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JAN LADA (vl. jm. Jan Gnatow
ski), polský spisovatel, naroz.- roku 1855
“v Skaržinovce na “Podolí v Polsku a. zemřel

r. 1925. Byl knězem. Činnost slvo'u však.
neomezoval jen na úřad kněžský a učitel
ský, nýbrž věnoval se od jinošský—chlet
také činnosti literární, ať již jako literární
kritik, či jako Spisovatel povídek, románů
a diVad'elníc'h her. Že s-vou literární činnost

pojímal velmi vážně, “vidíme již z. toho, že

řídil po slavném Sie-nkiewiczovi v letech.
1882—84 literární hlídku rve “varšavském

časopise >>Niwa<<,Mimo to přispíval Lada
téměř do všech větších časopisů, rviycháze
jících ve Varšavě, Krakově a ve Lvově.

Jak—oliterární kritik napsal Lada Listy o
literatuře a umění, Realismus v literatuře
a literární studii :Má Beatrice. Z románů

a povídek, jež se vyznamenán/adí vysokou
mrav—“níúrovní a ve kterých se jeví spiso
vatel jako dobrý znalec lidové duše polské,
jsou nejznámější Pastely, Ze slzavého údolí,
O duši, Farář z Priesiavy & Antikrist, je
hož překlad podáváme v této knížce. I toto
dílo. jak laskavý čtenář sám pozná, ivyniká



ušlechtilou mravní tendencí a lze je tedy
doporučiti za čebblu nejširším vrstvám čte
nářstva, Z divadelních her Ladow-ých iest
neiznáměiší hra »Jak listí, stře'sené se stro
mů<<,která se hrávala řadu let na scénách
krakovských & lvovských.

Polsky vydal »Anti-kristaa spolek sv.
Vojtěcha .v Pozn-ani; dílo bylo věnováno
kardinálu Alexandru Kakowskiemu, arci
biskupovi varšarvwskému.



MĚ
I.

Jindřich Stratford sed'ěl u stolu ve své
pracovně, maje ruku .na klapkáoh psa
cího stnoje, než ruka se| nehýba-la, mysl
jeho daleko bloudila světlem, jež prou
dilo z otvorů římsami mstí-ených. V za
řízení .pdkcje jevila. se prostot—a a váž
nost. Několik sta.-rých pliáten, poprsí &
skupin; z ivoda-i-ny,stále více vytiskující
oku nemi'lý mramor. Několik polic s kni
hami, pár s fonografy, zastupujícími vět
šinou tisk a písmo, podlah-a pokryta
dlaž'dičkami- z nedávno vynalezená sli
tiny kovové, vyznačující se měkkostí &
kyprou pružnosti východního koberce
bez jeho však vlastností zdraví škodli
vých. Všechen nábytek, jakož i podružné
drobet-iny lahodi'l'uyoku svou lehkostí .a.
bytelností; místo ze dřeva & tkaniva vše
bylo pořízeno z rozličných směsí více
méně nedávno objevených.

Byla totiž doba vynálezů, vyhovují
cích životním potřebám pohodlí, jakož i
přepychu. Po světové válce: z r. '1914 a
po převratech po .ní se dostavivších o
pakovdlšo se na celém světě, oo Francie
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zažila po úpadku hrůzovlády. Reakce
byla tim povšechnějši & tím pru'drčí, čím
těžší byl demagogický nátlak a vláda
proletariát-u nesnesitelnější, Místo ne
vraživých dogmat společenského a poli
tického nad-ikallismu zaujala hesla po
řádkw, zvrhmuvšího se za krátko v zpá
teční-civí. Kapitalismus se mstil, uková
vaje pracující massy v těžší, než kdy
před tím okovy, .vnevoluje v mlčení
proti—vící.se hladem a pnonásledování-m.
Trusty a monopoly opanovaly svět, z-a
vedše diktatur-u místo parlamentarismu.

A současně rozhýřily se bohatství a
poží-vavost neslýchanými orgiemi. Úcta
zlatého telete a holdOvání rozkošem vy
tlačily všelfiké náboženství .a mravnost.
Zmiz-e-lstu-d, odumřel soucit. Davy děl
ného lidu postaveny pod strohý dohled
a uzavřeny do svých čtvrti a, místností,
by svou rnouzí & špinavostí neurážely vy..
broušeného jemnocitu boháčů. Ve všech
svět-a krajích kruté zákony upoutávaly
dělníka k jeho dílně, jako kdysi robota.
sedláka k panské hroudě. Nevolniot-ví
vstával-o z mrtvých, střípajíc cynicky se
sebe dosud na něm lpící-hanbu a potupu.

Stratford myslil na to &ostrý bol sví
ral mu srdce. Vždyť vlastní život byl
tak úzce s těmi pra-vdami spjat. Byl“ jea
ště chlapcem, když revoluční soud jeho
otce na smrt odsoudil„ protože na sto
lici cambridgeské university hájil práv
soukromého vlastnictví. Tehda matka,
(Polka, odvezla -hospolu se sestřičkou do
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své vlasti, kde po letech obdržel v Kra
kově tutéž stolici, jež otci jeho zjednala
slávu prvniho nár-odohospodáře v Anglii,
Teď však ocital se před pohromou, ne
tak krvavou, jaká Si-dneje Strafforda
připravila o živ-ot,ale snad ještě bolest
nější. Kráčeje .v-ešlépějích otcových, zí
skal“ si :už jméno a vážnost. Mládež
hrnula se na jeho přednášky, ponášejíc
jeho jméno vysoko jako korouhev —
učený s'vět 'h'OIllGSíl'l'se jím — přes je
ho mladý věik _ jako první kapacitbou,
když “tunáhle uhodil hrom! Jeho úswdky
byly zrovna tytéž, pro které komuni
sté jeho otce popravili; nynější pak
vládnoucí vrstvy uznaly ty rozumy za
nebezpečny veřejnému pokoji, neboť
páchly socialismem a revolucí, i posta
raly se o to, aby byl s úřadu toho složen.
Jindřich Str-afford povídal si v té chvíli
v duchu, že angličtí komunisté zachovali
se k jeho otci lraskavěji, než polští Opa
trovníci 'k němu.

Lehké zaklepání na dvéře vytrhl-o ho
z dum, Ohlédl se. Na prahu stála jeho
sestra se svým obvyklým líbezným,
zpola mateřským úsměvem na rtech.

— Dobrý večer, drahá! Tak brzo se
z koncertu vracíš?

— Není tak skoro, — odvětila svým
zvučným, kontraa-lit-ovým hlasem-. — Je
denáctá už odbila.

— Opravdu? Nebyl bych řekl. A co
ještě, sesti-íčko?
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-— Kalina. Rozt-ocká mne odvezla & je
v saloně . . .

Bílé čelo prořesorovo se zlehka. za
chmuřilo.

— Abych k ní zašel? — tázal se 5 po
někud- vynuceným úsměvem, mstávaje
od stolru.

— Vadí ti to?
— Tak \dtailecene, ale . . .
_—Ale přece vadí! Netr-ap' se! Omlu

vím tě u ní.
— Tak! O, té nedocenitelné migrény!
Zavrtěla hlavou.
— Ne! To byla by vytáčkal Řeknu

prostě, že jsi zaneprázdněn.
— Ale když já vlastně nejsem zane

prázdněn . . .
Dí-vvkase vesele zasmála. berouc bra

tra za. ruku.
— Když tak, to tě bez okolků zabí

rám. Kdybys pracoval, byla by jiná, ale
běží-li o to, (abys se odtrhl od: jalových
myšlenek, jimiž se užíráš. třebas násilí
užijí!

I táhl-a ho za sebou několika pokoji
do jasně osvětleného salonku, kde mezi
houštím palem & kyticmni kvě-tin syčel
stříbrný samovar a za ním růži se rděla
krajkami obšitá sukýnka.

— Hleď , Kalinko, jaký úlovek ti vedu.
Pr—otiněmu nic není jezevec v díře &
medvěd, schovávají-cí se před psy v nej
odlehlejším boří!

— To tedy já jsem tak .poděsila pro
fesora, že třeba. bylo domácí žanďarme
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rií sem—ho dovlěci? — zasmála se dívka.
cv růžové sukynce.

— Uznáte, slečno, že je to v duchu
času, podotkl: Stratford, tisk-na 'jí ruku.

Slečna Kalina. zatřepala ručkama, sy
pajíc jiskry z briliantových prstýnků.

——Ani slova o politice! Neu-snula
bych dnes v noci. Zdálo by se mi o oškli
vých babách s vděckama na loktech a o
hladových uděřlnícíchv umazaných blu
zách! ,

— Tak .se vám oškl-ivíbídní &hladoví?
Dívka obrátila se ke své družce s tváří

zpovykaného děcka.
— Řekni mu, Edito, aby si mne nedo

bíral těmi ošklivci, bídáky & hladovcil
Otec pravil, že .v příštím sezení senátu
učiní návrh, aby těm umouněncům bylo
zakázáno vláčeti se našimi čtvrtěmi .a
vstupovati do veřejných sadů.

Edita. Stratfordova prudce sebou
truhla.

— Sama nevíš, co p'leskáš, Kalinfko, —
zvolala, pohlédnouc znepdkojeněna bra
tra. — To j-si jistě otci neporozuměla a
díě'láš se horší, .nežli jsi, — kdo by se o
smělil k tolik-a útiskům, co jich jest dne-s
chudí-ně snášetí, ještě .přičiniti- tohle:
zb-avíti je i trochy svěžího vzduchu po
práci?

Ale Kalimka trvala na svém. Příkr-o jí
zarmucovmatipřítelkyní a pad-ati se čtvr
tého patra v očích Str-affordových, ale co
naplat, Nebude se v cizí peří ubíra-til Má
odpor, kterého nemíní tůnývat, ale má
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též i zásady. Třeba snášeti proletariát,
třeba. se též o něj starat a- jeho potřeby
ukájeti, jako pečujeme o tažný dobytek,
ale zároveň třeba odd'ěllitise od něho ne
překročitelnou zdí, Což Edita zapomněla
na řádění proletariátu od pařížské ko
muznya ruských sovětů, jež byl)r jen pře
dehrou, až po kleté běsnění všesvětové
komuny tak před pětadvaceti lety? Ne,
ne! At jí jen nemluví o dělnících, o hla—
d-ovících vy-děděncí-ch!To je divoká hor
d'a, kterou dlužno na železných votě'žích
držet a jen tolik volnosti jí popřáti, ko
lik h-ař-an'ovirna řetězi uvázanémm

Slečna Roztocká, co takovou- zpívala,
držel-a hlavičku vysoko vztyčenu a měla
chřípí rozšířeno tjalko plemenný oř. Byla
to hezká dívka, pravý opak druhu a po
vahy Editiny. Drobné postavy, neobyčej
ně ladných tvarů, s hlavičkou orámova
=nou vrkoči světle .plavých vlasů připo
mňnuazlacelkem Grauzovy') hlJaJVlČ'kY..Rysy
znebyly pravidelny, ale skládaly se v ce
lek :nevypověclitelně krásný a. půvabný,
černé aksamitové oči plály jako uhlíky &
celá ta miniaturní figurka zdála se být
u'hně-tena ze' saského poroulánu 'arzrovma
se deprvoš-ovala, byste ji podstaviilri pod
zv-onec, aby se merozbila.

Edita Stratfordova byla “podle všeho
o deset let starší své velice ještě mladič
ké přítelkyně a měla-li Kalina do sebe

*) Greuze Jan 'Kř., francouzský malíř (1725
až 1.805). Světoznámá: jsou jeho typy mladých
.děvčat
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cosi z drzého šotka, potom bylo možno
ji při-rovnati trochu ku ztepilé lilii — a
také trochu “k andělu, rozprostírajícímu
sněžná křídla nad duší .péči jeho svěře
nou. Byl-a na div krásna onou krásou
anglických pan-en, jíž dodělat-i se je tak
těžko ženám z kontinentu, ale čím nej—
více jímala, byla přímo bezmezná do
brota, a ona to pr-opůjč—ovua'llaté ženě,
blížící se poledni života, onu světlou
jasnost, jaká z ní vycházela jako z po
stav svatých -u starých mistrů byzant
ských.

Strafford' porovnával v duchu ty dvě
ženy, tak pěkné obě a přece tak odlišné,
i pocítil veliký zármutek. Proč ta dívka,
mající půvab kvítka, neměla duše?

Edita vycítila, jak obyčejně, co se
dál—ov bratrově duši. i upřela na něho
oči d-oprošu'jící se porozumění, Poroz
uměl jí, i .pokýnul' zlehka hlavou, pro
hsodiwrjakési obojetné slovo, by dal roz
mluvě jiný směr, ale Kalina postřehla
posuněk, i držela se tím úporněji ožeha
qvého předmětu.

Edita pokusila se několikráte zastaviti
pr-oud její výmluvnosti. Její pěkná utvář
nabývala čím dále tím více výrazu mrzu
tého a ustaraného a oči její stále zabí
haly k bratrovi. s touž němou prosbou.
Panna Roztocká uznala posléze, že dost
učinila pro zabezpečení sobě vítězství.
Usmála se způsobem schopným celému
sboru profesorů .poplé-stvihlavy' a po
šept-aila Editě, ale tak, aby. to & Strai
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ford slyšel-, že ona to všecko povídá je—
nom z přátelství a starosti o něho, pro—
utoženechce na rto patřiti, jak ten žem'áilrní
člověk celou svou budoucnost podarem
ně maří pro theorie, které, jsou-li. prav
.dirvy,prorazí i tak a světu se vnuxtí, teď
však že ještě! nepřišel „na to čas a. za
stávati je, znamená tolik, co hlavou do
zdi tlouci. A 'kdiože provede takové ší—
lenství? Ten, jenž za několik let, až se
domůže: plnosti vlivu a .vilád'y,bude moci
obecenstvu diktovati—svůj. rozum, svou
vůli- . . .

Slečna mluvila tak chivíli, nevyvolá
vajíc už jako spíše zoufanlivých námi
tek pří-telky, když znenadané se odm-l
čela, jakoby si byla na něco vzpomněla,
a náhle stříbrným smíchem se zalila.

—- Víte, málem byla bych zapomněla,
a přece se s tím celý den nosím! Je to
tak skvostné!

— A co to? — tázala se Edita, objí
majíc mladou dívku a hlediíc jí do oči 3
mateřskou něžností.

— Považte, že pan Jindřich má soka!
Stín znepokojení miihl se v očích sleč—

ny Strafford'o—vé.
— Soka? V čem?
Dívka se smála vesele dále.
— Ach, jen si pomyslete, několik bur

siánů bylo u nás jak obvykle na snídaní,
na.'tu vypravovali, že se objevil prorok,
slyšíte? Prorok za našich časů!

— Prorok? — opáčila Edita. — Totě
věru zajíma-Vol



Tím zajímavější, že ten prorok hilásá
zrovrna tytéž pěkné věci, pro které uči
něn pokus vyhodirtí .ze sedla pana. Jin—
dřicha. na štěstí bez úspěchu.

