té Společnosti v Káni, jenž
věřil v božskou přirozenost velikého proroka, ale byl
prvním ze všech učeníků Ježíšových, jenž veřejně tuto
víru svou vyznal. A okolnost, že ho Pán po tomto
vyznání za přítele svého zvolil, zjednává mu ojedi
nělého postavení v dějinách křesťanství.

Na Zpáteční cestě z Damašku, kamž se hned po
svatbě v, Káni vypravil, zachvátila ho noc v Arimateji,
městečku několik mil na sever od Jerusalema. l na
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vštívil tam jistého Josefa, starého a vzácného známého
svého otce, a požádal ho o přátelské pohostinství přes
noc. A v domě zmíněného josefa dověděl se zpráv, jež
mu způsobily veliký nepokoj.

— Zda jsi slyšel, co se o tvé Sestře Marii povídá?
tázal se ho josef z Arimateje._

— Bude tomu hnedle měsíc, co jsem o svých sestrách
nic neslyšel, na to Lazar. Otázka tvá skličuje srdce mé.
Stalo se jí něco?

Upozorněnívelikého učitele, že Marie pomoci jeho po
třebuje, šlehlo mu hlavou, že se ho zmocnil veliký strach.

— Dosud se jí nic nestalo, v odvět dal josef, jenž
o tom začal za večeře, ale mnozí z tvých přátel a —
bohužel! — mnozí, již nejsou tvými přáteli, strašně
ji „přemílají“.

— Proč pak, dobrý josefe? tázal se Lazar, co srdce
jeho ubolévalo v předtuše, že se jeho krásná, svéhlavá
a vrtkavá sestra nějaké nepřístojnosti dopustila.

— Povídá se, že neobyčejná krása Mariina upoutala
srdce Decia, velitele vojenských čet pod Pilátem v je
rusalemě. Lid praví, že jest šíleně do ní zamilován a
že při svých bozích přísanal, že ji za ženu pojme.

Lazar se zasmál.
——To-li je'st základem tvých obav, josefe, potom

se upokoj, ač ti srdečně děkuju za tvou starostlivost.
Maria jest dcerou israelskou. Nepodá ani srdce svého
ani ruky své tomu, kdož není téže víry a téhož ple
mene, jak ona. Kdyby něco podobného bylo možno,
pak by se musily kosti otce jejího v hrobě obrátiti!
Neměj o ni strachu, dobrý josefe!

— Kdyby jenom nebylo proč se strachovati, po
znamenal josef, ač velice nerad. Pověst, -—a víš, jak
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pověst letmo roste, — pověst jde, že tvojí sestře nikte
rak nejsou proti mysli pozornosti, jež jí věnuje krásný
ten íman, — neboť — jen co je pravda — krásný je
jako řecká socha. Způsoby jeho jsou milé, i bojím se,
že se jeho lichotivé vlídnosti brzo podaří triumfovati
nad tak sprostnou povahou, jako je tvoje sestra.
Pravdivy—li jsou řeči 2 íma o něm kolující, potom
není Decius žádným nováčkem v milostných pletkách.
Slyším tu více, než bys se ty v Betanii dověděl. Jako
tvůj přítel a starý přítel otce tvého tlačím na to, bys
pospíšil do Betánie a překazil zlo, jež by zarmoutilo
srdce mnohých.

Lažar náramně zvážněl. josefova povaha byla
příliš čista, by Lazar mohl v pochybnost bráti upřím
nost jeho slov. Že by Maria byla schopna přestoupiti
zákon svého lidu a podatí ruky nevěřícímu v pravého
Boha, -—když zákon Mojžíšův tak jasný v té příčině
byl, — tomu Lazar nemohl uvěřit, ač tu zase byl starý
a osvědčený přítel rodiny jeho, jenž se netajil s váž
nými obavami v té příčině.

— Věříš těm zprávám, dobrý ]osefe?
Arimatejský váhal s odpovědí. Nerad by byl ranil

Lazarových citův a nechtěl ho také podaremně plašit,
ale na druhé straně byl pevně přesvědčen, že zprávy
ty nejsou bezpodstatny. Bylo mu upřímně líto dcery
svého starého přítele, již znal od její maličkosti. Znal
jí, že nemohla snésti kontroly, obmezování. I byl
v srdci svém přesvědčen, že jest schopna povrhnouti
všemi příkazy náboženství a zákona, opravdu-li srdce
její láskou vzplálo. Než přilnula-li opravdu — ze
srdCe — k tomu uhlazenému pohanovi? Nejnovější
zprávy, z nichž žádná k Lazarovi na severu meškají
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címu nepronikla, opětně a opětně tvrdily, že mu Marie,
— jak tomu vše nasvědčuje, — přeje. Nuže, co mohl
josef Lazarovi odpověděti? Z úcty k památce otce
jeho a potom z touhy, by předešel, co by každý žid
byl pokládal za veliké neštěstí, rozhodl se býti upřím
nym.

— Abych se neprohřešil na poctivosti k tobě, La
zare, musím ti říci, že mám závažnou příčinu _věřiti,
že pověsti, o zaslepení tvé sestry kolující, nejsou bez
podstatny. Ve svatém městě mluví prý se o tom už
jako o hotovém škandálu. Jméno její je dnes na rtech
tisíců, co tvoji přátelé jsou nuceni rty své zatínati,
nemohouce vyvrátiti, ba ani popříti těch řečí.

— Hned se do Betánie vypravím, pravil Lazar,
chvatně vstávaje od nedokončené večeře.

— Ne, ne! Nečiň hanby mému pohostinství. Pobuď
aSpoň přes noc pod mou střechou, již tvůj otec tolikrát
svou návštěvou poctil. Celý den jsi cestoval, i jsi unaven.
Pobuď u mne, prosím tě.

Ale Lazar ne a ne dáti se přemluviti. Nebylo ještě
tak pozdě. Slunce teprve nedávno zapadlo. Do půlnoci
bude v Betanii. A tož přes všecko domlouvání na
cestu se vydal.

Časně z rána onoho dne, kdy-se Lazar těch nemilých
zpráv dověděl, odehrál se v Jerusalemě jiný výjev
životní důležitosti ve svých důsledcích pro něho a
jeho sestru.

Piláta, vladaře judského, právě v té době posedla
vášeň pro kostky. V nádherném paláci jeho, blízko
chrámu, celá jedna dvorana přetvořena v hernu.
Byla opatřena nádherným nábytkem. Podlaha byla
vydlážděna bílými a barevnými plotničkami mramo
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rovými. Okna a dveře (nebo-li Správněji řečeno vchody)
byly zastřeny šarlatovými záclonami Se zlatými třás
němi, aby tlumily jednak ostrost denního světla,
jednak hrčení hracích kostek. S klenutého stropu vi
sely ohromné stříbrné lampy na dlouhých řetízcích
z téhož kovu. Kromě toho četné svítilny umístěny
byly na stěnách a na purpurových, červených a zele
ných sloupech z hlazeného porfyru. Reflektory (od
ražeče světla) byly tak zřízeny, že vrhaly světlo přímo
na stolky, na nichž hazardní hry prováděny.

V té době všecky hodnostenské stupně římských
legionářů byly prožrány vášní pro hru v kostky.
Ani v samém Římě se tak vášnivě nehrálo jako v Jeru
salemě za vladařství Pontského Piláta.

Decius a prokurator zmíněného právě dne hráli již
několik hodin se střídavým štěstím. Pilát, jenž celkem
značnou sumu peněz byl vyhrál, všiml si, že jeho přítel
jest roztržit, neschopen věnovati náležité pozornosti
hře, již tak velice miloval.

— Aby hrom do kostek! vzkřikl posléze Decius.
Dnes už nehrám. Hochu, dones trochu vína!

Vzal zlatý pohár a napil se. Potom obrátiv Se k Pilá
tovi, děl: — Rád bych se tě, vznešený Piláte, poradil
V záležitosti velice důležité.

Prokurator byl v dobré míře, jako člověk, jenž
vyhrál hezkou sumičku sesterců,*) a tož odpověděl
dobrácky: — Jak si přeješ, synu Marsův.* *) Odeberme
se tam do přístěnku, kdež nebude moci nikdo nás
poslouchati.

*) Sesterce byla, nejběžnější mince (stříbrná.) římské. a. rovnala
se asi našim 30 hal.

**) Mars byl bohem války.» (Pozn. př.)
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Po odhrnutí těžké svěsny octli se oba v jase hojného
světla denmho. Když byl oponu zase spustil, aby
k nim nedoléhalo chřestění kostek ani pokřikování
rozčilených hráčů, ukázal Pilát na haldu podušek,
sám pak se vedle svého vojenského přítele usadil.

—- Nuže, drahý Decie, pravil vladař, nechat zbaví
tě bohové starosti, — že starost jakási tě souží, vidím,
— mně pak nechat uštědří trochu Minerviny*) moud—
rosti, bych ti mohl dobře poraditi. Že ti cosi na srdci
leží, vidím ti na tváři, jež postrádá své obyčejné vese
losti. Zapomněl jsi snad, ty zbožný, na libaci bohům
povinnou?

Decius mrzutě mlčel, co Pilát dále čt—veračil:— Po
třebuješ snad rozvodního listu od své ženy Lellie, již
jsi v Římě byl nechal?

Vojín sebou trhl; ruměnec zlosti vzplál mu pod
snědou pletí tváře: — Umíš dobře čísti v lidských
srdcích! Myslím, že bys mi toho neodepřel, když — —

— Když? přerušil ho Pilát, dobíraje si ho jako
člověk mající moc.

— Když jsi ty bez zákonitého rozvodu, ——tak se
o tobě v Římě povídá, -—svou ženu tam nechal a tu
druhou máš, jež se domnívá, že jsi svoboden.

Pilát se rozzlobil. Slyšel o tom často v poslední době
povídat. Ať už ty pověsti byly pravdivy nebo falešny,
on sám nikdy, — ani před nejdůvěrnějšími přáteli
svými — ni slovem o to nezavadil. Decius si všiml
mraků na jeho čele, ale nezabíral se nad tím. Zakládal
si nemálo na tom, že míval vždy -—jako voják -—na
jazyku, co na srdci.

*) Minerva. byla. bohyní moudrosti.
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-—Nežádám od tebe, Piláte, rozvodního listu, nebot
bohové zachovali se ke mně příznivě. Kurýr donesl
mi právě zprávu o smrti Lelliině.

— jakže? Spanilá Lellie je mrtvaP! zvolal Pilát.
Kéž jí Charon*) dopřeje rychlého převozu přes řeku!

—-Byl bych tě, vznešený vladaři, požádal o laska
vost rozvodu, kdyby mne onen dopis toho nebyl
zprostil.

— Aha! Běží o krásnou tvář!
— Tak jest! O tvář tak sličnou, že ani _Iuno**) krás

nější neměla.
— A kdo je ta, jež v- poslední době dobyla srdce

našeho garnisonního Adonisa?***) tázal se Pilát.
— Dívka židovská.
Pilát nato dlouze zahvízdl, — zda z údivu nad jeho

volbou, nebo že pochyboval o jeho schopnosti, získati
lásku dívky židovské, nebo posléze snad proto, že
nemohl pochopiti jeho odvahy v tak nebezpečném
místě, jakým byl jerusalem, — to Decius nemohl
rozhodnouti.

— Nikdy jí nedobudeš! Židé jsou nepoddajny ná
rod. Což nevíš, že by raději smrt podstoupili, než by
přestoupili zákon svého Mojžíše?

-— Přísahám při božských „dvojčatech“, že jí do
budu, pravil vojín náruživě.

*)Charon byl převozníkem v podsvětí (poh.), převážející za.

„obol“tduše zemřelých přes tamější řeky; potom znamenal tolik00 81111“ .

* *) Juno (bohyně) slula. choťJupiterova, nejvyššího boha.římského
(& řeckého).

***) Adónjs byl Sličnýpacholík, do něhož se zamilovavší Afrodita
(bohyně lásky) dala. ho vychovati nymfám, jimž ho však ulou ila
Proserpina. a už z podsvětí pustiti nechtěla.. (Pozn. p .) 

174



-— Podaří-li se ti to, potom jsi mnohem do ve d
n ěj ší, než za jakého tě pokládám.

— Myslíš? Uvidíme! Než, co mi teď hlavou vrtá,
jest otázka, pravil Decius jiným tonem, jaké man
želství bych jí nabídnouti měl.

— Což, abys ji pohnul k uzavření sňatku dle židov
ského ritu (obřadu)? mínil Pllát.

— Neznám ho, nato Decius, a pokládám to za ne
možno, protože velekněz k tomu nesvolí.

——Máš pravdu. Chceš znáti způsob jejich oddavků?
Že ano? Nuže, poslyš! Židovské oddavky podstatně
záleží v zásnubu, po němž se žena nastěhuje do domu
mužova. Tohle to, příteli, bylo by hračkou pro tebe,
avšak zásnub koná se veřejně buď v chrámu nebo
v Synagoze. V jednom i druhém případě bylo by zají
mavou podívanou na Římana, — patriciova syna, —
ceremonie té se podjati. Všecko obyvatelstvo bylo
by na nohou a jen jen by vzteky soptělo. Naši před
kové měli štěstí při únosu sabinských žen. Tobě by
však nepřálo štěstí téhož při únosu židovky. Bylo
by ti podstoupiti boj s rodiči, bratry a všemi muž
skými jejími příbuznými. .

——A jak vlastně vypadaji obřady římského sňatku?
tázal se Decius. — Neznám hrubě našich obyčejů v té"
příčině. Já jsem si svou ženu Lellii vzal tak zvaným
„matrimoniem confarreatis“, jímžjsem
si ji vlastně koupil. Objednal jsem „flamena“ (staro—
řimského kněze obětního), jenž Vše ostatní obstaral.
Já jsem se moc nestaral o to, co augurové (ptáko—
pravci) četli v útrobách prasečích. ani jsem nedaroval
Junoně žluěe jeho. Zaplatil jsem dobře svému „flame
novi", nu, — a to se rozumí, — že věštby všecky
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zněly příznivě. Ale snad se u nás ještě jinak sňatky
uzavírají? Moje krasavice, — o tom jsem přesvědčen,
-— nesvolila by v nijaký obřadm styk s prasetem.

— Ovšem. Než podle našich zákonů lze také uzavříti
manželství obapolnou koupí, při níž jedna strana
druhou si kupuje, a to navždy.

— Na vždycky? Pěkně děkuju! O to zrovna ne
stojím!

+ Ale, pokračoval Pilát, větší obnos sestercí, po
případě i „obolů“ stačí k rozvázání zákonitého svazku.

— Aj! aj! smál se voják, i dodal jaksi sarkasticky:
Tož takové jsou ty naše svaté zákony?

— Nezamlouvá-li se ti tento způsob, máme tu ještě
tak zvaný (po právnicku) „m a t rim o n i u rn c o n
s u e t u din e“, jež se zakládá na vzájemné shodě.
Snášejí-li se, tož platí před zákonem za manžele, pakli
ne, jsou svobodní.

— To by se . . .
— Nejvíce ti zamlouvalo? To si myslim. Nemíníš

přece v Palestině „zkysati“ a tak zaslepen přece do té
židovky nebudeš, abys ji snad s sebou do Říma vzal
a tam ji uvésti zamýšlel do patricijské společnosti.

Pilát byl špatným rádcem.
— Nevím, odtušil vážně Decius. Na každý způsob

musím ji přesvědčiti, že to má býti opravdové manžel
ství, sic bych jí nezískal. je krásná jako I—lelena,*)'
třebas jiného typu, ale věru hodna druhé Troje. Tak
královské ženy jsem ještě neviděl!

— jakpak přece vypadá? zvídal Pilát.

*) Helena, choť,spartského krále Menelaa.,proslavená svojí krásou,
byvši unesena králevicem trójským (v Malé Asii) Paridom, stala se
příčinou tak zvané války trojské. (Pozn. př.)
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— Je poněkud vyšší postavy. Čelo její jest široké
a inteligentní, zpravidla ozdobené řadou zlatých pe
nizků. Obličej její jest čistě oválný a krásného typu
židovského. Černé vlasy a obočí činí zajímavý kon
trast k nejčistší a nejjasnější pleti, jakou jsem kdy
u ženy poznal. Dlouhé hedvábné řasy zastiňují její
veliké oči, činíce je „zašlářovanými“ hvězdami. Nos
její je rovný a nepříliš dlouhý. Rty její jsou půvabně
vykrojeny, úběl pak jejich zubů krásu jejich ještě
zvyšuje. Držení její hlavy, celé její nesení, ——eh,
]uno nebyla půvabnější!

— Totě mi hotová chvalohymna zamilovaného!
zasmál se Pilát. Kdyby Horác*) byl tuto tvou líceň
slyšel, byl by ti na ni napsal ódu. Jak se však jmenuje
ta židovská Helena, jež tě tak nadchla? Žije v Jeru
salemě?

——Ne; to mě však, vznešený prokuratore, upama
tovalo, abych tě poprosil, abys mne dnes odpustil
z tvrze Antoniiny. Povedou-li se moje námluvy, budu
tě prosit za dvouměsíční dovolenou. Dnes v noci mám
dostaveníčko s ní v jejím domě.

Pilátovo čelo se zakabonilo; bylo zřejmo, že mu to
není dvakrát milé. Dbal přísně toho, by vojenská
kázeň nebyla porušována, najmě co se týkalo posád
kových hlídek, na nichž přece závisela .jeho osobní
bezpečnost, jakož i římských činovníků.

— Kdepak bydlí? tázal se. —
— Dnes v noci pojedu do Betanie navštívit té

krasavice, nato Decius. Stálo mne to hrůzu práce,
než jsem docílil dnešního dostaveníčka. Rád bych
dosáhl jejího svolení, než se její bratr ze severu vrátí;

*) Slavný římský (lat.) poeta., básník. (Pozn. př.)
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to jest, pokračoval lichotivě, — jestliže mně ty, dobrý
Piláte, dáš dovolenou, za niž tě prosím jménem sta
rého přátelství.

— Dávám ti, Decie, dovolenou, na jak dlouho si
přeješ. Než dosud jsi mi neřekl, jak se jmenuje ta,
jež srdce tvé upoutala.

— Díky, šlechetný vladaři. Je to Marie, sestra
betanského Lazara.

——Cože? Cože? zvolal Pilát. Dcera nebožtíka Sira, —
nejbohatšího obchodníka .s hedvábnými látkami tu?!
Při velkém hromovládci (]upiterovi)! dostaneš-li ji,
potom budeš moci celý život svůj hrát, aniž se ti bylo
obávati, že se kdy tvůj měšec vyčerpá! Víš-li pak,
že je jednou z nejbohatších dědiček v celé syrské
provincii?

— Nedobudu-li jí, nato Decius, co se vraceli do
herny, jistě tím vinno nebude nedostatečné úsilí s mé
— strany! -— — —

Lazar, když tak náhle opustil pohostinný krov jo
sefův, nepostupoval tak rychle, jak si přál. Arimathia
leží na západní straně řetězu kopců, rozbíhajících se
na sever a jih, tak uprostřed cesty mezi ]ordánem
a Středozemním mořem. Do Betánie nebylo — vzduš
nou čarou -—více než patnáct mil, ale objížďkami, —
jichž vyžadovala kopcovitá půda, — bylo tam dobrých
třiadvacet mil. A ke všemu ještě mu kůň ochroml,
protože ho bezohledně i do kopce hnal.

Všecek pobouřen tím, čeho se byl dověděl, byl
by rád co nejrychleji Betánie dostihl, aby radou a
ochranou sestře své přispěl, třeba-li by bylo, jí vyplísnil
a pokáral. Za nekonečně se vlekoucí jízdy dodával si
myslí, že je příliš honěna v zákoně a jemu příliš věrně
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V\I'
oddána, než aby svolila ve sňatek s nevericím. Zvláště
jeden z mnohých zákazů Mojžíšova zákona opěta
opět mu v uších zněl, co koně pobádal k rychlejšímu
chodu:

„Ani se spřízníš s nimi manželstvím. Dcery své
nedáš jeho synu ani dcery jeho vezmeš synu svému,
neboť svede syna tvého, aby nenásledoval mne a aby
raději sloužil bohům cizím. I rozhněvá se prchlivost
Hospodinova a zahladí tebe brzo.“ (V. Mojž. 7, 3—4.).

Vzpomněl hoře, jež žena filistýnská, Delilah, způ
sobila Samsonovi; vzpomněl Šalomouna, jehož po
hanské ženštiny svedly k modloslužebnictví, a mnoha
jiných příkladů odstrašujících od sňatku vyvoleného
národa s modláři. Bude-li Mariina víra dost silna, by
čelila svodům a lichocením uhlazeného Římana, jenž
ji snad poctivě a vážně miloval? Neboť z toho, co byl
slyšel, nepochyboval, že Maria jest šíleně do toho dů
stojníka zamilována. Nu, lidé často staví svou zasle—
penost výše než prospěch, povinnost, ano i nad sa
mého Boha. Doufal však, že sestra jeho — pro pa
mátku na Eucharii a Sira — zůstane věrna nábožen
ství SVéholidu. Doufal, že Maria nedopustí, aby slepá
vášeň srdce svedla ji ke kroku, jenž by pak nezbytně
po celý život byl jí výčitkou. Modlil se, — mělo-li by
dojíti k nejhoršímu, — by zlo přestalo na přestoupení
zákona Mojžíšova a nevztahovalo se i na ztrátu víry
v pravého Boha.

Těmito a podobnými myšlenkami trápen projel
Béthelem, neboli správněji řečeno, ježto městské brány
byly uzavřeny, obejel jeho hradby a zabočil na silnici
přímo k ]erusalemu vedoucí když z jisté vzdálenosti
před ním dolehlo k uším jeho jasné zvonění koňských
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podkov o tvrdou jako mlat silnici. Tmou noční po
střehl záblesky kopí. I—loufecřímských jezdců jel mu
naproti.

ježto by nebyl rád zdržován neb obtěžován býval
Císařskou hlídkou, jež více méně pravidelně kolem
svatého města za nocí patrolovala, zahnul se silnice
do stínu košatých stromů (ovocných) v poblízkém
sadě. Nebyl od silnice vzdálen ani sto stop, takže —
sám jsa ukryt — mohl dobře přehlédnouti, co se na
ní dálo.

Když ho vojáci dojížděli, napočetl, že jich bylo
třicet. ]eli drobným poklusem, neboť ve středu jejich
houpala se jakási nosítka, jejichžto nosné žerdi byly
upevněny k postroji'jednoho koně napřed a druhého
vzadu.

V té korbici kočárové (bez kol) patrně někdo seděl,
neboť Lazar viděl ze svého úkrytu, jak důstojník té
čety k jejím dvířkám byl dojel a Sehnuv se s koně na
cosi se uvnitř sedící osoby tázal.

— Co je to za noční výlet? povídal si Lazar, když
četa byla přejela. Snad nějaká vznešená římská dáma,
jež volí raději za nočního chladna nežli za denního
žáru cestovati; možná však také, že někoho násilím
odvlékají.

Povídalo se totiž, že ani Pilát ani jeho úředníci
nejsou zcela bez viny, že ten neb onen člen zámožné
rodiny buďto z politických důvodů nebo z naděje na
bohaté výkupné nebo ještě z podlejších příčin byl
unesen.

Běželo-li tu o únos, jistě byl to únos „chtěný“,
nebot Lazar zahlédl, jak dáma vystrčila z okna svou
drahými šperky ozdobenou ruku a jí přívětivě kynula
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důstojníkovi, jenž se znova uklonil, aby potom za
ujal své velitelské místo za eskortou.
' Kavalkáda ta neučinila hlubšího dojmu na Lazara,
protože byl příliš zaneprázdněn svými starostmi a
touhou po sestře.- Ostatně, co byl' právě viděl, nebylo
ničím neobyčejným ani mezi jeho krajany a souvěrci.
Od té, co byl schopen pozorovati svoje okolí, pozo
roval, jak římská o k k u p a c e pomalu pomaloučku
pozměňovala smýšlení a způsoby židů, ba do jisté míry
i dosavadní mrav. Bývalá úcta k rodičům a k nábo
ženským úkonům mizela nebo hodně na své intensitě
ztrácela. Mladí židé, kteří před několika ještě lety
spolu s ním do chrámové školy chodili, teď Se svobodně
stýkali s římským živlem jerusalemským. To platí
zejména o syncích bohatých rodin. _Zámožnost, ——
ten kouzelný klíč, který otevírá dveře vedoucí do sebe
uzavřenějších kroužků na celém světě a v každé době,
zjednala jim přístup do společnosti důstojníků římské
posádky a do herny v Pilátově paláci. Na těch místech
učili se mladí židé všemu, čemu se učiti neměli, a hravě
zapomínali, k čemu v mládí svém byli vedeni.

Lazar vydal se na cestu všecek zamyšlen, jenom že
se ted' duch jeho často vracel k velikému prorokovi.
Tázal se sama sebe, zdaž ten, jehož před několika dny
byl Bohem vyznal, vše to změní, až svou moc a bož
ství před celým světem prohlásí. Lazar nebyl jinačím
než ostatní, kteří v ježíše věřili. V té době měl velmi
nedokonalé a nejasné ponětí o duchovním království,
jež Kristus začal budovati, doufal jako druzí, že ]ežrš
obnoví světskou nadvládu národa israelského. —

Když posléze do Betánie dorazil mnohem později,
než doufal, byl překvapen, že všecky mistnosti zá
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mečku byly osvětleny. jakýsi neobvyklý shon v něm
panoval. Bylo viděti, jak se pochodně z pokoje do po
koje přenášejí. Za mřížením zřítí bylo míhati se stíny.
Hledali kohosi nebo cosi. Pokřiky a volání ozývaly
Se zejména z místností čeládce vyhrazených. Muži
pobíhali sem a tam před domem, jakoby nevěděli, co
dělati. Všude panoval zmatek a poplach.

Lazar chvatně seskočil, odevzdav koně jednomu
ze sluhů, jehož se byl sotva dovolal. Vraziv do im
pluvia,*) kdež doufal, že nejspíše za toho zmatku
najde své sestry, Martu a Marii, zarazil se, když onu
spatřil ležeti na hromadě podušek s tváří do nich za
bořenou, s vlasy rozcuchanými jako obět nesmírného
hoře. Chvílemi vyrážela ze sebe bolestné skřeky, z toho
zase trhala na sobě oděv.

— Upokoj se, paní má; nepoddávej se tak svému
žalu. Vzmuž se aSpoň k vůli svému bratrovi! slyšel
Lazar věrnou Nigritu jí domlouvati.

Malá služka, klečíc vedle své paní, laskavě ji hla
dila po ruce, nejsouc s to, aby jí poskytla útěchy slovní.
Martin žal přesahoval její rozoumek.

Chvíli stál Lazar nepozorován nad skupinou. Potom
se dotkl jemně ramene služebně. Nigrita, okamžitě
ho poznavši, dala se do křiku: — ó, paní má! Velitelko
má! potěš se! Pán se vrátil. Usuš očí své! Lazar je tu.
Nevstaneš a nepřivítáš ho?

*) Implruvium znamená. vlastně nádržku na,dešťovouvodu v atriu;
tak se nazývala jedna ze tří hlavních částí domu římského. Mívalo
atrium podobu čtverce, ve stropě byl čtverhranný otvor, kterým
vnikalo světlo a déšť,do atria a proti němu v podlaze podobná pro
hlubeň nejvýše 3 stopy hluboka, kde se voda dešťová.sbírala (implu
vium). Tu se rozumí impluviem vlastně cela místnost, kde implu
vium bylo. (Pozn. př.)
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Na ta slova služčina klidná sic a rozumná Marta
vzhlédla. Chvatně se vzchopila ze své polohy, vrhla
se bratrovi do náruči.

— Ach, bratre můj! Lazare můj!... Pochválen
budiž Svatý, že jsi přišel! — — Jak tí vše mám po
věděti? . , Je to Smutná noc pro tebe i pro mne . . .
Kdyby otec náš — — —

Pohnutí ji dusilo, hořem se zalykala, nejsouc dal
šího slova mocna.

— Mluv, sestro má; pověz mi vše, co se stalo, vy
bízel ji Lazar, tule laskavě hlavu Martinu ke své hrudí.
Než co ji bodřil, sám div neklesl pod tíhou hrozné
předtuchy.

——Odešla! odešla! utekla! Vojáci, — — Pathira je
slyšel, —_— — ale přišli jsme příliš pozdě, — ona byla
už ta tam! Ztratili jsme ji. Je navždy ztracena! —
ztracena! — ztracena!

— Upokoj se, Marto! Kdo odešel?
— María! Pravila mi dnes, že — ach! — myslila

jsem, že si z nás za tvé nepřítomnosti blázny dělá, —
že jí velitel římské posádky manželství nabídl. — —
Ach, sestro má! — sestro má!

— Kdo je to?
- Decius!
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Kapitola XV.

Prach a popel.

Veliký byl zármutek Martin a Lazarův v příštíchdnech. Těšili, jak jen dovedli, jeden druhého, než

ani ona ani on nemohli v Mariině útěku nic jiného viděti, leda hrozné neštěstí.
Pravda, že manželství, jež uzavříti si usmyslila,

nebylo takovým, aby ji zrovna o úctu připravilo.
Decius, pokud známo bylo, zařaďován byl do nejvá
ženějších tříd Společenských v Římě. Povídalo se
v Jerusalemě, že je jediným synem a že otec jeho má
elegantní villu (letohrádek) nedaleko tak zvané sil
nice svaté (via sacra) a že rodina jeho náležela ——
aspoň — k nižším rodinám patricijským ve světovém
městě.