— Jak to — bez úspěchu? — tázali
se současně Stratford a Edita.

— In—utak, kde kdo rozumný v senátě
působil přece na radu desíti. jež roz
hod'la, že nelze na muže takového roz
hledu, jak-o Stratford, — pokl-oňte se,
pane! ——klásti totéž měřítko, jako na
trochu lepšího bakaláře nebo leciakéh-o
hryz—ipérlca, a že umírněná >>tron-da“ —
(Mazarinovi', franc. ministrovi, nepřátel
ská strana; pozn. překl.) _—na někte
rých velmi vysokých stannviskách ie
tímtéž. čím je sůl. pokrmům,

— To vám, slečno. jisté otec řekl, —
usmál“ se profesor, — a ri to chápu, že on
svým velký—mvlivem přivodil ten obrat,
za našich dnů tak nezvyklý.

— Ortec skutečně se vyslovil, že ho to
stálo kus perné práce. Otec míní, že me
zi těmi pány jsou. takové zabednéné
hlavy!

— Ale myšlenka se solí jistě pomo
hla? — usmála se' Edita.

— T-oťže pomohla! Vždyť páni bur
siávmimají rádi všecko, co s kuchyní je
spojeno.

— Na každý způsob jsem vašemu pa—
nu otci velikými díky zavázán, ostatně
ne poprvé, — na to Stratford poněkud
stísněné. Nmohl odtmítnouti pomoci,
která ho chrání-Lazničení životního díla.
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ale pom-oc ta přicházela z rukou člově—
ka, jehož názory a osobnost nebyly ani
kterak mily a k němuž závazek Vděč—
nosti ho tížil. Zda byla mu obtížna i
rviděčnost ke Kalině, která s otcem dě—
lala, co chtěla, a jež svého vlivu tolikrát
už v jeho prospěch užila? Neměl kdy na
tu otázku odpověděti, neboť Edita: ho
upamatovala, že s-l-e'čněRoztocke' nepo
děkoval.

Pomaten uchopil .diívčinuruku a chtěl
na ni vtisknouti polibek, ač to již dávno
nebylo zvykem, ona však utrhla ruku,
nastavují-c čelo.

— I beze mne by se to bylo stalo! —
zašeptala. — Takového člověka, “jako je
Jindřich Strafford, ne-shazují se stolice
proto, že nějaký miliardář nebo nějaký
svaz (t. j. trust) shledal—.v: jeho výkla
dech několik nemilých, jim nepohodl
ných úsudků.

— A utož,proč jsi se s ním o totéž mí
nění tak rozhořčené škorpifla? — pozna.
menala Edita, usmívajíc se.

— Protože nechtěl k nám přijít a když
přece přišel, tož se rtvářil, jakoby nej
větší obět přinášel! — zasmála se dív
ka, unikajíc do předsíně.

— Zlato, ne dívka, — vzdych-la sleč
na St-rva-ffordov-a. — Škoda, že všichni
její ceny neznají!

— Na mne biješ? — usmál se bratr.
——Snad máš pravdu! Ale co 'pl-atno? Ty
vidíš v Kaflriněpořád. ještě to děvčátko,
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jež jsi. při—tuuli-lak svému srdci po smrti
její matky a pro něž jsi tolik dobrého
vykonala, že ji proto do smrti milovati
budeš, přimhuřují-c očí ke všemu, co by
tě lásce mohlo přinést újmu. Já, bohu
žel, vidím v ní dceru jejího otce, odcho
v-anou v duchu světa, jenž nejenom že
není mým, nýbrž jenž mému odporuje
a jenž ve mně budí nepřekonatelný
hnus.- Přes všechny její .půvaby a přes
mšeoky moje k mí sympatie vyciťuji co
chvíle v ní vlivy t-ohoducha a jeden jeho
dech stačí, by mě od _Kal-iny odpuditlu,
bodejť na čásek, po chvíli však 'ovane
mě zase nový. . . Kterak chceš Edito,
bych za takových okolností my-slil na
spojení s ní, i kdyby to bylo nějak mož
no & srovnávalo se s úmysly starého
Roztockého? A kromě toho znáš moje
mínění o nerozvižitelnosti svazku man
želského. I u křesťana bylo by ono v
naší době velice zaostalé, tím spíš u
mne, jenž nejsem křesťanem, ale buďsi
co buď, přesvědčení to jest mezlomné, —
celá pak rodina Rozt'ockých hlásí se,
abych pravdu děl, ke křesťan-ství, neboť
přichází to mody, ba starý peněžnínkrád
se tím chlubívá, že dal. K-alrinupckřít, ač
neví jistě v kterém vyznání, ale zásady
jeho a dceřiny nevystupují zpoza pra
vmdlllav jejich |světě' panujícího o krátko—
trvajícím svazku manželském. Slyšela:]Sí
jistě nejednou Kalinu ohražovati se ne
jenom proti doživotnímu, ale i proti
dlouholetému manželství.
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— Muž dovedie snadno po své chuti
ženu předělati, — poznamenala Edita.

— Ležíš pořád ve starých románech a
pamětích & kromě Kaliny nikoho vlast
ně nevidíš a proto se ti zdá, že možno
staré řormulky přizlpůsobiti naším: do.
bám. Panství komunismu zachovalo,
pravda, stín manželství, ale zničilo ro
dinný život a tím i vzájemná na sebe
působení. \Manželé jídající v různých
jídelnách, náležející růmým stranám &
mající děti rve srtá'rtinjíchůtwlnách, neboť
toho žádá jak obyčej, tak i nezbytnost,
nemají. nic společného s těmi, o "jakých
tvoje knížky vypravují.

— Dejme tomu! Ale co lobětuješ v ta
kovém případě, svážeš-li se na čas s roz
košnou ženou, o níž dobře víš, že tě mi—
:luje?

— “Především není dosti na. tom, aby
ona mne milovala, třeba také, abych já
já miloval . . .

— A ty?
— Nevím... Časem se mi- zdá, že ji

zbožňuji, a často zase cí-tívám k ní od
por.

— Jindřichu!
— Co chceš, drahá? Nemohu tě přece

'ldamat, .ač vím, jakou důležitost připi
suješ tomu svazku. I věz: kdyby nebyla
ani zlou-, ani dobrou, anui pěknou, ani
ošklivou, jakých jest na rtisíce na světě,
snad bych. si ji vzal, jen abych tobě vy
hověl, jež *jsilsvětlem mého života. Ale
pmbože je taková, protože působí na můj
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mozek a na moje smysly jako hašiš, že
semionízd'áaženanrimyslůn za
bezesných nocí, protože ona a já jsme
dva různé světy a protože svazek s ní
značí také svázání se s jejím svěrbem,—
ne, Ediito, já tě ženy nemohu svou na:
zvarti!

Nastala dlouhá pomlčená. Edita sklo
rnila se nízko k číšce s čajem, aby bratru
&lwyla své velké vzrušení. jakož & sl'zy
do očí jí navírající. Ce'l-ábwd'ova vysně
né budoucnosti se hroutila. Zasvětivši
Kalině několik let svého života, zamilo
vala si ji tak, jak jen svou dcerušku
milovati mohla a svazek bratra s ní byl
nejmilejším jejím snem, a teď bylo jí 's
tím snem se rozžehnati, nebot Stratford
nebyl- z těch, kteří zavěšují své rozhod
nutí na topolovém listu. A poněvadž
důkladně znala stav jeho srdce a vědě
la, jak silný byl cit, který ho k její od
chovance poutal, i to ještě vyr-ozuměla,
že zříkaje se lásky & ru'ky panny Roz
tooké, zavíral zároveň dvéře svého srdce
a domu každé jiné ženě. Edita, jež za
muže nešla, chtíc se pouze bratru vě
novati, byla při své k němu oddanosti
prosta. vší sobeckosti i cítila, že sam-a
nedovede—Jindřichovi života vyplnit a že
život ten bez milované ženy zůstane pu
stým a jal-ovým. Měla nad to i osobní
důvod, pro který by byla ráda Straffo—r
doví co nejrychleji zabezpečil-a'teplý krb
domácí. Důvod ten dosu-d pečlivě ukrý
rva'la,než za krátko jistě se doví jejího
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tajemství. Ach, jak by mu potom dobře
bylo míti při sobě trvalou podporu a 11
těchu, zlatovlasou dívku ale rnebylo
rady! Rozhovořila se o něčem jiném.

— Pověz mi, — skočil jí náhle bratr
do řeči, — co ty soudíš o tom proroku?

— O jakém proroku? — opáčila. ne
mohouc se hned;. vzpamat-ovlati, neboť
díu'ch její byl. zaujat výlučně K-alinou a
r-ozplýnulým se snem-.

Str'afford přeslec-hl její otázku.
— Neboť. VÍŠ,mně se zdá, že jsme do

spěli přelom-ověho okamžiku v světo
-vých dějinách a »v1takových dobách se
zievují Vždy neobyčeiní lidé, strhující
za sebou veřejnost na nové dráhy

— Při-pouštíš, že by člověk, o kterém
Kalina mluvila, mohl takým býti?

Stratford: vpokrčil rameny.
— Nevím o něm nic, jak bych tedy

mohl usuzovati. zda. je takovým. Pravím
pouze, že dříve nebo později podobný
člověka musí se obieviti. A možná ne
človxělk, stmald-myšlen-ka, která se stane
korouhví & potáhne lidstvo za sebou . . .
Nevím ostatně, jak se to stane, ale tolik
je mi jasno, že stav, ve kterém žijeme,
dlouho potrvati nemůže. V deptání vše-..
likého práva- & dobra, v zří'kání se všech
lidský-ch ci-tův & v požíva-ných orgiích
dospěli jsme už fk nemožnosti, 1 musí
teď něco .přiiíti, co rozptýlí otravují-cí
cnás plyny, člověk nebo potopa-, snad
jedno i druhé najednou! . . .

Edita hleděla zádumčivě m bratra.
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— “Já-jsem o tom člověku již slyšela,
— pravi-la tiše.

— A nic jsi mi neřekla?
— Nmyslila jsem, že bys na tu věc

vážně pohlížel.
Znova pohodil rameny.
— Já ho ještě vážně neberu, poně

vadž nic o něm nevím. Pravím pouze,
že nadešel čas, aby vystoupil muž ča
sový, kdo tím mužem bude, ten či onen.,
urvidíme potom.

— inyby pravda bylo, co se o tom
člověku povídá . .. _ začala mladá že
na a nedopověďě'la.

— A co se o něm povídá?
Edita váhala s odpovědí.
—Divné věci, — řekl posléze. — Po

vídají, že hlásá panství spravedlnosti,
potěchy trpícím a vítězství malých. Ve
liké zástupy lidu jdou za ním, ochotny
na jeho pokyn třebas »doohně a na smrt
jíti. On však je drží na uzdě, bráně ná
silných činů a káže trpělivost, odpou
štění křivd' a lásku . . .

— »Divno věru. Ale jak to, že radio
telegra—fwickékanceláře dosud nic o něm
nepřinesly?

— Což nevíš, jak úzkostlivá je censu
ra? Hesla, jež "tenčlověk hlásá—,odporují
vena »venprogramu peněžní sam-ovlá-dy,
dnes světem vládnoucí, a hnutí jím
vzbuzené velice snadno mohlo by se
z-vr-hnou-ti v lhrozný požár. :N'e—žje pumy
potrou, třeba je mlčením lokalisovat.

— Rozumím! Kde je ten,-člověk?
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— Objevil-'se v Palestině a rodem prý
je žid, ale vystupuje proti židům. Víš.
jak se židlovská oligarchie, spravující
Palestinu, bezohledně chová k arabské
mu obyvate'ls'tvu, ba. i k vlastním chud
ším soukmen'ovcům. Proti tomuto díespo
tismu poz-dvih-lten člověk prapor vzpou
ry a povídá se, že bez krveprolití vyhnal
dosavadní držitele mocí z Jerusalema
& »ted' že -v něm sám vládne, ač jiní
tvrdí, že tomu tak není.
_ — A 'o událostech takové váhy nic me
vime, protože censura velí radiotelegra
fům o tom m—lčet'i!— zasmál. se: trpce
Strafford. — A co ještě o něm víš?

— Vypnavuje se také, že činí veliké
divy a zázraky, uzdravuje nemocné, vra
ceje slepým zrak, hluchým sluch. Žije
jako nej-chudší z jeho posluchačů, rozdá
vante', co má, ují—máje.se všech, jimž se
křivda děje, a těše S'klíčené a .zarmouce
né. Ke všem.—je pln dobroty a lásky, jen
ne ke křesťanům, těch totiž nenávidí a.
žádá, by se Krri-sta zřekli, než je přijme
do řad“svých stoupenců.

— Na každý způsob, — poznamenal
Stratford, — je to člověk netuctový a
jeho výjimečná síla 'hypnoti-okáskýtala
by zajímavě studium lékařům.

— Ty to tedy vykládáš hypnotismem
a sugescí?

Překvapen podíval .se na ni.

d — A čím jiným mohl bych to vykláat?
Edita. rpcřiíklopi'laoči dlouhými- řasami..
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— No, mně se zdálo. . . Či nemyslíš,
že mohow býti vyšší síly, než pozemské?

Položil _-iíruce na rameno al zahleděl
se v bledou tvář, v té lehkým ruměncem
zrůžově'lou.

—- Odkud t-o rvšecko víš? — tázal se.
Sestra ještě více .se pomátl-a a chvíli

nemohl-a se na odpověď zmoci.
— Jsem-li nešetrný, nemluy nic! —

upokoúoval ii laskavě.
— I povím ti to. Vlastně dávno již

jsem chtěla s tím .se tobě svěřiti . . . Ale
bud' shovívav ke mně. . . Víš, že mne da
li jako dítě pokřtíti. Otec jako theosof,
chtěl mí-ti v tobě dědic-e svého přesvěd
čení a proto nedovolil, .abys byl pokřtěn,
mne wvšak necha-l pakřtíti. Odtudí moje
spojení a styky s vyznavači mateřské
víry.

— Vím 'o tom, pouze jsem nevěděl.
že se s těmi lidmi stý'káš.

— Ma.-tka před smrtí radi-la mi, bych
poznala její víru, ale tehda byla jsem
mladá, šťastná, a tož jsem o to moc ne
dbala... Dnes...

— Což dnes necítíš se šťastnou?
— Jak se můžeš tak ptá'ti? Mám pře

ce tebe.. . Ale vidíš. dostavují se chvil
ky, kdy člověku třeba opory. . .

-— A neměl-a isi' ií d'osu'dř?
— Nerozumíš mil Hleď, u těch spolu

vyznavačů naší matky slyšela jsem. od
známého mi hodvmověrnéhoduchovního,
že očekávají v pos-Lední dny světa vy
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stou'pení' proroka. A otec Wincenty')
(tak se ten duchovní jmenuje) tvrdil, že
to bude falešný prorok a že onen člověk
je právě tím falliešným prorokem . . Dnu;
zí však tomu nevěří, když je tak
dobrý. Také mně se tak zdá.

Stravřřordpohodil lhostejně plecemi.
— Co nám vlast—nědo toho? Vifd'im

však, že jsi zašla v stycích s těmi sek
táří dále, nežli jsem si mysli-l. Vy ženy
máte vždycky slabost pro všeho braku
mágy a syk-of-anty, ale může-li ti to
dáti nějaký světlejší okamžik v životě. .

II.

Senátor R—oz-tockiměl nedaleko Wole
letohrádek s nádherným park—em,chova
jí-cím vše, nač se jen mohl nejrafinova
nější přepych zmoci. -V této době, kdy
povstávala víře nepodobná bohatstva,
mnozí dobývali jich pro rozkoš, jakou
síkýtá jich držba. Roztocki však shro—
máždí-l jmění, by měl zač užívat. A u
žíval také rozkoší života v „plné míře
doved'ně a důkladně. Náš miliardář, j-e
diny z roje nových lidí, rozhazujících
nesmyslně zlaíto, proměňoval! je u i\ncnnrné
květy, skupuje za ně krásne. A protože
miloval netoliko estetické tvary minu

') Zachovávám způsob psaní vlastních jmen
polský-ch, jak jsov. v originále podána-, Kam to
netický, posud nembecnělý způsob psaní vlast
ních jmen vede, vidíme v muštině. .P. překl.
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lých věků, ale i jejich pěsti-tele, obcowal
také rád se znalci minulosti a) chutmači
ostatků jejich. pork-liaídů,jichž nezníčila
vichřice světové komuny, oni pak, aby
mu radost udělali, zvali h-o mecenášem
& Petroniem.

Toho dne — bylo to několik dní po
návštěvě “Kaliny u Stratfordových. —
sebrala se po obědě dost četná společ
nost na pavlačí vily Rozt—ockých-.Domácí
pán jen zářil dobře zažitou posníd'ávkou
a spokojenosti životní. Výkvět stoliční
inteligence a asmetáunkavládnoucích oli
garchů jej obtáčela. Roj mladých žen
barvi'l předčasnou zeleň trávní-ků a křo
vi-n jako by rozsyvpan'ou kyticí kvě—tin.
Edita nešla jim t—ovaryši-tdo parku, vy
mlulvivši se únavou a nezdravím. Od
nějaké doby výmluva ta opakovala se s
její strany pořád častěji, tváře jí víc a
více bledšly, kde kdo pozoroval změnu,
jež se s ní d'ála, pouze její bratr, jak se
často v podobných případe-ch stává, ne
pozoroval, oo všichni viděli. I teď si jí
dobíral, že se upejpá a dělá ze sebe sta
r-ou palmu z přílišné koketnosti. Edita
posl-ouch-ajíc h—o,smutně se usmívala,
žertujíc při tom-. že musí na něho pozor
dávat, aby si prostřed nejstarších 'a
nejdůs-tojnějších nezadal; nějakým ne
včasným Oposič-nímvýrokem.

R-ozmluva točila se — jak obvykle v
poslední době — kolem proroka z Pale
stiny. Nebylo tomu dávno, třebas se ta
doba zdála býrbinesmírně vzdá—lena,kdy
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předstižná censura úzkostlivě potla-čo
vala jeho jméno, jestliže se náhodou do
radiotelegraanu vloudí-lo! Teď však mar
nou stala se tehdejší politika, zarývání
hlavy do písku. Fonogra-f, telefonující
politické zprávy, jak docházely po celý
den, opakoval jméno Judy Gesnanreha;
kolem něho točily se myšlenky a hovo
ry, duše byly plný těžkých starostí nebo
daleko nesoucích se nadějí, co ústa jmé
rnc jeho pronášela. — A jakž by také.
jinak? Zdla nebylo to jméno jedněm .pra
perem, jitřemk-ou, kdež-to druhým zna
mením záh—uby? Neosvědčil se ten člo—
věk býti ženiálním a mocným nad všeli
ké pomyšlení lidské? Hle, v několika
měsících usadil se pevně v Jerusa-lemě,
nahroma-dil tam sílu potravin & střel-iva
a sebrali velikou dbbrovolnou armádu;
úřední ikanceláře tropily si z ni prav—da
s počátku smíchy jako z armády bosáků
&trhanů, než brzo se ukázalo, že armá
da ta daleko předčí svátečně vymundu-
rované a draho placené milice říšské.
Juda Gesnareh opanoval! opravdu Sýrii
& Anatolii, překročil Dardanely, potřel
spojená vojska balkánských států rv
hlavni bitvě pod Nišem, přeplavil se
přes Dunaj, zmocnil se bohatých statků
uherský-ch a- z Bu-dapeště hrozi—ls jedné
strany Vídni a německé říši, s druhé
Krakow. A Krakov, to byla. stolice Pol'
ska, odkud plutokratická vláda, stěží
,z-dolavš'í odpor komunistů, rozhodla se
předělati Varšavu na město výlučně prů
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myslové a dělnické, přenesši stol-ici do
Krakova,

Starý hrad krá'lbvský stal se činnsirá—
zu polského Washingtonu, sídlem vlády,
mús at mi'lllardářů, městem vyhnaných zá—
bav a největší nádhery. Usadili se tam.
aby užívali monopolem a podvodem zí
skaných milionů a miliard, a žili vám tama
vyvolenci štěšstěny prostřed“sobě rovných
anebo na tváře před nimi padajících
ctitelů zla-tého teletne, jako v pátém nebi,
i zdálo se, že budou tak věčně žíti, neboť"
proletariát, uškodivší si barbarstvím a
hxůzami komuny, ležel na obě lopatky
povalen .a návratu těch nenáviděných
řádů bály se massy dělného lidu neméně
než kapitalllijsvté.Zlaté těle se těšilo a do—
mýšlelo, že vše jde jako .po líhách, že
život jest nad míru pěkná věc a že ten
blažený stav jistě věčně potrvá, než tu
máš! Teď najednou se to všecko urvalo.
Žulové základy se vynořily, věčně bytel
ná budova se zal-chvěla.Čásek ještě — a
shroutí se.

Není divu, že jasná obloha- smýšlení
by-la zachmuřena. 'Dobazováno se na pro
roka, probírány co nejzevrubněji po-
drobnosti a jednotlivé příběhy [k němu
se odnášející poslnouchány s utajeným
dechem.

'Baroml Neubau-dt, patentovaný vyprá—
fvěč,donášeč novinek a faktotum velké-
ho světa. vykládal, jak originálním
(zvláštním) typem je Gesnareh.

— Je to člověk-,nemající, jak se zdá,

_21_



žádných potřeb a žádných osobních ná
roků. Je vegetarián, připomínajícíPytha
gorovce a Essenské, nebo též středověké
mnichy. Uvil'éká d'arvy nezdolnow silou.
Nikdo, slyše ho, není s to, by se mu o
přel. Zvláště na ženy .a děti .působí ne
slýchaným dojmem.

Několik dám se přiblížilo poslouchaj íc.
— Jest mladý? — otázala se jedna

z nich.
— A je... je hezký? — dodala ne

směl'e druhá, mladičká.
Baron obrátil“ se lk tazatelkám,
— Nemá — pravděpodobno — více

nežli třicet let, typem park a postavou
připomíná vyobrazení Krista. Jenomže
legenda připisuje Kristu oslonu dlou—
hých, zla-tých vlasů, kdežto u něho vinou
se jako .n-oc černé íku-čety malebně ko
lem mohu—tnéhlavy jako splet hadů.

—Jak to asi pěkné!—zvolala slečna.
živě se zajímající o „prorokův zevnějšek.

— 'No, nevím, _ podotkl senátor Fin;
kelbaum, velí-ký znalec a podporovatel
výtvarného umění, — hlava Gorgonina
nepokláddíáma dosud“ za vrchol krásy!

— \Mně se však zdá, že my tomu tulá
kovi pr—okazujemepříliš moc cti, tak dů
kladně se jím obírajíce, — poznamenal
domácí pán, j-ehož Optimismus vítěz
ně se opíral obecné náladě. — Kýho
ďasa! 'Nemáme proč ještě zou-fati! Pře
dsemaporážka: pod Nišecm nic ned'okazuje.
V sílyr válečné a v schopnost balkán
ských států přece nikdo vážně nevěřil.
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že se do Buwdapeště dostali, je zajisté po—
vážl'iwý úspěch a skutečnost nám znepří
jemná, ale to přece ještě o věci neroz
hoduje, am'ž mu konečný úspěch zaru-
čuje. Vojenské síly dohodových států
evropský-ch soustřeďují se na západě a
půlnoci a jeho válečná milost s hlavou
Med-usy ještě se s nimi meutkala. Cucky'
budou lítáti z jeho stoupenců, až se to
stane!

— Kéž by to dal oly-mpský Jupiter!
— povzdych'l' si senátor Finkelbaum vě
še hlavu.

— A ještě na jednu věc dovolím si o
brátiti vaši úvahu-, — mlurvil-dále Roz
tocky uchvácen úspěšným dojmem svých
slov. — Všichni u nás jsou ohromeni,
ale nikdo neví, máme-li proč být chro-
meni. Neboť íkdo vlastně je ten Juda
Gesnareh a. čemu chce? Neznámo! Že—
je—s-tmocný sugestioner, že chátra za ním,
jde a on“ že tou luzou por—azilopřevší se
mu Balkán a Uhry, to je skutečnost, a
druhá pra-wda jest nepochOpitel-ná přímo
netečnost a bezstarostnost vlád oněch
krajů, v kterých se Obilerí, v chování se
k němu. Ale zdali z toho plyne, že jiné
vlády, naší počínajíce, budou —sirovněž
tak “hloupě vésti? Mám odůvodněné p-ří
činny domnívatí se, že nebudou. Celé to
hnutí stojí jedním člověkem, _ to-t'
.pravda nade ívšecku pochybnost našimi
.zvědy stvrzená. Člověk ten jest mocný,
až moc mocný, ale jest sám jeden. A s
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Ttaký-rnnedovedou si .poradniti jenom Slia
jbí hlupcí: my si s ním poradíme.

Šum obecného uznání a vážnosti nese
-se pavlačí. Senátor, stojící od mnoh-a'let
u kormidla veřejné správy, zvykl holdům
vzdálvaným jeho politickému rozumu,
nicméně přece mu vždy lahodí-ly. A tož
s větším“ ještě zápalem ved—ldá'líe svou.

— Pravil jsem, že je to člověk výji
.mečně silný, ale samotný. Napoleon měl
svoje maršállky, ale Napoleon po řadu
let kráčel k panství a vládě, kdežto tam
ten člověk dosáhl vlády v několika: mě
sících a nikdo „ses ním o tu vládu neděli

„a nemůže ji pod'ědíti. A to právě usnad
ňuje zdvorozuměti se s ním anebo. ..
skoncovati s ním. Jistě je ctižádostiv,
halí se totiž pláštěm nezištnosti a chce
pokládán býti za člověka nedostupného
nízkým úplatkům: dobrá! My máme po
klady a pocty, o jakých se ani nezdálo
dávným mocnářům tohoto světa. Dosta
ne více, než oč požád'á, nežli si pomyslí!
Nám .se dnes nedostává silných lidí,
bude nám potřebný, nebudeme se ohlí
žeti na cenu! A nedá-li se koupi-ti? Hal
I na největšího z lidí číhá nenadálá
smrt . . .

Editou otřáslonáhlé zamražená Mrsk
lla pohledem po bratrovi. Seděl?nehybně
s čelem o .dilaňopřeným a s očima sklo
penýma.

A Roztocki docházel závěru-.
— I když to všecko pomineme, třeba

ještě jednu věc uvážitri.Dosud měli jsme
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přeď očima dvojí rozuzlení: ovládnutí
nad tím člověkem a odstranění jeho z
cesty. Ale možné jest i třetí. On může
nám býti lhostejný, jakož i celé hnutí
jím nozvířené. lJeho hesla mají ráz idea-
listický a doktrinářský a dosud nic to
mu nenasvědčuje, že by je chtěl'1 do po-
.litíky zavádět. A jak se o tom přesvědčí
me, přestane nám býti nebezpečným, i
budeme s ním jednati jako s indickým
jogim (asketou) a. ženiálním blázi-nkem.

Zpoza květinového koše, zacllánějícír
ho kout pavlače, d'onikl uštěpačný hlas.

— Měj se, vzácný, na pozoru, s tím
programem lhostejnosti a snášen'l-ivosti
'k doktrinářům dočká se vaše panství
ještě! nepříjemných překvapení.

— Oho! Kw-ašniewski zas už sedí na
svém koníčku! — zašeptal baron.

— De-lenndtaest Carthago! —
poznamenal jiný.

Ale Kwašniewski vedl svou dále, pí
ch-aje svým hlasem jako břitva ostrým a
vysouvaje zpomezi kostnatých ram-en
'svcu večer-čí tvář, žlutou a scvrklcu jako
pergament: — Komunisti měli v jedné
věci pravdu: potře'l'i, — Bohu budiž ža
lováno! že ne úplně, — nejnebezpečněj
šího nepřítele každé vlády a vzdělanc
sti, křesťanství totiž. Vy však místo &
byste šli d'ále t-ouže cestou a zcela “ten
plevel vyuhu—bnili,holfdujete liberalismu &
necháváte to jedovaté býlí víc 'a více se
rozlézati. No, počkej-te jen, sežere vás
ten' rez od základů, jak-o .se'žr-alwřímskou.
říši!
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'Všick-ni byli tak zvykli protikřesťan
ským filipikám profesora Kwašrmiewské
ho, že se hned hlasitěji rozšumě'l hovor.
V'té však ozv1aJls=ezpruotějšího koutu pí
sklavý, skoro dětský hlas, na jehož ohlas
všichni stichli ;a hloučky rokujících blíže
přistoupily, by lépe slyšely.

— Protože sám ná'líežímk oné rzi, kte
rá váženému profesorovi dělá takové
starosti, mám jakési právo vté věcislova
se ujati, — prravil pomalý hrbáček .na
žl-outlé pleti, str-haných rysů a pichla
vých očí.

Byl to švagr domácího pána, Zdislav
'Poratyňsk'i, člověk nehru'bě zámožný,
žádné hodnosti v společenské hierarchii
nezaujímající, než přese rvše to všude
přijímaný, ba rád viděný a vážený v ce—
?l'écm:vyšším světě, na který pouštěl hrů
zu svými štípl-avými vtipy a. pošklebky.
Sám nejednou se vyslovil, že švagr jeho
povinen jest svým postavením a svou
oblíbeností podnebí svých hostů, kdež
to on že stojí ve společnosti pro svůj
jazyk, jehož se lidé bojí a proto mu li
chotí. Ve skutečnosti však lidé nejenom
se ho báli, ale i ochotně poslouchal-i, po
něvadž jeho ironický -a paradoxní duch
nápadně se od obecné všednosrti líši-l a
zájem budil.