Avšak náš mladý obchodník pohlížel na to s jiného,
vyššího stanoviska. U něho padaly na vážky daleko
závažnější okolnosti než mínění neb úsudky světa.
Že dcera israelská — jež vychována byla vpřísném
ostříhání zákona, ježzaujímala závidění hodné posta
vení ve společnosti, již otec, později bratr její 'povo
loval, čeho si jen mohla přáti, ba i čeho se jí „za
bahlo“ ——že dívka těšící se všem takovým výhodám,
přece jenom se zapomněla nad židovským podáním
a nad výslovným zákonem Mojžíšovým, to Lazara
strašně rmoutilo. Zármutek ten byl by mu neSnesi
telným býval, kdyby právě v té době jiné myšlenky
nebyly ducha jeho značně zaměstnávaly a nebyly
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odvracely pozornosti jeho jinam. Nemohl zapomenouti
na divotvorce z Kány, třebas že předtucha velikého
neštěstí, jež Marii postihne, příšerou ho pronásledovala.

Znal nestálost Římanů, jakoži opovržení, v jakém
měli jeho národ. jakou pak měl záruku toho, že ten
Decius, jenž kolem dokola vzato, byl dost podlým,
za jeho nepřítomnosti Sestru mu odlouditi, neobmýšlel
vejíti s ní v sňatek jen v tak zvaný „matrimonium
consuetudine“, dle něhož mohl ji opustití, jakmile by
se byl jejich půvabů nabažil? A kdyby nakrásně uza
vřel s ní sňatek po zákonu římském sebe závaznější,
zdaž týž zákon nepřipouštěl rozvodu za trochu peněz?

Doufal nicméně (proti vlastnímu svému přesvěd
čení), že neštěstí to Marie nepotká. A pakli by po
stihlo, jaky bude to míti účinek na ni?

Přihlížeje k jejímu zvláštnímu temperamentu a ne
stálé povaze, k jejímu nepokojnému duchu, nesoucímu
se stále po čemsi mimo dosah, neSpokojenému
s přítomným stavem a povinnostmi okamžiku, chvěl
se o její budoucnost, jestliže byl ten vojín falešnou
hru s ní jenom hrál. Věděl, že Mariino srdce je schopno
mnohého dobra, než byl rovněž tak přesvědčen,že srdce to
mohlo by ji svésti kpáchání věcí nejhorších, nejmrzutěj
ších, kdyby ji bylo ukřivděno nebo kdyby byla zklamána.

A bratrovy obavy se ——bohužel ——vyplnily. Když
dovolená, již byl Pilát svému milenci povolil, vypr
šela, dostavil se Decius znovu do jerusalema.

——A co dělá tvoje židovská Hebe?*) tázal se ho
Pilát, když se ponejprv sešli.

*) Héb_é(bohyně poh.) — představuje mladost v lozkvětu &rozkoš
nictv1 — byla. číšníci na Olympu, nebo- li v nebi řeckém &.římském.
' (Pozn. př.)
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— Ztrávili jsme svoje líbánky v Tiberiadě. Stálo
mě to dost námahy, než jsem ji přesvědčil, že naše
svatební obřady — aspoň ty, jaké jsem já jí opatřil,
totiž houf zpěvaček a pochodňový průvod — úplně
by vyhověly jak císaři tak i jejímu bratrovi. Než za
krátko začal ten „blázínek“ rozvíjeti svůj prazvláštní
temperament a já — — -—

— Blázínek! přerušil ho Pilát překvapen. Ale, což
Se vlastně divím? O tempora! jak jsi se za krátký čas
změnil, ty nestálý!

— VZnešený prokuratore! pravil Decius, hruška
druhdy zdá se vábnější a chutnější, když visí zapálená
na snítce, než v ústech. Když jsem jí před týdnem
oznámil, že se musím, poněvadž moje dovolená do—
chází, do Jerusalema vrátit, abych se uvázal ve své
komando, zdála se býti všecka bez sebe radostí nad
tím; jala se uvažovati, v kterém z domů jejího boha
tého bratra se ubytujeme a jak si byt zařídíme. Kdyby
její plány byly se uskutečnily, jistě by bratr její byl
o hodně chudším se stal, než je dnes. Měla ti opravdu
knížecí choutk.

— Nu dále! Co bylo dále? tázal se Pilát, když se
byl Decius odmlčel.

— Ale když jsem ji upozornil, že mi nebude možná
mimo posádku bydleti, a když jsem jí řekl, že bude
pro ni výhodnější, zůstane-li v Tiberiadě -— _Ioviší!
Ta ti dělala!

Pilát se rozesmál.
— Věděl jsem, že ty krásné židovky očí jako trnky

černých jsou vášnivých povah, ale měl jsi tam tu vi
děti! Byla opravdu stkvostná ve své zuřivosti — roz
vzteklená lvice! Myslil jsem, že mě zabije svou
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stkvostnou dýkou, již měla za pasem. Všecka rozka
cená jala se strojiti na cestu do svého zámečku v Mag
dale. Odebral jsem se tam za ní, ale nebyl jsem ani
předpuštěn. Teď je tam. Povídá se, že vede tam krá
lovský dům.

Decius chvíli mlčky o čemsi přemítal, co si hladil
pečlivě hleděné své kníry. Pilát ho pozoroval s uSmí
vavou tváří. Měl pro něho vzkaz od císaře, ale ne
věděl, jak se mu jím v té zavděčí. Bylo zřítedlno, že
Decius myslí na Marii, nebot jal _setrhanými frázemi
nahlas pronášeti svoje myšlenky: ——Skvostná! —
pravá Medea*) v hněvu Svém — věru tragicky
skvostná! Je mi opravdu líto, že jsem ji ztratil —
ach, opravdu líto. — Mohu dáti jejímu bratrovi za
dostučinění nebo s cesty jej skliditi, kdyby se mi stal
příliš obtížným — skvostnějších očí jsem — při jo
viši — neviděl! — ale to víš, že ji sem do posádky ne
mohu přivésti . . .

— Není třeba, bys se, milý Decie, k vůli bratrovi
jejímu nebo ní utrapova1,nebot' došel mne cí5ařský
rozkaz, který vše urovná. ]si povolán do Říma, abys
se uvázal u velení jedné legie. **)

Pilát podal mu zapečetěný svitek, jehož obsah mu
znám byl z „duplikátu“ jemu zaslaného. Decius
spatřiv císařskou pečeť, vzdal jí čest. Přečta dopis,
složil jej a' schoval za “pás.

— Máš pravdu, můj příteli, pravil po té, to mi
cestu urovnává. Nemohu přece té žídovky s sebou

*) Medea. — báječná. osobnost, proslulá. znalostí kouzel a, svou

pomsšaychtivostí.Legie —-značí větší oddíl v římském vojště, tolik jako u nás
pluk. (Pozn. př.)
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do Říma vzíti, třebas je tak bohata a slična. Mohu-li?
Ale byla přece jenom ve své zlosti — veliká!

A co Maria? Zklamána a v srdci svém roztrpčena;
stydíc se do Betanie vrátit; prahnouc po smíru
s bratrem a sestrou, ale necítíc v sobě s dostatek síly
oň se přičiniti: nelekajíc se, nýbrž spíše vzdorně opo
vrhujíc vyčitavými pohledy, kterými že ji všichni,
kdož její historii znají, stíhati budou, dobře věděla,
volky nevolky uznati musila v' prvních okamžicích
své opuštěnosti a svého neštěstí, že se nemůže hned
vrátiti do domu, v němž své dětství prožila.

Vzpomněla si tu na svůj statek v Magdale a přestě
hovala se tam. Ale místo aby tam žila v ústraní a při
pravovala se na získání si odpuštění bratrova, dala
se naprosto opačnou cestou. — Neměla-li Spíše klidu
a stání, zachvácena byla teď dvojnásobným nepo
kojem; otevřela do kořán dveře domu svého všem,
kdož si přáli za její stůl sednouti, strojila přímo mrhavé
hostiny ledajakýms lidem z města, pověstného zhý
ralostí a prostopášnosti svých obyvatelů.

S obočím a řasami naolověnými, s lícemi nalíčenými,
nestoudně nafintěná měnila po celé měsíce, jakoby
byla zachvácena divým třeštěním, noci ve dni a dni
v noci. V té době, třebas dlouho netrvala, oddávala
se zcela požitkářství a pochotnictví těla. Po čem ze
všech sil svých toužila, bylo:" na Decia zapomenouti.
A aby toho dosáhla, obklopovala se muži a ženštinami
zrovna tak rozuzdanými jak sama.

Krvácí-li srdce lidské následkem nějakého velikého
zklamání, tu Se mu vmlouvá dvojí způsob života.
jedním je bezstarostné zapomenutí nebo předstírání
zapomenutí u víru rozkoší s nadějí na otupení ostnu
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V paměti raněné sebelásky; druhým je pokorný žal a
hledání útěchy a posily v náboženství. Tohoto nevy
hledává trpící, nebyl-li život jeho předchozí vybudo—
ván na základech náboženských. Ale bylo-li tomu
tak, potom v kritických okamžicích dlouholetý návyk
sám od sebe se uplatní.

Domácnost Sirova byla zbožná. Od dětství svého
byli jak Marta tak i bratr její zbožného srdce a smý
šlení. S Marií byla jiná. Byla obdařena podivuhodnou
schopností mi 1o v.ati. Byla neobyčejně vznětlivou,
jak bývají všecky silně milující povahy, ale činy její
spravovaly se spíše okamžitým hnutím mysli než roz
vahou. Okolí působilo také velice na Mariino počí
nání; až do té chvíle, co vzplála ryzí a pravou láskou
k onomu římskému důstojníkovi, přizpůsobovalo se
její vnější chování k povšechnému tonu v betanské
domácnosti převládajícímu. V duchu však často se
bouřila proti obmezování své svobody. Když jí na
byla tajným z domu odchodem, domnívala se, že do
sáhla vrcholu blaha, brzy však pbznala, že se ta
domnělá slast proměnila v prach a popel na jejích
rtech. Jak se dalo očekávat od její ohnivé povahy,
dala se cestou zábav a vyražení, snažíc se u víru jejich
zapomenouti na trpké zklamání. A jak se jí to povedlo?

Silné povahy nezůstávají na půl cestě. Maria vy
hledávala všemožného rozčilení. Nabaživši se nočních
„banketů“ se vším jejich marnotratným přepychem,
jala se vyhledávati zábav a vyražení mimo dům.
Tiberias ležela jenom pár mil na jih od Magdaly,
kdežto na severu byla města: Betsaida, Kafarnaum a
Korozaim. Do těch měst teď často docházela, ba
jednou či dvakrát až do jerusalema se odvážila.
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Kamkoliv zavítala, všude sensaci budila svou pa
rádou a nádherou. Moudří muži, pozorujíce se žalem
a bolem, jak své dědictví promarňovala, kroutili nad
ní hlavoua nazývaliji marnotratnou dce
rou. Mnohé matky plakaly její matky při my
šlence, jaké hoře jí Maria dělá, nevědouce, že Eu
charie smrt toho hoře uchránila. Byly nuceny brániti
dcerám svým dívati se na stkvělý průvod Mariin, aby
snad svedeny její svůdně vábnou krásou nezatoužily
po její společnosti neb aby se snad nestaly nespoko
jeny s prostým způsobem svého dosavadního života.

V průvodě Mariině vídati bylo muže všech věků,
od jinochů, kteří teprve nedávno ze škol vyšli, až po
muže, kteří již dávno překročili poledník svého ži
vota. Všichni jí lichotili a k ní se lísali, koříce se jí
za to, že je častovala a bavila, aniž jich to co stálo.

Tento rozmařilý a prostopášný život byl by zničil
krásu obyčejné ženy, ale Maria stávala se den ode dne
nádhernější, krásnější; tou však měrou, kterou pů
vaby její se vzmáhaly, rostla v ní touha po nových
vítězstvích. .

Jednoho dne přišla Maria z Magdaly do Betsaidy
se svým obvyklým průvodem. Její vjezd do toho
města na severním pobřeží jezera tiberiadského po
dobal se téměř královskému průvodu, vyvolav ne—
obvyklý rozruch i mezi nemravným obyvatelstvem
toho města. Tam se dověděla, že veliký prorok, o němž
v té kde kdo mluvil, káže na břehu jezera mezi Bet
saidou a Kafarnaem. Lichocení jejích stálých spo
lečníků začalo se jí už přejídati. Zatoužila po novém
vzrušení. Zajde si k travnatým břehům jezerním a
poslechne si toho proroka. Povyrazí se trochu, a když
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ne, tož aspoň bude se moci pochlubiti tam shromáž
děným davům svými vděky a svou nádherou.

Poručila, by nosítka její byla připravena. Aby snad
sluneční paprsky nebo vítr neublížil její tváři, měla
ji pomalovanou. Obočí a řasy měla surníkem načer
něny, lícní kosti červeně nalíčeny. Místo koní, jež no
sítka její nosívali, poručila dvěma numidským trpa
slíkům s hlavami, pažemi a plecemi obrů nosítek se
chopiti. Jejich širokánská záda a tlusté šíje tvořily
zvláštní protivu s jejich směšně malou výškou. Byli
až po pás nazí a jejich černá, naolejovaná kůže sví
tila na slunci jako hlazené dřevo ebenové. Když byla
Maria ve svém posledním rozmaru ——ty dva trpaslíky
do svých služeb přijala, nařídila, by všecky polštáře
v nosítkách byly povlečeny bílým hedvábím a z téže
látky aby byly záslonky na oknech. Takto její vlastní
smyslná krása, její roucho z červeného hedvábí, he—
bounkého jako flór, těsně k tělu jejímu přiléhající,
široký pás ze žlutého hedvábí s třásněmi až k nožkám
jejím osandálovaným spadajícími, dvojitá řada zla
tých penízků kolem čela, její ruce prsteny pokryté,
lokte a zápěstí drahocennými náramky ozdobené,
vše to pospolu nápadně kontrastovalo s čistě bílým
povlekem jejích nosítek. Celkový pak effekt (účinek)
zvyšovali svou blízkostí ebenově černí Numiďané.
Otrokyně s obnaženými rameny (až na náramky)
ovívaly svou velitelku vějíři z dlouhých per pávo
vých, umístěných na bambusových držátkách. V no
sítkách kromě celé zásoby voňavek byla také loutna,
jejichž strun se Maria chvílemi svými jemnými prsty
dotýkala, metajíc unylé pohledy na ty, jež byl její
průvod nebo hudební zvuky přivábily.
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Když Maria došla trávníku, kde prorok k zástupům
mluvil, bylo tak po třetí hodině odpolední. Mnoho
set Galilejských shromážděno bylo na břehu jezerním.
Veliký prorok stál na povýšeném místě, ovládaje
zrakem svým všecky tváře k němu vzhlížející. Při
něm byli jeho učedníci. Tři či čtyři stáli za ním, co
ostatní — jako většina posluchačů — seděli před
ním v trávě. Na okraji davů viděti bylo povozy s lidmi
a četné jezdce. Maria, aby vzbudila pozornost, kázala
nosičům, aby ji až do prostředku vnesli. Zbytečno
Snad dokládati, že tím vzbudila v řadách posluchačů,
kteří se hněvivě po ní ohlíželi, velikou výtržnost. Jiní
zase — okouzlení její krásou a nádhernou strůjí —
přestali poslouchati kázání.

Galilejský učitel mluvil dále, jakoby ani nosítek,
jež tak na třicet kroků před ním byly na zemi složili,
ani dámy v nich neviděl. Marii slova jeho Zprvu moc
nezajímala. Kde by také! Než pojednou jala se dy
chtivě pozor dávati na slova prorokova, a čím dále,
tím více ji zajímala novota myšlenek jeho.

V té se však prorok na chvilku odmlčel. Maria
vzhlédla, by Se podívala, co by asi toho odmlčení bylo
příčinou. A tu střetl se její pohled 5 Ježíšovým. Z očí
jeho hleděla na ni patrná výčitka, spolu však laska
vost nepochopitelná. ——Všecka se zachvěla . . . V duši
její se rozbřesklo. Zalila ji obrovská vlna lítosti. Po
hlédla znovu velikému prorokovi do tváře. Obávala
se, že z ní vyčte svoje odsouzení. Než ne; vše z ní hlá
salo jí lásku, soucit a pozvání k pokání. Prorok ani
slova s ní nepromluvil. Avšak ve světle jedinkého jeho
pohledu s hrůzou zpozorovala, na jak šikmé ploše se to
octla. Jediný ten pohled útrpné lásky nadobro ji změnil.
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— NaZpátek! Nazpátek do Betsaidy! zvolala k no—
sičům. Honem! Ať někdo běží napřed koní připravit.
Odeberu se neprodleně do Magdaly.

A když byla záslonky stáhla, hned se jala se sebe
trhati všecku svou parádu. Po nastoupivším klidu,
odchodem jejím přerušeném, ujal se Ježíš opět slova
a kázal až do večera.

!
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Kapitola XVI.

Návrat.

Zima pominula, nadešel měsíc Nisan se smíchempotůčků a cvrlikáním pářících se ptáků. Mand
lovníky jakoby polil červenou záplavou vonných
plátků, kdežto na jabloních v zahradách nasedalo
květů chuchvalci sněžnými. Pole a příkopy u cest
pestřily se kvítím a dýchaly libou vůní. Slívy tonuly
v bílých květech. Země pokryta byla kobercem šťav
naté zeleni. Vzduchem nesl se lahodný vánek jara,
pozývající lidí k pobytu mimo dům.

Bylo odpoledne sobotní. Lazar s Martou odebrali
se na služby do betanské modlitebny. Od svého
setkání se s velikým prorokem byl Sirův syn ještě
horlivějším v bohoslužbě. Jakýsi niterný hlas mu na
povídal, to že příjemno bude Velikému.

I opatřil si nové Mesusah neboli pouzdro filakterní.
Skládalo se z úzkého, podlouhlého proužku perga
menového s texty písem svatých, jež sám vlastno
ručně byl přepsal ze VI. a XI. hlavy páté knihy Moj
žíšovy. Proužek ten uzavřen byl ve skřínce z drahého
kovu, jež pověšena byla na veřejích domu. Domácí a
příbuzní vcházejíce a vycházejíce dotýkali se uctivě
„Mesusy“, pronášejíce při tom žehnání. Byla to ja
kási památka na uchránění před smrtícím mečem
anděla v Egyptě. Toto filakterní pouzdro chováno
v největší uctivosti. Kabbala*) praví tajemně, na

*) Tajemné učení žid. podání. (Pozn. př.)
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loket-li jen od „Mesusy“ prach nebo špína, že 365
démonů do domu se přižene.

Při návštěvě bohoslužeb v modlitebně nosil Lazar
obyčejně tefillim nebo filakterie na levém rameni
u srdce a na čele upevněné. Byly to „kapsule“ nebo
kožené tobolčičky s pergamenem obsahujícím vý
ňatky z Exodu XIII., 10., XIII., 11—16, z Deute
ronomia VI., 4—9, a XI. hlavy 13—16 verš. Na čele
bývalo takových lístků čtvero. Uvazovalo se pak
tefillim čtyrmi koženými řemínky, jež kolem ramene
byly sedmkrát otočeny.

Ač Lazar věřil v proroka Nazaretského, přece neměl
— v té době — ni nejmenšího tušení, že týž Ježíš v ně
kolika málo letech zruší židovskou bohoslužbu. Proto
se domníval, že ctí toho, v něhož jako v Boha věřil,
přeSným šetřením všech obřadů mošaických. S touto
jeho zbožnosti sdružena byla naděje, že Bůh vnukne
jeho sestře myšlenku, by se vrátila. Za to se často a
vroucně modlíval. Proto také pravidelně přítomen
býval opravdu kráSným službám v betanské modli
tebnici.

Poučná část těchto bohoslužeb záležela hlavně
v předčítání nějakého úryvku z tory nebo-li ha
lacharu, nebo-li zákona a v promluvě nebo ká
zání. Liturgický živel byl hlavní a neobyčejně krásný.
Skládal se z modlitby a z říkání Áronova požehnání,
jak zaznamenáno ve 4. knize Mojž. v hlavě VI.
verších 24—26, konaných levity, kteří byli kněžímiaa
nejenom rabíny.

Před odříkáním „šemy“, jež byla jakýmsi vyzná—
ním víry nebo-li „krédem“, složeným ze slov Deute
romia (VI.,4—9, XI.,—13—24),a Numeri (XV., 37—41),
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udílelo se dvoje požehnání, jež každý žid byl
povinen každodenně se modliti. Požehnání ta byla
velice krásná. Prvni znělo: „Pochválen budiž, ó Pane,
králi světa, jenž tvoříš světlo a děláš noc, jenž pokoj
dáváš a všem věcem bytí; jenž v milosrdenství svém
osvěcuješ zemi a ty, co na ní žijí, a jenž ve své do
brotě den jak den obnovuješ díla svého stvoření. Zve
leben budiž Pán pro slávu díla rukou svých a pro
propůjčování světla, jež byl učinil ke chvále své.
Selah.*) Pochválen budiž Pán Bůh náš, jenž světlo
stvořil!“

Druhé požehnání jest rovněž krásné a plné vrouc
nosti a zbožnosti:

„Láskou velikou zamiloval si's nás, 6 Pane Bože
náš, a slitováním mnohým a přehojným slitoval jsi
se nad námi, Otče a Králi náš. Z lásky k otcům našim,
kteří důvěřovali v Tebe a jež jsi Ty naučil přikázáním
života, měj útrpnost s námi a uč nás. Osvěcuj oči naše
v zákoně svém; pohni srdce naše k ostříhání přiká
zání svých; sdruž srdce naše, bychom milovali a báli
se svatého jména tvého, i nebudeme zahanbeni na
věky. Neboť ty jsi Bůh, jenž spasení chystáš a jenž
jsi vyvolil nás mezi všemi národy, a jenž jsi v pravdě
přivedl nás blíže k svatému jménu svému — selah —
bychom tě velebili a chválili .s láskou tvou velikost.
Pochválen budiž Pán, jenž v lásce chová lid svůj
israelský."

Potom následovalo „krédo“. Z požehnání, jež se
udílelo na konci služeb, můžeme poznati, oč výše
stálo židovské náboženství nad četnými kulty, jimiž

*) „Selah“ 1—tolik jako pomlčka. (Pozn. př.)
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národ israelský byl otočen. Jako poesie toho kterého
národa jest vyhraněním jeho citův a tužeb, tak ve
řejné modlitby poukazují na náboženský jeho názor.
Ze závěrečného požehnání jásala radost. A jak by
nebyla plesala nadšením hruď každého žida, když na
slouchal těmto slovům:

„V pravdě ty jsi Jehovah, náš Bůh a Bůh otců našich
a král náš a král otců našich, náš tvůrce a skála našeho
spasení, pomocník a osvoboditel náš. Jméno tvé jest
od věčnosti a není Boha kromě tebe. Novou píseň
zapěli, co vysvobození byli od zpívání na březích řek
babylonských. Všichni společně jali se velebiti tebe,
svého krále, říkajíce: ]ehovah panovat bude po věky
všecky. Pochválen budiž Hospodin Bůh, jenž vy
trhl Israele z rukou nepřítele!“

A co se Lazar s Martou pomalu domů z modlitebny
vraceli, opakovali si slova jednoho z oněch dobroře
čení: — Osvěcuj oči naše v zákoně svém; sdruž srdce
naše, bychom milovali a báli se svatého jména tvého;
i nebudeme zahanbeni na věky.

— Kéž by se naše sestra byla řídila duchem naší
modlitby! posteskl si smutně Lazar.

—-_Nermut se přespříliš, pravila Marta, ty víš, že
nás Marie dosud miluje. Však se ona zase k nám vrátí.

——Myslíš, ty těšitelko?
— Zajisté, a veliký prorok, jenž k nám co nevidět

zavítá, jak nám jeho posel oznámil, odpustí jí, je-li
Bohem, jak ty pravíš.

— Bylo by mě hanba míti ji u sebe, až Svatý přijde,
nato Lazar.

— Ne, mýlíš se, v odvěť dala Marta. ]e-li Bohem
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opravdu, rci, nebude míti s ní slitování? ó, kéž by tu
již byla! Tvůj poslední posel k ní vypravený — ———

— Přijat byl už vlídněji než jeho předchůdce. Po
sledně byl v Magdale — Zamlech. Ujišťoval mě, že na
tváři Mariině patrny jsou teď známky zármutku.
Nezastal tam už také žádných hostů, a Amar zas píše,
že přestalo již nesmyslné rozhazování, ježto za své
vzalo noční banketování.

— Kéž by ji Bůh otců našich a veliký ten prorok, —
v něhož já už více než polovičatě věřím, — domů
přivedl! děla Marta.

— Amen! Amen! ó, sestro, jakou radost působíš
srdci mému! Až ho spatříš, jistě v něho uvěříš. O tebe
se, moje drahá Marto, nebojím. Tobětřeba jenomjednou
shlédnouti jeho královské vzezření a podívati se mu
do jeho podivných očí.

— Doufám, že tomu tak bude, nato Marta vážně,
neb i ona cítila jakousi prázdnotn v srdci svém.

Byl jeden z těch snivých orientálních večerů letních,
jež zrovna lidi pod širé nebe vyhánějí. I Lazar se
sestrou nemohli kouzlu jeho odolati. Bylit se uchýlili
do „impluvia“, kdež do sebe lokali svěží vzduch vůní
ranních růží (v kbelících kolem vodotrysku) prosycený.

Poručili, aby jim k večeři prostřeno bylo na dvoře,
z něhož viděti bylo do zahrady a na kOpce za ní se
vypínající. Poseděli si hezky dlouho u večeře. Měsíc
rozléval vůkol svůj stříbřitý jas, čině viditelnými vzdá
lené předměty. Zvláště do očí bil obílený hrob Sirův.

Lazar, nemysle na nic přesného a určitého, po
hlížel k hrobce, když pojednou Spatřil mihnouti se
mimo obílené stěny její jakousi pcstavu. Domnívaje
se, že to někdo z domácích lidí tam sbírá zeleninu
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k zítřejšímu obědu, nebo že někdo z betanských
chudých, — jimž vždy otevřena zůstávala zadní
vrátka, — v zahradě vypomáhá, —-nevěnoval Lazar
dále pozornosti tomu zjevu.

Také Marta byla onu osobu zahlédla. Čekala, že se
bratr o tom zmíní. Ale když se Lazar k tomu neměl,
pravila“ posléze: — Nezahlédl jsi nikoho v zahradě?

— Nějaká chudobná osoba z městečka to asi bude.
Neobtěžuj jí, Marto. Ať se nasytí z hojnosti naší.

Za řeči o tom došla ona osoba až „impluvia“. Kdo
by to byl, nemohli poznati. Dlouhé pocestní roucho
zakrývalo její tvář, z níž vidny byly toliko oči a kouSek
čela, na němž se blyštěly obvyklé zlaté plíšky.

Lazar vstal. Mrzel se trochu. Bylo to něco neobvyk
lého, že Se cizí OSOba,třebas to nebylo Spojeno s žád
nými obtížemi, opovážila vniknouti až do domácího
ústraní. Zakuklená postava se blížila. Ať to byl kdo
byl, Lazar viděl, jak Se všecka třese a chvěje roz—
čilením.

—- Byl by to — začal Sirův syn, než s odpornou
hrůzou zklamání započaté věty nevyslovil.

——Lazare, bratře můj! Smím se nadíti přijetí?
— Marie! Marie! 0, má drahá! vzkřikla Marta a

rozběhnuvši se objala svou sestru, pokrývajíc polibky
její ruce a čelo, plačíc a smějíc se zároveň.

Lazar pohnutím nebyl slova mocen.
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Kapitola XVII.

Schůzka.

V
těstí zavládlo teď v Betaníí. Maria věděla, že
jí bratr a Sestra odpustílí. Lazar při své známé

laskavostí na nic se jí netázal, nechtěje rozjítřovatí
rányr v srdci Mariině. Dost se toho dověděl od Josefa
z Arimateje a od Nikodéma, co sestra jeho v poslední
době prováděla. Zejména Nikodém ze šíroka a do
podrobna líčil její ohavnosti. Bylt od přirozeností
trochu uplkaný, přežvykuje rád v ústech různé klepy
a vykládaje je na krámek s oním „gustíčkem“, jaké
tak často na jevo dávají povídavé, třebas ne zrovna
zlomyslné osoby.

Josef byl zdrželívější, než neméně strohý ve svých
žalobách. Jak se podobalo, rmoutil Se více pro po
skvrnu uvalenou na dobrou pověst svého starého
přítele Sira, než nad hořem Lazarovým a Martiným,
nebo nad neštěstím samé Marie. Než zmlkly teď ne—
příjemné řečí obou těchto přátel a osten, kterým často
své žaloby píchlavýmí učinili, otupen byl teď šťastnou
pravdou o bezpečném návratu Mariině a její ochotou,
s jakou vstříc vycházela každému přání, jak Lazarovu
tak Martinu.

V ústraní pokoje Mariin hněv na Decía, o jehož
odchodu do Říma se byla dověděla, byl strašný a
prudký. Každá žilka, každý nerv se v ní bouřil proti
tomu nevěrnému milenci. Zakoušela však jenom
toho, co tisíce žen před ní zkusílo a co trpětí budou
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až do skonání věků, neblahých totiž, ale neodvratných
následků nerozvážně a nemístné lásky. Milovala Ří
mana vroucně a tak mu byla oddána, že se nehrozila
ani odsouzení svého lidu. Obětovala mu vše, a proč?
Aby poznala, že ten prostopášník nebyl hoden tak
velikého klenotu, — a úvahy o tom byly příčinou je
jího ted' třeštění. Celé neděle po svém návratu krvá—
celo a ubolévalo její citlivé, vznětlivé srdce při po
myšlení na ztroskotání, jehož její láska byla doznala.