— Dejme tomu-, že jsme onou rzí a že
.sžíráme současnou Společnost, ač nemá
me ani moci ani vlivu. Co všakv té příči
ně říci o vás, páni senátoři, páni mi
liardáři, páni: monopolisti, kteří tak o
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'bratně svá-dítě do svých schránek, tobe.—
lek všecka životní mízu této země,
všecku rvýdělečnou práci a lidskou vý
robu; o vás, kteří jste ujal-i svět v bez
platné držení a sami užíváte rozkoší ži
vota-, c-o lidstvo pracuje na vás v jařmě,
jako LdeSi něma tvář pracovala? Zda
není tento rez škodlivější křesťanského?
A zdali pan- profesor Kwašniewski, trá
vící svůj hedvábný život na výnosném
místě archiváře senátního, není na
každý způsob něčím horším nežli rez,
nebot rez prožírá železo, (avšak neotra
vuje ldluchJa,kdežto vy zda se (nepodobáte
jedovatým houbám, jež nosí 'vsobě smrt?

— To není jenom obhajoba křesťan
ské pověry, Itotě kněžo-urské kázání! —
odsekl podrážděné “Kwašniewski.

Ale Poratyňski nevšímafli .si už Kwaš—
niewského. Nešlo mu tak o křesťany, k
nimž jenom- dle jména náležel, jak o
Využirtkoiv-ámríté příhodlnuostí vylitixsi dl'ost
na lidech 'klanějícíoh se zlatému teleti.
Nenáviděl těch “lidí nenávistí hrbatéh-o'i
proti rovným, nenávistí člověka, kterého
jmění a chatrné zdraví přibezděčují zří
kati se požitků jim přístupných. A o
dělný lid“ teprve mu nebě'že'lo, ale byl
mu beranem, jímž možná bylo rvyl-amo—
vat otvory v nepřátelské tvrzi-.

— Podařilo se vám z lidu naděl'ati do
bytka, ale nepoštěstí se vám vyrvati to
mu d-obyftlkupaměť a vaším jedem zníčiti
nenávist k vám. Podobá-te se pštrosu,
jenž si myslí, že ho přestali stíhá-ti, “když
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hlavu do písku vrazil a pohonu za sebou
neslyší. Dali- jste těm lidem do hu'by
roubík a na krk hodili jste jim ohlávku
a utěšoval'i jste se: _ »Hle, jak nás ti
mnouněnoi poslouchají! Jak pěkně
mlčíl<< Než i nejtlustší roubík povolí a
ohlávku lze prohryzat, a potom bude
zle! A nejenom bude, nýbrž jest!

Odchr-chl .a.-svl-aživ rty v kalíšku li
kéru, jak se znova svým žihadlem bo
dati:—Pan Jakub, vzácný náš hostitel,
prohlásil slavně, že vojska západních
států (brzo zastaví cestu tomu židovské
mu proroku, & němuž by naši regenti
měli více sympatií chovza-ti, vždyť jsou
přece většinou jeho sou'věrci. Jestliže se
na tu vespolnost, ucházejíce se o jeho
lásku & přízeň, odvolají, snad se jim to
podaří, židié přece všude k sobě stojí, o
tom by nám leccos mohli pověděti pan
senátor Finkelbaum i můj švagr, jakož i
jiní tu přítomní velevážení, ale sklá
dají-li se na odpor a věrnost svých
vojsk, šere-dně se mýlí, Vojsko příště s
nimi nepůjde, jako ani d-osud'nešlo, a ne
půjde proto, že vojsk-o — toť dělný lid,
a dělný lid půjde za tím, kdo mu“ j-a-řma
ulehčí a svobodu třebas jen sliboval-. Vy
byste chtěli, by vás svou hrudťí ten li-d
chránil a hynul prot-o, aby se rvám.jen
nenedostávalo lanýžů a šampaňského.
Vím to! Ale to je těžká. věc, — dělník
není ještě úplně dobytkem, třebas se o
to tak svědomitě při-čiňujete a půjde za
tím, kdo k němu po 'l'idsku promluví!
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— Snad jest toho už dost! — ozval
se nespokojen domácí pán, jemuž nejen
pod nos nešly útoky na kapitalisty, ale
zejména ne připomenutí jeho semitského
původu, neboť, třebas že židé v těch do
bách byli stkutečnými pány světa, přece
jenom naději za arijce se vydávali.

Ale Poratyňski nevysypal ještě docela
svého míšku.

— A proto mne amri neuspokojuje.
ani netěší tvrzení milovaného švagra, že
všecko nvýbcvrněskončí., poněvadž pro
roka buď porazíme, nebo jej ochočíme,
nebo .se ho zbavíme jedem anebo kul
kou. Jest ještě čtvrt-á možnost .a.ta zdá
se mi pravděpodobnější. On si nás pod'r
mani, poraziv naše vojska nebo zlákav
je na svou stranu. A tehdy pan archivář
senátu zajisté se potěší z opravdověj
šího, nežli dosud, potírání křesťanské
rzi-, .a-le-sic nebudfe nikdo z nás míti, proč
se radovati, leda ti, kterým .se život na
prosto přejedlí.

Nazval jsem vás, pánové, jedovatými
houbami, ale Spěchám označení- to po
opraviti. Máte opravdu V „sobě jed, ale
trávíte se jím toliko sami navzájem. Ne
přináší on škody masám, protože jste
se od těch mas-s oddělili čínskou věru
zd'í.

Edita vracel-a se domů sama. Vymlu
fvi'l'ase bratrovi, jenž ji chtěl vyprovo
diti. Byla by ráda sama vlastním “svědo
mím strávila vše, co se v poslední dni
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s ní a kolem ní sběhlo: rozplynu-tí snů a
tužeb, prorok, smrt . . .

Neboť měla smrt za pasem, Věděla
to. Vzala radu s nejznamenitějším od—
borníkem, jenž se vyslovil, že možno ka
tastrofu oddálit, ale že nelze ji odvrátit.
Objev—enbyl arci bacil rakoviny, ale pro
středek v některých případech neúčinko
val & nemoc zůstávala zrovna tak bez
nadějnou, jako jí byla na začátku“ XX.
století. A teď aby to řekla. Jindřichovi,
rozervala mu tou ranou srdce-, jemuž až
dosud toliko světlo a štěstí donášela.

Edita stanu'lfa. Jakási myšlenka šlehla
jí náhle hlavou, bleskem všecko osvětlu
jíc. Prorok! On přece nemocné uzdravu
je, ba i smrti její lup vydírá . . . On mů
že a poněvadž je dobrý, tedy také bude
chtíti ji uzdravit . ..

Edita“ připomínala si vše, co dosud o
Judě Gesnarehu byla doslechla. Mnoho
toho nebylo, ale jí to úplně stačilo. Pro
rok uzdravovlal i nevylečitelně nemocné
a byl jenom pár hodin rychlým aerosta—
tem (vzducholodí) vzdálen. Nejnovější
události, prav-da, dopravu ztěžovaly, ale
naprosto jí nerušily, jak tomu za války
bývá; neb—ylot'války mezi Jud'ovými hou
fy a 'houfy dohodových států evropských,
ač bitvy svedeny, když se vojska.balkán
ská těm houfům v cestu postavila. Bylo
tedy možno dostati se k těm tlumům, ne
zdolným povabem (atrakcí) působícím
na massy evr0pského obyvatelstva a pro—
to jako lavina vzrůstají-cím. A poněvadž
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to bylo možno, tedy dlužna to učiniti,
roz-hodně dlužna! Povinna tím Sina-fior
dovi, povinna oddanosti, jaká její duši
plnila! Aby jí nejdražší neřekl, že se
mohla zachránit :a že toho zanedbala, by
jí nevyčetl, že před ním tajila neštěstí,
kdy by je byl?mohl odvrátiti, teď však,
že je příliš pozdě! . . . Ne! Půjde k tomu
člověku, překoná všecky potíže, .a 'bu
de-li třeba, podrobí se všem Z'kouš'káma
zachová se Stratfordovi!

Proč by uto-neudělala? Byla úplně vol
na, nic jí nevázalo se žádným proudem
ani se. svazem kolem ní. Jejím světem
byl Stratford! Křesťanství? Čím bylo jí
křesťanství? Zdrojem několika prcha
výc-hdojmů a nálad, jak-o„koncert ve Fil
iharmonii, jenomže koncert působil na
ni silněji &že častěji vyhledávala hudeb
ních dojmů. Co tedy na tom, zřekne-li
se něčeho, co bylo tak nevěcnou dcr-obo
tin-ou v jej-ím životě?

Brala se právě Wolsk—ouulici v těch
místech, kde před lety na“ jaře valila
Rudawa své žlutavé vlny. S vysoka po
nad hlavou doléta'l? uší jejích přitlu-menýr
zpěv. Vzhlédlva. Zpívali t—okdesi v pá
tém či šestém patře velikého stavení v
moderním slohu. Byla tam, katolická ka
pl-e, do níž mladá žena časem chodila v
„posledních letech.

Edita čásek postála, poslouchajíc. U
licí jezdilo méně než obyčejně automo
hilů (samochodů) a obvyklý hukot a
hvizdot nepřeruš-ova'l vážné a zvučné
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melodie. Plynula svěží r.osou a líbeznou
vůní květin. Edita chtivě ji poslouchala.
Myšlenky, jimiž byla zaujata, prchaly
jí. Udělalo se jí v duši sla-dko a jasno.

— Vejdu, — povida-la si.
U zdviže potkala několik osob, jak

ona, opožděnýe'h.Kaple utvořena ze čtyř
pokojů po strhnutí mezistěn, byla plna
pobožných.

Proud světla zaléval- oltář, ostatek sá
lu tonu'l -v mraku. Několik výborných
hlasů vedfllochorální- zpěv, v přestávkách
zvučel hlubdký baryton sloužícího kně
ze. Vzduchem nesla se vůně kadidla a
hořících na oltáři voskovic. Když zpěv
umlkal, tu: se slovy k-nězovými směš-oval
se šepot, deroucí se z. úst pobožným.

Edita poklek'l'a na klekátk-o u samých
dveří & zalkryvši sil tvář rukama, po
hrou-žila se v myšlenky. Náhle vyvstal ji
před očima ten Kristus, proti němuž ne
známo pnoč, tak hrubě obracela se ještě
včera nenávist chudého lidu, jak 011
kdysi chudí byl, a dnes taktéž z nezná
mých pohnutek — nenávist prorokova.
Čím byl dnes Kristus a co bylo z Jeho
díla? Nej-odlehlejší hlubiny Afriky a
Asie byly jedinými útulky, kde se udr
žely za čtvrstoletého pronásledování
křesťanské obce. V ostatním světě vzná
šel se ortel smrti nad každým, kdo byl
usvědčen z toho přestupku proti lid
skosti. A teď , kdiy profesor Kw-ašniewskí
tak vášnivě vinil veřejné správ—oe.z “hříš
né snášenlivosrti' k zbytkům z ned-oby—
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tých úkrytů vylézajícím, -—jak vypadal
onen nepřítel, proti kterému společná
nenávist svorně sdružovala i mass;r pro
letariátu i značnou část kapitanlistů i
stoupenců volnomyšl—enkářského doktrí
náJřst'ví rázu; Kwašniewského, jakož i
toho tajemného =J'ufdyGes-n-areha, o němž
se povídalo, že je tak podoben Kristu, a
jenž hlásal hes'llaltak blízká Krist-ovým?
Hle, tu v tom sva-tém městě, honosícím
se kdysi nejnárd-hernějšími v Polsku
chrámy, ani jeden z nich nezůstal v dr
žení církve, jež vtiskla „tak pronikavě
sv'ou pečet dějinám -a vzdělanosti pol
ského národa! I v stoli-čnim městě, ne
dávno na ně povýšeném, jenom několik
set lidí přicházel-o úkradkem do něko
lika, jako ta zde, kapliček, jediných to
míst, kde ještě uznáván Mistr z Naza
retu Pánem a Spasitelem světa.

A mladé ženě, které kromě křtu v
dětském věku nic nepojilo s 'vtěrou'pol
ských předků, zdálo se náhle, že se jí
zmocňuje jakási lít-ost a žal. Bylo lí lít—o
světa, upaadajícíh-ov temno zašlých dě
jů, lit-o rté víry, která dovedla do svých
služeb zapřáhnouti tolik útěch. že se jí
dnes dostávalo osudu řeckého bájeslo-ví.
Bylo jí žalno i toho Krista, 'enž nedávno
řídil kroky milionů duší a jenž měl dnes
pouze tak malou a stále; se tra-tící hrstku
ctitelů, toho Krista, jenž pro ten čas ne
mě'l' obecného, skutečného významu; —
ten *Kristus jevi-l se jejímu srdci v té
chvíli blízkým a drahým — —
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_ Zatím však zpěrv, jenž před:"chvilkou
byl umlkl, s novou- -silou zazněl, napl
ňuje těsnou místnost, huče ia'ko hrom,
lkaje jako dítě, jemuž ukřiv-děno. Pro
sebnýr přízvuk mohwtněl, stával se dra
vějším. Po opět.-ných výzvách »Smilui
se!<< a »OTOdl'lIi za nálsl<< modlitba připo
mínala Matce Vykupitelově dvojí mateř
ství: skutečné, propůjčuiící Jí .převelikou
moc 11-Syna, přijaté, vížící Ji “s lidstvem
neroztržitelným řetězem útrpnosti a po
moci. »Naděje vyhnaných synů Evi
nýchl<< — zaklínal Ji zpěv. — »K tobě
voláme, lk-ajíce .a plfačíce v tomto slza
rvém údolí.“ Zpěv povznesl .se k nejvyš
šímu napětí, nabyl téměř r-ozkazujíc1ho
tomu a umltkl v posledním mohutném a
'kordu. Nastalo ticho, „stříbrný zvonek se
rozezvučel, dým kadidla vznesl se hore,
obestíraie o'lltářmodravou mlhou. Hlavy
sklonlily se nad klekátky. Rozlehly se
velebné tony: »Tantum ergo.<<

Edita. posloucha-la s čelem do dlani
zabořený'm. Ten Zpěv, roztoužený a až
do útrob pronikající, to byl poslední
hold, který Ježiš z Nazaretu na zemi
přijímal. Dovede ta trocha srdcí. iež pře"
trvala dosavadrní bouře, přebýti to, co
ještě čeká posledních věrných? A za
vrou-li se jejich ústa navždy, zda zbude
kdo na zemi, by je nahradil & dále Pán-a
chválil? Edita rozhlédla 'se tázavým po
hledem na otázku. V kapli bylty vlastně
samé ženy, všecky už starší nebo do
spělé, vedle několika starších mužů,
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mládeže obojího pohlaví tam vůbec ne
bylo. Vnwoená & “zmnopolisovaná škola
státní, komunou—zavedená a kapitalistic
“kou v'l'ádou zachovaná, vysvětlovala ten
zjev, nezmenšujíc jeho truag-ičnosti. Bez
zítřlku! — povídala si Edita, patříc na
odumírání velké ideje.

Ale že. to byla povaha šlechetná a
poněvadž po svých předcích po přeslici
zdědila rytířskost, zdálo se jí, že v útě
ku od praporu téměř ode všech opuště
ného, je cosi mrzkého, cosi, co by ii po
nížilo v jejich vlastní-ch očích. Prapor
ten vlastně nebyl jejím praporem: po
jítko její s křesťanstvím bylo moc slabé!
Ale přece ne! Nestrhá té slabounké nitky
z nutnosti, nezřekne se ani neodřekne
ničeho, třebas by to byla jenom hrstka
dojmů . . . Ale potom .. .

Potom bude třeba voliti — smrt.
Edita vstala a zároveň s jinými mířila

k rvýchodu. Čekajíc v síňce na zdviž, za
va-dila o kněze, jenž shodiv se sebe cír
kevní roucho, vycházel z kaple, Byl to
týž, co jí první o prorok-u vyprávěl.

Upřímně ji přivítal a tázal se, zda se
pořád ještě o toho člověka zajímá. Při
svěd'čila, ale vyznala, že se rozhodla u
pustit od úmyslu hledat u něho záchra—
ny.

Kněz couvl o 'krok v pustý kou—+.po
koje a bystře se na ni podíval-.

— Proč, dovoleno-li se ptáti?
Vyložila mu- upřímně všecko, co tě *ho

diny její duší prošlo. Když dopověděla,
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kněz postál—chvíli za,-myšlen, nic neří
kaje.

— Neroz-h—od—netese pevně přistoupiti
k nám a kořístiti z toho, co vám církev
může dát? — otázal se posléze.

Pohlédla na něho s odstínem smutku.
——Ne, — odpověděla. — Víry není

možno ani u'ložiti ani namluviti. A já jí
nemám!

Keněz svěsil hlavu.
_ Škoda! — vzdryc-hl; — Nadíval

jsem se. ., Nemluvme o tom! Nakaždý
však způsob blahopřeji vám k rozhod
nu-tí v té příčině, jest ono hodno tak šle
chetné duše. Ale :střezte se osidel toho
falešného proroka! Je to mocnář právě
tak zlý, jako veliký.

Edita se podivi'la.
— Slyším o jeho moci, ale slyším i -o

jeho dobrotě. Očití svědkové tvrdí o
něm, že se podobá Krist-u tváří i mílo
=srdenstvím.

— Tomu-li tak, proč nenávidí Krista.
& poroučí zříci se Ho?

Edita pozastavila .se nad těmi slovy.
— Přišlo mi to už na: mysl, i nedo

vedla jsm té záhady rozluštiti, — vy
znala.

— Nuže, vidí-te! Dobrý by nepornoučel
zříci se dobra, 011však 'káže!

— Toho já nikdy neučiním. Proč však
Krista nenávidí?

— Protože jest Jeho protivníkem, po
nětvadž zlo dobra. nesnese, A proto, kdo
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miluje J ežíše, musí býti protivníkem
toho člověka:.

— Jfá Krista miluji, neb dobrý jest a
svět Ho opus-til. cítí-m však, že mne i
tam ten táhne. Vábí & poutá. O záchra
nu ho nepoprosílm, mezi jeho stoupence
se nedám, ale chtěla bych ho, času-li mi
k tomu“smrt dopřeje, poznatí!

Kněz roztáshl ruce, jakoby čemu-si nee
viditelnému—bránil přístupu.

— Bůh uvaruj! Slyšela jste -o faleš
ném proroku, jenž má přijít-i na. konci
světa Kristu .se protivit?

— Ovšem- že slyšela. Takové věci ode
dávna mne poutají. Tím falešným pro
rokem kdo bude?

— Jest právě on! On nade všecka po
chybnost. Všecky známky se shodují.
Tot' Antikrist!

III.

V noci pocítila Edita po prvé ostrou
bolest, ikterá přešla, ale byla výstrahou.
P-orozuměla, že musí bratra zpravit. i u
činila to neprodleně s něžností matky,
vyvolené k zapuštění nože do těla dítě
te. by předešla rakovině. Ale rána byla
strašná & sil—náduše Stra-ffordnova se pod
ní svíjela. U vybraném hnízd'ečku, jež
obývali bratr se sestrou při ústí Wolské
do Plant, nastoupila řada dní pošmour
ných jako na podzim, ač vlast-ně vesna
rklidem se brala, nesouc do města kytice
květin a oživující vůně. Ale té dvojici
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zhaslo slunce, zmizelo kouzlo života.
Svobodný úsměv a veselejší slovo od
umíraly Editě na rtech, kdryž pohlédla
na pobl'evdloutvář Jindřichovuačetla na
očích němé zoufalství. Kaštany ob'l-iflřyse
květem, lípy r-czdýcha'ly se medem, ale
u Stratfor-dů bylo čím dále tím dusněji
a 'temněji, neboť záchvaty opakovaly se
hustěji a trvaly déle. Jindřich donášel
den jak den do sestřina pokoje plná ná
ručí jarních květin, kde který kout jimi
vyplňuje, ale z poza jejich barevných
'kalichů vyhledal-a bledá, mraz-ívá tvář
smrt-ti . . .

Jednoho večera seděli mlčíce na bal
koně, s něhož bylo viděti svěží zeleň
stromů a 'živý nich na“ulicích. Edita dí
vala se chtivě na. ten obraz, plný života.
Byla mužného srdce, alle chvílemi přece
jenom lekala se a strachovala ticha a pu
stoty hrobu. Neměla. sil, aby se vmísila
mezi ty zdravě a veselé lidi, tož chtěla
jim býti aspoň na blízku. Strafford za
brán byl v ponuré myšlenky.

— Pověz mi, _—ozval- se náhle, vzhlí
žeje k ní, proč jsi se vzdala úmyslu o
debrat se k tomu. člověkovi?

Nebylo mezi nimi tajnosti, ač o svých
stycích s křesťany Edita mnoho rnemlfu
vila -zobavy, že ned'ozná valného ohlasu.
Ale byvši tázáma, nic by nem-mlčela. A
.proto pověděla teď upřímně bratrovi,
jaká niterná hnutí předcházela jejímu
rozhodnuftí, jakož i to, co jí. lktmězřekl.
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Stratford poslouchal pozonně. Když do
mluvila, hluboce se zamyslil.

— Poslyšl — pravil posléze. — Ne-'
mám příčiny pochybovat o diagnose lé
kařově, poněvadž ji potvrdilo mnou- svo
lané *k-onsili-u—mlékařské. Oba jsme lidé
silní a byli jsme k sobě rvždy upřímní.
Žádného z nás neohromí slovo: »Není na
d'ěje!<<Slovo to bylo vyřknuto, i přijali
jsme je klidně, jak se slušelo. Ale i když
tak, co škodí zkusiti pomoci — mimo fa
kultu? Povídá se, že země tají v sobě
poklady, o jakých se lidem ani nezdá.
Kdlož ví, zda lidská duše nezavírá v so
bě -sil, o [kterých se úřední- vědě nezdá?
Šafl-atán je přirozeným zdokonalením
patentovaného lékaře, ale od těch dob, co
jsme se obeznámili s hypnosou a medium
stvím, už si smíchů ze šarlatánů netro
pime. A byt' ten žid šarlatánem nebyl,
jistě je silný a svou vůlí podmaňuje si
okolí. A o sugesci sama víš, jaké divy
„zanašich časů působí.

Edita souhlasila s vývody bratrovými.
Proč se vzpírala? Vždyť nebylo ještě nic
ztracen-o, .získ-ati však se mohlo ještě
mnoho. Dostati se k Judovi nebude za
těžko: Roztocki nabízí svůj bleskový sa
molet a státního kormidelníka, Nač tedy
otáleti, *když každý den: katastrofu při
bližuje? Ach, ano, to—ta divná žádost,
zapříti Kristal Zvláštní věr-u—typ, tenhle
Juda! Nenávidí Krista tak vášnivě, že si
z té nenávisti dělá prr-apor,avšak nápo
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d-obí svého protivníka dopodrobna. & rád
by ho ctností & láskou- k lidem předstihl.
Je to prostě mystik & jako všichni lidé
toho druhu — ie chorobného smýšlení.
Ale právě proto — možno-li se roztazo
vati, u něho pomoci hledati? Omo zapře
ní? Alle tot ,děti'nlství& psychopatie! Pie
dem nemohu se odříci, čeho nemám, a.
ona přece nemá. té víry, které odrřícise ji
káží.

A “kdyby krásně byla, jako že není,
člen'kou té sekty, — .tož i co? Bylo by v
tom co tres'tuhodného, když by povolila
r-ozmaa'u ší-lence ve věci, která nikomu
škody nepřinese, a hned pozítřku nabyla,
by plné volnosti .a svobody jednání, ja:
kož &návratu“ k pobožnost'em, Ikdyž ii
těší?

Edita nic na »to neřík-ala. Cítila, že
bratr nepochopí jejich skrupulí (pochyb
ností) & že pokládati bude za. výstřed
nost její odpor proti vyhovění žádosti
židovského proroka. Ona však jinak na
to pohlížela. Chápala, že by po tom činu
nesměla už překročiti prahu kapličky ne
daleko jejich bytu, že by se nemohla. k
Ukřiž-ovanému utíkati s vědomím, že ji
slyší, že jest ochoten 'k Sobě ii přivinout
& potěšit. Ale zda směla Straitorda o
slyšeti, zda mohla kazit-i mu-život zvláště
teď, kdy nezbudemu láska Kaliny Roz
tooké oporou? A tož se rozhodla, že se
k rabbimu vypraví-,ale že odmítne Krista
se odříci.
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Druhého „dne pluli povětřím dno Bu
dapeště.

Byl jasný a rtiohý d'en. U Gánsernd—orfu
potkali vzduchový křižník s vlajkou uher
skou a druhý ze vzducholoďstva jihoně
meckého. Oba zastávaly službu pohra
niční stráže, i požadovaly od nich prů
kazů. Laskav-ostí Roztodkěho byly jejich
papíry-vpořádku, i mohli se po několika
minutách na další plavbu dáti. — Je
un-om nevrátí-li 'vás kolem Ba'a'tislavi
strážné ÍIsoldlěpromokovy? — pozname
nal na rozloučenou cel—ní úředník. —
Často se to stává, jiní-však se tam do
stanou, jenom že potom nemožno se
vrátit—i, poněvadž rabbi žárlivě střeží
těch, co .do rukou dostane!

Předpověď vyplnila se potu-d, že u
Komárna vrazili na “křižákpalestinské
flotily, jenž polský samolet ku své lodi
přihákovalt .a delší dobu zadržel, potom
spolu s ním se do stolice vrátil, kde jej
jiné strážní lod-i předíal.

Tím zpožděním přibyli Stratfordovi dřo
Budapeště po ránu. Byl překrásný den.
'Špimlarvě ylim; Dunalje jen se z-lxajtily aa
stříbřily na, “slunci. Skvostná hora hradní
vypínal-a se na podkladě bujně zeleně
svých sadů, ověnčená palácem kdysi

, královským a korunovačním dómem, teď
pin-ak'otek-ou.Z druhé strany týčila se nad
řekou pyšná (budova parlamentní, pře
měněná zvbuzrsu, a řada; nádherných pa
láců, divadel—z kostelů předělaných. Vše
to činilo, byvši po revolučním zpustošen—í
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v měřítku rvětším, nežli před tím, znova
budováno, jednu z nejkrásnějších per
spektiv světa. V dálce vynořoval-se-z vod
ostrov sv. Markéty jako koš začarova
ného kvítí. A rvšecko to mělo vzhled
plnýr obvyklého ruchu a života.

Město bylo již ze s—nase probudilo.
Tramvaye & autobusy probíhaly ivšemí
směry, závodice -s nesčetnými samocho
dy různých soustav. V povětří křižovaly
jako mračna rvlaštovek aeroplá-ny nei
rozmanitěiších rozměrů a tvarů.

Palestinský balon, vedoucí u vleku
krakovskou vzducholoď, nezastavil se
však ani v královské Budě ani v Pešti,
spanilostí oslňující. Vysoko pona-d aero
plány, město obsluhujícími, brázdil
vzduch tiše jako loď, řezající vlny jezer
ní, a posléze zůstavil za sebou stolice re—
publikánských Uher. letě znova ponad
zelení palouků & osení-.

— Kam nás to vleče? — otázal se ne
trpělivě Strafford.

Edita chtěla mu“odpověděti, ale slova
odumřela jí na rtech. Vyklonila se přes
paprs-eň, hledíc zvědavě dnolů.

— Pohled semhle! — zvolala.._ Vi
díš to moře stanů a baráků? Jaká to si
la! Vždyť je to daleko větší Budapeště,
ba všech světových měst! Půl Evropy je
tu sběhlé!

Stratford, ač ne. tak vznětlivý jako se
stra, žasl stejně jak ona. Věru, bylo cosi
živel'ního a cosi na posměch všem po—
jmům rozumovým a rvšem představám
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zrakovým v tom obraze, jaký se rozklá
dal u jejich nohou. Bylo to statisíce pří
bytků dočasných, na rychlo zbudovaných,
ale v takovém množství a —stakovým la
dem, že jejich uspořádání bylo k veliké
cti staviteli, jenž nail—treslilplán takové
úsadby pro miliony.

Straf-fordlorvíměli hned příhodnost je
ště lépe se přesvědčit o neobyče—jněmd-u
chu“ organ'iísačním správců toho obrov
silnéhoměsta obozového (táborového) i' o
železné kázni, ají'žto j—edrinémohl v takové
spoustě lidstva panovati pokoj a pořá
dek. Strážní loď spustila se u. jeďné -z
četných povětrnýoh stanic a po zapsání
jmen „pocestnych v kalmcelllářfivykázána- jim
v nejbližším soused-ství hospoda.

— Nehol-dřujeme byrokratism-u, — u
smál se úředník, do jehož rukou je po
vylodění od'evzdal kormidelník křižník-u.
— Malá form-alita, jíž jste se musili po
.drobiti, je pouze na to, by přibylýzm za
bezpečen byl potřebám jejich vyhovující
byt, aby se jím dostalo poučení a záro
veň ochrany od taškářů, o něž ani tu
nouze. není. O policejní dozor nám
nejde. Špehounů se nebojíme ani agitá
torů.

Hospoda, v rníž byli ubytování, zdělá
na byla z fteni'kýohďesek a. plátna, jako
všechny budovy obozu. Vnitřek nevel
kých pokojí'ků povlečen byl látkou, jež
nepropou'štěla povětří a chránila od zi
my. Po občerstvení .dzalajim správa ho
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Spody, ří-díc se předpisem, průvodce,
jenž měl je 'ležením provést.