Ve své prostnosti a bezstarostnosti, v níž její dří
vější život plynul, věděla pramálo o zkaženosti světa
kolem. Proto byla n e p ři p r a v e n o u, když opu
stila ochranný krov domácí, by se stala ženou netoliko
jinověrce, nýbrž přímo pohana, — věru špatně při
pravenou podstoupiti boj s okolnostmi, jež za těch
památných měsíců poznala. Zbavivši se — samo
chtíc — vůdčí ruky, již doma měla, stala se svou
vlastní n e 2 k u š e n o u paní. První neděle byla
zbožňovanou ženou ——královnou vojenského důstoj
níka, jenž ji zahrnoval pravou, ač pomíjející láskou,
jak se dále ukázalo. Brzo se jí nabažil — a tu Se uprch
líci z domova otevřely oči.

Když pak ji Decius úplně opustil, tu napadlo Marii,
ze by ji v Betanii nepřijali. Na neštěstí nejsouc zá
vislou na bratrově pomoci, zvolila dráhu, jež bezmála
srdce její zlomila a jež teď, co byla opět v bezpečnosti
doma, při pouhé vzpomínce (na ni) vháněla jí ruměnec
studu do tváře.

Byla povděčna Lazarovi a své sestře za laskavé
přijetí. Cestou domů, když se byla zjevně rozhodla za
nechati svého dosavadního prostopášného života, nej
více se lekala, — jak se domnívala, že tomu tak bude,
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——přísných a hněvivých Otázek Lazarových. Zatím
však dostalo se jí od něho nejšetrnějších ohledů a
více nežli Sesterské lásky od chladné Marty.

Před svým odchodem neslyšela Maria ničeho od
Lazara o podivuhodném prorokovi, neboť, jak se
laskavý čtenář dovede ještě upamatovati, — vracel
se z památné cesty na sever ze své návštěvy
v Káni právě té nocí, co ona z Betanie prchala. Slý
chala arci často bratra vyprávět o pacholíčkovi z Naza—
retu, jehož korunování (růžemi) za krále byl svědkem,
a často se — za těch lepších dnů — přidávala k jeho
mínění, že snad pacholíček ten je zaslíbený Messiáš.

Teprve teď po svém návratu dověděla se od bratra,
jenž opět a opět vykládal o svých zkušenostech v Káni,
o proměnění vody ve víno, že onen Divotvůrce je to
tožný s nazaretským pacholíkem, ale nezmínila se
sama ani slovem ani bratrovi ani sestře o tom lásky
plném pohledu, kterým na ní pohleděl týž prorok u je
zera Genezaretského.

Zkušenost bratrova a její vlastní prochvívala ji
hrůzou. ó, _osvědčí-lí Se prorok ten býti vyvoleným
Božím, zdaliž nebude moci povznésti ji z kalu a rmutu,
do něhož byla padlaP! Doufala a toužila sama jaSně
nevědouc po čem. Cíše rozkoše proměnila se jí v kalich
trpkosti. Zdaž nebude moci ten, jenž až do nejtajněj
ších záhybů duše její nahlédl, poskytnouti jí útěchy?

Bůh, — toho si byla dobře vědoma, — shlíží na ní
s neúprosnou přísnosti. Netroufala si k Němu pozved
nouti zraků svých ani za odpuštění ani za slitování.
Zdaž nebyl jehovah Bůh hněvivý, — rychlý k potres
tání a potření hříšníka? — Než, jestliže ten ]ežíš,vv!
v jehož božství bratr tak pevně veri, přijde a Bohem

202



se osvědčí, zdaž nebude ona moci nadíti se od něho
odpuštění a pokoje? Zdaž už pro ni mnoho neučinil?
Jediný slitovný, láskyplný pohled z očí jeho zastavil
ji na její šílené dráze. Teď bylo její nešťastné srdce
prázdno. Cítila se schopnou silné lásky k tomu, jenž
by dovedl vyhověti její duši a ztišiti nepokoj jejího
srdce. Celá její přirozenost hlasitě se dovolávala ně
koho, jehož by mohla milovat, — na něhož by mohla
přenésti všecku náplň lásky své.

— Kdož ví, opakovala si opět a opět, nebude-li
moci ten Veliký ukojiti touhy Srdce mého? Neozývá-li
se teď celé judsko a Samařsko chválou jeho činů?
Zdaž jsem já sama neviděla moci jeho a na sobě jí
nepoznala? Vpravdě musí Bohem býti, kdo takovou
moc má. Zdaž nepraví zprávy, že všecky zázraky,
jež koná, činí, aby zmírnil neštěstí a bědy a zapudil
bola smutek ze srdcí lidských?

VZpomněla si, že přede dvěma dny ubírali se Betanií
dva slepí, potulní žebráci, jež za svého pobytu v Mag—
dale živ11a, prozpěvujíce a chválíce Boha a toho veli
kého proroka za to, že jim vrátil zrak. Ubírali se tudy
do Jerusalema, by v chrámě přinesli obět děkovnou.
Zdaž ten, jehož Srdce jato bylo všelikou bídou lid
skou, nebude míti slitování s její bídou a neodejme
od ní zármutku, jenž zkaluje teď její život? Má-li
takovou útrpnost s tělesnými bědami, zdaž nebude
míti útrpnosti s hořem duševním? Ach, čeho by se
nadála od něho, kdyby se s ním mohla ještě jednou
setkati?

Nelíčená byla tudíž její radost, třebas jí neproje
vila, když se od Lazara dověděla, že veliký Divotvůrce
míří do jerusalema a že za několik málo dní zavítá
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Se svými učeníky do Betánie. Zvláštní posel Zpravil
Lazara, že ježíš, jak mu byl slíbil, k němu přijde a
v jeho domě pobude.

Od toho okamžiku, co Lazara to oznámení došlo,
až do příchodu vzácného hosta — tři dní po té nalézal
Se ve stavu radostného očekávání. Na návštěvu tu
myslil ve dne, jí se obíral v noci. Ve dne počítal ho
diny, kolik jich ještě uplyne do té chvíle. Na zahradu
a háje, na řeku a moře uvalena „kontribuce“, by
svým dílem přispěly k zásobení tabule. Celý dům byl
vysmejčen a čerstvým chvojím vyzdoben. Sloupy
„peristylu“ tonuly v záplavě věnců. Mnoho zvláštních
lamp bylo na dvoře zavěšeno a kbelíky s kvetoucími
keři střídajíce se s květináči obejímaly i m p l u vi u m.

Lazar ku poctě prorokově pozval více hostů.
Josef z Arimateje slíbil, že se najisto dostaví. Poví
davý a pochybovačný Nikodem rovněž slíbil přijít,
ač pravil, že má mnoho otázek nachystaných na pro
roka, jež však, — netroufá, že by mu dovedl zodpo
věděti. Marta, již za krk zapadla starost o pohoštění,
přibrala si na pomoc Miriamu, dceru Zadiele Ben
Israele. Bratr zanedbával svůj obchod. Což pak ne
běželo o mnohem důležitější událost než o vydělávání
peněz? Zamlech, syn arabského šejka, pověřen byl
vedením obchodu v ]erusalemě. Pathira prosil tak
snažně, by mu dovoleno bylo zůstati v Betanii, až
veliký prorok tam zavítá, že mu Lazar vyslyšení prosby
té nemohl odepříti.

Když se dům začal hosty plniti, dostalo se Marii
nejednoho opovržlivého úšklebku, ledového pohledu.
Když za nakupování různých potřeb k pohoštění veli—
kého proroka v jeruSalemě se střetla se svými býva

204



lými družkami, nechtěly se tyto k ní znáti, ba mnohé
z nich zrovna se jí štítily. Jedinou výjimku v té pří
čině činila Miriam. Maria a dcera Zadielova znaly
se od dětinství.

Nedomnívejte se však, že „počestní“ obyvatelé
jeruSalemští největší vinu Mariinu spatřovali v pře
stoupení m ravního zákona, — v tom ohledu do—
vedou lidé ne jedno, nýbrž hned obě oči zamhouřiti,
— nýbrž v tom, že urazila veřejnou slušnost.
Toho vám svět nikdy neodpustí. Mariino postavení
bylo tedy trapné, a nebýti laskavostí citlivé Miriamy
a lásky sestřiny, bylo by přímo nesnesitelným bývalo,
neboť čím více se hodina návštěvy blížila, tím více
zdálo se nepřátelské smýšlení proti ní růsti.

Konečně už už sklánělo se slunce — třetího dne —
k západu. Ježíš očekáván byl před jeho západem.
H05podář dal rozestaviti hlídky podél cesty do Jericha
vedoucí, aby ho neprodleně zpravily o příchodu pro
rokově. Rodina a hosté čekali klidně ve svých komna
tách na znamení, ohlašující příchod Velikého. Po
jednou zaslechl Lazar první výkřik z dálky na silnici.
A výkřik ten letěl od úst k ústům rozestavených hlídek,
až hosté zaslechli před zámečkem volání: — Už jde!
Už jde! Veliký prorok se blíží!

Lazar a Marta, Miriam a Maria, jež se všecka chvěla
rozčilením a neurčitými nadějemi, Josef a Nikodem
vyšli k hlavním vratům zámečku, aby vzdali návštěv
níkovi patřičné přivítání. Postavili se na kamenný
výstupek tak krok či dva nad úrovní silniční stezky.
S ]ežíšem ubíralo se asi dvanáct nebo dvacet osob.
jsa ještě od zámečku kousek vzdálen, obrátil se ježíš
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k provázejícím ho a většinu z nich odpravil do jeru
salema, podržev u sebe toliko tři, jižto se zdáli jemu
příbuznějšími a již mu byli zvláště oddáni. Byli to
jakub a jan, oba z Betsaidy pocházející, a poněkud
mrzutě vypadající muž vážných tváří a prudké po
vahy. To byl Petr, jenž vedle Mistra zaujímal ve sboru
jeho učeníků první místo.

'ježíš, kousek před trojicí svých průvodců, zaměřil
pomalu se silnice k domu; ti, co na výstupku stáli, ne
spouštěli s něho očí. Příchod velikého Divotvorce,
jehož pověsti byla teď plná země, různě působil na
čekající. josef z Arimateje byl patrně rozčilen, jak
vidno bylo z pohybování se jeho rtů a chvění jeho
dlouhé brady. Nikodem pojednou ztratil „výřečnost“,
— najednou opustila ho pamět tak, že si nemohl a ne
mohl VZpomenouti na žádný případný citát z Mišny.
Bezděčné pomžikování jeho očí svědčilo, že jest obětí
silného vzrušení mysli.

Lazarova tvář plála radostným rozčileníma oddanou
úctou. Marta, neméně dojatá, pozorovala po očku svého
bratra. Konečně nemohouc už svého pohnutí zdolati,
pravila, co jí slzy po tvářích kanuly: — ó,. jistě jest
on Bohem! Věřím! Věřím! Na ta slova záblesk radosti
vyšlehl z očí Lazarových.

Miriam horlivě pozorovala blížícího se velikého
učitele. Také ona měla své naděje. Čeho očekávala?
Pojednou zasvítily radostně i její zraky. Poznala
tuchOu lásky v ježíšovi hosta svého otce, jenž tak
moudře před lety diSputoval s učenými muži ve chrámě
a jenž jí učinil onen poZoruhodný slib. Lazar v Káni
nepoznal hned v prorokovi pacholíka z Nazaretu.
Miriam však svým ženským nazíráním hned poznala
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hosta svého otce. Srdce prudce jí bilo a aby tlukot
jeho poněkud zmírnila, přitiskla rukou svých k prsům
svym. —

jedna osoba byla se na zad ukrčila. Maria byla nu
cena opříti se o veřeje. Ruce sepjaté měla Spuštěny
jakoby ku pokorné, dojemné prosbě. Její krásné vlasy,
vyřinuvší se 2 pod turbanu, rozlévaly se bujně po je
jích ramenou. Teď nebylo na tváři jejího líčidla ní na
obočí a řasách surmíkové barvy, ni zlatých plíšků
na čele, avšak nikdy nevypadala kráSněji než teď ve
své unylosti a v žalu svém. Stopy její duševní tragedie
byly nesmazatelně vryty v její líce, ale strázeň dušev
ního bolu nezničila její krásy a půvabnosti.

Co se host pomalu blížil, viděli diváci, že je vyšší
postavy než většina mužů. Ač teď dlouhou cestou
byl—takunaven, že kráčel poněkud nahnut, přece jeho
celý zjev dýchal podivuhodnou důstojnosti sloučenou
s klidností nikdy neochvějnou. Svrchní roucho jeho
bylo vlněné, lehce tkané a barvy ze šeda do hněda.
Bylo všecko zaprášené. Sandály na nohou jeho byly
staré a silně obnošené. Přivázány je měl řeménky
k nohám, jež byly opuchlé a zapálené od mnoha pu
tování

Ač úbor jeho ničím se nelišil od šatů chudého lidu
galilejského, přece vyzařovala z jeho postavy velebnost
spojená s milou blahovolností. Hlava jeho byla ne
pokryta. Bujné kaštanové vlasy, v půli hlavy roz
česané, vlnily se mu po ramenou. Vidlicovitě roze
klaná brada byla světlejší barvy než vlasy, skoro do
ryšava přecházející. elo, —-přes to, že bylo neustále
vystaveno slunečnímu úpalu a větru, bylo jako ala
bastr bílé.
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V té hleděly jeho oči — jako po namahavé pěší“
chůzi — unaveně, nicméně vyznačovaly se neobyčej
nou pronikavostí, a když na někom utkvěly, převeliká
láska a dobrota z nich zářila. Duše pod jejich pohledem
měkla a ochotně Se poddávala. Dobrota a pevnost
trůnily mu na tváři; hled očí jeho plný nevinnosti a
milostnosti provázen byl výrazem důstojnosti a hlu
boké moudrosti. V očích jeho tetelil Se chvílemi takový
smutek, že vám — do nich hledícím, bylo do pláče,
ale zároveň smutek takový, že budil ve vás představu
nevyčerpatelné lásky. Maria se do nich podívala, a
s radostí viděla v nich také — odpuštění.

Líbezný, milý úsměv rozlil se po tváři Ježíšově,
když došel čekajících ho u vchodu. Pravil: — Pokoj
domu tomuto!

Lazar pohnutím omdlévaje klekl ve dveřích, aby
hosta uvítal. Vzav uctivě Ježíšovu pravici, pravil, co
ji ke svým rtům tiskl: — Pane můj a Bože můj! Vítán
buď, Mistře! Vítán buď pod mou střechu!

ježíš ho laskavě zdvihl, načež se na ostatní přívětivě
usmál. Lazar odvedl neprodleně čtyři hosty do atria.
Donesena voda. Pathira vyprosil si, aby směl sám
osobně nohy umýti velikému učiteli. Když byly nohy
hostům umyty a vonnou mastí pomazány, odvedl je
hostitel ihned za stůl.

Přítomnost Ježíšova mocně působila na všecky, ——
i na pochybovačného farisea Nikodema. Všichni za
chváceni byli velikou láskou k Ježíšovi, takže večeře
ona byla pravými hody lásky. Srdce v nich hořela při
jeho slovech. Když mluv1l, všichni lpěli na jeho rtech
a uctivě čekali odpovědi na své mnohé a různé otázky
ohledně jeho úřadu a zázraků.
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Za tabule hovořeno nenuceně a srdečně. Jednou či
dvakrát dostal se Arimatejský s Petrem do ostré
poněkud půtky slovní ohledně rázu pravého poslání
velikého učitele. Petr byl velice vznětlivý. Patrno to
bylo z jeho řeči, jakmile se do hovoru dal. jakub a
jan více než jednou musili se usmáti jemnému poká
rání, jehož se Petrovi od Mistra dostalo za příliš hor—
livé nebo výstřední tvrzení. Tito důvěrní přátelé
Kristovi bývali často svědky podobných výjevů a
třebas že po přání Mistrově Petrovi prokazovali ve
likou úctu, přece si jenom na jeho útraty nevinně za
vtipkovali, když se mu pokárání dostalo. Z celého
Petrova vystupování bylo zřetelno, že celé srdce jeho
a všecka láska jeho platí velkému Divotvorci.

Po večeři uchýlili se hosté na střechu. Lazar rád
by byl věděl, jak bude ježíš na Marii pohlížeti. Pozo
roval napjatě sestru svou za tabule. Vida její nesnáze,
umínil si, že poví ježíšovi její smutnou historii, než
z toho si povídal, že prorok jako Bůh beztak musí
všecko znát, a že tudíž bylo by zbytečno, aby mu
o tom vykládal.

jednou zahlédl Ježíše zvláštně se na Marii zadívati.
Lazar viděl, že Maria, jež kousek opodál seděla, po
hled ježíšův zachytla, silně se zapýřila a oči na talířek
před sebou upřela. Neušlo také Lazarovi, jak se všecka
při tom pohledu zachvěla.

Maria — v očích židů — viny své nenapravila,
neodkála._Proto i bratrovi hosté chovali se k ní chladně,
nevšímavě. jediná dobrosrdečná Miriam s ní za tabule
mluvila. jinak seděla za stolem tiše a nepozorována.

Když se hosté byli zdvihli, aby se na střechu ode
brali, zůstala Maria pozadu. Bratr jako hostitel ukazoval

14 Sirův nyn. 209



Společnosti cestu, ponechav starost o následující
ho Martě. S sebou vzal Lazar tři učeníky' Mistrovy,
vyzvav známější, aby ho následovali, Martě přenechav
péči o samého ježíše. Marta však asi úmyslu bratrovu
neporozuměla a pustila se za ním s Josefem a _Niko
démem, takže na dvoře zbyl Ježíš samoten s Marií.

Četné lampy na stolech a kolem nich ještě jasně
hořely. Maria probravši se ze svých dum viděla, že
s Ježíšem osaměla. Nesměle, prosebně vzhlédla k němu.

— Maria!
Při zvuku toho pronikavého, ale libozvučného hlasu

rozproudila se rychleji krev v jejích žilách. Z hlasu
toho zvučela síla, sympatie, slitování a láska. jakoby
u vytržení, ani jasně nevědouc, co činí nebo kam míní,
ale puzena jakousi neodolatelnou mocí, vstala od stolu.
Upřela toužebně lačný pohled na tu tvář, oči její do
prošovaly se smilování a odpuštění, lkaly, -—jak jen
lidské oči lkáti dovedou, — aby jí neodsuzoval, aby
jí neopouštěl, aby jí nezavrhoval od sebe, aby jí ne
vrhal znova na nebezpečnou plavbu po moři tohoto
života. V tom okamžiku viděla všecku hrůzu svého
hříchu, pociťujíc jeho tíhu zrovna krušivou. Ježíš ne
promluvil, když ho blíže došla. Toliko se na ni podíval
pohledem plným laskavé útrpnosti a slitovnosti. Maria
viděla jenom ten pohled, ale přese vše to věděla, že
rty jeho se otevřely, aby-jí udělily milostivého od
puštění.

Její zraněné Srdce bilo láskou a lítostí. Věřila v toho
jediného před sebou. V hloubi duše své byla přesvěd
čena, že je Bůh. I vrhla se před ním na kolena, slova
nemluvíc. Však on zná celou její historii a porozumí ji.

1 plakala — tu na podlaze klečíc — usmiřující slzy
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lítosti, co se vzlykotem celá její postava zachvívala.
A co jí slzy proudy po tvářích kanuly, srdce její ja
koby vyměněno bývalo. Libý a sladký mír a pokoj
usazoval se v něm. Věděla, že jí nezavrhl, a 6, té bla
živé vědomosti! ó, té radosti! Nalomená třtina nebyla
dolomena. On věděl, kým byla, — a přece jí odpustil!
To jí stačilo. Od této chvíle bude její život ustavičnou
obětí. Zkroušenost její smaže její minulost. Ležíc na
zemi čekala na to slovo, jež navždy zjedná pokoj její
uštvané duši. Konečně nalezla v něm toho, na něhož
vylíti mohla všecko bohatství, všecku náplň své milu
jící 'duše, — dušeteď očištěné zkroušeností a heroickým
předsevzetím posilněné.

——Maria!

——Mluv, Pane a Mistře můj!
—-Odpouštějí se tobě hříchové tvoji, poněvadž

miluješ mnoho.
Cítila účinek božských těch slov. Jakoby velikánské,

těžké břemeno, jež ji tak dlouho k zemi bylo krušilo,
s ní bylo vzato a odstraněno. Čistá a nevyslovitelná
radost naplnila její duši. Za proudu šťastných slz
vstala a ujavši Pána za ruku, skrápěla ji důkazy vděčné
lásky. Všecky pochybnosti a obavy její zmizely. Svatý
a tichý pokoj rozhostil se v její duši. Učinek toho
zračil se na její zářící teď tváři, třebas že se dosud
slzy chvěly na jejích řasách.

V okamžiku zanícené Mariiny radosti, co ještě lpěla
na ruce toho, jenž jí odpustil, vrátil se její bratr chvatně
na dvůr. Zpozoroval, že hlavního hosta na střeše není,
i obával se, aby mu to snad nebylo vykládáno za ne
zdvořilost. Na první pohled postřehl změnu, jež se
s jeho sestrou udála. Udivením a vděčností oněmělý
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stál tam s rozevřenou náručí. Posléze nabyv řeči,
pravil: — Pane, ty víš vše?

— Ano, a láska její zjednala jí odpuštění.
ježíš a Lazar zaměřili ke schodům, tento o něco

napřed, ukazuje Mistrovi cestu. Když byli tak se dva
schody slezli, obrátil se ježíš a ukazuje na Marii, pravil
Lazarovi: — Chovej v lásce a vážnosti, příteli, sestru
svou, nebot miluje mne mnoho!

Maria stála jako u vytržení. Příbojová vlna lásky
a světla zaplavila duši její. Tvář její byla poněkud
vzhůru obrácena. Prsty měla sevřeny a držela je pod
bradou. Měsíční světlo dopadalo plným jasem na její
krásné líce, paprsky jeho měnily v diamanty ostatky

5112na řasách jejích a laškovaly s jejími rozpuštěnýmiv asy.
Stála tam, co se jí srdce div nerozpuklo novými

dojmy, veliká kajícnice lásky pro všecky budoucí věky,
na prahu dráhy, jež byla zázrakem pro pokolení lidské.

Betanští obyvatelé byli plni lásky k velikému pro
rokovi. Také Šimon malomocný, soused Lazarův,
pozval Ježíše, by s ním stoloval. Lazar a tři učeníci
odebrali se tam spolu s Pánem. Kromě bratra nevěděl
nikdo o tom, že ježíš Marii odpustil, a tož ostatní
hosté v domě Lazarově chovali se nadále chladně k ní
a vyhýbali se jí. Než ona si teď nebrala k srdci chlad
ných pohledů a úšklebků druhých. Myslila teď jediné
na to, jak by poctila velikého proroka, jenž se tak
laskavě k ní zachoval.

Co ježíš seděl za stolem v domě Šimonově, vstoupila
Maria klidně do hodovní síně a stanula za lehátkem,
na němž Kristus odpočíval. Duše její naplněna byla
mocným pohnutím a slzy jako hrachy kanuly s očí
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jejích na nohy toho, jenž v noci před tím byl na ni
shlédl s takovou láskou. Posud pokládána byla za ve
řejnou hříšníci, a nebylo jí tajno, že její přítomnost
pokládána bude za opovážlivé vetření se do domu Ši
monova. Než vděčnost k prorokovi učinila ji smělou.
Byla ochotna snésti pokoření od Šimona, jenž zajisté,
jakmile ji Spatří, vyčte jí, jak se mohla opovážiti
k němu vejíti?

Vzácná vůně masti, jíž pomazala hlavu Kristovu,
rozlivši se po celé místnosti, upozornila na ni hosty.
Vzdychla si Spokojeně, když uznamenala, že čin její
byl velikému prorokovi milý. ]edva slyšela reptání
mnohých, jakož i slavnou přípověď ]ežíšovu: — Amen,
pravím vám: kdekoli kázáno bude evangelium toto
po celém světě, tam bude se vypravovati na památku
její také to, co učinila ona. Celá bytost její, život, všecko
myšlení a dychtění, všecka její nepomíjející láska
svědčily Velikému před ní. Padla znova k nohám ve
likého Odpouštějícího, co on jí veřejně rozhřešoval:
— Odpouštějí se tobě hříchy tvojei, a když povstala
rehabilitována a očištěna před svými příbuznými a
sousedy, srdce její překypovalo takovou vděčností a
láskou, div se jí nerozskočilo. Klidně posbírala stře
píny alabastrové nádoby a složivši je do závoje svého,
vzdálila se, nevšímajíc si hněvivých pohledů ani re
ptání mrzících se" hostů. Láska učinila ji smělou. Tato
láska měla býti bolestně raněna v příštích dnech.
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Kapitola XVIII.

Lazar.

Kristus pobyl několik dní v domě toho, jehož nazvalsvým přítelem. Za té šťastné doby zvěděla rodina
Lazarova mnoho o povaze království, jež Mesiáš
založiti měl.

Za tichých večerů na střeše nebo besedování kolem
vodotrysku na dvoře vykládal Ježíš svému příteli, že
království to nemá míti povahu a ráz světského pan
ství, nýbrž vlády nad dušemi lidskými. Nové učení
lásky že má světu býti zvěstováno.

Maria denně pila velikými doušky z lásky té. Nikdy
— dobrovolně — nescházela ve společnosti ježíšově,
nýbrž dychtivě poslouchala slova, jež z úst jeho vy
cházela. Jakýsi druh svaté familiarnosti (důvěrnosti)
zavládl mezi členy rodiny a jejich božským hostem.

Kristus četl v srdcích všech. V Lazarově viděl krás
nou prostnost mužné povahy a velmi ho miloval. Lazar,
jemuž byl v těchto posledních dnech nový svět zjeven,
lásku tu vroucně opětoval. Pochytil trochu z toho
ducha lásky a sebeobětavosti, jejž veliký učitel svým
stoupencům vléval. Více než jednou vytasil se za té
návštěvy se žádostí, kterou byl ponejprv v Káni před
nesl, aby mu dovoleno bylo Krista následovati na jeho
cestách. Než opět mu to bylo odepřeno slovy, jež mu
byla tajemstvím:

— Nemůžeš teď, Lazare, se mnou jíti, avšak skrze
tebe velice oslaven bude Bůh.
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Lazar se podrobil a už se toho více nedomáhal.
Častokrát v následujících měsících uvažoval o tomto
tajemném výroku Páně, nemaje ani tušeníčka o zvlášt
ním a ojedinělém poznání, jehož se mu mělo jednou
dostati.

Poslušen vůle toho, v něhož jako v Boha věřil, se
trval tedy spokojeně doma, hledě si domácího hospo
dářství a obchodních záležitostí. Mnozí z jeho Známých
v jerusalemě věděli, že měl ve svém domě betanském
Ježíše — hostem. Často se dotazovali na podrobnosti
té návštěvy a zdali se za ní nějaký zázrak udál. On
však zřídka jenom na takové otázky odpovídal.

Sirův syn viděl v obrácení Mariině veliký zázrak,
ale nezmínil se o tom před svými přáteli. Tak se stalo,
že veřejnost nic nevěděla o změně jejího srdce. Ona
pak si nežádala, by to ve známost vešlo. jí stačila
radost, že je jí odpuštěno. O to, co druzí o ní mluví,
teď se nestarala.

Náš mladý obchodník pilně sbíral zprávy, jichž se
mohl dopídit o velikém učiteli od četných kupců, kteří
k němu do krámu přicházeli. Sotva kdy panovalo
v jerusalemě tak veliké vzrušení, jako když se tam
donesla zpráva o vzkříšení mládence naimského. Vzkří
šení dcerušky Jairovy rovněž vyvolalo veliký podiv.
Jméno ježíšovo bylo na rtech všech. Někteří pochy
bovali o pravdivosti těch zpráv, byly přílišneuvěřitelny.
Mnozí z kněží připisovali to kouzlům a čarám. Ve
všem judsku, najmě však v Jerusalemě mínění se
rozcházela. Maria a Marta a bratr jejich plesali.

Tak v polovici druhého roku veřejného působení
Ježíšova pozoroval Lazar s hrůzou vzmáhající se ne
přátelství proti ježíšovi, jež na jevo dávali vlivní židé,
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zvláště pak farizeové a mnozí z chrámových kněží.
Bezelstná duše Lazarova nemohla pochopiti, proč se
ti lidé na odpor stavěti chtějí tomu, jenž kudy chodil,
všude dobře činil. Ať už toho byly pohnutky jakékoliv,
tolik jisto bylo, že prorokovi hrozí nebezpečí. Tou
měrou, jakou ho miloval a ctil, rostly jeho strachy
o něho. Nemohl pro samu starost o Ježíše ani spát,.
také jisti mu nechutnalo.

Zdržuje se skorem stále v Betanii v těch dnech a
ponechávaje vedení obchodu spolehlivým rukoum,
věnoval se Lazar svému zamilovanému zaměstnání,
přepisuje s největší svědomitostí pro chudší modli
tebny zákon. Byla to práce únavná a vysilující.

O slavnosti posvěcení chrámu, v prosinci druhého
roku veřejného půsObení Kristova, doprovázel ho La
zar do svatyně. Co tam meškali, nemálo pomátlo Si
rova syna a neobyčejně ho rozčililo, když slyšel pro
roka mluvit o své smrti. Pravil těm, kteří se kolem
něho tísnili, že chce jako dobrý pastýř položiti život
svůj za ovce své. A aby snad slovům jeho špatně ne
rozuměli, pravil zcela určitě:

— Nikdo neod'nímá ho (života totiž) ode mne, nýbrž
já jej dávám sám od sebe. Mám moc jej dáti a mám
moc jej zase ujmouti.