Střed obozu zaujímalo ohromné místo
do čtyřúhelníkw Blízko jedné .z jeho
stěnj vypínala se tribuna zaokrouhlená v
pozadí-, jak vídáme u hudebních pav-ilo
nů. Kolem celého prostranství rozesta
veny byly řadjy menších kovových
škeblí, by zachycovaly záchvěvy vzd-u
chové. VmeáJlšeziten umožňoval z velice
značné vzdálenosti jas-ně azřetelně .sly
šeti řeč anebo poslouchati zpěv.

— Tu promlouvá rabbi k lidu-,— pra
vil poučně průvodce, mladý hoch„ snivé
-ho obličeje a očí, jak-oby mlhou za
šlých.

— Smějí ho všichni slyšeti, či jenom
stoupenci? — tázal se Stratford.

'H-och. se usmál, :pokrč-iv rameny. Byl
Vídeňá'k a říkali mu krátce Poldy. Dlel
rtuteprve několik neděl, ale oddán byl už
celou d-u—šírabbi-mu.

— Jaká by mohla byti také kontrola
nad takovou silou lidstva? Uvidíte ostat
měsami. A nač také? Prorok nemá ta
jemství, mluví & koná všecko na slunci,
jež jest jeho obrazem. Nikdo tu není
nucen.

Stratford měl na! jazyku poznámku o
poměru rabbiho ke křesťanům. & o zadr
žování přibylych, o němž se mu zmínili v
Gánserndorfě, než pohled Ediitinpřijměl
ho, že ji polkl. Vyrozuměl, že třeba.-stě
mi otázkami vyčkat a “zatím:přestaň na
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vlast-ním pozorování. Brali se tedy dále
a podiv jejich po každém kroku rostl.

Celou! řadu stavení za. estradou zabí
raly úřady, o nichž měl Stratford brzo
příležitost přesvědčiti se, že určeny by
ly k vedení! obrovského stroje vládního
při krajní úspoře místa a. pracovních sil
a že přece ikonaly službu- neobyčejně
rychle a správně. Zbylé tři strany čtver
ce zabíraly stany a baráky, obydlené
příchozími se rvšech stran světa, a to jak
jenom zvědavými, tak i zasvěcenci. By
la to šachovnice, zřízená dle jednotné
ho plánu, při němž nepřihlíženo k este
tice, za to však tím více dbá-no pohodlí
a zdravotnictví. Ulice. vysypané žvirem
ned0pouštěly bláta. Elektrická slunce,
rozestavená v nehrubých mezera-ch od
sebe, měnila noc v den a zatímní kana
lis-ace .za'bezpečovala čisto-tu. Nejnověj
ších vynálezů, tu a tam teprve do života
uváděných., použit-o tuto k všeobecnému
dobru a užitku. Značný počet policej
ních strážníků pečoval o pořádek a či
stotu, strážní-criti bez křiku, téměř ani úst
neotvírajíce, řídili zástupy. Bily do očí
ticho, pokoj a přívětivost s jakou se cho
valy k sobě ty vlny lid-í, valících se vše
mi směry pěšky, automobily a povětřím.
Připadal-o vám, patřícím na ty darvy, že
je to vojsko, dlouho cvičené, by si osvc-ji
10 co nejpřesněji jednolitou šablonu pro
každý svůj pohyb, ano —i každé slovo.

— Tak čtvrt roku byly tu zrovna tako
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vé palouky, jako tam ty, co dělí oboz od
Budapeště! _ chlubil-se Leopold.

[Strafcford'vyptával se ho na podrobno
stí divného toho obraz-u. Chlapík byl by
stré hlavy, i odpovídal jasně, s- poroz
uměním rvěci, Každá odpověď točila se
kolem jednoho jménat On se o všecko
star-al, on vše nařizoval, on všecko usta
novoval'. Všecko nosilo na sobě znak .lví
ho pazouru, všeho zřídlem a cílem byl on.

Totéž, co od Poldyh-o slyšeli Stratfor
d—oviod'e všech. V tom ohromném mrave
níslku lidském vlásdllíjeden mozek, žíla
jedina vůle. Str-aifordovi pozorovali se zá
jmem to množství mnohojazyčné a ze
všech národů, misi-li se ochotně v rozma—
nité „skupiny a kořistíce z všelidské věru
řeči ode všech užívané, poslouchali ho
vory. Šlo jim o to, aby vycítili pam-ující
smýšlení, ale nevycítili nic, kromě bez
měrného podivu a strachu,

Podiv byl oprávněn. Z příbytku rabbi
ho, nel'íší'cíhose ničím od vedlejších ba
ráků & umístěného pro-středf estradové
stěny čtyrúhehiíkuv, rozcházely se nitky
té podiv budící organisace, do které ná
leželo do .té doby dobrých už sto milio
nů lidí, a jak ta organisace úřadovala,
zřejmo bylo z neslýchané přimo lehko
sti, s jakou opatřováno živobytí pro to
táborové město. 'Překvapovralo zvláště,
jak bylo možno při tak nepatrném počtu
úředníků tak přesné dostati úkolům,
jichž by nebyla jistě .zd-olala žádná ze
stávajících byrokracií vládních.
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Jindřichovi a Editě ušel celý den se
znamováním se s tím novým světem, vy
kouzleným jeho vládcem. S toužebností
očekávali rvečerní hod-iny, v kterou se
rabbi .dlennělsvým lidem ukazoval. Za
dlne zaujat vládní-mí záležitostmi-, vychá
zel rvpodvečer mezi davy, jež zmíraly
touhou zllfí'baxtli'podle-lek jeho roucha a
předměstí mu 'svaoje prosby a- srtesky.'

“Vtom vystupoval na estradu, by pro
mluvil k uzást-upůmna rtech mu vísícím;
o těch prom'luvách vyprávěli Stratfordo
rvi divy. Stratford: zastav-oval otázkami
různě lidí, a všichni souhlasně odpovida
li slovy plnými zápalu, že rabbi přišel
vysvobodit chu-dý .lid z rukou utiskují
cích ho boháčů a aby přinesl potřebným
všelikoru miliCBft&' dobrodiní, o jaká ho
jen .poprosí. Každý však z otázaných od
kazoval: Strattorda k tomu, co sám
spatří a uslyší,

—- Počkejte jen až se objeví a pro
mluví, potom všecko .pochOpítea nebude
již pro vás jiné pravdy a jiného 'cíle
kromě něho!

Edit-ul vše, co viděla„ naplňlovaxliostále
větším podivem, dostupujícím časem
cnadšení. Jindřich chladnější & rovno
dušnější bránil .se sugesci toho, co viděl,
a dával sestře na uváženou, že ještě do
dna nepronikli toho člověka a jeho ko
nečných úmyslů a cílů. Hesla o vysvobo
zení, jimiž kolem sebe há-zí, moh-ou býti
jen-canprostředkem k získání mass, ty
rarnií kapitalistů znavených, a ten člo
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věk dýchtí snad po cílech nikomu zná
mých, možná, že vzpružinou jeho jedna
ní je ctižádost & touha po moci, a tu
třeba divit se jeho geniu, nailvezčlověknesmí
se .nechrati slepě jím uvvléci, uchvátiti'.

Aše Edita hleděla na to jinak. Potkala
ženu s dítětem na loktech-, jež jí ukázala
veli-kánskou jizvu po zahojené ráně na
tváři chlapečkověl.

— Pře'dievčírern jsem tuto přibyla-, —
swprávěla hlasem slzami přerýv-aným. —
Nedoufala jsem, přiznávám se. Prostě
proto, že lékaři o něm pustili, Jen si po
myslete, milostivá, ta jizva byla otevře
má rána, jež mu tvářinky užíral-ai, oči
kalila- a již na dýchací ústr'ojí- s-e dávala!
Včera podařilo se ani prodrati se do první
řady. Vyzdvihla jsem dítě & jala se .v—ola
ti: ——»Mistře, zachraň je!<<_. A on mne
uslyšel a- při-st-oupilke mně. Nebylo mu
třeba se táza-ti: rána mluvila srozumi
telněji nežli slova. Položil mi ruku na
hlavu a potom dotekl se jí tvářinky mě
ho Ištvána: »Věříš ve mne?<<_- tázalv se
a hlas jeho zněl jako hud-ba. — »Věřím.
panel<<odpověděla jsem. — »Věříš z ce
lé du'še?<<—- tázacl se ještě. _ »Z celé
dušel<<— opakovala jsem. A on pak
ještě dodal: — »A chceš jenom ve mne
Věřiti7<<— »V tebe jediného, pane, i to
robě vychovám ve .víře rv tebe, czachrá
níš-li mi je od smrrtfila— A tu dechl na
Ištvána & přejel mu- ruk-ou po tváři a. po
tom bral 'se dále, nebot čekaly tam na
něho rtiisísce.Zhrozila. jsem se, .že mne o
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pouští, i chtěla jsem za ním běžeti, když
v tom pohlédnu na svého broučka, a aj,
rána jak-oby byla na 'něm p—řischlaal.Ráma
pozůstala po ní toliko jizva, kterou vi
dite,

A všecka šťast-na ukazovala všem ho
šíčka, jenž se smál, jedjl a žvatla'l', jak
činí úplně zdravé děti. Edita ukázala
bratrovi rtu dvojici.

— Je to také jenom zdání & prostře
dek? — tázala se.

St-iskl zlehka její ruku.
— Smafďí rbo,— v odměť dal. usmáv se

na ni tklivě, — než volím býti raději vě
řícím nežli skeptikem (poohybovačem).
Ať mně jen rtebe zachová, & jsem !hotov
jíti za ním.!No? Já se mnou spokojena?

law-těla hlavou.
— Jestliže jest on pravda, — diěla s

rozvahou, — potom je to slabý a příliš
osobní důvod;

— Ale rvždyt! uzdravení jest úkon tě
lesný a v S-alpétriéře v Paříži konal
Charcot už před padesáti lety takové di
vy .a po něm konali je zase jiní.

Ona však stala na svém.
— Tam je to co jiného, a tuto- zase

něoo jiného, Tam to medicína a hypno
tismus, kdežto tu . . .

— Co tu?
— Síla Boží! -— zašeptala ticho-unllm.

spíše pro sebe nežli k němu.
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IV.

Trpké zklamání potkalo je toho dne.
Trouby, ohlašující příchod prorokův. se
neozvaly, Rabbi se neobjevil. Stávala se
druhdy, že nával vládních prací nebo ne
volnost zadržely ho v bytě, mněmž niko
ho nepřijímal, kromě podřízených úřed“—
níků, ale nikdo nesměl s—eptáti na příči
mu ani o mich nepovolamrým lwklládati.
Utěšovaili se tím, že .prorokova nepří
tomnost nikdy dlouho netrvala.

Straifordovi ;věnovali druhý den další
prohlídce &dotazům. Dojmy toho dne
potvrzovaly, co včera zažili. Mluvil-i s
několika uzdr-avenými. Jedním z nich
byl ochrnutý, ikterého sem přivezli na
vozíku. Teď chodil svobodně, velebě di
vobvoroe &Unbezgplečuuj-e,že do konce života
ho neopustí a neustane získávat-i mu
stoupence. Straífor-d však postřehl, že
počet uzdravených byl poměrně nepatr
ný proti množství nemocných, roji ulice—
mi táhnoucích. Dotkl se za řeči s nimi
toho ožehavého předmětu a k nemalému
podivu setkal se vždy s rtouže odpovědí.
To je těžká věc! Všech nemohl rabbi
uzdraví-ti! Bylo by třeba pcza-mýkati »ne
moon-ice a flé'kaaiřůmd'áti jiný kra jíčelk
chleba, kdyby zázrak zaujal místo léče
ní, Přec i tu vedle prorok-a v Budapešti
s'Íu—ž-bukonají jako před tím kliniky &
ordinují specialisté od různých chorob a
nemocí, a tak vždycky bude. Komu však
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jest určeno d'oznati zázraku, na toho
padá zrak a milost rabbiho, -iodhazuje
berly a chodí!

Editu ještě více než uzdfravení nemoc
ených. lá'kal poměr Mistra ke křesťanům.
k nimž se vracely její myšlenky tím
houževnatěji, čímraději by se jich zbyla.

Bylo jí 's podivem, že se té rvěicijenom
neochotně „dotýkali a se z odpovědi vše—
možně vykruoovali. Stálo to v divném
rozporu s mnohoměsíčním marnym usi
ilováním, obrátiti na sebe pozornost mi
strovu a obdržet od něho zdrav-í— — —
O křesťanství nechtěli vůbec ani slyšeti,
jakoby :ho nebylo. Na otázky v té příči
rně od-povídáno =krčením ramen, zavádě
ním řeči o něčem jiném anebo poznám
kou, že je to celkem moc zastaralá věc
a škoda čarsu obírati .se něčím zaostáva
jícím. Někteří starostlivě 'se ohlíželi, ba
i na útěk se dá'vali.

— Proč v tu zlou hodinu mluvit o tak
nebezpečných věcech? —odpovídala vy
čítavě jakási starší žena, zabočujíc
rychle do post—ranníulice, by ušla další—
mu zvídání.

Toho odpoledne rozezvučely se táhla a
slavnostně trouby. Na čtverhra-imémpro
stranství zástupy vlnily se jako moře.
Rabbi měl v obyčeji každého dne projití
jednou ze stran čtypúhelníku, zasypáva
je tam se nacházející nemocné slovy,
plnými potěchy a kýženého dobrodúní.

Nebyl-o známo, v kterou- stranu se o
brátí: lidé, hádajíce, nejednou se .zmýlili
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a po několik neděl & měsíců míjeli se &
divotvůrcem. Straffor-d-ovi rozhodli se k
němu hned netlačiti, ale zdaleka na ně
ho popatřiti & jeho promluvu vyslech
nouti. Porad-ili jim-, aby se postavili ne
daleko povýšeného místa. Týž pořádek,
jaký postřehli hned v první chvíli 11ve
škerém řízení, panoval i tu. Teď však se
mohli přesvědčiti, že pořádek ten: opíral
se ne tak o vlastní vůli, jako o obezřele
použité prostředky donucovací. Tisíce
policistů províjelo se obecenstvem na ná
městí shromážděném: jedinký jejich
znak stačil k řízení celého davu, jenž se
k nim choval nejen-om s naprostou p-o
slušnosti, nýbrž i s patrným strachem.

Stratfordovi byl ten na ponejprv mu
připadlý postřeh divný, obrátil se také
k jednomu z nejvážnějších svých souse—
dů na prostranství o vysvětlení. Otáza
ný vyvalí-] na něho oči.

— Vy jste sem asi teprve přibyl? ——
táizal se.

— Tak jest, ale . . .
— Ano, vlastně: rozumím . ..
A slovíčka vysvětlení nepřipoji-v, od;

vrátil se a pár kroků poodstoupil.
Stratford překvapen, obrátil se ke kc

:musi jinému: účinek jeho otázky byl v
poněkud jiné způs-obětýž. Nikdo nechtěl
s ním mluuviti o křestaneoh a o vojsku.
Brzo se přesvědčil, že co do věcí. týka
jících ;se vlády, veškeré to milion-ové
shromáždění lidstva chovalo vůbec tu
též bezohlednou nechuť, projeviti své
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mínění, přestávajíc na- obecných, ze
všeoh stran opakovaných chvalozpěvích “k.
poctě rabbiho.

— Tu není všecko po dobrém, jak by
se zdálo! — vyznal profesor.

I věnoval ještě rvětší pozornost tomu,
co se kolem něho dálo.

Zatím však trouby .po druhé se roze
zvučely na znamení, že prorok vyšel ze
svého příbytku & že jest na. náměstí.
Skutečně za estrádou rozs-toupilj,rse da
vy široko narovně jako šňůra & v ulici
rtakto utvořené objevil se člověk, jenž.
byl pánem těch milionů.

Spatřili :ho a mohli si ho důkladně
prohlédnout. Snadno bylo ho poznati,
neboť zevnějšek jeho srovnával se 3 po
pisem. Byl rozložitý rvramenech, .ztepilý
.a.-úctu budící. “Dlouhé 'kučeravé vlasy
vlní—lyse mu kolem podlouhlého obličeje
ostrých, pravidelných rysů: vlasy ty by
tly rozvířecny & kald'se'řily se přirozeně
hrubými wkoči. Černé, výrazné oči za—
.bod'ávaly se hluboko do tváře, na které
jimi spočinuil-ztrudno bylo vydržeti jich
třpytu-, jak opříti .se libeznosti jeho úsmě
vu. Co však především v té postavě do.
očí bilo, byla její moc .a)síla. Pohléd
nuvše na něho, hned jste počili, že ten
člověk je stvořen jiným vládnout & svou
velikostí porobowat. Ale byl v něm též i.
bezmezný klid, s ovládáním jiných, sou-—
časně i ovládání sebe.

Kráčel. “bez průvodu, sám jeden, co
krok se zastavuje, by vyslechl prosící, za
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“kazuje jim velí-telskýrm “pohledem, všeli
ké zevnější- projevy cti a vděčnosti, S
mís-ta, kdle Stnaffordovi stáli, mohli ho
nejen vidět, ale pro akustické škeble,
kolem prostranství rozes-tavené, slyšeli
zřetelně každé slovo jeho. Hned také
popřáno jim spatřiti to, pro co 'tu-to
přišli: zázračné uzdravení.

Jakási žena, opírající se o rámě dru
hé, vystoupila náhle .ze zástupu k blíží
címu se mistru a vrhajíc se na kolena,
w'zftáxhlak němu ruce. Prorok zvolna k ní
zamířil.

— Vstaň, sestro má! — pravil kovo
vým, poněkud tlumeným hlasem, jen-ž
.zvučel jako stříbro. — Chceš-li mne u
chrti,tedy touč1ňvsrdc1 svem, neboť ne
libují sobě u vnějších poctách. Nemluv
nic: čtu .v1duši tvé, co chceš. Věříš ve
mne?

— Věřím, pane můj! — vzlykla slepá.
— Staniž se ti dle víry tvé! Poroučím:

at' spadnou obvazky s očí tvých!
Pronášeje tato slova povýšeným hla

sem přiložil k jejímu čelu svoje dlaně,
potom zase odstoupil, bere. se k jiným.
Žena povstala z 'kleku a vzkřikla veli
kým hlasem: — Bože! Děkuji tobě.! Vi
dím!

Prorok bystře se k ní obrátila-obočí
.se mu na čele svraštilo, .— Pcam-atuj,ko
mu j-si vděčností povinna a komu jsi
právě slíbila oddaně sloužiti! — řekl
hrubě. — Nesmíš se vracet na bludné
cesty dřívějšího života!
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Žena svěsifla hlavu, podmášejíc k ú-
stům lem jeho roucha.

— Sic vrácený tí zrak znovu ztratíš!
_ dodal rabbi.

— Budu-, pane, pamatovat! — odtuši
l'a pokorně.

Slyšení trvalo dále. Strafford však si
všiml, že rabi poslouchal celýr zástup li
dřístejně pozorně, nepřibližuje se jim a
odpovíd-aje na jejich stesky a prosby je—
nom povšechnými .slovy plotě-oby.Teprve
hezky dále kázal ma.—toe,rvznášející fl: ně
mu dítě, by k mMu přistoupila. Dítě
zdálo se dušii bráti, tak bylo zsinalé a
tak se třáslo. Dotykem mistrovy ruky
dítě' se utišilo & na zmodralých :ústeč
kách objevil se 11st. Matka .vinula je.
ke svým pnsům, vlastním očím nevěříc.

— Pane, je to možné? Obude?
— Obude tak dlouho, dokud ty mne

neodistowpí-šl— pravil jí drsným poně
kud hlasem. — Toho dne, kterého mne
odstoupíš, zemře!

Žena vztáhlra volnou ruku:
— ó, přísahám. . .
— Nepřisachej, ale pamatuj! — dios'Ífo

.vil mistr, míře k jiné ženě nedaleko. By
la ještě mladá, ale vyzáblá a hubená, s
patrnou známkou blízkého konce ve tvá
ři, poseté rudými skvrnami. Před ní na;
tlačilo se mnoho lidu, i neměla, to bylo
vidno, naděje do předu se diosta-ti, nebot“
neměla sil .a.policajt nedal. Nebylo to asi
po prvé, obličej nemocné nes-lt na sobě
stopy smrtelné únavy. Tupě patřila před
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sebe, pozbywši naprosto naděie, že bv se
jí podařilo na svou bídu upouftati _milo
stivý pohled prorokův. A tu hle! spoči
nul na ní pr—orokůvorlí zrak, i kynul jí,
aby z davu vystoupila..

V prvním okamžiku nerozuměla, o ni
že jde, potom se pomáftla'a, zalekla, uklá—
.něiíc se mu nízkou poklbnou, posléze
však .se uklidnila a .mzhlédla k němu s
důvěrou. Ale vzhlédnu—títo znova ji na.
plrnilo nepokojem. Ten, v kterého d'ou
fal-a, jenž před ní stál jako poslední
deska záchrany v její nouzi, patřil na ni
strašným, nenávisti p'lřným pohledem.
Pohled ten ji' drtil. Padla na kolena &
sepjala prosebné ruce.

— Pane, zachraň mne! — zašeptala
dusívcínm sie hlasem.

Ale on ještě více se zamračil a Močích
se mu zajiskřilo,

— Jak jsi se opovážila! — zasykl' za
fatými zuby, —' Jak jsi se opovážil'a!

Žena zdála se býti .poděšením ohrome
na.

— Milost, pane, iá nic nevím. ..
On, neposlouchaje ii, postoupil o krok

.k ní blíže .a)sehnul se k ní jako dravá
šelma, chystající se ke skoku-.

— Nešťastn-ice, ke mně přicházíš, ke
mně a — s .tím zde? — zařval vztekle a
popadfl' ji za hrdlo, Žena se nebránilo..
Nemělla sil- & strachy všecka zmrhvěla.
Rabbi vydobyl z pod nozervuané košile
stříbrný řetízek s křížkem, roztrhl čl-ázn
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ky řetízku a praštiv křížkem o zem,.
šlápl naň.

— Naplij. na ten pověrečný amulet! —
křičel, odstupu—jeod křížku v prachu le
žícího & !kopaje do něho. — Naplij a
šláprminaň, jak jsem já naň šlápl, nebo
zhyň!

Žena se 8 místa nehybala, těkajíc ztr
nulým pohledem od rabi-ho ke 'křížku.
Nejbližší však jali se jí třepa-ti a; šeptem
ji doml-ouvati:

— Tož to udělej! Učiň to přec!
— 011 :tak poroučí!
— Je to nezbytne!
— Bez toho nedostane se ti pomoci!
— Ba čekají tebe ještě před koncem

muka!
Nemocná tnvala na kolen-ach, rozkazu

nesplňujíc. Slyšela, co ji šeprtallií,a na
tváři její zrca-dlvily se city, střídavě- z
míry si odporující. Jednou se již ke kříž
ku skláněla, tu však ji kdosi ze zadu
zdržel od uposlechnuítí rozkazu, i zavr
těla hlavou a sevřella pysky s výrazem
pevného rozhodnutí.

— Slyšelas? — 'tázal se opět rabi. —
Jsi jako pára nad hrncem, za pár dní
budeš pod dmem. Můžeš neštěstí ujíti,
mohu ti zdraví vrátit, ale tvoje vůl-e se
musí mojí podrobiti a ty musíš pověry
zanechati. Nu?

Žena namaharvě s kolen povstala.
— Ne, pane! — odpověděla tiše, ale

rozhodně. — Jsem kře-sťamkou .a “kře
stankou umr-u. Kdybych věděla, čeho
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budeš ode mne žávdarti, nebyla bych k
tobě přišla. Nel

Chtěla do zástupu couvnout. ale zá
stup se před' ní nerozestoupil. Lid se
bouřil. Rozlehly se mstivé výkřiky. Na
sta zaťatých pěstí jí hrozilo.

— Pohaněla, proroka!
— Staví se proti nabbimu!
— Svatokrádežl
— 'Ztrestejte ji! Ztrest-ejte ji!
— Smrt jíl
Zataté pě'sti s thuchým 'loskotem se

svez'ly a zase zd'viíhrly. Zanikla v tom
moři. Po chvíli bylo jí zase viděti. Prou
dy krve. ohli-tou zdvihla jí se země pro
rokova ruka, zachraňujíic ji od pomsty
r-ozvášněné c-hátry, Současně rozlehl se
celým náměstím jeho hlas: — Ukl-idněte
se, dítky moje! Zakazuji dotýka-ti se jí!
Mně ponechejte pomstu!

Vše ztichlo. R-ozbouřené vlny u'lfehly
poslušně u nohou svého pánai

Oči všech visely na jeho rtech. Orn
pak, podpíraje stlu—čenouženu, mluvil:

—' Ta. žena přišla, hledat u mne zá
chrany a .pohanila-mne. Mrzkou pověru
zatemnělých věků postavil-a proti mé
moci a vlastnímu zachránění. Opravdivé
rozhořčení vás uchvátilo, než příliš dale
ko .vás unesl-o. Co jest ona a — co já?!
A sluší-lvizlé zlým spláceti? Však to za
kazuje i onen za zločiny proti panujícím
ukřižovaný svůd'ce židovský! Ale já u-či
:ním více, než onen :svůdvcel
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!Odmlče'l'-se a. rozhlédl se po poslou
chaiících ho s utajeným dechem.

— Proč jsem žádal od ní, by odhodila.
.texn.fetiš oku mrz'ký & ducha hanobící?
Chtěl jsem ji vyléčit od pověry, uzdra
fviti rázem tělo 1 duši! Od'strčila mne?
Dobrá! Vy myslíte že zasluhuje trestu?
Potrestám ii!

Sklonil se k omdllkelé,kladl jí na hle-
svuruce & dechl jí v ústa. Vzpamatovala.
se a rozhlédlualse wievenýma očima.

— Jdi! .Jlsi uzdravena! — rozezvučel
se mistrův (hlas.

I postrčil ii zlehka fvširokou ulici, ia
kou před ním rozshupuií-cí dafvy otevřely.
Ona. Wšak se s místa nehýbala, tisknouc
ruce k hrudi, Náhle vy—dral se ji z úst
výkřik: — Jsem opmavdu zdrával Dý
chám! Žiji!

I paďla. .zncorvuprorokovi k nohám. On
však ii laskavě, ale rozhodně od sebe
Odstrčil.

— Není nic společného mezi mnou &
tebou, ženo! Obdržela. jsi, čeho isi žá-
dala. Teď iýdi!

Ona. však přil'nunla.k jeho nohám a. ne
chtěla se od něho odtrhnout.

— Ne, spasi—telil Neodeidu! Učiní-rn,
co lkážeš! Vším jsem ti povinna, bud-u ti'
vděčna!

A papadnuvši se země křížek, udeřilo.
jím vášnivě" o zem.

— Ať se propadne! — vzkřikl'a v hy
sterickém záchvatu..

Tvář rabbiho rozialsnila. se slumečným:
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jascm. Položil jí ruku na hlavu a pravil
jí sladce: — Násllledluj mne, “dcer-o, &
nrik'dymne neopouštěj!

_ Nikdy! — zalkala uzdravená, on
pak kráčel dále, promlouvaje cestou slo
va potěchy a posilnění, zastavuje se ča
sem za příčinou-.zázračných uzdravení,
jichž ještě několik dalším davům ohlá
sily r-aldiostné výkřiky blíže stojících.
Posléze se rabbi »vrátil a vystoupil: na
podium, . '

P-odívwarná,jaká se (naskytla očím jeho
5 vyvýšenéhuo místa, byla věru jediná
svého druhu. Měl"před sebou moře lid
ský-ch hlav, miliony na něho patřících v
němém obdivu. úctě, očekávání. Byla to
neví-daná mosanika barev a typů. Všichni
národové světa měli 'tu četné svoje zá
stupce a třebas národní kroje většinou
vytlačeny kabáty a bluzami, přece bylo
dost pestrých ivýjimek, hlavně proto-že
jádro věrných pocházelo ze Sýrie a Malé
Asie, kde se starý kroj a obyčej. beze
změny zachovaly.

ŘaJdiou světlých pruhů bě'l'aly se též
arabské bumusy a beduinské haiky vedlle
cylindrových čarpek beránčích, označují
cích Peršany, obrovských turbanů kurd
ských a divných miter na hlavách Indů,
&hned vedle blyštěly se divoké oči ana
rdýchané rukávy čikošských košil z uher
ských pust, červemaly se máky sfulkněmo
ravských děvčat a župany huculských
gazdů. Celý ten mnohojazyčný zástup
dorozumíval se mezi sebou jakýmsi ne
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dávno vynal'ezeným volapiikem, jenž byl
jak snadný, tak i nezbytný pro meziná
rodní ráz světových vlád, ale teprve rab
vbipovznesl t-u-řeč k hodnosti jazyka, _zu
šlechťuje ji & obohacuje celou silou že
niální obrazotvornosti v každodenních
promluvách, -z nichž každá přidával-a po
nějakém novém tvaru .a slově, hned obe
censtvem přijatých.

Teď však žádný, ani nejmenší šepot
nepřerýval ticha, když se na tribuně, za—
bírající předek výstupku, objevil mistr
ve svém obvyklém bílém plášti, jímž
vždy zakrýval evropský olblek. Hlavu
měl odkryt-u, černé IV'LalSYvlály kolem na
větru, z očí pak sršely blesky.

S počátku mluvil tiše, ale tak výrazně,
že ho bylo slyšet i na nejzazších hrani—
cích čtyřúhelníku; pozvolna íhlas jeho
moh-utněl a zvučel pořád' silněji, až se
naposled rozburácel hromem, rozlil oh
nivou láv—ou.