Roztržka strhla se mezi těmi, co ta slova slyšeli,
jeden pak z rabínů přistoupiv k němu, pravil: — Do
kavad držeti budeš duši naši v napnutí? jsi-li ty Kristus,
pověz nám to zjevně!

Jak Lazarovi tak i apoštolům zdálo se, že nadešel
teď rozhodný okamžik. Onen měl za to, že Divotvůrce
prohlásí ted' zcela určitě, proč a od koho je poslán a že
mocí, kterou takové zázraky Způsobil, pohne všechna
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srdce a myslí, by ho jako Mesiáše uznaly, a že hned za
ujme nad nimi jak časnou tak i věčnou, neboli pozem
skou a duševní vládu.

Všecek vzrušen naslouchal Lazar Kristově na to
odpovědi.

Za podivuhodné na to řeči, ve které prohlašoval
své božství, hluk s prvu jenom nesouhlasu se podo—
bající čím dále tím více se vzmáhal. Lazar následkem
toho mnoho z řeči té přeslechl. Zaslechl ho jednu chvíli
tvrditi: —A já jim —ovcím svým —dávám život věčný.

Další však slova Kristova opět zanikla — pro něho —
v hluku, až protlačiv se k němu blíže, opět slyšel: ——Já
a Otec jedno jsme!

Na to prohlášení vztek židů docela se rOZpoutal.
Začali se na něho sápat, aby ho na kousky roztrhali.
Jiní chápali se kamení, aby jej kamenovali, toliko
obava, aby snad svých přátel nezranili, zadržela je,
by jím po něm nezačali házeti.

— Prchni, mistře, prchni! vykřikl Lazar nanejvýše
vzrušen. Viz, ten bezhlavý lid usiluje o tvoje bezživotí.
Já a věrní tvoji zadržíme' je, než jim unikneš.

Rozzuření židé strhli se kolem hloučku věřících, aby
se zmocnili předmětu svého zášti. Zmatek potrval ně
kolik minut, když byl trochu poulehl, ]ežíše nebylo
nikde viděti. Byltě ušel.

Když se Lazar toho večera sám do Betanie
vracel, byl všecek Smuten a pomaten. Chtěl Krista,
dokud nebezpečí mu hrozilo, s nasazením svého vlast
ního života hájiti. Ale teď ]ežíš zmizel a nikdo nevěděl,
kam. To-li by mělo býti ukončením všech těch vzne
šených nauk jeho? Měl by nezdar a konečné zapadnutí
jeho býti výsledkem celé řady divných zázraků?!
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Než přes to přese vše neztrácel viry. Hlavou se mu
honilo na sta myšlenek a otázek, na něž nedovedl si
odpovědi dáti. Vše bylo hlubokým, temným tajem
stvím. Nemohl v přítomném neúspěchu viděti naději
budoucího vítězství, ale věrolomným nebude. Posečká
trpělivě na vysvětlení všeho toho, neboť Kristusgjistě
měl svůj záměr, když to připustil.

Všecek se rozradoval, když mu, an se domovu již
blížil, naproti přiběhla Maria se zprávou, že viděla
velikého proroka mimo se bráti na poušť perejskou.

Obmyslil ji pohledem poznání, ona pak dověděla se
od jednoho z jeho apoštolů, že poušť je pro ten čas
místem jeho pobytu.

Časně ráno poručil Lazar, aby na dva mezky na
ložili potravin a vína a teplých pokrývek, neboť byl
měsíc prosinec a noci chladné, a odeslal ty zásoby po
dvou věrných služebnících prorokovi Se vzkazem, že
mu pošle ještě více, míní-li v ústraní Setrvati. Byl by
se sám se služebníky k němu vypravil, kdyby mu ne
bylo nevolno bývalo. Strach o bezpečnost přítelovu
šeredně ho sebral. Sestry s hrůzou pozorovaly, že čím
dále tím více slábne a chřadne. Byl nucen ulehnoutí.
Jak on, tak i jeho sestry domnívaly se, že zima je při—
činou jeho nemoci a že se zase z toho „vybrchá“, jen
co se jarní měsíce Šebath a Adar dostaví. Než minul
Tebeth, Šebath, ano i polovice Adaru neboli března,
ale zlepšení se nedostavilo, takže se Marta začala le
kati. Nejlepší lékaři jak židovští tak i římští povoláni
byli k loži jeho. Tak'v polovici měsíce Adaru dostavila

seŽprudká horečka.alu Martina a Mariina nelze vypověděti. Jednoho
večera, co u lože jeho smutny a bezmocny seděly, na
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padlo Marii poslati posla k jejich velikému příteli, jenž
se dosud v Pereji zdržoval.

-—Jistě přijde, pravila Maria plna dobré naděle, neboť
miluje bratra našeho.

-—Ano, sestro má, na to Marta,ten, jenž slovem svým
tak mnoho nemocných uzdravil, ano i znova vzkřísil,
nebude váhat, až zví, že bratr náš na úmor nemocen leží.

A téže noci vypravili Pathiru ke Kristu Pánu s tímto .
prostinkým vzkazem: — Pane, ten, kterého miluješ,
jest nemocen.

Svrchovaná důvěra a víra v ježíše nedovolovala
sestrám, aby mu více vzkazovaly, leč ta prostinká
slova, jsouce přesvědčeny, že hned přivedou nebeského
Lékaře k loži _toho, kterého milovaly.

Pathira vrátil se druhého dne ráno. Ptaly Se ho, jak
Kristus přijal jejich vzkaz. Můžete si představiti jejich
úžas, když od Egypťana zvěděly, že veliký prorok
nezdál se jím valně dojat býti a že se také neměl k tomu,

aby přání jejich vyhověl! Zklamání jejich bylo veliké
a stalo se ještě trpčejším, když viděly, že bratr v oči
hledě slábne. Tušily, nepřijde-li pomoc v několika ho
dinách, že potom bude již pozdě.

A když hodiny lenivě prchaly a ]ežíš nepřicházel,
ani posel od něho, tu srdce jim upadala. Byla to krutá
zkouška jejich víry a věrnosti. O, kéž by jenom přišel!
A když druhého dne na úsvitě bratr jejich duši vy
pustil, tu oddaly se nepotěšitelnému žalu. Po celý den
až do večera, kdy mrtvola jeho byla podle Sira a Eu—
charie uložena, byly obě sestry obětí bezměrného hoře.

— o, by byl Pán přišel! Kéž by byl přišel! tak ne
ustále lkaly a plakaly. Než teď je — příliš pozdě! Příliš
pozdě! Ztratily jsme bratr-a na vždy!
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Znova a znova dotazovaly se Pathiry, jak vlastně
byl přijat. Měly to pokládati za odřeknutí? Přednesl
mu posel své poselství jasně? Či měly si jeho mlčení
vykládati jako slib, že přání jejich vyhoví? Málo však
útěchy čerpaly z Pathirových opětných odpovědí.

Minuly tři dny a sestry nedostaly žádné zprávy od
svého přítele. Cetným přátelům nebylo třeba tento
kráte vytvářeti umělou náladu smuteční. Žal všech
byl dost upřímný. Zvláště smutek Mariin byl veliký.
Při každé vzpomínce na nějaké laskavé slovo nebo čin
bratrův vyhrkávaly jí proudy horkých slz z očí. Marta
nechala se ještě jakž takž potěšiti. Maria však zůstá—
vala nepotěšitelnou.

Časně z rána pátého dne přiběhl jeden ze sluhů
k Martě se Zprávou, že se ]ežíš blíží. Jak Marta zvě
děla, že Ježíš přichází, vyšla mu naproti. Byla všecka
— až žalno povídati — smutkem zohyzděna. Oči její
byly zapálené a opuchlé od mnoha pláče. Šaty roz
drásány a hlavu měla popelem posypanou. Smutek
přetvořil klidnou, starostlivou hOSpodyni tu v zosob
něné hoře.

Ježíš pohleděl útrpně na ni a čekal, bude-li si stě
žovati, že tak dlouho nepřícházel. Stesk její byl pln
lásky, ale upřímný a přirozený.

——Pane, kdybys tu byl býval, bratr můj nebyl by
umřel. . .

To promluvilo uctivé a důvěrné přátelství, než hned
po té dodala: — Však i nyní vím, že začkoliv požádáš
Boha, dá tobě Bůh.

Výraz Spokojenosti objevil se na tváři Kristově.
Po několika potěšných slovech položil jí Pán otázku,
jež — přes nesmírné hoře a trpké zklamání — přiměla
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ji k tomu skvostnému prohlášení víry: ——Ovšem, Pane.
já jsem uvěřila, že ty jsi Kristus, syn Boha živého,
kterýž jsi přišel na tento svět.

Marta odešla a pošeptala něco Marii, jež doma pla—
kala. jí se nemusil Pán tázati teprve na její víru. Když
ho došla, padla mu k nohám a řekla jemu: — Pane,
kdybys byl zde byl, bratr můj nebyl by umřel. Žal její
o bratra byl veliký. Slzy jen jen jí po tvářích kanuly
a i mnozí z jejích přátel, kteří byli s ní, z útrpnosti
spolu s ní plakali.

Ze všech, s kterými Kristus přišel do styku Za svého
veřejného působení, nikoho více nemiloval, nežli tuto
rodinu. Jeho lidská útrpnost s jejich ztrátou pohnula
se tak, že Spolu s nimi plakal, a nikdo z okolostojících
neviděl v tom nic nápadného.

Několik minut po té změnilo se jeviště žalu u výjev
největší bázně. Když byl ježíš poručil odvaliti kámen
ode dveří hrobových, vzal na sebe velebnost, jaké nikdy
nejbližší přátelé jeho u něho nebyli pozorovali. Po
stava jeho zdála se růsti všemohoucí mocí (v něm),
již se chystal na jevo dáti. Posvátné ticho zavládlo
u všech, co na něho patřili. Nikdo nevěděl, co se stane,
ale mnozí očekávali cosi zázračného. Viděli, jak po
zdvihl očí k nebi. Tvář jeho stkvěla se takovou nevy
pověditelnou vládou, jakou na ní byli tři apoštolové
kdysi na hoře Tábor viděli. Slyšeli ho modliti se k Otci.
Nedávali hrubě pozor na slova, která při tom pronášel,
ježto všecky jejich smysly na sebe upoutávala ve
lebnost Pána nad životem a nad smrtí.

Hlasem velikým a velitelským, jakoby určeným pro
niknout až do zásvětí, přivolal ježíš duši do Lazarova
těla.
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— Lazare, pojď ven!
A ježíšův přítel okamžitě vyšel z hrobu živ a zdráv,

svázán jsa obvazky na rukou i na nohou a tvář jeho
obvázána byla šátkem. Byl v záhrobí a — vrátil se
odtud! V očích jeho plál jas, jenž svědčil o poznání
toho, co leží za tímto životem. Ach, o jakých divech
byl by mohl teď Lazar vyprávěti, kdyby byl chtěl
mluviti!

Marta byla téměř bez sebe rozechvěním. S okamžik
stála spolu s Marií jako omráčena hrůzou nad výjevem
před nimi se sběhnuvším. První se vzpamatovala Maria.
S výkřikem radosti rozběhla se k bratrovi a strhla mu
obvazy s hlavy a úst. Okamžik po té — jakoby si
VZpomněla na nějakou neodkladnou povinnost —
obrátila se náhle k Ježíšovi, by ho zahrnula nejsrdeč—
nějšími díky svého srdce. Než ježíše tam nebylo!
Hned po zázraku ušel. Zadívavše se do dálky, viděli
ho znova se bráti po silnici, vedoucí do pouště perejské.
Učinil zázrak ten vně městečka v zahradě Lazarově.

Lazar byl velmi dobře znám v ]erusalemě a zázrak
vidělo tolik lidí, že ho nepřátelé Kristovi nemohli po
příti. Zázrak ten zavdal kněžím a ostatním nepřátelům
velikého učitele beZprostřední příležitost k vymýšlení
a sosnování plánu, kterak by se Mesiáše zmocnili a jej
zabili.

Po tomto velikém zázraku události jedna druhou
zrovna stíhaly. Několik dní potom zavítal ježíš
opět hostem do Betánie, přiveda s sebou tentokráte
všecky své vyvolené apoštoly. Sestry činily seč jen
mohly, by svého velikého dobrodince co nejlépe uctily.

Na poslední hostině v Betanii převládala zvláštní
citová nálada. Kde kdo z přítomných věděl, že vele
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rada za předsednictví Kaifašova usnesla se na smrti
Kristově. On sám to byl předpověděl. Všichni pří
tomní cítili, že jim bude brzy odňat. Maria činila, co
jen mohla, by večeři tu, o níž tušila, že bude poslední,
kterou s nimi veliký učitel pojí, na vždy památnou
učinila. Vzpomněla si na kdeco, čím by se svému
vzácnému hostu a jeho učeníkům mohla zavděčiti,
a přece když vše bylo vykonáno, veliká láska její zdála
se býti neuspokojena. Bezděčně cítila, že seděti mu
u nohou a poslouchati slova jeho, bude mu nejmilejším.

Kristus pobyl u nich několik dní. Posledního dne
jeho tam pobytu bylo mu vyslechnouti malou žalobu,
a to z úst sic nikdy do ničeho si nestěžující Marty.
I ona toužila více než kdy jindy naslouchati slovům
jeho, než povinnosti pohostinství stále ji odvolávaly
od velikého učitele. Když poslední jídlo mělo byti po
dáváno a ona připravena byla o mnoho z toho, co bylo
povědíno, zamrzela se a na okamžik pozbyla trpěli
vosti. Obrátivši se k Ježíšovi, pravila: — Pane, ne
dbáš-li toho, že sestra má nechala mě samu sloužiti?
Řekni jí tedy, at' mi pomůže!

Marie náhle zpozorovala, že snad byla příliš so
beckou. Zapýřivši se, chtěla vstáti, aby Martě vypo
mohla. Ale Kristus ji zadržel, a obrátiv se k její sestře,
děl jemně vyčítavě: — Marto, Marto, pečlivá jsi a zne
pokojuješ se ve mnoha věcech, ale jednoho jest třeba.
Maria nejlepší stránku vyvolila, která nebude odňata
od ní. K Marii pak pravil: —-]en zaujmi místo své,
dcero, a poslouchej slova života!

Obě sestry se zapálily; Marta pro jemné pokárání,
jehož se jí dostalo, Maria pak rozkoší, že smí ještě
čásek seděti u nohou toho, jehož tak vroucně milovala.
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Láska propůjčovala jí více vhledu. Maria cítila plněji
než Marta, že ježíš je božský host. Pokládalaza
mnohem důležitější býti mu na blízku a učiti se znáti
jeho ducha, než prokazovati mu okázale služby po
hostinství. Cítila, že ]ežíši milejšími jsou duše lačnící
po vodách života, než ty, jež by ho rády zahrnuly
důkazy pohostinstva.



Kapitola XIX.

Před vladařem.

Ujišťuju tě, Claudio, úřad vladaře judského zatěchto bouřlivých dob není žádnou sineku
rou (pohodlným úřadem), pravil ponský Pilát své
ženě jednoho rána několik dní po událostech v před
chozí kapitole vypravovaných.

Claudia Procula*) nic na to neodpovídala, a tož
Pilát dále pokračoval: — Tihle židé jsou divný národ.
Před několika dny celé město rozléhalo se provolá
váním slávy tomu jejich prorokovi. Jeho vjezd do
Jerusalema byl mnohem slavnějším, než jaký kdy
naši vojevůdcové měli.

— Ano, byla zajímavá podívaná na poctu, jakou
lid tomu prorokovi prokazoval, na to Claudia. Dívala
jsem se na to se střechy tvrze. Lid zdál se býti ra
dostí a nadšením všecek bez sebe.

— Je to vrtkavý však lid, pravil Pilát. Dnes titíž
židé jsou jeho nejzapřísáhlejšími nepřáteli. Melius mi
právě sdělil, že kněží minulé noci hrozné věci pro
vedli. Vně městských hradeb jali proroka toho a-za
noci předvedli ho před svého velekněze. Mně se
všecko zdá, že mne dnes čeká velice nepříjemná práce.

Čelo jeho se zamračilo při myšlence na protivné
povinnosti vladařské.

*) Čti: Klaudia Prokula.. (Zachovávám psaní vlastních jmen, jak
v té které řeči obvyklo.) (Pozn. př.)
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——Drahý Pontie, pravila Claudia, proč se nevzdáš
tohoto místa vladařského? Nebyly by naše dni štast
nější a neplynul by nám život klidněji, kdybychom
se znova vrátili do naší pokojné villy u cesty appij
ské? Co nám také může toto město podati, srovná
me-li je s Římem?

— Ale důchody?
— Byly by více než dostatečné, přerušila ho Claudia,

kdybys jenom nechal mrhání sestercí na hracích
stolcích. Věru našich pět set otroků stačí k obdělání
našich polností.

Pobyt v Jerusalemě byl jediným Sporným bodem
mezi Pilátem a jeho ženou. Ona toužila zpět do Říma
se dostati, pryč z úpalu syrského slunce a od toho
lidu, od něhož jim mohlo to neb ono něštěstí vzejíti.
Ustavičně se strachovala, že dnes nebo zítra utiskovaní
židé přepadnou vladařský palác a ve svém vzteku
obyvatele jeho povraždí.

A obavy ty nebyly zcela bezdůvodny. Po šest let
už zastával Pilát úřad judského prokurátora pod
Vitelliem, syrským presidentem. Touže po přízni cí
saře Tiberia dopouštěl se věci, jež byly vypočteny na
podnícení hněvu židovského lidu.

Na počátku své vlády dopustil se téže chyby, co
jeho předchůdce, dovoliv totiž vojákům, jež s sebou,
přivedl, vnésti do svatého města na vojenských ko
rouhvích (vlastně žerdích) obraz císařův. Židé žádali
za odstranění těch obrazů. Na Pilátův však pokyn
obstoupili vojáci žadatele a hrozili jim smrtí, nepře—
stanou-li vladaře obtěžovati. Ale když židé prohlásili,
že raději zemrou, než aby dovolili modlářských obrazů
v Jerusalemě, povolil Pilát a. odpravil je do Caesareje.
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jindy zase popudil obyvatelstvo vyvěšením po
zdích svého paláce štítů, na nichž napsána byla jména
římských bohů. Tyto jeho kousky, najmě však zaba—
vení příjmů chrámových, jichž se používalo k výkupu
zajatých, nadobro roztrpčily židy a časté řeže —
hlavně o výročních slavnostech — činily obavy Clau
diiny ne bezpodstatnými.

Pilát procházel se hore dole „peristylem“ (sloupo
řadím), uvažuje o ženiných slovech. — Claudia ležela
polonatažena na podlouhlé lavici hojně poduškami
vystlané. Vypadala unyle, jako šestinedělka. Bledost
tváří jejich ještě více zvyšoval bílý úbor řeckého
střihu a klassicky jednoduchý, kterážto moda byla
velice oblíbena u tehdejších Římanek. Za ní stála
snědá dívka ethíopská, jejíž tmavé lokte a líce příkrou
protivu činily k úbělu panina úboru a obličeje.

Kovové náramky a zápěstníky jenjen lihotaly, ana
se ovívala obrovským vějířem z pavích per. Jak bylo
zřejmo, lahodilo jí to ovívání, ježto prosyceno bylo
vůní z růží v „impluviu“ kvetoucích. K beZprostřední
posluze Claudiině čekala tam ještě snědá, černooká
dívka z Galacie, již byl Pilát koupil své choti, než se
uvázal ve správu Judska.

Pilát byl náramně pověrčiv a ztrávil mnoho času
pozorovánhn různých čar a kouzeL znarnení a před
zvěstí. Měl také silně vyvinutý smysl pro krásu, ač
toho dne nevěnoval valné pozornosti nádhernému za
řízení palácovému ni mramorovým pilířům „peri
stylu“, od nichž se ostře odrážela tmavá zeleň vavří
nových a oleandrových keřů. Nechtělo se mu ani
ptakopraveckých věšteb.

Krátce před tím vzniklo ve městě vzbouření a vojáci
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ztěží jenom potlačili výtržnost ve chrámě. Při té
příležitosti přišlo mnoho lidí o život. Ježto už čaSně
ráno pozorovati bylo srocování se lidu v ulicích jeru
salemských, obával se podobných událostí i dnes.

Další vádě Pilátově se ženou učinilo přítrž objevení
se Melia, syna svobodníka Velina, jenž v té přišel
z Atria do sloupořadí (peristylu) se zprávami o ranních
událostech.

Melius byl hezký jinoch, tak sedmnáct jar mající a
miláček jak Pilátův tak i Claudiin. Zaujímal v do
mácnosti vladařově postavení tak uprostřed mezi
hodností pážete a amanuensisa (tajemníka). Claudia
pohlížela na něho Spíše jako na adoptovaného syna
nežli na sluhu. Proto směl se z domu vzdalovati a do
něho vracet a k pánům vcházeti po své libosti. Časně
z rána toho dne byl si vyšel do ulic jerusalemských.

— Co je venku nového, Melie? tázal se vladař
— Pane můj, ještě nikdy neviděl jSem takového

shonu v městských ulicích. Ve městě to jenom vře.
Domy zdají se liduprázdny; obchody jsou pozaví
rány a sta a tisíce podrážděných židů obléhají Kai
fášův dům, židovského velekněze. Povídá se, že lapili
velikého zločince. Kněží poštívají lid, aby žádal od
tebe jeho smrtí.

——To je, Melíe, veliký jejich prorok.
— Není možná, pane! Vždyť přede dvěma nebo

třemi dní, jak se pamatuješ, olámali všecky stromy
v okolí, by mu k poctě jejich ratolestmi cestu po
stlali. To nemůže býti! Bude to asi nějaký veliký zlo
činec, ale ne jejich prorok. '

— A přece je to prorok, odtušil Pilát. Židé ne—
smějí nikoho popravítí. Dovedou mně ho tedy. Totě
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již druhé znepokojení v jednom měsíci! Myslil jsem,
že jsem uspokojil bouřlivý ten lid, když jsem odsoudil
Bar Abbasa, jenž byl nedávno zajat a jenž teď čeká
na popravu. .

Hluboká vráska rozryla Pilátovo čelo při vzpo
mínce na „raport" (zpráva podací), jejž bude muset za
slati císaři Tiberiovi ve příčině častých těch nepokojů.
jeho „nerozhodné“ rty chvěly se již teď v předtuše
nemilého úkolu, který ho toho dne čekal.

V té dolétl uší jeho strašný hukot. S prvu podobalo
se to vzdálenému dunění, ale čím dále tím jaSněji a
zřetelněji se to poslouchalo jako řvaní. Claudia se po
lekala. Na okamžik oba muži zbledli. Bylo to ne
dobrozvěstné řvaní. To dav rozkaceného lidu se blížil.
Ponad duté a příšerné dunění mnohých kroků roz
rývaly vzduch tisíce chraplavých hlasů. Naše trojice
v „peristylu“ čekala s utajeným dechem, zastaví-li se
příboj chátry u vrat palácových.

Pilát měl nejednou v římském cirkusu příležitost
poslechnouti hromový řev z tisícera hrdel lidských,
než to byl křik opojeného lidu, přihlížejícího k smrtel
nému zápasu gladiatorů — znělo to příbojem tisíce
rých hlasů opojených vášní hry, ale nebylo v tom nic
hrozného. Ale tenhle hukot poslouchal se zcela jinak.
To bylo vytí a rozuzdané skučení rozběsnělé chátry,
slepé ve své vášnivé nenávisti a nezkrotitelné ve svém
vzteku.

— K Pilátovi! K Pilátovi! Do Soudní síně! Uka
menujte ho! Ať ho Pilát dá ukřižovati! Na smrt s ním!
Na smrt! Tyto a podobné výkřiky ozývaly se z hu
kotu hlasů. Teď už byl Pilát přesvědčen, že židé vlekou
k němu kohosi, nad nímž bude museti pronést ortel smrti.
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— Pojď, Melie, půjdeme do praetoria v tvrzi Anto
niině! Zanecháme tu Claudii v beZpečnosti. Slyš!
Rozkacená luza táhne dále ulicí — řev slábne.

— Ne, pane, já tu zůstanu chrániti paní Claudie,
prohlásil odhodlaně Melius.

— Hodný's hoch! ——a zmužilý! pOZnamenal Pilát,
příjemně dotčen, a pohladiv jinocha po jeho dlouhých
kučerách, děl: —- Učiň, jak díš!

Pilát opustil „peristyl“ s patrnou neochotou,
i pustil se zahradou do soudnice, jež byla tak s pět
set kroků vzdálena.

Melius, aby Claudie povyrazil, vzal loutnu a za
drnkal na ni jakýsi nápěv. Zpozorovav však, že to
paní jeho nebaví, donesl několik pergamenových
svitků, na nichž napsány byly některé z Horácových
ód. Přečetl tak se tři nebo čtyry jasným hlasem a hu
dební modulací, než paní Claudia i těch se brzy na
sytila.

——Viděl jsi, Melie, toho proroka? tázala se.
— Ne, do mina (paní), neviděl jSem ho. Nalézal

se ve dvoře Annášově, když jsem mimo šel, ale ve
vratech tísnilo se tolik lidstva, že jsem se jím nemohl
protlačiti. Pochybuju také, že by mi — v té — byla
moje t o ga v i ri lis*) doporučením bývala.

— Zdá se mi, jakoby se nad námi vznášel jakýsi
krutý OSud. Nedávno viděla jsem vícero znamení, jež
mi nic dobrého nevěstila.

— Ne, paní, strachy tvoje jsou pouze výplodem
tvojí slabosti. Není tu ničeho, z čehož by ti nebeZpečí

*) Doslova. sukně mužská — byla. suknice, již oblékali jinochové
na. znamení zletilosti a.. spolu na,. znamení, že jsou římskými o b
č &11y. '(Pozn. př.)
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hrozilo. Zdaž Pilát není vrchním správcem Judska a
zdaž mu není císař Tiberius — přátelsky nakloněn?
Kdož by se tedy osmělil proti tobě prstu pozdvih
nouti?

— Než já mám přece strach! Ach, noviny! Co je
nového s tím prorokem? tázala se dychtivě, spatřivši
Piláta vraceti se do „peristylu“. Rozmluva jeho 5 ob
žalovaným netrvala dlouho.

Tvář judského vladaře nebyla už tak zachmuřena,
jako když tak půl hodiny ženu svou byl opustil. Zdálo
se, jakoby těžké břemeno bylo s jeho beder sňato
bývalo.

——Mám za to, pravil skoro vesele, _že prorokova
záležitost je vyřízena, aSpoň pokud se mne týká. Ži
dovský ten mudřec je v pravdě podivuhodný muž,
chování jeho jest co nejvznešenější a nejdůstojnější.
Zdálo se, že On Spíše Soudí mne, než já — jeho. Já
jsem přesvědčen, že není na něm té viny, z které ho
žalobci jeho viní.

— A tož jsi ho z obžaloby propustil a osvobodil?
To jsem ráda, pravila Claudia Procula vážně.

— Ne — to — jsem já — neučinil, na to vladař
vláčně.

— Ne! A přece pravíš, že jsi přesvědčen o jeho
nevině! Pontie! — to jsi římským soudceml? zvo
lala jeho žena.

— Dost! Dost! Co pak ženy těm věcem — roz
umějí?! '

——Ale, muži, musím Se všecko dověděti. Sudičky —
——Ale, Claudio, přerušil ji Pilát, zbytečně se jenom

rozčiluješ. Víš přece, že dovední lékaři židovští, jakož
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i římští zde zakázali ti všecko rozčilování. Nenaporu
čili ti naprostého klidu?

— Vím to, vím; než pověz mi, co jsi s ním učinil?
Rci!

——Inu, když tě to tak zajímá, povím ti to, a Pilát
se poťouchle usmíval, jak se mu povedlo z chobotu
vyváznouti. Ač si svědkové ve svých výpovědích
odporovali, přece jsem — náhodou — zvěděl, že muž
ten pochází z Galileje, že podléhá moci Herodově,
a tož jsem je odeslal k tetrarchovi galilejskému, jenž,
jak ti povědomo, právě v ]erusalemě mešká. Nebylo
to chytré?

— Potom je ztracen! vzkřikla téměř Claudia. Ne—
požádá-li Herodiada hlavy jeho, jako před rokem
o život připravila tam toho druhého proroka, a zdaž
její opilý muž nesvolí v každé její přání?

— A kdyby, což nenahlížíš, že já budu před Ti
beriem čist státi a že bude o klep méně, který by mi
mohl u císaře uškoditi?

Po těch slovech nechal Pilát té věci.
— Pojď sem, Melie, a dones sem svoje pergameny.

Udělal jsi, co ti bylo na dnešek uloženo?
Melius donesl svoje úlohy, s nimiž byl Pilát velice

Spokojen.
— Při „dvojčatech božských“, hochu, až vyspěješ

v muže, bude míti Řím v tobě druhého l—loráce.
jinochova sličná tvář zalila se ruměncem : té po

chvaly. .
— Nikoliv, pane můj, odvětil, já bych si raději přál

býti Ciceronem.
— Ty že bys si přál býti řečníkem?
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— Ovšem, pane, přál bych si vládnouti — po své
mysli — myslemi druhých. Totě největší sláva, jakou
si lze mysliti.

— Tož tak, to je tvým přáním? Dobrá, dojdi teď
pro víno, i poslechněme tě v nějaké řeči Ciceronově
nebo Demosthenově.

Třeba poznamenati, že tehdejší Římané užívali
řečtiny zrovna tak zhusta jako Sami Řekové a že ovlá
dali jazyk ten velice plynně, třebas ne tak čistě.

Než k řečnické produkci nedošlo, neboť když se
Melius do peristylu vrátil, otřásal se vzduch znova
skřeky a řevem vracející se luzy. Pilát odebral se
znova zahradou do praetoria. Dlažba toho otevřeného
nádvoří byla mnohem výše položena než prostranství
před ním, říkalo pak se tomu místo, Lithostrotos
(dlažba), hebrejsky Gabbatha. Tam konávaly se
schůzky — hlavně politického rázu. Z té dlažby vedlo
čtrnáct širokých schodů do soudní síně.

Když Pilát do Soudní síně vstoupil (privátním
vchodem), spatřil na prostranství před sebou davy
lidu, skládající se většinou z té nejhorší městské sběře
a chátry. Tváře jejich byly vášnivě rozpáleny. Mnozí
z nich vztekle rvali svoje brady. A mezi tou luzou po
bíhali kněží, podněcujíce beztak už rozkacenou luzu
ještě více.

Pilát pohlížel opovržlivě na tu chátru, jež si svou
zlost vylévala na nevinném- a jim se nebránícím.
S úšklebkem přeměřil od hlavy až po paty vůdce té
sběře. Však ti zase navzájem neukazovali moc úcty
před vladařem. Ježto slova ženina byla v něm pro
budila jeho římský smysl pro spravedlnost, tož byl
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odhodlán stůj co stůj zajatce osvoboditi. Ale ti chrá
moví kněží! Jak mocný byl vliv jejich v Římě! jak
to mrzuté! A jak nejistým činili oni jeho vladaření!
Pravda, jestliže by o něm nepříznivě do Říma refero
vali, bude moci značným peněžitým p r e z e n t e m
podání zpráv těch zadržeti, než zdaž se jejich krajané
v Římě nepřičiní,aby ho pře platili? Čeho pak
není žid schopen pro peníze? Zdaž jeden z vlastních
učedníků prorokových neprodal ho nepřátelům jeho
za mizerných třicet stříbrných, za něž si jedva mohl
koupiti slušnou vrchní sukni?

Za několikaletého pobytu svého v jerusalemě na
učil se Pilát respektovati náboženské zvyky a před
sudky lidu. Věděl, že zítra nastává jim veliká slavnost
Přechodu a že by z té příčiny žádný žid za nevím co
nevkročil do římské soudnice, ni toho dne, ni den před
tím. Použiv té okolnosti, podrobil obžalovaného novému
a delšímu výslechu ——v p r a e t o r i u. Než čím dále
se to vyšetřování protahovalo, tím více lomozilaluza
před soudnicí, pokřikujíc: — Odsuď ho! OdSuď ho!
I—Iodenjest smrti! Propustíš-li ho, nejsi přítel císařův!

Žalobci, pobíhajíce sem a tam, nemeškali zpraviti
lid na Gabbatě se tísnící o patrném úmysluPilátově
obžalovaného osvoboditi. A když se to chátra dově
děla, začala ještě více hulákat a řváti, dožadujíc se
na Pilátovi ortele smrti pro obžalovaného,

Co se to vše dálo v soudní síni a před ní, paní Claudia
hověla si na poduškách—v nejodlehlejší části paláce.
Černá otrokyně neustále ji ovívala. Řev na ulici přestal
ji už děsiti. Ukolébána šplounavou hudbou vodo
trysku a zmořena vůní prosyceným ovzduším im
pluvia, upadla v lehounké dřímoty.
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Melius odebral. se po konečkách prstů do oddělení
otroků, by je upozornil, aby se chránili vyrušovati
paní svou v jejím spánku. Claudia spala asi tak půl
hodinky. Pojednou však se probudila s divým vý—
křikem: — Pontie! Pontie! Melie, sem pojďte! ó, měla
jsem strašný sen!

]inoch meškal v té právě v kterési odlehlé částipaláce.
— Běž, let, Casso, pravila poděšené galatské dívce,

a hned sem Melia dovedl
Melius Velinus ihned přiběhl.
— O, toho strašného snu! Bylo to hrozné! Příšerné!

pravila, když Melius přichvátal. Zamhouřila oči, ja
koby z nich zaplašiti chtěla ono hrozné vidění.

-— Upokoj se, drahá paní! Pověz mi, co se ti zdálo.
Víš, že moudrý nepřikládá žádné váhy tomu, co se
člověkovi ve snách zdá. Snad se přízrak v niveč roz
plyne za vypravování.

Claudia Procula všecka se třesouc povstala zpo
dušek. Vlasy, jež měla zadrhnuty po řecku v uzel, roz
poutaly se jí a rozvlnily po ramenou. Připomínala
Meliovi v té svým zjevem Sibylu. Jakoby ještě snila,
jala se se vztaženýma rukama vyprávěti. S počátku
byla její řeč nesouvislá. Hlas její kdesi zanikal, než
po té zmohutněl.

— Vysoko na skalní stráni viděla jsem svého man
žela samotného státi. Na úpatí toho černého skaliska
hučely příšerně kalné vody. Nad ním pak honila so
mračna jak inkoust černá. Občas vyšlehl z nich ha
dovitě rozeklaný blesk a ohnivé ty jazyky mrskaly
sebou kolem něho nad propastí, jakoby ho do ní strh
nouti chtěly. Ve tváři jeho zračil se strach, strach
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uštvaného a na smrt odsouzeného, z- očí hledělo mu
zoufalství. Potom slyšela jsem hlas, jenž celý svět
naplnil. Hlas ten volal: Ty's dal usmrtiti Spravedli
vého z bázně před židy. Sketo! Sketo! a všecky hory
tisícerou ozvěnou opakovaly posměšná ta slova. Můj
muž na ten hlas se zapotácel a přimkl se vší silou ke
skalní stěně, já pak jsem s hrůzou zakryla tvář svou,
neboť jsem viděla, co se v duši jeho dálo. Potom však
jakási moc přiměla mě oči otevříti. l vzhlédnuvši
k temeni hory, spatřila jsem — tam — v jasu ostřej
šího třpytu postavu oděnou hroznou velebností.

Podívala jsem se na Piláta, i pochopila jsem, že také
on zahlédl ten hrozný zjev. Nemohl, nesměl zraků
svých pozdvihnouti k oné postavě na temeni hory.
Viděla jsem, jak se zoufalým výkřikem ——jenž mi na
vždy v uších zníti bude — vrhl se do černých, Syčí
cích vod pod ním. Jdi, jdi, Melie — pravila vášnivě ——
jdi do praetoria a vyřiď Pilátovi, aby nic neměl s tím
Spravedlivým! Pověz mu, že jsem mnoho pro něho
ve snách trpěla. ]di — ó, pospěš dát mu výstrahu! —
Pospěš si, Melie, pospěš!

Mladý Říman se rozpakoval opustiti paní Claudiu
v jejim rozčilenémstavu. Než uznávaje důležitost vzkazu,
přivolal k paní vícero otrokyň a odkvapil za Pilátem.

Než sotvaže několik kroků zahradou uběhl, potkal
římského strážce, jehOž Pilát byl poslal pro vodu.
Věda, že všecko služebnictvo bude u paní neb aspoň
přespříliš rozčileno, by žádosti žoldnéřově hned vy
hovělo, odběhl do svého pokoje a donesl odtud mědě
nici s konví, tato mohla pojati tak dva gallony vody.
Shodiv se sebe togu, naplnil konev vodou a nesl ji do
soudní síně.
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Kapitola XX.

Melíus, svobodníkův syn.

Když Melius, syn svobodníka Velina, došel místa,kdež obyčejně soudní stolice stávala, byl pře
kvapen, když viděl, že jí v soudní síni není. Soudní
stolice, by vyhověno bylo náboženským skrupulím
židů, byla vynesena na pavlán přede dveře prae
toria. V té, co Melius tam docházel, slyšel Piláta
se ptáti: — Krále vašeho ukřižuji?

A hned na to slyšel zlostnou, prudkou, ohražující
se proti tomu odpověď: — Nemáme krále, leč jen
cíSaře! — A v zápětí sledovala pohrůžka, jíž se Pilát
tolik bál: Propustíš-li tohoto, nejsi přítel císařův!

Na ta slova, jimiž, — jak se domníval, — hrozili
mu zbaviti ho té moci, jež mu' byla dražší než spra
vedlnost," zesinaly Pilátovy rty. Krůpěje potu vy
stoupily mu na čele. Třásl se, svíraje křečovitě opě
radla svého soudního křesla. Neušlo žalobců, jak
mocnou zbraň mají v rukou proti vladaři ve zmínce
o CÍSaři. A tož začali kříčeti: — Pryč s ním! Pryč
s ním! Ukřižuj ho! Ukřižuj ho!

'— I co zlého učinil tento? zastával se Pilát slabě
ježíše. Než hluk se vzmáhal. Veškerý lid, jenž stál na
utrácení Kristově, čím dále tím více běsnil a řádil,
dožaduje se smrti jeho. .

Pilát, Spatřiv Melia s měděnicí, pokynul mu, aby
blíže přistoupil. Když jinoch po boku vladařově
stanul. vyřídil mu vzkaz Claudie Proculy: -—Nic
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neměj se spravedlivým tímto, neboť jsem mnoho vy
trpěla dnes ve snách pro něho.

Vzkaz ten učinil Piláta ještě nerozhodnějším, než
dosud byl.

-— Příliš pozdě! Příliš pozdě! zamumlal pod sebe.
Chátra ta je mocnější mne. Nic leč obět tohoto ne
vinného muže dovede ji teď upokojiti.

Obrátiv se k mladíkovi, pravil: — Než, proč jsi ty
tu, Melie, zastávaje službu obyčejného otroka?

— Promiň, pane, na to Melius, celý palác je na
nohou Všechno služebnictvo zaměstnáno jest kolem
paní Claudie, jež je svym snem neobyčejně přestra
šena a poděšena. Voják nebyl by nikdy vody našel
aneb aspoň nádoby, v níž by ji donesl.

Melius podíval se se svého vyvýšeného místa nad
schody do praetoria vedoucímina neobyčejnou
podívanou dole. Množství křičelo v šílené zuřivosti.
Muži, sic usedlí a vážní, počínali si teď jako smyslů
zbavení. Na tisíce rukou se vztahovalo, dožadujíc se
odsouzení nenáviděného, pěsti se .pohrůžně zatínaly,
že se vladař tak dlouho rozpakuje vyhověti jejich
krvelačnosti.

Byli tam v tom zástupu židé ze všech světa končin.
Pestrost, střih a údělek úborů těch sebou divoce zmíta
jících davů byly by -—za jiných okolností — velice
bavily a zajímaly jinochovu pozornost. Teď však bu
dily hrůzu. Bohatí židé, ubraní do šatů vzácných
barev a drahocenných látek, s patriarchalními bra
dami, již by Sic nebyli pohledu za hodna uznali žeb
ráka u domovních dveří; hrdí fariseové, kteří spatřo
vali v styku se sběří největší poskvrnění sama sebe;
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chrámoví kněží ve skvostných rouchách, jichžto po—
svátné úkony vyžadovaly zvláštního ohledu k jejich
osobám, — teď se bez rozdílu směšovali s nejSprostší
Sebránkou pouliční a na nic jiného nemyslili, než jak
by svého zaslepeného cíle dosáhli, — totiž odsouzení
velikého proroka z Nazaretu, jenž pokerně a tiše stál
před římským soudcem, obět zloby a zášti těch, jímž
po tři leta jenom dobře činil.

Teď — po prvé — spatřil Melius, syn Velinův,
Krista.

Stoje po pravici Pilátově s měděnicí v rukou
zřel Melius zrovna proti sobě zosobnění mužné dů
stojnosti a klidného majestátu. Bílé roucho, do něhož
Herodes dal Krista obléci, nepřipadalo mu nikterak,
——jak židům, — posměšným, neboť v Římě nosívali
ti, co se ucházeli o nějaký vyšší úřad, bílé roucho,
když u lidu dělali „kurialie“. V očích jeho Spíše
ještě zvyšovalo důstojný zjev osoby před soudcem
stojící.

Melius patřil dlouho a vážně Kristu ve tvář, po
zorně vnímaje každý její rys. Viděl, že bohaté kašta
nové vlasy zajatcovy byly rozcuchány a že mu v ja
kémsi neladu Spadaly do čela, jež bylo bledé, jakoby
bez krve. Viděl, jak mu žíly na skráních prudce bily.
Tváře "Spoutaného byly bez barvy a strhané, rty
zmodralé. \

jinoch se divil těm Známkám zbědovanosti, nebot'
nevěděl, že jsou následkem hrubosti, kterým zajatec
za minulé noci na pOSpasy vydán byl, a mnohého
chodění od soudce k soudci od bílého rána — toho dne.

Jasně plavá brada byla uplvaná a plná pouličního
prachu. Výraz tváře jeho vyjadřoval hrOZná muka
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tělesná a nemenší strázeň duševní, než přes to přese
vše viděl Melius, že vším tím probleskuje nevypravi
telný klid, jenž zřetelně hlásal, že Spoutaný nejenom
dovede trpěti, nýbrž že jest s to, aby překonal sebe
větší ještě utrpení, jež mu nepřátelé ještě chystají.

Vše to budilo nejen pozornost mladého Římana,
nýbrž přímo jeho podiv. Cosi jako úzkost a hrůza
pojímala ho z té neobyčejné bytosti. Cosi vznešeného,
nepochopitelného, božského bylo v tichém tom zajatci.
Viděl lotra Bar Abbasa, když nedávno na smrt byl
odsouzen, zuby Skřípati a o zachování života ža
doniti. Kdežto tento stál tu vztyčen, nehybný, bez
bázně, němý, klidně v oči patře nejhroznějšímu.

Náš mladík nemohl si vysvětliti toho klidu. Neboť
klidně ani svalem nepohnuv patřil Kristus na Piláta
umývajícího si"ruce před židy, co se mdle a chabě
ospravedlňoval ze své neSpravedlnosti: — Nevinen
jsem krví Spravedlivého tohoto. Vy vizte!

A když zfanatisovaní židé převzali hroznou z toho
zodpovědnost na sebe křičíce: — Krev jeho na nás
i na naše Syny! — tu viděl Melius, že takový smutek
rozproStřel se Kristu po nadlidsky klidné tváří, že
byl přesvědčen, že by zuřivost těch zaslepenců byla
pominula, kdyby jej byli viděli, a že by jejich krve
lačný křik byl se změnil v útrpné lkání a štkaní.

Jaký trest židy za to stihne, měl se Melius za pár
let dověděti. Za nedlouho potom slyšel, jak po pádu
]eruSalema byli židé za otroky prodávání v četách
po třiceti za jednu šestinu stříbrného peníze za četu;
jak římští vojáci chytali prchající židy, k stromům
je přivazovali a břicha jim rOZparovali, hledajíce
v útrobách jejich zlata; jak denně na pět set židů

240



bylo ukřižováno, až posléze nebylo dřeva na srubo
vání křížů; jak Titus na dva tisíce z předáků židov
ských dal obléci do šatů bláznovských a jak je kázal
— lidem pro zábavu — předhoditi v římském amfi
teátru dravým šelmám.

Melius nespouštěl očí svých 5 tváře Kristovy, jenž
— sám — k zemi hleděl. Při slovech: — Vy vizte!
pozdvihl pomalu víček a zahleděl se Pilátovi přímo
do očí.

Pohled ten měl divný účinek na soudce. Počal se
třásti po všem těle. Nebyl s to, aby ovládl chvění
svých rtů a třesení brady. Prsty jeho znova se křečo
vitě přimkly k opěradlům křesla. V té zdál se býti
spíše odsouzeným, nežli odsuzujícím. Pilát příliš dobře
porozuměl tomu pohledu, že je to poslední dovolá
vání se jeho lepší stránky (povahy). Neučinil Kristus
pohledu toho, by snad pro sebe slitování se doža
doval, nýbrž z té příčiny, by Piláta zachránil viny
strašné nespravedlnosti.

Soudce byl přesvědčen o nevině zajatcově. Divý
zápas rOZpoutál se v nitru jeho. Nejsa nadobro zkažen
rád by byl učinil, což bylo spravedlivého, než vůle
jeho byla příliš slabá a mdlá. Osobní prospěch nutkal
ho, by toho Nevinného obětoval upevnění svého svět
ského postavení, — aby si totiž zabezpečil svůj vla
dařský stolec, vyhověv přáním vlivných nepřátel
prorokových. V uších stále mu hučela pohrůžka jejich:
-— Nejsi přítel císaře! Ramenářský ten úředník neměl
tolik mravní síly, aby odvolal svoje slova, jež
na všecky věky učinila z jeho jména synonymum
zpronevěřilého úředníka.

Pohled Kristův minul se u Piláta s účinkem. Na
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to obrátila se svatá jeho tvář k Meliovi, — ale jak
rozdílný byl výraz její! U vladaře byl to „appel“,
aby k vůli sobě samému byl spravedlivým; u jinocha
byl to pohled soucitné, něžné lásky.

Oči, — jak je Melius viděl, — zdály se býti temně
modrými, ——hlubokými studnicemi lásky. Co se jinoch
do těch divných oken duše díval, zdálo se mu, že
přese všecka muka a ponížení a pohanění, přese všecku
hroznost situace, přese všechen křik bezbožného a za
slepeného lidu, přese všecku zdánlivou porážku oči
ty mají moc, aby vyhověly a ukojily všecky tužby
lidského srdce, ——aby mu zjednaly pokoj, jakéhotento svět ani dát ani Zkalit ani vzíti nemůže.

Nikdy nebyl Melius tak divně dojat. Srdce mu
prudce tlouklo. Veliké myšlenky a veliké tužby, jemu
až do té neznámé, honily se myslí jeho. Tužby, dosud
arci nejasné, po lepších věcech, po vyšším životě,
po větších a šlechetnějších činech plnily srdce jeho.
Mladík nikdy toho pohledu nezapomněl. Podivná ta
tvář tanula mu na mysli za všech potomních let ži
vota jeho.

Pod dojmem toho'pohledu obrátil se Melius k Pilá
tovi, jehož slabostí a nerozhodnosti v srdci svém opo
vrhoval, a zvolal náruživě: — , pane můj, propust
tohoto muže! Což nevidíš, že jest nevinen?

judský vladař se na tuto žádost zachvěl. — A jak
by ne, kd'yžtě mu ukazovala a potvrzovala jeho zba
bělost, již by byl tak rád oddiSputoval. A zabolelo
ho to tím více, že to přicházelo od mladíka upřímně
mu oddaného. Pokynul rychle strážným, aby od
vedli Krista k sloupu bičovacímu k trestu, který
musil podstoupiti každý, kdo byl k smrti odsouzen
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podle římského práva. Potom se obrátil Pilát k mla
díkovi.

— Vzdal se Melie; neplet se do mých vladařských
záležitostí! Odeber se k paní Claudii. Vyřiď jí, že
hned pňjdu. '

Melius vracel se do paláce zahradou. Kráčel zvolna,
nebot uvažoval o všem, co byl viděl a slyšel. Zachvěl
se, když přes vysokou zeď, jež ho dělila od ulice,
slyšel jásot a skřek luzy nad bičováním své, oběti.
Po židovském mravu směl biřič, jenž odsouzeného
bičoval, toliko jednou rukou, ale ze vší síly mrskati.
Melíus však viděl, že v tomto případě katanský úřad
prováděli hřmotní žoldnéři římští.

Ježto v myšlenky zabrán kráčel, dohnal ho, sotva
paláce došel, Pilát, jenž byl rozpálen a rozčilen.

— Viděl jsi paní Claudii? tázal se.
-—V té teprve jsem paláce stihl, zněla sklíčená

odpověď.
— Blázne! Poslal jsem tě pozeptat se, jak se jí daří,

na to Pilát a odstrčiv zlostně mladíka, pOSpíchal do
áoupořadí

— Ah! ty's proroka osvobodil! zvolala Claudia
všecka rozčilena, sotvaže manžela svého spatřila. Můj
strašný sen uchránil tě velikého zločinu! Raduj se
se mnou, Pontie!

Prokurator se zarazil a mrzutě se mrače stanul
před svou ženou. Proč se jenom — povídal si —
ženy do takových věcí, jako tahle jest, pletou? Toho
neměl rád. 

——Věděla jsem, že římská spravedlnost zvítězí,
pokračovala Claudie. Totě chloubou naší veliké říše,
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že ještě nikdy žádný uvězněnec nebyl nespravedlivě
odsouzen.

Claudia Procula neměla ani tušení, že každé její
slovo bylo dýkou do srdce jejího manžela.

— , ženo! ženo! Ustaň s tou řečí! zvolal Pilát,
nemoha toho déle snésti, dodal pak se zoufalstvím,
jež začal pocit'ovati: Bude ukřižován!

Co následovalo, na to věru připraven nebyl. Claudia
Procula povstala se svého lehátka a stanula tváří
v tvář svému manželovi. Se vším důrazem, se vší
opovržlivostí a královskou důstojnosti, — jakou
druhdy na jevo dávala, ——pronesla jedinké toliko,
ale kousavé slovo: — Sketo!

Slabošský však muž její nezachvěl se nad tou na
dávkou, jejíž oprávněnost musil v srdci svém uznati.
Za to však Claudia Procula znova — živě — proží
vala svůj hrozný sen, divoce rvala si své dlouhé,
rozpuštěné vlasy a zapomínajíc na přítomnost manže
lovu lomila rukama nad hlavou křičíc zoufale:
— Ztracen! Ztracen! Nechal blesky zasáhnouti jej a vo
dám dopustil pohltiti ho! Na věky ztracen! Ach, ach!
vše — všecinko jest ztraceno!

V rozčilení začala vzlykati. Pilát byl všecek po
bouřen touto její (jak za to měl) hysterii.

— Zachraň ho! vzkřikla, přimykajíc se teď k muži.
Zachraň ho! Sic jsi ztracen! Ukaž těm surovcům jeho
rozdrásané tělo. Jdi, jdi rychle! Jistě se obměkčí při
pohledu na zbičovaného a nebudou o život jeho
usilovati!

jednak z vlastní touhy, jednak pod dojmem ženina
záchvatu odkvapil Pilát ještě. jednou do tvrze Anto
niiny s úmyslem pokusiti se naposled o obměkčení
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lidu tím, že mu dá předvésti Zmrskaného Ježíše. Ale

pokus ten selhal, ba židy ještě více podráždí! a rozzuri .
Sotvaže vladař opustil místo, s něhož lidu Krista

byl ukázal, a znova do p rae t oria vstoupil, za
slechl vádu, jakoby se kdosi násilím předpuštění do
máhal, ale stráží mu v tom bráněno bylo.

— Vojíne, prosím tě, vpusť mě! Musím mluviti
s prokurátorem, než bude pozdě! slyšel Pilát ženský
hlas. Hned na to slyšel toto domlouvání — mužským
hlasem:

— Ujišťuji tě, že to bude rmarno. Pilát je zrovna
tak krutý jako naši krajané. Pojď! pojď se mnou
domů!

— Nepůjdu, ne — ne! Kde je Pilát? Musím s ním
mluviti. Musím se aspoň 0 to pokusiti.

V té zahlédl strážný vladaře. Předstoupil a tázal se,
co by měl dělati.

— Předpust' je! na to vladař mrzutě. Už mu- bylo
jedno, co nepříjemného ještě následovati bude. Zlobil
se na svou vlastní bezmocnost pohnouti — posledním
svým pokusem — židy k povolnosti. Žena padla
Pilátovi k nohám a ve své prudkosti vychrlila na něho
celý příval slov.

— O, pane můj! Zachraň tu oběť. Jest úplně bez
viny. Proč chceš dopustit, aby nezaslouženě vlečen
byl na bolestnou Smrt kříže? Ty sám jsi prohlásil,
že žádné viny na něm nenalézáš. Za poslední tři leta
uzdravoval nemocné, slepým vracel zrak, hluchým ——
sluch, ba i. mrtvé křísil! Proto ho chceš dát usmrtiti?
Pravím ti, představiteli římské moci, dovolíš-li, aby
Veliký ten zemřel, že to bude smrt zaviněná tvou
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nadvládou. My víme, kdo — on jest. Věříme v něho,
a já ti, veliký Piláte, pravím, dash jej ukřižovati,
že uvalíš na sebe strašnou vinu bohovraždy. On je
Bůh!

Odmlčela se, by dechu nabrala, potom však rychle
pokračovala: — Přesvědčí tě snad zlato? Vem si'všecko
moje zlato a šperky — moje pozemky a můj _zámek.
Zachraň ho a přiveď ho k nám, a nesmírné bohat
ství bude tvoje.

Pilát pohlížel s jakousi útrpností na klečící postavu
před sebou, v níž viděl ženu nejčistšího a nejdokona
lejšího typu židovského, „jejížto krásu svrchované
rozčilení ještě zvyšovalo.

— Paní, já jsem v té věci bezmocnym. Nemohu
teď nic pro něho učiniti. Tvoji zuřiví a mstiví kra
jané slaví nade mnou vítězství Je příliš pozdě mysliti
na jeho teď zachránění.

— To jsem i já, vladaři, pravil Sestře své, ujal se
slova muž podle ní stojící, než bylo-li by možná do
pomoci mu k útěku, milerád přidám k sestřině ma
jetku vše, co mám. Obětí tvou, .Piláte, je Bůh, jenž
z pohnutek tajemných podrobuje se lidské moci.
Z jakých — já teď nechápu.. Můžeš ho zachrániti?
Učiníš-li to sestře mě k vůli, nesmírné bohatství
bude tvym.

Pontský Pilát okamžik-se zamyslil, opíraje bradu
o dlaň ruky své. Rád ——velice rád by byl: ty 'peníze
přijal, než nahlížel, že je teď naprosto nemožno, aby
dostál podmínce.

— Já jsem Lazar, jehož z mrtvych vzkřísil ten,
jehož jsi na smrt odsoudil, a tohle je.
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— Tvoje sestra, Maria, bohatá dědička? tázal se
Pilát opravdu překvapen. Rád by se jí byl podíval
do tváře, než měla hlavu k zemi svěšenou. Maria tiše
plakala, vidouc nezdar své prosby. Na to podíval se
Pilát na Lazara, od něhož však rychle poodstoupil
v pověrečném strachu.

— Byl jsi opravdu mrtev nebo jenom v bezvědomí?
tázal se.

— Vím, že jsem byl mrtev, že se duše má od těla
odloučila. Než ten Veliký, jehož jsi na smrt odsoudil,
uvedl svou všemohoucností duši mou opět do její
tělesné schránky.

Zatím přešlo vladaře udivení a pocit strachu. Jeho
cynismus opět se vrátil.

— Ty tomu všemu nepochybně věříš. Je-li však
tvůj prorok Bohem nebo bohorovným, proč se po
drobuje všemu tomu, co se s ním dnes dálo?

——To, Piláte, je veliké tajemství, jemuž my, žáci
jeho, teď nerozumíme. Jednou však nám to vše jasným
bude. Vím, vladaři, kdyby chtěl, že by tě mohl oka
mžitě proměniti v hrstku — pOpela.

Pilátovi bylo jaksi nevolno. Bál se, než aby to za
střel, pravil: — Příteli, sotva čas můj už vypršel,
moje popelnice není ještě — urobena, potom však
zvážněv dodal: — Nemohu nic učiniti. Jest odsouzen.
Ortel musí býti proveden. Jsem teď bezmocným.

A otočiv se, vyšel ze soudní síně, co z hrdla Mariina
vydral se srdcervoucí výkřik. Z nesmírné lásky k Tomu,
jenž jí odpustil, učinila ten bezvýsled'ný pokus o jeho
zachránění. Lazar šel s ní, jen aby ji chránil, neboť
byl přesvědčen, že ničeho nedocílí; proto také nebyl
nikterak překvapen výsledkem slyšení, kdežto Maria,
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již vedla láska spíše než rozvaha, byla trpce ve své
naději zklamána.

— Pojďme, bratře, pravila, jakmile se Pilát vzdálil,
pospěšme aspoň na místo popravné. Nemohouce mu
pomoci, přece můžeme mu ukázati, že jsme na něho
nezapomněli. On bude věděti, že bychom mu pomohli,
kdybychom mohli.

Nepodržel však Pilát dlouho vlády a moci. Od té doby
jakoby štěstí bylo ho opustilo. Vzpoury a výtržnosti
v Jerusalemě byly potom skoro na denním pořádku.
Několik let po té onemocněl císař Tiberius. Dověděv
se mnoho věcí o zázračném prorokovi galilejském,
vypravil posly do Palestiny, by jej do Říma přivedli,
aby ho uzdravil. CÍSařským kurýrům Sděleno, že byl
ukřižován. Na to císař, aby zvěděl, proč byl ten prorok
života zbaven, pohnal Piláta k zodpovídání.

Když judský vladař do Říma přibyl, byl Tiberius
už nebožtíkem. Místo něho panoval Cajus Caligula,
jenž se záležitosti té ujal. A výsledkem bylo: OdSOu—
zení Pilátovo, zabavení jeho statků a vypuzení jeho
rodiny z íma.

Melius však nezapomněl za těch změn Kristovy
tváře. Divné oči ]ežíšovy patřily na něho za jasu
poledního slunce a v soumrak večerní. Pilát zůstal až
do svého pádu příznivcem mladíkovým. Když pak
tušil, jaké neštěstí ho postihne, že snad na žebrotu
přijde, postaral se o Melia, darovav mu jeden ze svých
dvorců a padesát otroků. A římští soudcové schválili
darování, když ke konfiskaci Pilátových statků došlo.
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Kapitola XXI.

Slib.

cera Zadiela Ben Israele, jež přítomna byla při
první návštěvě Kristově v Betanii a jež v něm

tehda hned poznala mladičkého hosta. otce svého
(před mnoha lety), věřila pevně v jeho božství.

Jednou či dvakrát za těch let, jež minula od jejího
dětství až do oné návštěvy, spatřila velikého učitele,
ale za těch příležitostí ho nepoznala.

Když jednou, meškajíc návštěvou na severu, byla
svědkyni zázračného nasycení nesmírného zástupu
lidí několika chleby a rybičkami, byla všecka nad
tím divem vzrušena. Tehda myslila, že ho lid násilně
za svého krále korunovati bude. Na to si vzpomněla,
když se s ním sešla — potom ——pod střechou Laza
rovou. Od té věřila v jeho božství. Teď, co utrpěl
— tak zjevnou porážku a co byl na smrt odsouzen,
čekala s napětím, jak se to vše skončí, bez otřesení
však své víry.

Rozčilení obyvatelstva bylo nesmírné. Věděla, že
veliká většina je proti němu, ale věděla též, že značný
je počet těch, kteří ho uznávali za Boha a kteří v něm
viděli Zaslíbeného lidu israelskému.

VZpomněla si — na takový památný výjev se tak
hned nezapomene! ——jak asi před týdnem celé město
zachváceno bylo neobyčejným nadšením při slavném
vjezdě Ježíšově do ]erusalema. Obdiv lidu strhal —
vzedmutými vodami — všecky hráze a ohledy. Ve
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svém nadšení svlékali svrchní roucha svá a prostírali je
na cestu, lámali z palem větve a metali je před něho
nebo v rukou je držíce, mávali jimi za jásavého pro
volávání mu slávy. Nikdy nezapomene na tu po
dívanou. Pamatovala, že i kněží, o nichž známo bylo,
že patří k nejprudším protivníkům učitelovým, cho
vali se trpně ke všeobecnému potlesku a že mlčeli,
netroufajíce si na odpor se stavěti tak nezvyklé de—
monstraci pro Krista.

V předvečer slavnosti p ře 5 nic doslechla Miriam
divné řeči o svém příteli. Srdce její strachy se tetelilo,
když se dověděla o změně veřejného smýšlení. Časně
ráno slyšela s hrůzou, že následkem pletich některých
kněží byl Kristus jat a Spoutaný před vysokou radu
postaven. Celé ráno bylo město ve stavu vzbouření.
Poslové pobíhali ulicemi se Zprávami, co se stalo s Je
žíšem u Annáše, Kaifáše, Heroda a Piláta. Miriam
ve svém ústraní nevěděla, že kněží lid poštvali a až
k šílenosti pobouřili. Proto nemohla si a nemohla vy—
světliti té změny v smýšlení lidu.

V té právě hnal se mimo její dům rozčilený posel,
od něhož se dověděla, že její přítel a host (z dávných
dob) byl od Piláta na smrt kříže odsouzen a že se
právě v té béře s křížem uprostřed velikých davů
nepřátel, hrstky přátel a oddělení římských žoldnéřů
na Golgotu, kdež má býti popraven.

Miriam byla hluboce zarmoucena nad tou bezbož
ností, ač víra“ její zůstala neotřesena. V srdci svém
cítila a uznávala, že je Kristus Syn boží, ale proč
by toto měl trpěti, nemohla pochopiti, at' o tom
sebe více přemítala a uvažovala. Nepochybovala nad
splněním, ale ráda by byla věděla, ja k Kristus Pán
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Splní, co jí — před dávnými .lety — byl slíbil, po
dati ji totiž projev svého božského poslání.

— A ty, dcero Zadielova, nejenom tvář jeho spatříš,
nýbrž také —, co živa budeš — nikdy se s ní neroz
loučiš.

Tajemná slova ta po všecka ta leta "klenotem
vzácným v srdci svém přechovávala. Všecka se za
chvěvši, vzpomněla si, že toho projevu mělo se jí do
stati právě v té ulici, v které bydlela. V přepodivné
náladě uminila si vyjití na ulici a tam čekat-i, co se
stane. V té, co se strojila byt svůj opustiti, zatkla si,
z “nepochopitelného popudu, za pás jemnou plátěnou
roušku, neboli potní šátek..

]edva že Miriam za sebou dveře svého příbytku za
vřela, spatřila s poza rohu nepravidelné ulice vyro—
jiti se dav lidi. Jeji příbytek nalézal se nedaleko La
zarova obchodu. I viděla, jak Lazar s Marií, jež use
davě plakala, když onen dav krámu jeho došel, z něho
vyšel a připojil se k společnosti plačících žen, Kristu
cele oddaných.

Miriam viděla v dálce blížiti se tři odsouzence, ob
klopené jízdními vojáky, kteří měli co dělat, aby udr
želi ve vzdálenosti od odsouzenců davy rozzuřených
a mstivých židů. Téměř všecky Společenské třídy
zastoupeny byly v tom rozliceném srocení lidu. Vedle
obnošených, a vybledlých rouch chud'asů pestřila se
nádherná roucha kněží. A přepychově ubrani obchod
níci tlačili se vedle jerusalemské chátry.

Když ji průvod blíže docházel, s velikým hořem po
znávala Miriam v_řadách těch, kteří se hřmotně dovo
lávali smrti prorokovy, mnohé a mnohé, jež nedávno
byla viděla provolávati mu: „l—losanna“ a mávati

251



palmovými ratolestmi. Když průvod došel místa,
kdež stála všecka se chvějíc rozčilením a nevolí, spa
třila opět hosta ze svych mladých let. Ježíš nesl si na
ramenou těžký kříž a jedva nohy vlekl, potáceje se
při každém kroku. Maria Magdalská brala se těsně
za ním, bolestí nad utrpením svého Miláčka rovněž
omdlévajíc.

jemnocitná dcera Ben Israelova se zhrozila, když
ježíš, dojda místa, kde právě stála, nedaleko svých
dveří, slabotou klesl pod tíží kříže k zemi -—za zdvoj
násobněného proklínání a řvaní chátry. Ti, co mu
nejblíže byli, mezi nimi Maria, myslili, že zemře Spíše,
než popravného místa dojde.

Prachem, krví a potem byla tvář Trpitelova tak
znešvařena, že ji Miriam ztěží poznávala. Smrtelná
bledost rozlita byla po tváři Páně. A ještě více se
zhrozila, když ——blíže se k němu protlačivši — uzřela
na hlavě jeho trnovou korunu.

Neslyšela nikdy, že by si katané s takovou krutostí
byli počínali. Nevědouc ničeho o hrozném bičování
Kristově, ani o posměšném na to následujícím jeho
korunování, nemohla si vysvětliti, odkud se ta trnová
koruna na hlavě jeho vzala. Ve své prostotě a ne
vinosti domnívajíc se, že žádný člověk není schopen
druhému podaremně bolest působiti, pravila: — Vo
jíne, sejmi mu s hlavy tu korunu! Což nevidíš, že mu
působí hrozné bolesti?

Nejbližší žoldnéř, Sprostý, hrubý chlap, jenž na—
prosto byl neschopen oceníti něžnosti, z níž žádost ta
se vyřinula, hlučně se zachechtal a velel Miriamě se
vzdáliti. V té právě Kristus upadl. _

Co se kolem rozhlížela v naději, že mu někdo ku
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pomoci přiskočí, podivila se, že neviděla žádného
z jeho učeníků na blízku. Když Odsouzenec povstal,
zdržel se další postup zdviháním kříže a kladením ho
na zraněná ramena Kristova.

Za té přestávky protlačila se Miriam, nedbajíc roz
kazu žol'dnéřova, k Pánu Ježíši. Vyňavši z poza pásu
plátěnou roušku, přitiskla ji na tvář Kristovu, by s ní
prach a krev utřela. Když potní roucho odstranila,
odměněna byla nevypravitelně vděčným pohledem
z oka Trpitelova. Ježto vojáci byli už povel vydali,
hnul se znova průvod. Luza surově Miriam odstrčila
a valila se dále. Brzy zmizela z dohledu, zůstavivši za
sebou ulici opět pustou.

Když se Miriam do svého bytu vrátila, rozprostřela
roušku na stole. Ke svému krajnímu úžasu viděla,
že je na ní věrný otisk tváře Kristovy. Vzala a zdvihla
roušku, domnívajíc se, že podoba Trpitelova na ní
není ničím jiným, leda přeludem její předrážděné
obrazotvornosti. Doufala, že se rouška ubere ve své
přirozené záhyby. Ale nikoliv! Zůstala napjata a
tvrda, jakoby byla naškrobena. Kdekterý rys Páně,
i krvavé stopy byly na ní! Věrná podoba tváře Kri
stovy zanechána byla na roušce.

Miriamina víra byla posilněna. Padnuvši na kolena,
klaněla se tomu, jenž se byl právě mimo bral v takové
necti a potupě, se všemi známkami porážky, jako
svému Pánu a Bohu. Nemohla pochopiti, jak božská
_osobamohla přivedena býti v stav tak žalostný nebo
proč dopustila, by byla vůbec jata a na smrt odsou
zena, než přes to přese vše víra její stála neochvějně
Spokojila se s čekáním, důvěřujíc, jako zázrak ten za
plavil teď duši- její radostí, tak že svým časem vše, co
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je jí teď temným a nevysvětlitelným, zřejmým a
jasným se jí stane.

Nežli slunce dostoupilo svého nejvyššího na nebi
bodu, došel Smutný průvod místa, kdež veliká truchlo
hra světová se odehrála. Nepřehledné davy šly se po
dívat, jak budou ti tři odsouzenci umírat. Maří Magda
lena měla co dělati, by se na nohách za té žalostné
cesty udržela. Záhy byla“ od Lazara odtržena a ne
spatřila .ho až na “temeni hory lebečné.

Když nevinný Beránek dostoupil vysočiny, na níž
podle pověsti pochován byl Adam, nastoupila pausa,
jakoby celá příroda dechu nabírala před konečným
výjevem hrůzy. Žoldnéři nepřipustili nikoho na blízko
odsouzencům. Davy nepřátel i přátel, jakož i jenom
pouhých zvědavců zahnány na ubočí — na stráně
horské.

Lazar ohlížel se úzkostlivě po sestře, ale nemohl jí
nikde spatřiti.

Nedaleko Sirova syna stál starší již muž. Lazarovi
se zdálo, jakoby ho již byl kdysi viděl, ale nemohl se
upamatovati, kde. Cizinec zdál se hluboce býti sklíčen,
bil se žhusta v prsa a zakrývaje si rukama tvář, hlasitě
vzdychal a vzlykal. Tak nápadným byl žal jeho, 'že se
Lazar domníval, že je to snad některý z věřících Kri
stových, snad některý z jeho učedníků. Proto jej
oslovil.

— Příteli, náležíš snad i ty k věřícím tohoto Krista?
— “Ne, já nevěřím jako mnozí, že by byl Bohem.
— Proč jsi tedy tak smuten?
— Z příčiny zcela jiné, než se domníváš, odpověděl

neznámý. Vidíš tam toho mladého muže, jehož právě
na kříž přibíjejí?
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— Míníš lšmeraie, edomského lotra, neb Omriho?
tázal se Lazar, neb oba byli současně přibíjeni.

— Omriho nebo jinak zvaného Dismasa, na to
neznámý '

— Je to tvůj příbuzný, jenž sešel s cesty pravé a
teď podstupuje trest za své zlé skutky? tázal se sou
citně Lazar.

——Není mým příbuzným, ale svědomí činí mi po
dnes pro něho trpké výčitky. Snad se pamatuješ, že
byl nedávno spolu s lotrem Bar Abbasem odsouzen.
Nesvědomitý +en náčelník veliké bandy je —-zvláštní
náhodou — opět na svobodě, Mnozí se domnívají, že
je velikým čarodějem. jeho dnešní propuštění ——za
něž děkovati má nesmyslnému záští omámeného a po
puzeného lidu proti tomu tak zvanému Kristu —
ještě více posílí domněnku tu. Proč nežádal lid za
propuštění Omriho místo Bar Abbasařl

— Podle zpráv zdá se, že spíše smrti zasloužil vůdce
než tam ten, poznamenal Lazar.

— A zprávy ty nelhou; i činím si trpké výčitky
z toho, že jsem já poněkud zavinil tento jeho pád.

— Pověz mi, příteli, svou historii, pravil. Víš, že
sdělený zármutek je poloviční zármutek.

— Před lety, ujal se slova neznámý, když onen
lotras, jenž dnes — tak neočekávaně — na svobodu
byl propuštěn, ještě žil v jerusalemě, pokládán byl za
nadšeného pat ri ot u (vlastence;. Mnozí se do—
mýšleli, že se z něho časem stane veliký vůdce lidu
israelského, než jeho vznešené tužby se zvrhly. Začal
vyhledávati svého povýšení, používaje k tomu
často násilných a mrzkých prostředků. V těch letech
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byla naše země zaplavena lupiči, a Bar“Abbas stal se
jedním z nejodvážlivějších.

—-Pamatuju se na jeho špatnou pověst, pravil
Lazar.

——Když byl naprosto odhodil pláštík vlasteneckých
nebo náboženských pohnutek, postavil se v čelo dobře
sorganisované bandy lupičů, již byli po leta postra
chem všech putujících mezi jerusalemem a Alexandrií.

——A zmíněný Omri byl jedním z jeho lupičské
roty, co?

——Jenom čásek. Pocházel z dobré rodiny antio
chenské. Bar Abbas oloupil za svého pobytu jerusa—
lemského toho mladíka o velice vzácné skvosty.

— Ah! zvolal na nejvýše rozčilen při vzpomínce
na všecky útrapy svéhootce. Pokračuj, pokračuj,
příteli. Jsem věru dychtiv na tvé vypravování.

——Od té doby, třebas že mladík ten opět svých
skvostů nabyl, šlo to s ním rychle s kopce, až se po
sléze připojil k lupičské bandě.

——Ano, ano — ale jak to bylo s těmi skvosty?
——já jsem byl tehdy agentem a nástrojem Bar

Abbasovým, i donesl jsem je do obchodu zámožného
obchodníka s hedvábnými látkami, jenž mi je od
koupil za hezkou sumičku zlata.

— A víš, jak se jmenoval? ptal se Lazar.
— Byl to Siro, jeden z nejbohatších obchodníků.

Byl úplně prost vší viny, když je kupoval.
— Pochválen budiž Bůh Abrahamův! zvolal vroucně

Lazar.
Cizinec se překvapeně na něho podíval.
— Tebe, jak se podobá, moje vypravování velice

zajímá. Člověk by řekl, že máš pro to osobní zájem.
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— Podívej se na mne, pravil Lazar, a odpověz
upřímně: Neviděl jsi mne nikdy před tím?

Neznámý zadíval se Lazarovi do tváře, ale oči jeho
nejevily, že by jej byly poznaly.

— Neviděl jsem nikdy tvé tváře, odvětil.
— Nepamatuješ se na Sirova syna, jenž tě prvně

oslovil, když jsi vešel do „bazaru“?
— Ah, teď se pamatuju! Ano, než leta šeredně tě

sebrala. Proč'se na to ptáš?
— Protože přáním celého mého života bylo, dopí

diti se tebe. Věz, že můj otec, když na udání Omriho
pro koupi jeho stkvostů pohnán byl před „sanhedrim“,
pokládal život svůj za zneuctěný a pokálený. Pravím
ti, příteli, že to byla krutá pro něho rána! Nikdy se
z ní nezotavil. Umřel několik let po té, až do poslední
chvíle se utrapuje nad tím, že jeho dobrá pověst byla
pokálena.

Lazar byl hluboce rozechvěn vzpomínkou na
všecko to.

— Tvoje jméno . . . ujal se znova slova.
— jest Eliziel, odpověděl cizinec, domnívaje se,

že se na ně táže.
— V'ím to, na to Lazar. Tvoje jméno chvělo se otci

mému na rtech, když posledně vydechl. jeho jediným
přáním bylo, abych tě vyhledal a tě přiměl, abys
dobrou jeho pověst před veleradou prokázal.

— Milerád to učiním; jen co bude po slavnosti,
hned se odeberu, přeješ-li si toho, k vysoké radě, pravil
Eliziel. jakkoliv hříšným byl život můj a za odpu—
štění mnohého musím Boha prositi, tož přece přísa
hám při Hospodinu Bohu Abrahamově, ano, přeješ-li
si toho, při postavě tam toho velikého proroka, jehož
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teď naši krajané vraždí, přísahám, že otec tvůj, Siro,
byl prost jakékoliv skvrny spoluviny. Žádná nepo
čestnost nelpí, aniž lpěti může na jeho jméně.

— Pochválen budiž Bůh! zvolal Lazar. — Spra
vedlnost vzdána památce jeho. Prohlásíš to veřejně
po slavnosti. Splnil jsem žádost umírajícího.

Další rozmluvu jejich přerušil ohlušující řev, z něhož
stydla krev přátelům Ježíšovým v žilách. Nadešel
veliký okamžik. Statisíce zraků upíralo' se k temeni
Golgothy. Vojáci vztyčili kříž — s Kristem Pánem.
Žalostné lkání hrstky věrných přátel jeho zanikalo
v příšerném řevu z hrdel dosud se nevybouřivší chátry.
Kristus, přítel židovského národa, o němž se snažili
namluviti si, že jest jeho nepřítelem, dokonával před
zraky diváků.

Než se dostavilo záhadné zatmění, protlačila se Maří
Magdalena, byvši nejednou surovými žoldnéři Za
hnána, až na sám okraj vnitřního kruhu diváků.
Lazar, jenž se snažil co nejblíže ke kříži Se dostat, byl
od něho — římskými kopími -—v uctivé vzdálenosti
udržován. Marii však podařilo se jednak silou lásky,
jednak pomocí zlata prodrati se ohradou. ježto ne
hrozilo nebezpečí, že by který z odsouzenců, neboť
i kříže s lotry byly již vztyčeny — mohl ještě unik
nouti, propustili ji vojáci, domnívajíce se, že je pří
buznou některého z těch tří ukřižovanců.

Hořem a žalem téměř zaslepena .uháněla, klopý
tajíc, volnou prostorou. A doběhnuvši kříže, vrhla se
na kolena navúpatí jeho a v návalu bolu objala jej
svými lokty. Stkajíc, až srdce usedalo, skrápěla zemi
svými slzami.
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ještě dvě osoby stály podle kříže Kristova. Matka
bolestná, vidouc krajní hoře u kříže klečící, vztáhla
ruce a položivši je jemně a laskavě na rámě Magdale
nino, pravila s něžným soucitem:

— Maria, já jsem také zarmoucena. Budeš mi pří
telkyní.

Betanská Maří vzhlédla a se slzami spatřila po
nejprv matku Páně.
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Kapitola XXII.

Důstojníkovo psaní.

Flaccus v jerusalemě vzkazuje ženě své Seveřev Římě
pozdravení. - Dověděljsemse, žeVpěti dnech vypluje

z ]oppy loď. Lodivoda slíbil mi,že Ti psaní mé dodá,
za kteroužto laskavost prosím, abys ho uctivě přijala.
Doufám, že naši oba hoši, Maurus a Viktor, jsou hodni
a poslušni a že pr05pívají, by z nich byli jednou řádní
občané. je tomu dávno, co jsem je posledně viděl.
jak se pamatuješ, nejdražší Severo, bude tomu hned
šest let, co jsem přišel do toho velikého a zvlášt
ního města JeruSalema s četou vojínů, jež s sebou
přivedl Pilát, když jmenován byl judským vladařem.

Je to příliš dlouhá doba, když je člověk vzdálen
od Své ženy a od svych dětí. Než těš se, Severo, za rok
dostanu dovolenou nebo budu trvale do Říma přeložen.

Tvoje listy ohledně hochů působí mi velikou radost.
Řekni jim, že se těším, že je při svém návratu na
leznu pilnými školáky. Doufám, že poslouchají svého
„ludimagistra" (učitele).

Ač jsembyl nucen pro slávu říše po různých světa
končinách se potloukat, přece ještě vždy měl jsem
kdy četbou se zabývati a poněvadž umím na perga
meně psáti — většina vojáků naší legie to nedovede
-—mohu s vámi stále ve styku býti; i mívám radost
velikou, kdykoliv nějaký dopis od Tebe dostanu nebo
kdykoliv mi prázdná chvíle vybude, nějaký Tobě
napsati.
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Pochybuju, že bys Zpravena byla o tom, co se tu
vše v posledních dnech sběhlo. Nebudu Ti ličiti zdej
ších divů, za to však Ti povím víc o prorokovi, jenž
v posledních třech letech slavným se stal po vší zdejší
provincii svými zázraky a divy.

jmenují ho Kristem. Na vezdejší statky je chud.
Vypravuje se, že nemá ani domu, ani kouska pole,
ba že ani tolik ne, co nejposlednější chuďas. Než přese
vše to neviděl jsem zjevu královštějšího. Pochybuju
silně, že by se který z našich i m p e r a t o r ů (císařů)
mohl pochlubiti tolikerým m a j e s t á t e m přiro
zeným, jaký u něho patrný.

Budeš překvapena, slyšíc, že vlastní jeho krajané,
židé, z pouhé nenávisti a závisti jej před čtyřiadva
ceti hodinami usmrtili. Jak Ti, drahá Severo, známo,
jsem setníkem ve vojště Pilátově. V noci před tím,
než židé popravení jeho vymohli, byl jsem odeslán
z posádky, jež vévodí jejich velkolepému chrámu,
s oddilem vojáků do domu, v němž byl prorok uvěz
něn, než se mělo nad osudem jeho rozhodnouti.

Poznal jsem na svých válečných pochodech mnoho
surových vojáků, byl jsem svědkem mnohých vý
středností při drancování měst a provincií, ale tak
krutě, tak sveřepě zacházeti s osobou, jež nikomu
neblížila, ještě jsem neviděl, jak zacházeno bylo pře
devčírem v nocí s Kristem. Dnes je veliký svátek ži
dovský, vše je klidno, jinak bych musil konati službu
místo psaní tohoto listu vám, svým drahým. Však
včera nebylo tak tiše ve městě — hned Ti o tom více
povím!

Až posud bylo chloubou jak římského vojska, tak
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i římských úřadů našich, že pohlíželi jako na nevin
ného na zajatce, dokud nebyl z viny usvědčen. Ale
oné noci vojáci, kteří byli vysláni, by obžalovaného
střežili, jakoby byli posedlí bývalí nepochopitelným
vztekem a nevysvětlitelnou zlobou, nebot nakládali
s uvězněným tak hanebně, jakoby byl už odsouzen
býval a ne teprve souzen býti měl. Teprve dnes jsem
se dověděl, že židovští kněží jednak podplacením,
jednak podnapitím vojáky k onomu jednání svedli.
Titíž kněží, aby se Krista mohli zmocniti, podplatili
jednoho z prorokových přivržencův. Když ho byli
hluboko do noci od jednoho velekněze ke druhému
honili a smýkali, vsadili ho do podzemního sklepení,
jehož ostříhati přikázáno' bylo některým mým lidem.

jak se to stalo, nevím, ale tolik jisto jest, že Se
chátře židovské podařilo až tam —_do toho sklepení —
vedrati. To byla teprve posila vojenské Surovosti!
Nejprve před ním klekali, jakoby mu holdovali, arci
na posměch. Když se toho najedli a zejména když vi
děli, že ho tím nemohou pohněvati, jali se ho hrubě
poličkovat a zášijky mu dávat. Ale když ani tím toho
Veliké ho nepopudili, ni ku pomstě nepohnuli,
smyslili si vojáci spolu s tou pouliční sběří židovskou
nový Způsob potupy a pohany, v němž — poněvadž
se jim náramně zamlouval — i druhého dne pokra
čovali.

Co tam v tom sklepení byli, slyšeli zajatce často
prorokem zváti. Tu pojednou šeredně se šklebící
Hebrej, až šílený vztekem a nenávistí, krvavých očí
a „uslintaný“, nebot sliny stékaly mu po rozcuchané
bradě, utrhl si z kaftanu dlouhý cár a zašel s ním za
proroka. Vystoupiv na stoličku, přehodil mu ten cár
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přes hlavu, takže ho zbavil vidění. To se náramně
líbilo sprosté luze, jež s chechtotem, výkřiky a po
šklebným jásotem pozdravila hrdinský ten čin. Co oči
zajatcovy už na nich nespočívaly, mučitelé stali se
Smělejšími a drzejšími. Mnozí z nich mu Sprostě do
tváře plvali na znamení svého opovržení, ale také
z bezmocného vzteku. Byli by jej Snad roztrhalli,
kdyby se nebyli báli msty Pilátovy, v jehož rukou
spočívala moc nad jeho životem a smrtí.

Židisko, jež ze svého kaftanu utrhlo pásku na jeho
oči, udeřilo Krista ve tvář za Smíchu a posměchu
ostatních.

—-Hádej nám, Kriste, kdo jest to, který tě udeřil?
řval kdosi, stoje na lavici u zdi.

Přívrženci jeho tvrdí, že je božskou bytostí, a tu
se mi zdá, jako bych slyšel Viktora a Maura se tázati,
proč že jich všech neusmrtil. Jupiter byl by jistě po
nich svými blesky mrštil a je zdrtil.

Ale ne tak on. Kristus byl samá pokora a dobrota,
bez jakékoliv mstivosti, a to ne snad proto, že by ne
byl měl moci zničiti je. Bylo mi řečeno, že moci té
oné noci jednou použil. Bylo'to v té chvíli, když ho
jímali v zahradě, vně městských hradeb. jedinkým
slovem porazil všecky na zem. Quirinus, starý můj
kamarád, byli jSme spolu v různých končinách naší
říše, byl svědkem projevu té moci. A byl jím tak
dojat, že dnes přede mnou prohlásil, že věří v božství
toho proroka. Když byl prorok dovolil poraženým
na zemi a poděšeným žoldnéřům opět povstati, tu —
jak mi Quirinus vypravoval, pronesl tajemný výrok,
o němž jsem se mnoho napřemýšlel.

— Toto jest hodina vaše a moc temnosti.
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Co by ta slova mohla znamenati, moje Severo? Jistě
jimi myslil ty, kteří za noci se z města vykradli s bez
božným úmyslem, zmocniti se ho. Slovy těmi — tot'
patrno — myslil luzu, jíž se podařilo do žaláře vnik
nout, aby ho tam (s jeho arci dopuštěním) tupili a
hanobili až do rána.

Trpělivě snášel všecko jejich tupení a posmívání.
Chování jeho prozrazovalo božskou moc. Nicméně
patrna byla na něm také lidská únava.. Viděl jsem, jak
často s nohy na nohu přešlapoval. Pozoroval jSem
také, že se často bezděčně zachvěl, jakoby lidská jeho
přirozenost nemohla už té neb oné pohany snésti.

Než tážeš se asi, moje Severo, proč jsem to vše strpěl.
Více než jednou pokáral jsem ostře svoje lidí, než
přesvědčil jsem se, že pramalý vliv na ně mám. Zdáli
se byti posedlými —-zrovna jako ti otrhaní, ušpinění
židé — jakousi šílenou nenávistí proti tomu nevinnému
a neškodnému zajatci, jenž ani na útěk nepomýšlel
ani se nebránil.

Mám zato, že se všecky furie z podsvětí tam dostavily,
aby podněcovaly sprosté vášně těch sběsilců. Byl jsem
tomu z toho srdce rád, když ráno byli moji lidé do po
sádky odvoláni. Když se tam vraceli, zdáli se býti ja
koby zpitými vášnivým vztekem, neboť posléze poprali
se mezi sebou, při čemž tři nebo čtyři z nich byli zabiti.

Co se mne týká, nemohl jsem, třebas jsem po celou
tu noc oka nezamhouřil a ve dne před tím na stráži
stál — usnouti. Ta klidná, trpělivá osobnost v žaláři
zvláštní dojem na 'mne učinila. Od té chvíle zvláštní
myšlenka znepokojovala ducha mého. Což, je-li ten
prorok přece jenom Bohem? ó, Severo, tomu-li tak,
jak hrozného zločinu dopustili se vojáci a ta chátra!
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Včera panovalo ve městě hrozné rozčilení. Tisíce
a tisíce poutníků ze všech zemí bylo v jerusalemě za
příčinou židovských svátků. Slavnosti ty a chrám,
v němž se konají, proslavily toto syrské město po
celém světě. Dnes kdekdo tvrdí, že ——jakýmsi tajem
ným způsobem -—význam všeho toho zdá se mizeti.
Upevňují, že bezčetné oběti v chrámě přinášené zů
stavují židy chladnými a bezcitnými. Mnozí se nad
tím zvláštním zjevem pozastavuji, ale nikdo nedovede
ho vysvětliti.

Nepokoj ve městě byl včera všeobecný. Následkem
přílivu poutníků bylo tu aspoň na milion lidí, a tou
Spoustou lidu zmítala jakási horečka, již nikdo vy
světliti nedovedl.

jak jsem se již zmínil, nemohl jsem usnouti po noční
službě. I já zachvácen jsem byl nepokojným duchem
toho dne. ježto jsem měl veliteli posádky až o slunce
západu podati služební zprávu, mohl jsem jíti, kam
jsem chtěl. Ale nebyl jsem v soudní síni, kamž zlovolní
židé svou obět přivlekli. Znám Piláta, znám jeho sla
bošskou povahu. Tušil jsem, že se i v tomto případě
osvědčí slabochem, ale toho jsem se nenadál, že by se
ukázal tak slabým a nerozhodným. Věř mi, drahá
Severo, že se tu každý Říman hanbiti musí nad jeho
činem. Nikdy nebylo římské právo hrubším způsobem
porušeno jako v tomto případě. Že ti krutí židé ochotně
na sebe převzali všecku odpovědnost, to vladaře ne
ospravedlňuje. Věčnou hanbou bude pro Piláta, že
toho proroka na smrt odsoudil, ač ho sám nevinným
prohlásil.

Hodinu před polednem hnul se průvod na místo
popravné. Od toho okamžiku byl den plný divných
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událostí. Popravné místo je jen několik minut od města
vzdáleno. Vede na ně silnice přes jeden z četných po
toků nedaleko města tekoucích a cist e r n y (stud
nice) vodou opatřujících.

Lid se tísnil a plnil každinké místečko od hradeb
do údolí a hore na kopec, ano i v údolí na oné straně
Kalvarie, kdež zločinci bývají popravováni. Byla ti
to podívaná jako na moře lidských bytostí! A množství
lidu hlučelo jako rozbouřené moře. Mohla jsi tam
spatřiti všecky kroje všech národů, nebot I—Iebreové
mimo svou vlast žijící dovedou se hravě přizpůSobití
mravům a obyčejům národností, mezi nimiž žijí.

Viděla jsi kdy, Severo, ulice římské po ukončení
gladiátorských zápasů, když se lid v pravém slova
toho významu dravými proudy vyvaluje z četných
v o m i t o r i í amfiteátru? *) Tak to vypadalo tu
včera. Poněvadž pro svátky obchody byly uzavřeny,
byli mnozí rádi, že se jim dostane nějaké zábavy.
A jisto jest, že ty davy lidu viděly, čeho už svět nikdy
neuvidí.

Co živ budu, nezapomenu divů, které se toho dne
udály. O polednách přibit byl veliký prorok na kříž.
0 třetí hodině odpolední vypustil duši. V té nastoupilo
slavnostní, příšerné ticho. Všichni ——jakoby na dané
znamení — stajili v sobě dech. Na tvářích některých
jen kněží zračil se výraz triumfující zloby, sic všecky
tváře, jak domácích tak i přespolních I—Iebreů,jak

*) Amfiteater — nazýval se u Římanů zvláštní druh budov di
vadelních, zřízených k zápasům šermířským (ludi gladiatorum) & ku
prováděníštvanic.Hlavní části byly zápasi ště a. hlediště.
Vchodům, kterými se z chodeb přicházelo k jednotlivým řadám sr
dadel v hledišti, říkalo se v o mi i;o r i &. (Pozn. př.)
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přátel tak i nepřátel odsouzeného, jakož i pouhých—
zvědavců, vyjadřovaly zděšení a hrůzu nad dokona
ným dílem. Mnoho žen omdlelo. jiní zase jakoby za
chváceni byli fanatickou zběsilostí, jež si průchodu
zjednávala v kvílení a táhlém lkání a házení prachu
do povětří.

Po té událo se něco tak hrozného a tajemného, všem
přírodním zákonům odporujícího, že se to zdá víře
nepodobným, ač přece o skutečnosti zjevu toho nikdo
nemůže pochybovati, jako nikdo nemůže pochybovati
o své vlastní jsoucnosti, nebot viděly to všecky ty
tisíce a statisíce lidí.

Když veliký prorok duši svou vydechl, začalo se
nebe zatmívati. A mrákoty vůčihledě rostly. V malé
chvíli hora popravná i s městem obestřeny byly úplnou
tmou. A nebyla to tma noční, kterou přece vždy jakýsi
zákmit světla probleskuje, nýbrž jakoby přese vše
přehozen byl příšerný černý příkrov smuteční. Tak
veliká, tak vše prostupující a obestírající byla ta tma,
že se mi zdálo, jako bych pod vodou snažil se
dýchati.

Když divný ten mrak kde co začal pohlcovati, bylo
nebe bez mráčku a slunce na obloze svítilo tak mile a
jasně, jak o polednách svítívá. Muži a ženy stáli při—
mrazeni, přimykajíce se jeden ke druhému, netroufá—
jíce si hnouti se.

Chvílemi — na různých stranách horských strání
— zazněl divoký výkřik, jenž se vydral z útrob bojác
nější osoby, neboť teď všichni třásli se strachy.

Síla davů, v nichž přec obyčejně lidé spatřují svou
odvahu a smělost, tentokrát hrůzu jenom zvyšovala.
Tak ohromné bylo množství lidu tam Sebraného, že
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na útěk — i kdyby oné tmy nebylo bývalo — nebylo
ani pomyšlení. Statní muži, chvějíce se po všem těle,
bili se v prsa v očekávání, co na ně přijde.

Toliko jeden předmět bylo jasně zříti v těch temno
tách, totiž bílé, mrtvé tělo Kristovo na kříži. Zdálo
se všem, kdož na ně popatřili, jakoby bylo z průsvit—
ného mramoru. Světlem na Kalvarii byl ——Kristus.

Nemohl jsem od něho odvrátiti svých zraků. Celé
hodiny viděl jsem ten zjev. Po nějakém čase, jak dlouho
to trvalo, nemohu Ti říci, nebot všichni jsme byli
omráčeni hrozným tím úkazem, prorazil ostrý paprsek
světla hustou tmu. Jas jeho zrovna tak nápadně mo
hutněl, jak před tím byl mizel, ale nepřišel od východu,
jak tomu bývá na úsvitě, nýbrž zdál se vycházeti
z kříže, neboť nejprve osvětlil popravné místo a potom
teprve rozlil se po celém světě. Když opět bylo možná
viděti, divná podívaná naskytla se zrakům mým.
Velmi málo ze všech těch tisíců a statisíců, co přítomni
byli popravě, stálo pevně na nohou. Sta a tisícové
leželi na zemi, zoufale sebou zmítajíce. Bez počtu žen
leželo na zemi v mdlobách. Druzí zase, muži a ženy,
klečeli a rozdírali prsa svá. Kdosi na blízku mne zvolal:
— jistě Syn Boží byl tento!

Co to píšu, nejednou sama sebe jsem se tázal, co by
byl můj Viktor dělal, kdyby tu byl býval a moc měl.
Myslím, že by si byl přál pozabíjeti ty vrahy. A co
můj jemnocitný Maurus? Zdá se mi, jako bych Tě,
moje drahá Severo, slyšel praviti, že by ve svém jemno
citu byl spěchal vyhledat zarmoucené matky té oběti,
aby ji potěšil. Nebylo by mu daleko jíti, nebot za celé
té hrozné tragedie stála pod křížem, jsouc v srdci svém
raněna pošklebky a rouháním, jemuž zabrániti nemohla.
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Jsem přesvědčen, až to vše přečteš, že se mne zeptáš,
(v duchu totiž): Věřím-li, že ten Kristus je Bohem?
Viděl jsem už mnoho, velmi mnoho lidí. Po celou
předešlou noc byl jsem svědkem jeho vznešené trpěli
vosti — jeho božské pokory . ..

Žádný člověk nebyl by bez nevole a hněvu snesl,
co on si nechal líbit od té chátry. Považ, drahá Se
vero, že jsem viděl, když k popravě došlo, a židovští
kněží rovněž viděli, že to vše veliký ten Učitel strpěl
a podstoupil, protože s á m chtěl. Kdo dovede po své
vůli přírodní zákony zastaviti, ten musí b o žs ko u
moc míti, a — já věřím.

Snad Tě to, drahá ženo, překvapí, než počkej, až
zase nějaká loď od nás do Říma popluje, pošlu Ti více
a ještě podrobnější zprávy. Teď už nemohu Ti více
napsati, nebot posel čeká netrpělivě u dveří na můj
dopis, aby jej odnesl do ]oppy lodivodovi.

Obejmi za mne Viktora a Maura. Vale.*)

*) Vale (lat. s]oVo) -—buď zdráv(a)! s Bohem!
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Kapitola XXIII.

Po sobotním klidu.

Tragedie skončena. Večer odpočívalo město jakomrtvé, hrobové ticho téměř zavládlo v něm, leželo
jakoby vysílené celodenním vášněním. — Muži 5 hrůzou
si šeptali o neobyčejných věcech, jež se za dne byly
udály. K zlověstnějším z nich patřilo roztržení opony
chrámové. Záhadný ten případ pronesl se a dostal se
u všeobecnou známost, ač se kněží snažili jej utajiti,
neboť se právem obávali, že lid bude v tom viděti před
zvěst hrozné pohromy.

jiná zpráva šla od úst k ústům. Krátce před zapo
četím sobotního klidu dostavilo se několik obchodníků
do Kaifášova paláce. Prohlásili před ním, že byli
svědky hrozných zjevů. Velekněz počínal si jako ší
lenec, ať už ze strachu nebo následkem výčitek svě
domí. Od té chvíle, co mu byl Kristus po prvé před—
veden, seděl neustále, kromě krátké doby, co se byl
také vmísil mezi davy, obléhající Gabbatu, přioděn
svým nádherným rouchem v bohatě vyzdobené dvo
raně na svém trůnu. jak se zdálo, světlo jeho rozumu
pohaslo. Slintaje se a neustále pro sebe cosi mumlaje,
občas divoce sebou zmítaje a strašně se rouhaje, skýtal
všem obraz — šílence. Obchodníci aspoň byli o tom
pevně přesvědčeni. Přešel-li ho záchvat, tu míval
dlouhé řeči k svému vztyčenému ukazováčku, jakoby
se před ním z čehosi ospravedlňoval. Třebas mu ne
bylo dobře rozuměti, přece obchodníci z toho tolik po—
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stihli, že si teď trpké výčitky dělal z toho, že lid po
štíval, aby odsouzení Kristovo žádal. V jednom kuse
opakoval kletbu: — Krev jeho na nás — na mne —
mne! — mne! a po té se vždy ďábelsky zachechtal.
Služební měli co dělat, aby zabránili tomu, by Si hlavy
neroztříštil o porfyrové sloupy.

Za smutného klidu sobotního dověděly se Maří
Magdalena, Maria Salome a jiné zbožné ženy smutných
zpráv o Kaifášově duševním stavu.

Netrpělivě čekaly na předepsanou hodinu, kterou
pomine zákaz všeliké ruční práce. Vpod sám soumrak
(v sobotu) začaly se ženy scházeti v Lazarově obchodě,
by připravily masti ku pomazání těla Kristova. josef
z Arimateje, Nikodém a Lazar za přiSpění služebných
uložili mrtvolu do hrobu ve skále vytesaného, míníce
ji nabalsamovati po východním obyčeji až po sobotě.
Lazar ochotně přenechal svou velikou zásobu vonných
mastí a koření k použití ženám, jež se hned pustily
do příprav.

Ač Magdalena byla unavena a všecka zmořena ne
smírným hořem a žalem svým, přece převzala na scbe
ří2ení všeho. Marta byla tam též přítomna a ač měla
větší zkušenost v balsamování než její sestra, nebot'
vedla dozor nad pomazáním Eucharie a Sira a nedávno
též bratrovy mrtvoly, přece se Maří do díla nepletla,
ježto viděla, že její oddaná láska nalézá v tom útěchu.

Pozdě na večer přišla do „bazaru" také matka
Páně. Kdekdo prokazoval jí úctu. Nekonala arci žádné
z přípravných prací, ale všechny se na ni obracely,
kdykoliv byly v pochybnostech, jak by si měly co
nejlépe počínati. Zbožné ženy pracovaly celou noc
o' připravování mastí a pláten.
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O půlnoci bylo na dveře „bazaru“ prudce zabušeno.
Někdo dožadoval se vpuštěni. Josef a Lazar opatrně
pootevřeli trochu dveře, tážíce se, kdo to a co by rád.
Lazar doslechl, že se kněží uSnesli jej usmrtiti. Nevěděl,
kdy by se ho mohli zmocniti.

— Kdo to tluče v tak pozdní hodinu noční? A co
chceš?

— Pane, vpusť mě! NeSu ti hroznou novinu. jsem
Pathira. .

Dveře byly dokořán otevřeny a Egypťan vstoupil
do krámu těžce oddychuje.

— Co je? Mluv! naléhal Lazar, co se byla zatím kolem
něho shlukla celá družina horlivě zaměstnaná.

— Běžel jsem v jednom kuse z Betanie, pane můj,
věda, že brány městské jsou o velikonočních svátcích
po celou noc otevřeny. Smutnou novinu ti nesu. Ode
brali jsme se všichni na odpočinek — tak přede dvěma
hodinami. Než sotva jSme pouléhali, jezdec — patrně
jeden z prorokových přátel — zastavil se u zámku
a zburcoval nás. Na otázku, čeho si přeje nebo nese-li
nějakou zprávu od tebe, pane, neboť jsem si myslil,
že z Jerusalema přijel, odpověděl, že nepřichází z města,
nýbrž ze strany právě opačné. Vraceje se z Jericha,
zabloudil prý a přišel v pustá, skalnatá místa. A tu
Se nemálo poděsil, když při nejasném světle měsíčním
spatřil na větvi před sebou houpati se oběšence. Při
pozornějším ohledání jeho poznal v něm zrádce. Jidáš
se oběsil.

Novina ta byla různě přijata. Prudká Maří, ač slova
nepromluvila, byla patrně tou novinou potěšena.

— .Sestro! pravil Lazar vyčítavě. Znaje důležitost
a váhu, jakou židé kladli na pohřbení svých nebožtíků,
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vytušil co Maří obmýšlela. Znal její prudkou povahu.
Věděl, že se od svého obrácení snažila v uzdu jímati
svou vznětlivost. Měl ji proto rád, ale V jejím chování
— u přítomnosti matky Toho, jehož jidáš byl zradil
— bylo cosi nemístného. Že Maří tím obmýšlela ne
proslovené prokletí, o tom nebylo pochybnosti, po
vážíme-li, čemu talmúd učil o osudu duše, jejížto tě
lesná schránka zůstane nepohřbena.

Kajícnice začala hněvivě odporovati.
— Maria!
Tentokrát zněl Lazarův hlas už přísně. To již bylo

zcela zřejmé pokárání. A tu Magdalenina tvář vzpla
nula a bývalý vzdor vyšlehl jí z očí. Bylo by snad více
hněvivých slov padlo, kdyby v té pozornost obou ne
byla na sebe upoutala klidná tvář Matky bolestné.
Vztahovala ruce po Maří, jež k ní pOSpÍŠÍla. Matka
Páně objala ji a na okamžik přitulila něžně Mariinu
hlavu na svou hruď, šeptajíc: — Zůstav ho, dcero,
rukám božím! A pokoj naplnil duši její po těch mír—
ných slovech Matky bolestné.

Muži v „bazaru“ radili se šeptem o čemsi, dávajíce
pozor, aby Matka Ukřižovaného jich neslyšela. Po
chvíli zavolal Lazar Pathiru a poručil mu,"aby se vrátil
do Betánie, vzbudil několik domácích a zavedl je,
kde jidáš oběšen visel. Najdou-li tam ještějeho mrtvolu,
at ji odřežou a podle cesty zakopou, hodně však hlu
boko, aby se k ní nedostali šakali, jichž plny byly
pusté hornaté kraje judské.

Když přípravy byly ukončeny, přemluvili Marii,
matku ježíšovu, by si na chvíli zdřímla. Lazar tušil,
co bolestí přetrpěla. Pohledem na mrtvé tělo Synáčka
jejího znova by se všecky rány její rozjitřily. Jenom
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nerada podrobila se, jejich prosbám, načež ji Lazar
s Nikódémem'odvedlido bytu—,'který jí byl jan opatřil.
Zůstavivše ji' v rukou toho, jehož Ježíš s kříže synem
jejím byl nazval, vrátili se do „bazaru“ a po té "vy
provodili ženy ke hrobu.

S ubolévajícím srdcem vydala se hrstka přátel Ježí
šových na cestu, by poslední službu přátelskou pro
kázali Tomu, jehož tak vroucně milovali. Za cesty
mnoho nemluvili. Každý se obíral svými truchlivými
myšlenkami.

Byla to smutně slavnostní cesta pópůlnoční.
Odpoledne, kdy Kristus Pán byl ukřižován, bylo

silné zemětřesení. Mnohé hroby a smuteční pomníky
po obou stranách silnice na Kalvaríi vedoucí byly
porouchány nebo zničeny. Při bledérn světle měsíčním
bylo lze tu a tam zřítí otevřený skalní hrob, od něhož
za zemětřesení hrobový kámen byl buď odvalen nebo
v půli roztržen. Otevřené hroby skýtaly příšernou po
dívanou na hroznou „výpravu“ umrlců. Chodcům
bylo tu a tam překračovat hluboké jámy a trhliny-,
zemětřesením v zemi způsobené. Třeba bylo silných
nervů a statečných srdcí k vykonání takové cesty za
nočních temnot; než čeho nedokáže láska?

Polekaní učedníci Páně dověděli se, že nábožné
ženy donesou, jakmile bude po sobotě, ke hrobu masti
a koření ku pomazání těla Páně. _

Maří Magdalena nebála se ani trny ani nočních
duchů a vydala se na cestu k hrobce s Marií, matkou
synů Zebedeových. Všecky její myšlenky byly soustře
děny na mrtvé tělo jejího Pána a na to, jak by _mu
mohla nejlépe svou lásku a úctu projeviti. Tázala Se
v duchu, kdo jim odvalí těžký kámen ode dveříhrobo
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vých. Kdysi ukázal jí ten skalní hrob její přítel Ni
kodém, jenž jí při té příležitosti řekl, že jej dal pro
sebe vytesati. jsa zámožným, nešetřil peněz na jeho
úpravu. V sobotu doslechla, že Pilát kázal hrobu na
několik dní ostříhati. Proč, toho nevěděla, než zaplatí
dobře vojákům, pomohou-li jim kámen odvalit a
potom zase ke dveřím přivaliti. Znala ze zkušenosti,
čeho všeho možno penězi u těch římských žoldnéřů
docíliti.

Nádoby s vonnými mastmi byly složeny kousek od
hrobu. Maria svěřila se se svým plánem bratrovi, jenž
se odebral vojáků vyhledat. Kromě vrzání sandálů
jeho po stezce pískem pOSypané a vzdáleného houkání
noční sovy hluboké ticho panovalo v zahradě. Měsíc
byl zašel. Byla veliká tma — jako před svítáním. Po—
jednou zaslechla Maří Lazara volati: — Maria! Maria!
Pojď! Honem! Strážných tu není, ale otevřeli hrob.

Maria pOSpíchala.
——Totě divno! povídala si. Srdce jejich byla dotčena

milostí boží. Ustranili se někam jinam do zahrady,
by nás neobtěžovali při našem smutném výkonu.

První žluté paprsky jitřenky začaly se v té ukazo
vati na východním obzoru.

— Vše je tu velice nápadno, pravil Lazar. Hleď.
kámen byl otočen, jakoby byl v stěžejích visel! Koukej,
teď leží opřen kolmo o skalní stěnu!

— Vejděme do hrobu! pravila Maria a neohroženě
vstoupila do hrobu.

Po chvíli však vyšla jako šatka bledá, oči majíc
široce vytřeštěny, zdánlivě slova neschopná. Lazar
patřil na ní s údivem, jenž ještě více vzrostl, když se
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sestra na zemi vrhla a do usedavého pláče dala. Když
se jí byl nechal čásek vyplakati, otázal se jí něžně:

— Proč pláčeš? Pověz mi to, sestro má!
— Ach, vzali Pána mého, a já nevím, kam ho po

ložili!
— Není možná! na to její bratr. Něco takového

nikdo by neudělal.
Teď už bylo zcela jasno. Všichni shlukli se udiveně

kolem Marie, žalem zdrcené. Nikoho nenapadlo pře
svědčiti se o pravdivosti jejích slov. Než jak náhle se
byla na zemi vrhla, tak“ teď náhle se vzchopila a po
zahradě těkati se jala. Přes tu chvíli o něco klopýtla,
nebot' pro slzy na cestu neviděla. Když se byla po obejití
zahrady zase k hrobu vrátila, stanula před ním, plačíc.
Nahlédnuvši znova do tmavého hrobu, uzřela tam
dva anděly seděti v rouše bílém, ač jich jako andělů
nepoznala, jsouc úplně zaujata myšlenkou na svou
ztrátu.

— Ženo, proč pláčeš?
— Protože vzali Pána mého, a nevím, kam ho

položili.
To byla její bolest. Ve své nesmírné lásce neviděla

nic jiného. Vzali ho. Kdo byl ten „on"P Celý"svět musil
ho znáti! Jeho! Kdo to, musil přece celý svět vědět!
V tom spočívá všecka nedůslednost její vroucí lásky.

— Pověz mi, kam jsi ho položil, a já jej vezmu.
To byla šílenost. Nemohla ho odnésti. Nebyla dost

silnou; než láska nemyslí na nemožnosti. Ve své ne
smírné lásce jenom na jednu věc myslila, totiž: na
lézti mrtvolu svého učitele, přítele, Pána, Boha, své
všecko! Láska její přivlastnila si ho sobě. A ted' byl
ztracen! — Pověz mi, kam jsi ho položil?
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A znova, proudem slz oslepena, pádí zahradou.
V dálispatří _kohosise bráti. Bude to patrně opatrovník
pozemku, dostavivší se záhy do práce. Pro slzy dobře
nevidí.

— Koho hledáš?
A Maří opakuje znova svůj srdcervoucí refrén:

— Vzali Pána mého, a nevím, kam ho položili!
— Maria!
ó, toho hlasu, toho přízvuku! Té lásky v něm! Té

něžnosti! Té soustrasti! jedinké slovo, ale jaké zjevení!
Byl to týž hlas, jenž ji vytrhl z hříchu a ponížení,

jenž svou všemohoucností proměnil ji v bytost, jež
teď žila v milování a jediné milování. Na ten hlas světlo
vzchází v její duši. Vzpomíná, že Miláček její byl řekl,
že opět vstane. Teď teprve rozumí mnohým slovům
jeho, jež malý dojem na ni učinila, když je po prvé
slyšela. Ježíš nejednou prohlásil, že opět svou vlastní
mocí vstane. Ten, jenž mohl jejího bratra vzkřísiti,
m u sil také moc míti duši svou opět s tělem spojiti.
A co záplava světla osvěcuje rozum její, duše její plní
se radostí, lásku její ještě více rozněcující. Vrhne se
na kolena a u vytržení vzkřikne: '— Rabboni!

Ve svém opojení obejme Mistrovy nohy, znova je
slzami svými skrápějíc, teď slzami radosti a klanění,
avšak sotva větší lásky, nebot' Maria byla již všecku
její možnost vyčerpala. ,

Z mrtvých vstalý Pán položil jí na hlavu ruku
svou, jakoby zmírniti chtěl její radostné rozčilení.
Maria neustávala objímati nohou jeho, a tou měrou,
jakou vlna za vlnou vědomí a poznání rozumem jejím
se převalovala, ukazujíc jí, co vzkříšení Páně zna—
mená pro ni a pro celý svět, přimykala se k němu,
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vinula se k němu, čím dále tím náruživěji, prudč'eji.
Už ho nepustí a nepustí! V návalu své lásky a ra—
dosti a vděčnosti znova a znova nohy jeho objímá.
Šílí, třeští radostí, rozkoší a slasti. , _ _

Posléze pravil z mrtvých vstalý' Pán laskavě:
—-Dost, dost, Maria! Nevěs se tak na mne; bráníš mi

v chůzi. Nevstoupil jsem ještě k Otci svému. Ještě mne
uzříš. Teď jdi k mým učeníkům a pověz jim, že jsem
vstal z mrtvých!

Pozvedla svých radostí zamlžených očí a pohlédla
Pánu do obličeje. Za svého světáckého a hříšného
života podívala se jednou do těch očí a spatřila v nich
lásku, jež s to jest, aby ukojila všecky tužby srdce
lidského. Týž pohled lásky byl i nyní v nich, jenom
že lásky —, možno-li tak říci —' ještě větší. Od té
chvíle nebyl její život ničím jiným nežli jedinkým
——dlouhýmaktem vroucí, sebe ztravující
lásky ke Kristu.
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Kapitola XXIV.

Na onom světě.

a úbočí sabinských kopců, nedaleko. Říma, stál
v 45. roce křesťanského letopočtu pohodlný ka

menný dům; Zdi jeho, ba i část střechy pokryty byly
bujnou révou, jež rodila ucha svůdně červených hroznů.
Mnoho jiter úrodné země kolem posázeno bylo rovněž
révou. Podzimní slunce sklánělo se již k západu,
pozlacujíc révové listí a odívajíc v šarlat vzdálené
kopce. Na tichou tu scenerii — vzdálenou městského
ruchu a šumu, snášel se večerní klid znavené přírody.
Ničeho nebylo slyšeti, leda bzučení hmyzu nebo vzdá
lený'štěkot věrného psa ovčáckého, bdícího nad stá
dem po horském úbočí se paSOucím.

V předsíni vínem obrostlé seděl Melius, syn Velinův,
odpočívaje po práci denní a těše se ze svěžího
vánku od moře vanoucího. Pohlížel přes tu chvíli
dole vinohrady ——na veřejnou silnici.

ekal návratu jednoho ze svých nejvěrnějších otroků,
jehož byl toho dne odeslal do íma, by se tam pře
ptal na jednoho z učeníků toho velikého proroka
žid0vského, o jehož nedávném příchodu do“ světo
vého města byl doslechl. Začalo se už soumračiti,
když zaslechl blížící se kroky. Posel jeho se vrátil.

— Veliký muž, jehož vyhledat jsi mě poslal, ozna
moval otrok, přijal mne velice vlídně a prosil mne,
abych na něho až do večera počkal, že potom se
mnou půjde. Hle, tu je!
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Melius vstal a srdečně návštěvníka pozdravil.
— Pokoj domu tomuto! pravil host, před nímž

Melius byl poklekl a ruku mu uctivě políbil.
— Náležíš k rodině věřících? tázal se cizinec, jsa

patrně mile dojat úctou, kterou mu mladý muž na
jevo dávaL

— „Což nevidíš, ctihodný učiteli, že ještě teď noším
bílé roucho křestní? na to Melius.

— Ach, zrak se mi od mnoha prolitých slzí kalí.
Nevidím dobře v podvečer. Od tvého posla jsem se
dověděl, že mnozí z tvých domácích a ty sám jsou
věřícími.

— Učiteli, pravil Melius, věřím v toho, jehož jsem
viděl v p raet o ri u, když Pilát v ]erusalemě vla
dařil — v toho, jenž nahlédl v duši mou, jak žádný
člověk nedovede. Nikdy nesešly mi s mysli jeho po
divné oči a jeho milá tvář. Věřím, že Kristus je pravý
Bůh a jednorozený Syn živého Boha. Pro tu víru
ochoten jsem položiti život svůj.

A Petr odpověděl: — Položíš také, synu můj, za
ni život svůj, ale opět jej nalezneš. Melie, tys opravdu
nejlepší stránku si vyvolil.

Petr pobyl vzácným hostem několik dní v domě
Meliově, vyučuje a křtě všecky, kdož k němu při—
cházeli.

— Víš-li, synu můj, pravil jednoho dne první z apo
štolů, víš-li, že zlomyslní židé zahnali Lazara a sestry
jeho 2 Betanie?

Melius o tom neslyšel. Přijav víru Kristovu, zajímal
se velice o všecky přátele velikého učitele.

— Prosím tě, vypravuj mi o tom, pravil.
— Horlivost a láska spolu s andělským životem
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Lazarovým a jeho sester po vzkříšení Páně byly
chloubou církve. Příklad jejich pohnul mnohých, že
se stali věřícími. Matka ]ežíšova žila nějaký čas s nimi
v Betanii, až se nadobro k učeníkovi Janovi od
stěhovala. Maria poprodala nesmírné statky své, pe
nězi za ně strženými podporovala chudé nebo je při
nášela k nohám mým k dobru věřících. Konečně
vsadili ji spolu s její služebnou Marc'ellou a Lazarem
a Martou židé ze zlosti nad vzmáhajícím se počtem
vyznavačů- Kristových v ]oppě na loď. Ale loď ta
neměla ani plachet ani vesel, nepřátelé myslili, že tak
utonou. Ale Pán seslal jim anděla svého. Bez pohromy
přistáli šťastně v Gallií v Marseillích, v tom klidném
přístavě, kdež se vlny nikdy nevzdouvají a o němž
se praví, že „mare ibi silet“.*)

— To jsem rád, že bezpečně přistáli! zvolal Melius.
— Lazar, pokračoval Petr, je teď biskupem tam

v tom městě, kdežto dřívější sluha Boží, Maximin,
je teď vrchním pastýřem stádce Aixského.

— Pochválen budiž Bůh! o, bych i já, Petře,
pravil vroucně Melius, ó bych i já udůstojen byl
jednou směti konati svatá tajemství a učiti lid nauce
Kristově!

Petr hleděl dlouho na mladého muže, jakoby stu
doval jeho nadání a schopnosti. Posléze děl: — Možná,
že se ti, Melie, z vůle boží toho velikého štěstí ještě
dostane. Pozeptám se na to Pána na modlitbách a
napřed věrnost tvou zkoušce podrobím.

——Jen mne, mistře, zkus! Ulož mi něco obtížného
vykonati.

*) (Lab.) Moře tam mlčí. (Pozn. př.)
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— Byl bys ochoten vykonati cestu, jež snad bude
k dobru církve?

— Ovšem! Třebas až kraj světa!
— Upokoj se. Bude to krátká cesta, ať už ji po

souši nebo po moři vykonáš, odpověděl Petr. Znáš
Lazara, slyšel jsi jeho historii, jak kdysi byl mrtev
a jak ho Pán opět k životu povolal?

— Ach, pamatuju se na tu událost,.zvolal Melius,
i na úžas, jaký v ]erusalemě způsobila. Bylo to krátce
před smrtí Kristovou.

— Tak jest, synu můj, a právě vzkříšení Lazara

přimělo zaslepené židy usmrtiti toho, jenž je pánemnad životem a smrtí.
— Lazar nezpůsobil smrti Mistrovy, pravil Melius,

neboť jsem viděl, jak přišel k Pilátovi a nabízel mu
všecko své jmění, propustí-li Pána.

—Ja nemyslím, že by on byl smrt Páně způsobil;
chci říci,že jeho vzkříšení bylo podnětem rozhodnutí,
které židé pojali.

— Mistře dobry, tož ty si přeješ, abych ho navštívil?
-—Tak jest, a rád bych, aby ti co možná nejvíce

pověděl o tajemstvích záhrobních.
Melius byl velice potěšen, že byl takovým posláním

pověřen. Deset dní po té vsedl v Ostii na loď a po
_:lavbě zcela klidné přistál v přístavě marseilleském.

Ježto do města přibyl už v pod západ slunce,
hledal noclehu v hospodě. Téhož večera přeptával
sena Lazara u některých křesťanů, jež byl na tržišti
poznal. Mladý muž, jemných způSobů přišel a stanul
vedle Melia, jenž holí svou na zemi kreslil jistý obrazec.

— Jsi věřící? tázal se usedlík marseilleský.
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—*Tak jest, pane. Věřím v Krista a všemu, co toto
znamení vyznavačům jeho značí a praví, pravil, uka—
zuje na obrazec, jejž byl na zemi nakreslil. Prošel
jsem koupelí znovuzrození. A kdo jsi ty?

— Jsem jáhen svatého biskupa Lazara. Přál bys
Si ho viděti?

— Ovšem„ vždyt' právě proto jsem sem přišel, než
dnes je už příliš pozdě. Než budu přítomen zítra
ráno „mysteriím" (t. j. mši sv.), dovedeš-li mne na
příslušné místo, potom teprve požádám o slyšení
u Lazara.

Ráno zavedl ho jáhen do příbytku, v němž se sla
vila tajemná obět' novozákonní. Po občerstvení, maji
telem domu mu poskytnutém, uveden byl k Lazarovi.

Melius zt'ěží poznal v kmetu před sebou Lazara,
jak se na něho pamatoval ze svého pobytu jerUSalem
ského. Vlasy svatého toho biskupa byly ted' bílé jako
padlý sníh-a splývaly mu v dlouhých kučerách na
ramena. Brada jeho byla rovněž velmi dlouhá a ja
koby ze stříbrných nitek. Celý jeho zjev byl nanej
výše ctihodný. Kolem úst a očí zřejmy byly brázdy,
jež starosti a pokročilý věk byly vyoraly. Melius
viděl, že pohled očí jeho má výraz na Výsost snivý,
jakoby dosud patřily na věci onoho světa.

Věřící marseilleští, milujíce ho a lnouce k němu
největší úctou pro svatý život jeho, cítili, jak je v pří
tomnosti jeho obchází hrůza, ježto věděli, že prošel
branou smrti.

Když římský konvertita do pokoje vstoupil, seděl
biskup v hluboké rozjímání pohroužen. Oblečen byl

"v dlouhé, až ke kotníkům sahající mu roucho. Pás
z uzlovitých provázků zdůrazňoval hubenost jeho
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tvarů. Tvář jeho byla téměř bezbarva a na hřbetě
rukou jeho vystupovaly ostře zauzleniny modrých žil.

Při vstoupení Meliově povstal a vážně jej objav,
dal mu polibek pokoje se slovy „Pax tecum“, po té
poukázal na židli. Melius byl hluboce dojat jeho slav
nostním, při tom však přívětivým zjevem. Lazar
čekal klidně, už mu Melius vyloží účel své návštěvy.

— Důstojný pane, přicházím, jak ti asi už pově—
domo bude, z íma.

— jsi vítán zdejším věřícím a pastýři jejich, od
větil Lazar. Viděl jsem tě před chvílí o „mysteriích“.
Smím zvědět účel cesty tvé?

— Rád bych, velebný otče, slyšel, čeho jsi zakusil
na onom světě — za hrobem.

— Nepátrej, synu můj, po věcech, jež znáti není
lidem dáno. Spokoj se s poznáním víry pravé a po
užívej svědomitě milostí, jichž ti skýtá. To stačí,
neboť tím dosáhneš cíle, pro nějž jsi stvořen. Nechtěj
poodhrnovati závoje z budoucnosti.

Nebylo v těch slovech, třebas že vážně pronesených,
výtky.

— Já bych se, velebný otče, pravil Melius, neopo—
vážil na to tázati, kdybych nebyl poslán býval po
zeptat se tebe na to.

— Nech toho, synu můj! Proč toužíš po nahlédnutí
v hrozné taje onoho světa? Přestaň na obírání se
učením Kristovým, jež má změniti tvářnost světa,
a nechtěj nahlížeti za závoj, co se tají za ním a co
Bůh ve své nevyzpytatelné moudrosti ukryl poznání
lidskému.

— Důstojný otče, prosím, věř, že jsem nevykonal '
této cesty k tobě z pouhé zvědavosti. Poslán jsem
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byl“ věřícími v Římě k tobě vyzvědět, co bys za
hodno uznal jim vyložiti.

— ekni tamějším bratřím, aby se spokojili s učením
evangelia a tím, co teď apoštolové Páně po všem
světě hlásají.

Melius byl zklamán. "Užuž vstával, aby se do Říma
vrátil a Petrovi podal zprávu o nezdaru svého po
slání. Než tu se ho “Lazar zeptal: — A kdo vlastně
z římských věřících tě, synu můj, ke mně poslal?

— Sám Petr. Přibyl teprve nedávno do íma;i
poctil mě svou vzácnou návštěvou. On mne k tobě
odešlal.

-—Petr! zvolal Lazar. Blahoslavený syn jonášův,
hlava apoštolů! Petr, viditelná hlava církve! Čeho
koliv ode mne žádá, vynasnažím se vykonati. Přijď,
synu můj, dnes večer, jak slunce zapadne, ke mně,
tu s tebou o tom promluvím.

Večer dostavil se Melius do Lazarova bytu. Zastihl
biskupa seděti v sloupové síni hledící na'modré vlny
středozemního moře. Melius neopovažoval se dIOuho
vytrhnouti z dum svatého biskupa, jenž“patrně Spřádal
v duši své pásmo toho, co mu mínil přednésti.

— Pravda, začal, že moje postavení v církvi jest
ojedinělé. Proto jenom z poslušnosti k Petrovi se
o tom zmiňuju. Já jsem jediný dospělý muž, jehož
kdy Kristus přivolal na tento svět z říše duchů. Jak
syn naimské vdovy tak i dcera jajrova byly ——dětmi.
Nikdy jsem jich neviděl, i nevím tedy, co oni tam
poznali. Co však jsem já tam poznal, to naučilo mne
správně na život pohlížeti.

Jakmile se duše moje od těla oddělila, stanul jsem
před Bohem. Boha-li jsem viděl, tážeš se asi v duchu.
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Můj rozum, odpoutaný a zbavený pout- tělesných,
pracoval bezzávadně, i byl jsem si vědom, že stojím
před Tvůrcem všehomíra. Pojednou, náhle viděl jsem
jasně rozdíl mezi dobrým a zlým. Viděl jsem, že duše
má, jakož duše všeho lidstva, stvořeny byly k větší
cti a slávě boží. Okamžitě jsem to nahlédl, jakož—i
to, že jedinou překážkou, která se v cestu postavila
a dosud staví účelu, pro který Bůh vesmír stvořil,
je hřích a proň že jediné trestáno bude tvorstvo.

Intuicí poznal jsem, že všichni lidé v jednom člo—
věkovi zhřešili a že všichni potomci Adamóvi od—
souzeni byli k zasloužilému trestu, nebude-li přimě
řená náhrada vzdána za uloupení božské slávy —
hříchy. Ač jsem pochytil jenom prchavý a nepatrný
— po lidsku mluveno — zákmit božství, přece duše
má zachvácena byla velikým bolem a žalem, když
jsem viděl smutný stav pokolení lidského a nemožnost
jeho dojíti slávy věčné. _

Potom však osvícena byla duše má a svým osví
ceným rozumem nahlédl jsem v božský plán vykou
pení lidstva. Viděl jsem, jak druhá osoba Nejsvětější
Trojice svolila vzíti na sebe přirozenost lidskou a tak
přinésti b o ž s k é zadostučinění uraženému majestátu.
božskému. I zplesal jsem, vida, že lidstvo přece jenom
spaseno bude, třebas mu dosud nebe zavřeno bylo.

Tím vl i t ý m poznáním zřel jsem, jak v říši duchů
mnozí spravedliví čekají svého vysvobození a vpu
štěni do nebe, jež se však nemohlo státi, dokud by
dílo vykoupení nebylo vykonáno. jejich kajícnost a
ospravedlnění bylo dovršeno, v očistci 'smyta byla
s nich všeliká skvrna vzhledem na zásluhy toho bu
doucího vykoupení.
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Anděl zanesl mne do toho lůna arciotců, kdež ti
svatí ——v ězni lás ky — čekali a vzdychali. Tam
obstoupili mne Adam, praotec pokolení lidského,
Abraham, praotec našeho národa, svatý náš David a
všichni ti velcí svatí, o nichž nám vypravují naše
svaté knihy. Kdo popíše jejich touhu?

Ten, jenž ráčil mne svym přítelem nazvati, zasvětil
mě — než jsem umřel ——v plán Vykoupení, i ra
doval jsem se, že jsem mohl svatým těm patriarchům
oznámiti jejich brzké vyproštění z toho žaláře. Třebas
jsem nedovedl jim jistě říci, ja k ý m z p ůs o-b_e m
pokolení lidské vykoupeno bude, přece na základě
toho, co jsem byl od Krista“slyšel, mohl jsem je ubez
pečiti, že vystoupí u vítězoslávě na nebe.

Anděl, jenž k službě mé dán byl, uvedl duši mou
u' vytržení, a tu spatřiljsem u vidění přepo'divné věci.
Zdálo se mi, jakobych se byl octl sám_'je'den na širé
poušti tohoto světa, na poušti, jíž se noha lidská
nikdy nebrala. A tam v té poušti Spatřil jsem po
jednou postavu jakoby lidskou. Tisíce a_ statisíce
světlých duchů vznášelo se vůkol ní, přehluboce se
jí klanějíce. Zjev ten obdán byl tak hroznou veleb

'ností božskou, že duše má prahla po 'rozplynutí v sa
mém ko ře ní se tomu majestátu.

— A kdo byl ten zjev, důstojný pane? tázal se
Melius, všecek se rozčilením třesa, co to poslouchal.

—' Na totéž ptal jsem se anděla po svém boku.
I odpověděl, že ta božská postava v podobě člověčí
je Bůh Syn, druhá osoba úctyhodné Trojice. Byl
jsem vyzván," abych znova na ni pohlédl. Učinil jsem
tak a přišel jsem u vytržení. Poznal jsem v té božské
tváři rysy Ježíše Nazaretského, jenž se v té — jak
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mi povědomo bylo — nalézal na poušti perejské. Ač.
jsem, Melie, v něho jako v Boha věřil už před svou
smrtí, přece teď teprve dopřáno mi bylo uzříti něco
z jeho božské slávy. Tu teprve jsem pochopil, jak
velikou, světovou událostí bylo vt ěle ní Syna bo—
žího. Nahlédl jSem, to že byla ta veliká událost, k níž
všecko stvoření, všecky oběti, všecky modlitby a
chvály Se nesly, směřovaly a v ní se soustřeďovaly.
Ano, na tuto světovou událost poukazovaly všecky
oběti a z ní čerpaly všecku svou záslužnost a cenu.
On — a jediné On jest obětí převzácnou a předrahou
všech budoucích věků.

Ve svém osvíceném stavu také jsem poznal, k jak
vysoké důstojnosti vyvolení apoštolové měli býti
povznesení. Petr měl býti až do skonání věků ma
já ke m světu. Ti, co by se od Petrovy “skály od
trhli, měli o vše přijíti. A tu veliký smutek zaplavil
duši mou, když jsem u svém vidění zřel národy a
bezčetné lidi budoucích věků, kteří se dali dílem
svými vlastními hříchy a nepravostmi, dílem bezbož
ností svých vládců svéstí, by se odvrátili od Světla
Petrova a zašli do stínů temnot a bludů.

A zármutek můj Se zdesateronásobnil, když jsem
pozoroval, že si ti národové a čeledi ty ani vědomi
nebyli, co ztratili, ani toho neželeli.

Po té ukázáno mi bylo, v čem vlastně záleží poslání
Kristovo na zemi. Poodhalena byla před očima mýma
rouška budoucnosti. Viděl jsem celé Jeho utrpení a
ukřižování. Tu teprve viděl jsem, že to všecko musí
podstoupiti, nebot' celý plán spásy jasným a světlým
učiněn byl mému rozumu, a duše má naplnila se ne
vypravitelnou radostí, když jsem viděl, jak nesmírné
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slávy dostane se Kristu Pánu pro jeho utrpení a
vykoupení padlého pokolení lidského.

Pojednou — uprostřed všech těch zjevení — za
slechl jsem hlas jasně zvučící říší duchů. Byl to vše
mohoucí hlas Syna božího, volající duši mou zpět
do jejího těla.

Anděl vedl mě k bráně' smrti. Já bych byl rád
nadále zůstal mezi těmi velikými tajemstvími; než
vůle silnější mé hnala mne nazpět do hrobu.

Od té nemá země pro mne půvabu, vyjma lásku
mých sester. Viděl jsem zázračné věci v onom velikém
světě. Rozum můj byl tak osvícen, že jsem vpravdě
poznal Toho, jenž mě ráčil svým přítelem nazvati,
a že jsem si ho celou duší svou zamiloval.

Když jsem Ho viděl s hory Olivetské vstupovati
na nebesa, odkudž přišel, duše má zmírala touhou,
bych Ho směl provázeti, než On dal mi znáti, jakého
díla ještě ode mne na zemi žádá. Po dnes hrozí se
duše má vědomím, že si mne vyvolil za nástroj, abych
tu v těch končinách světových zakládal a šířil známost
království jeho. Než jsem spokojen s jeho vůlí, trpě
livě čekaje hodiny, kdy mne k Sobě povolá. Modlím
se denně, aby to dlouho netrvalo, brzy už odeberu
se navždy k Pánu a Bohu svému.

— Ale když jsi, Lazare, věděl, pravil Melíus, když
se byl biskup odmlčel, že Kristus zemříti musí, proč
jsi nabízel s Marií Pilátovi ohromné svoje bohatství
za jeho propuštění?

— Přišel jsem tam jako průvodčí a ochránce sestřin.
Pamatuješ se na zuření chátry onoho dne. Maria ne
měla těch vědomostí, co já. já _pak, vida její lásku
a vroucí oddanost, připojil jsem'se k její nabídce,
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ponechav mluviti spíše srdce své než rozum. Doufal
jsem také, že by se snad dalo penězi docíliti ukřižo
vání méně krutého a sveřepého.

— A proč volil Kristus podstoupiti muka tak
hrozná a nesmírná? tázal se dále posel. Což by nebyl
stačil nejmenší jeho skutek smírný k vykoupení světa?

Na tuto otázku Meliovu, kterou od té doby již tisí
cové byli učinili a ještě učiní, odpověděl Lazar:

—Totě tajemství lásky. Z nesmírné
lásky zvolil si cestu bolesti, hanby a
potupy. Vše to z pouhé lásky. Láska od
té světem vládne, a láska zná trpěti!

W
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Stanovy
Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje

v Brně

5 1. Účel Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje.

Dědictví pečuje o všestranné vzdělaní lidu našeho, ja.
kého naš čas požaduje; na základě víry katolické.

s 2. Prostředky k dosažení účelu tohoto.

Vydávání lmih a to netoliko výhradně náboženských,
nýbrž vůbec vzdělávacích & k duchovním potřebám věku
prohlédajících. — I v zábavných spisech obsažena býti má.
buď obrana, nebo utvrzování prwvdy některé katolické,
jížto se odpor časový dotýká.

Vydávati se budou Dědictvím, pokud jmění stačí:
. Obšírné životopisy svatých,
. Spisy poučné,
. Spisy zábavné,

Časopisy & všeliké listy běžné,
Předměty umělecké, na př. obrazy, mapy atd.newm—

5 3. šetření zákonův tiskových.

Při vydávání časopisův, knih běžných, obrazův atd.
budou se platné zákony tiskové zevrubně zachovávati.

5 4. Zřízení Dědictví.

]. Spoluůdem Dědictví státi se může každý, kdo za sebe
]edenkráte navždy položí 40 Kč. — Ten obdrží t výtisk po
dílů Dědictví ročně zdarma.



2. Kdo témuž ústavu věnuje 400 Kč, bude pokládán
za spoluzakladatele a obdrží 4 výtisky věcí Dědictvím vy
daných zdarma.

3. Spoj'1--li se manžel s manželkou v jeden toliko základ
o 40 Kč, vydavati se jim budou knihy jen do úmrtí toho,
který první v diplomu poznamenán jest.

4. Řehole, děkanství (vikariáty), osady, knihovny. školy,
rodiny, spolky, bratrstva atd. vstupuji dvojnásobným vkladem
za spoluzakladatele nebo za spoluúdy věčné do Dědictvi.K tomu
třeba podotknouti, že rod trva dokud jméno se netratí. Dcery
provdané, není-li synů, odebírati budou knihy, pokud žijí;
dítky pak jejich, jiné jméno nesoucí, nemají už prava toho.
Spoluúdství podstoupiti jinému nedovoluje se.

5. Každý přistupující člen račiž jméno a adressu, jakož
i biskupství a děkanství (vikariát) a poslední poštu zevrubně
udati. Rovněž oznam každý změnu své adressy.

G. Aby úmrtí spoluúda přišlo ústavu tomuto ve zná
most, žadají se vpp. duchovní správcové, aby úmrtí takové
pokladníkovi Dědictví třebas přímo poštou oznamiti ráčili.

7. Bylo--li by potřebí druhého nebo třetího vydaní ně
které již vydané knihy, spoluúdové ji dostavati nebudou,
nýbrž knihy ty prodavati se budou ve prospěch pokladnice
Dědictví, aby se nákladnější díla mohla vydavati.

8. V oktávě sv. apoštolů Cyrilla a" Methoděje každoročně
slouži starosta nebo jiný člen výboru mši svatou za všecky
živé a mrtvé spoluúdy Dědictví.

9. Správu Dědictví ss. Cyrilla a Methoděje vede výbor
sestávající z kněží, kteří buď v Brně, buď na blízku pře
bývají.

10. U úřadů zastupuje Dědictví starosta, po případě
_jeden z jednatelů, kteří také společně jménem spolku po

dopisují.
11. Výbor scházívá, se k vyzvání starosty v Brně a

rozhoduje většinou hlasů přítomných členů výboru. -—Výbor
má.prá-vo počet členů svých doplniti nebo i rozmnožiti, avšak
ne jinak než katolickými kněžími, a každoročně uveřejňuje
Zprávu o činnosti své.



12. Každý spoluúd má právo, písemné návrhy Své či
niti a přání svá. projevovati dotčenému výboru, kterýžto při
svých shromážděních zavázán jest, je svědomitě v úvahu
bráti & podle nich, pokud možno jest, se zachovati.

13. Ve sporech, z poměru spolkového snad vzniklých,
děje se odvolání k starostovi, a v domněle nedostatečném
vyhovění k biskupskému ordinariátu v Brně.

14. Kdo témuž Dědictví obětuje práce své literární neb
umělecké, obdrží na výslovnou žádost honorář podle výbor—
nosti, obšírnosti &. důležitosti Spisu svého, o čemž výbor
úsudek pronese.

& 5. Rozesílání knih a výtvorův uměleckých.

O rozesílání knih, spisův a jiných předmětů Dědictvím
vydaných, postará se výbor. Každý přistupující k Dědictví
hned račiž oznámiti, ze které z ustanovených expedicí si knihy
bráti bude.

Kdo by chtěl poštou knihy své dostati, musí hradjti
celé poštovné.

5 6. Rozejiti se spolku.

Kdyby se Spolek rozejíti měl, rozhodne výbor 0 jmění
v duchu Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje, a- podá o tom
předběžnou zprávu státním úřadům a svému P. T. nejdů—
stojnějšímu panu biskupovi.

|||m|||



Důležité pokyny.
1. Každý spoluúd Dědictví může si na předložení svého

odběrného lístku vybirati knihy v knihkupectví, jež si zvolil,
a. to:

buď v Občanském (dříve benediktinském) knihkupectví v Brně,
neb v GyriIIo-Method.knihkupectví (Gustava Francla) v Praze,
neb v knihkupectví lgnáta Hotirka v Olomouci.

2. Poštou zašlou se podíly na, projevené přání, hradí-Ii
se celé poštovné.

3. Nový úd Dědictví dostane zdarma 3 staré podíly za
náhradu poštovného

4 Diplom Dědictví,umělecky provedený, obdržeti mohou
údové za náhradul 10 K.

5. Odběrný arch vyčerpaný vymění pokladník za nový
za náhradu 2 K. ztratí-Ii někdo odběrný arch, nový může
dostati od pokladníka. za náhradu 5 K.

5. Knihkupci, vydávající údům podíly, mají právo
žádati poplatek stanovený výborem.

7. Dopisy v záležitostech Dědictví buďtež posílány na
adresu: buď starosty Dědictví t. č. J. M. Dr. Jos. Pospíšil,
gen. Vikář v Brně, Petrov, neb pokladníka Dědictví t. č.
AI. Kopal, prefekt semináře, Brno, Veveří 15._

8. Penize budtež posílány vyžádaným složnlm lístkem
neb poštovní poukázkou na adresu:

Pokladnictví Dědictví sv. Cyrilla a Methoděle v Brně,
alumnát, Antonínská 1.

9. Orgánem Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje jsou časo
pisy: Den, Našinec, Občanské Noviny.

10. Kdo si nevyzvedne podíl během 5 let po vylití, po
zbývá náň práva.. Podíl ten propadá.



Duchovní milosti.
Údům, kteří o slavnosti sv. cyrma a Methoděje nebo

v oktávě téže slavnosti svaté svátosti hodně přijmou, ně
který kostel navštíví a. na úmysl sv. Otce se pomodlí,
udělil papež Pius IX. brevem ze dne 21. listop. 1856, plno
mocne odpustky, kteréi duším vočistci se přivlastnit mohou.

V oktávě sv. apoštolů Cyrilla a Methoděje obětuje se
za živé & mrtvé spoluúdy mše sv. (Stanovy ; 4, S.)

Ř l D i c í v v' a 0 R
„Dědictví sv. Cyrilla a Methoda“.

Msgr. Dr. dos. Pospíšil, gener. vikář, první prelát
kan. kapituly v Brně, starosta.

Antonin Bartoš, prof. náboženství v Brně, jednatel.
Alois Kopal, prefekt semináře v Brně, pokladník. '
Msgr. Dr. Frant. Bulla, prof. bohosloví v Brně.
Msgr. Dr. Jos. Dvořák, prof. bohosloví v Brně.
Ferd. Hama, kons. ráda, farář n. o. v Olomouci.
Alois Hlavinka, kons. rada, farář n. o. v Olomouci.
Msgr. Dr. Jak. Hodr, inful. prelát v Brně.
Dr. Tomáš Hudec, univ. prof. v Olomouci.
Frant. Korec, b. rada, farář n. o. v Čučicích.
Msgr. D1. Jos. Kupka, kanovník v Brně.
Dr. Method Marvan, prof. bohosloví v Brně.
Emanuel Masák, katecheta ob. škol v Brně.
P. Anselm Matoušek, O. S.A., prokur. kláštera Aug. vBrně.
Jan Novotný, arcilměz v Náměšti.
Emil Procházka, prof. nábož. v Brně, revisor.
Dr. Karel Skoupý, profesor "bohosloví v Brně.
Msgr. Jos. Svoboda, č. kanovník _v Brně.
Jan Švestka, prof. náb. v Brně.
Jan Tenora, č. kanovník mikul., v Brně.
Adolf Vašek, katecheta občan. škol v Brně.
Dr. Pavel Vychodil O. S. B., bisk. rada-, řed. tisk. v Brně.
Maxmilian Weinberger, kons. assesór n. o. v Brně.
Ignát Zháněl, kons. rada n. o. v Brně.

Zemřeli členové výboru
Dr. Alois Dvořák, děkan ve Velkém Meziříčí.
Msgr. Dr. Jan Sedlák, prof. bohosloví v Brně. 0. Vp.!



Seznam knih, které Dědictví sv. Cyrilla a Methoděle nabízí:

Tméno dila. Ježíši.Cena
ul.-kladě K lh

Korec,Poutní kniha ll.d.Modlitbyapíunó. 1000 4 —
Bažuk A., Bl. Anežka Česká . . . . . . 50 4 80
Weinberga M., Obrazy z katol. missii . 50 4 80
Tater, Hmm, Janovský, Čtverovuli křJintu 400 4 so
ValoudekF., Tri povídky ..... . . 100 6 80
Tenora Jan, Život P. Martina Stredy T. J. 150 4 —
Janovský, Weiss, Pavelka, Zpětk Rímu . 750 —
Hrudídka A., Františka Slavatová, Vrba

B., 0 úpadku stavu rolnického, Ponuka
Fr., Katechismus střidmosti . . . . „. 900 5 20

Z toho zvláštní otisky:
Hrudíčka, Františka Slavatová ..... 900 2 68
Vrba, O úpadku stavu rolnického . . . 250 1 _

Hlavínka AZ., Dějiny světa, I. díl . . . 2200 6 00
Konečný 17. J., Jen katol. náboženství

ma budoucnost, Štastný VZ., Fr. Sušil 1200 4 80
Z toho zvláštní otisky:

Konečný, K , Náboženství má budoucnost 100 4 —
Štastný Vl., Památce Františka Sušil: 100 —80
Budína-Jirák, Anežka &Zuzanna, Wein

berga, Z katolickýchmissií ...... 1000 4 80
Elam'nka Al., Dějiny světa, II. díl . . . 1000 6 —
Humla-Schroder, Oprava manželství . . 200 _..24
Besedy-Furiou, Krištof Kolumbus . . . . 3000 6 —
Vrba, Rozmach kapitalismu . . . . . . 4500 1 —

Jež Gyr., Bož. Srdce Ježíše, pramen blaž. 1000 —60
Samem/.r Dr. J , Papežové v dějinách . . 3500 3 —
Jirák Fr., Přírodopisnáčítanka I..... 1000 3 -—
Hlavinka Al., Dějiny světa, III. díl, 1. sv. 2700 » 6 —
Bypdček lí., Ms. Vl. Štastný, Oliva Václ.,

TovaryšstvoJežíšovo.......... 2000 6 _
Procházka E., Do Sv. země. Pouť r. 1910 200 6 —
Jirák Fr., Přírodopisná. čítanka II. . . . 3500 3 —
Hlam'nkaAl. Dějiny světa III díl, 2 svazek 1800 6 —
Janovský 17k. Vychovatelská rozhledna . 2500 6 _
Hudec T., Obrazy z Východu...... 3000 6 —
VšetečkaFr., Obrázky z katolických missií,dílI,Asie .......... 1500 6 —
VšetečkaFr., Obrázky z katolických misií,

DílII.,Afrika............. 3000 6 —
Hudec T, Za časů Kristových...... 3600 5 —

l RejzekA., Sv. František Xav....... 3500 5 —
Ballon T, Krásné poselství a dozvuk jeho. 5000 10 -—



Přliem a vydal Dědictví sv. Cyrilla a Methoděie
od 1. ledna 1924 do 31. prosince 1924.

Příjem a vydání

Koncem r. 1923 bylo jmění
Schodek

Nový příjem r. 1924.:
. Místo 2000 K vál. půjček lv. st. půjčka

Za nevinkul. stř. a kor. renty: proc.
at. listy '

, stav. losy jako úroky
. Úroky z jístin
. Členské vklady & splátky
. Knihy a příspěvky na podíly
. Odkaz

Vydání r. 1924.:
I. Vrácené vál. půjčky

Pří záměně vydané obligace stř. a
kor. renty 1

. Různé tiskopisy
Podíl na rok 1925 neplacen
Kníhař: expedice, poštovné, náhrada

za místnost .
Daně (eQuívalent, dávka z majetku)

1! .

lV.

_

V. Různé
Upis IV. st. půjčky

Rozvaha:
Odečte-li se od příjmu

vydani a
hradí-lí se schodek r. 1923
má koncem r. 1924 Dědictví jmění
Z cenných papírů je vínkulov.

Hotovost ulož. na vklad. kn. a ve spoř.
v pokladně

Fondy: Ballonů, Fáborského a na opravy
hrobů - svěřené Dědictví jen ku správě
- účtují se oddělené.

Al. Kopal, zást. pokladníka.
Emil Procházka, revisor.

Na cenných Na hotovostíl

nevínkulov. ještě 9'400'

papírech
Kč Kč

172.700-—
538

3.000'

5.900'
300-—

7.852 74
630 80

3.522'
1.746'65

9.200 — 13.770';O
2 000-—

5 900 —
670'

615 80
3250—

48295
___ 1.567'13

7 900'—— 6 58588

18l 900'— 13.770'20
7 900 — 658588

538
174 000' - 7'178'94
l64'600'

4.661 '47
251747

Dr. Jos. Pospíšil, starosta.
Ant. Bartoš, jednatel.