Mluvil o svém poslání. Čímže jest ny
nější svět? Domem křivdy a neštěstí.
Hrstkaa.boháčů jej opanovala a ssaje mu
krev, jako změť pijavek, uvrhnuvši lid ,v
nevolnictví horší černošského otroctví.
Ale i lid jes-t vinenu!Po dlouhé věky sná
šel tu potvoru, ja'kou byla válka, a dru
hou o-bludu, ještě .strašnější, jakým byla.
pověra, .a “když se livdvlády 'd'ovřel, ne
nechal krveprolévání, naopak p-oskvrnil
se nejhanebmějšími sveřepostmi a ukrut
lnostmi. Proletáři chtěli všecko předělat
a vším zapanovat, poslechl'i „nejhorších
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& nejthupějších štváčů, jež dosadili na
“předlní míst-a, když byli z nich složili.
hodně a moudré, & tu nadešel okamžik,
kdy se lidstvo proti nim obrátilo, oni
pak stali se sami sobě ošklivosti, Trest
však o moc převýšil vinu-. Neboť, co je
dnes údělem pracujících tří-d'? Hlad,
nouze, opovržení, zhova-dění. Dělníci
chtěli mít osmihodinovou prá-ci, potom
šestihodinomu, potom monopol blaho
bytu a užívání, & včil jsou od bílého rá
na do tmiafvé noci přihnět-eni břemenem
práce nad síly, deptáni nohama nyněj
ších pánů svět-a',výlbučeni ze všeho, co
je lepšího, šlechetnrě'jšího, 'co je lid
ského — -— —

Věru, když je tu zří v cárech někdej
ší nádhery, ze ;všechstran světa tuto po
spíchiající, s prosbou o vysvobození ze
své bídy a nouze, tu srdce jeho zalévá se
hořkosti & klnul !by vyšším mocnostem,
že dopustily takovou propast bíldry&zou
falství! Ale vyšší mocnosti vědí, co činí,
.a soudy jejich jsou—vždy spravedlivy a
lidské losy na zemi jsou spravedlivým
důsledkem toho, co bylo před tím. A co
předcházelo na zemi? Co bylo příčinou
neštěstí, jež na tomto světě zavládlo?

Poslyšte!
— Na počátku všehomíra vlád-l světu

velký, mocný a laskavý |dřuch,bůh slun
ce a květin a veselí. Ochotně padfalo mu
k nohám uvše, co žilo, radostně sloužíc
dobrému pánu, a rozkoš panovala na
světě. Moudrost Egypta, poznání tajem
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ství přírodních v Indii, krása a, lahodné
kouzlo řeckého života — to všecko bylo
ovocem toho .světl'ého ducha, jemuž :Vpa
tách šla. radost života. I zdálo se, že to
potrvá věčně & že lidstvo bude vždycky
kráčeti tou květnatou, slunečnou cestou.
Ale stalo se jinak . . .

V nekonečnosti :všehomíra byl mocný
ldruch,zapřísáhlý nepřítel dobrého vlád
ce, závidějící mu jeho moci ua;pělmosti.
Už před věky rozhořel se mezi dvěma
mocnáři strašný boj, jehož blesky zapá
lily nebesa. .a.propasti pekelné. Nadanmo
napja'l' bílý bůh všecku svou moc, nadar
mo podpír-ali ho silnými rameny titani &
spanili d'ruchové pddřřizenější,sloužící za
podnoží jeho trůnu: pOSUpný nepřítel
osvědčil se býti mocnějším . .. A tak od
rvěků skrývá -vpropasti svůj majestát ve
liký Přemožený, chovaje svou moudrost
:a:nezkrušenow moc k novému boji. Neboť
boj se obnoví, jen co udeří osund'rnáho
din-a, & tehda. z přemoženéh-o stane. se
rvítěz, i potře v prach svého protivníka. &
zasedne na jeho majestátě & království
jeho nebude konce . . .

Přemožený v (nebeských prostorách
dobrý vládce zachoval si po řadu věků
svou moc nad zemí, jež v jeho tvůrčích
rukou vonným květem rozkvétala. Toho
však nemo-hl snésti nepřítel, závi'dějící
světlu á květům. Ses-toupil tedy na: zemi,
která dosud žila chválami svého pána,
by vložil na ni své ponuré jařmo. Př-išel
k dceři Afrodiftě a Dionysiově milence,
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'když růžemi ověnčená hulala v bakchanr
tickém chorovodu, přistoupil k ní a hodil
na ni černou roušku a posadil ji na m-ě'ch
s popelem a kázal jí odříci se veselí,
světla 'a rozkoše . .. Umildlíy ša'l'mnaje,
zpívající chvály kráse la,lásce a povedly
růžev. Už m v srtinmých hájích, jimiž
se procházeli mudrci, ale v podzemních,
vlhkostí zat-uchlých katakombách měla
se nadále rozvíjeti mysl lidská, dychtivá
obětní “krve, dávající d-o klatby vše, co
chtěl-o žít a cítit.

Země stala se údolím slz. Hesla muk
a smrti byla základem & hlavní osou
nové, smutné víry & šibenice starých,
kříž, nejvyšším jejím odznakem, symbo
lem. Svět ustyvdlla zmrtvěl v tom m;
liskování se. smrtí, potuchlvá & pohasla
vůdčí jeho světla.

Ale sebevražedný blud nemůže věčně
potrvat. Lid-stvo zmučené dlouho je ti
žící >>můrou—<<posléze procitla. Kříž pře
staulk sobě táhnouti národy, lidský duch
začal rváti pouta. cn-aňvložená, ujařme
né mywsli jely se velikým hlasem svých
práv dovolávati, Lidstvo odVrátilo se od
falešného proroka z Nazaretu, odhlazu—jíc
s odporem od sebe dlouho trpěnou po
věru. A ra-fije na hodinách předurčení
ukazuje již na osudnou hodinu, kdy Pře
možený má. rozbití svoje okovy a uvol
niti sebe a celý svět!

A to je ta dobrá novina, .s kterou k
vám přicházím! Mnohá pokolení na ni
čekala, všichni šlechetní a svobodní d'u
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chové po ní- tou-žiiri, vám dáno .doží-ti se
šťastné té chvíle. Uvěřili jste mi a. šli
jste za. mnou; j-s-tetedy hodni býti já
drem toho vojska, jež si za. prapor zvolí
heslo přemoženého boha a jež půjde u
vítězný cboj, aby království jeho bylo
zase na zemi obnoveno!

Tolik „prodnešek, moji věrní. Poodhr
nul jsem vám cípek záclony, snad za ne
dlouho už odhalím :vám celé tajemství,
ukáží vám, jaké poslání připadlo údě
lem vyvoleným, vyjevím vám jméno, je
hož znameni bude vám na. čela. napsáno
&-vsrdcích vypálen-o jako zázračný šibo
let, jenž vám zabezpečí neomylně vítěz
ství.

Zatím jděte ve „svých myslích zbráfV-it,
co jste tu slyšeli, &vyrvati ze svého du
cha vše, co jest ostatkepl pověry, posled
ní nitkou, vížící vás s tímto světem, jenž
musí beze stopy zhynouti. Heslo moje
pro dnešek: _ Buďte připraveni a věr
ni! Pryč s pouty kapitalismu, pryč se
Wším,co volnost vaši omezuje, ale nade
rvšecko pryč 's hmusnou pověrou, jež srd
ce vaše jímá a. vašemu- pánu brání uvá
zati se v dědictví jeho!

V.

Rabbiho promluva učinila. na bnatra &
sestru dojem zcela, různý. Stratford-avi
přinesla jenom zklamání & nechutenství.
Editou však otřásla. do útrob, zapisujíc
se jí do duše ohnivými písmenami.

Antikrist. — 65 — 3



— Nadal jsem se něčeho původního,
při nejmenším osobně promyšleného, —
pravil mrzutě profesor, — a zatím rabbi
ukazuje se býti praobýčejným manichej
číkem s příměsí luciíenanismu ke konci
XIX. věku: tak: v modě jsoucího, dnes
však naprosto zapomenu-tého. Snad pro—
to, že ta hloupost zapomenuta, křísí ji
teď ten ži-ds bujnými fantasiemi o dvou
tbozích židovské gnose a středověké-ho
kacířstva, Ne, opravdu jsem se zklamal!
Je lepší z něho hypnotisér, nežli my
slitel!

Ale Edita jinak na to .pohlížela. Co na
tom, že jvakési.tvrzení, řekněme to výraz
něji: jakási pravda zůstal-a vpletena u
(vyznání víry, lidstvem odrvržené nazapo
menuté? Což se proto stala — falší?
Vždyť vzpoury volného ducha ve střed
ních .st-oletích proti dogmatu, podvazu
jícímu jeho křídla, tot' zlatá cnit'nesmrtel
né pravdy, razící sobě"cestu ke světlu
přes rumovisko pověry a zpáteční—chví!
Co z toho, že povšechné. temnota zaví
nulna-pravdu tu v podivné nebo dětinsky
naivní roušky? A když ji genius jiných
časů z těch roušek vybalil a na oltář ji
staví, — máme mu činiti výtky, že z
věčného smetiska .vydobyl diamant, jenž
ceny, nemá?

— A co bude s Kristem? — tázal se
Str-afford. — Vždyť přece podle rabbiho
Kristus jest vtělením 2113, jako vtělení
černého boha, jest :hasitelaemsvětla a
největším nepřítelem lidstva. A tys za

—66—



hořela k témuž Kristu mystickou láskou.
Jak to srovnat?

— Ten Kristus. kterého “já miluji, ie
kdosi jiný, než ten zlý abůh, o kterém
prorok mluvi-l.

Stratford se usmál.
— ó, té ženské logiky! To ti tedy

lehkým budie odpřirsá'hnouti se ho?
Zavrtěla rozhodně hlavou-.
— Tno neudělám! Leda že bych ho

nebo sebe chtěla klamat, ale to se mi
hnusí.

Šli kousek mlčky. rozhlížejíce se po
davech jako moře se vlníeích.

— Víš co, Jindřichu? — zašeptala
Edita, jakoby se za to, co poví-dá, sty
děla, — Mám dobré tušení, že mne u
zdraví.

Straffor—dstiskl jí ruku.
— Potom je dobře, drahá! Třeba vě

řiti, to pomáhá.
— Tot'! Já věřím! — děla s důrazem.
Odpoledne potom zavedl je “Pol-dyna

místo, kudy se měl dle jeho výpočtů rab
ubineomylně bráti. Nepřepočítal se. Mistr
»seskutečně tam tím směrem dal. Cestou
měřil pronikavým zrakem čekající na už
ho, Zdaleka již všiml si bratra a. sestry,
zřejmě od sousedních tlup zevnějškem
se lišících. Při-blíživ se, 'kynul Straffor
dov-i,by k němu popošel.

Vystoupili ze zástupu, a Edita tak
zbledla'. že bratr musil ji pod'píjrat, ba
skoro nést. Ohnivé oči rabbiho spoči
nuly na obou.
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— Jste zpoza hor, od půlnoci, tedy z
Poláka! — pravil jistě. — 'Z Krakovmli?

Stratford viděl už určete, že prorok čte
v myšlenkách jako v otevřené knize. Než
přece jen ho překvapila. správnost uhod
nutí, jež před sebou měl.

— Z Krakova, _ odpověděl.
— Nepřicházíš sem jako můj adept,

widím .to. Provázíš tuto dámu, jež není
tvou chotí, 'ale má rysy a výraz jako ty,
je to rtedy "tvoje sestra. Dovedl jsi ji 'ke
mně, bych jí zdraví vrátil, mení-liž prav
da? A zdraví jest jí třeba, neboť užírá
ji jako čerm vnitřní nemoc, a nemoc ta
jest nevylečite'lin—a.Ale já všecko mohu!
Já ji uzdravím!

I utkvěl na ní pohledem žhuarvým,hroz
ným &něžným zároveň.

— Slyšíš, sestro moje? Odletí od' tebe
smrt a budeš zase jako jarní květ! Je
rnom chtěj!

A postoupiv o krok .vpřed,vložil jí ru
ku na bílé čelo.

— ěříš-lí ve mne?
— Věřím, pane, ó věřím!
— A toliko rvemne jediného?
Zaváhala.
— Co tím, pane, myslíš?)
— Myslím tím, že nevěříš naprosto rv

nikoho jiného kromě mne!

') Aby se snad někdo nepozastavorval nad
»tykánímc, upozorňuji, že vykám-í v době tako
fvého obratu časového pokládám za nemístné.
-— P. překl.
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Zamyslila, se“na chvilku, pot-om odpo
Něděla zvolna a pevně: — Já, pane, ne
věřim v nikoho kromě tebe, ale miluju
a milliovati' nepřestanu-.

Hleděl úporně na ni, smaže se pronik
nouti až do hlubin její úsoby.

— To není oddanost ]: bratrovi, ani
láska k živému člověku! — pravi-l zvol
na, bera ji za ruku. — To by ti tepna
pmdčeiti billia..a na !líc'íchrozikvetly by rů
žičkyl

Pustil její ruku a couvl o krok, oči s
ní nespouštěie.

— Ty miluješ tam toho a nechceš se
ho k vůli mně vvzdáti!— vybuchl koneč
ně. — Popři to, můžeš-lil

Žena se vypjala, od'souvaiíc podpíra
jící icirámě .bratrovo, a podívala se
smě'l'e prorokovi do očí.

— Nezapírám toho! _ pravila. — Vě
řím v tebe, pane, neboť pravidla & mou
drost plynou ti z úst, ale tam toho ne
zapru, poněvadž téměř všichni H—oza
přeli, milu-ji Ho pmobo,že jest opuštěn a
protože trpí!

Nastalo ticho. Lidé stáli, téměř nedý
chaiíce, němými svědky toho výjevu.
Rabbi a Edita měřili se pohledy jako dva
zápasníci, hot-ující se k rozhodnému
utkání.

-— Víš-li, — začal, — že to, čím se
tvoje mysl »obírá, je klamný stín, pod'
vod, kterým 'tlupa bez-božných po vě'ky
šálí- naivní, obal-amucené zástupy?
Víš-li, že já jsem rpmvdou jed—inou,prav.
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divou, kdežto on že je výtvor obra-žo
t'vornosti, naprosto odporující tomu, co
sku-tečně bylo? Ten totiž, k němuž se
nese tvoje chorá mysl a tvůj žal!

Zavrtěla hlavou,
'— Já o Něm nevím nic kromě toho, co

jsem četla .v'knížce, il'íčícíJeho život. Ale
to mi sta-čí,bych Ho milovala a památku
Jeho ve cti zachovala.

— Ale, ženo, což nevíš, .já že jsem
Jeho pravý opank& zápor? Kterak tedy
můžeš zároveň věřiti ve mne a !V"-Něho?

— Vím, pane, že se “svéhohlediska máš
pravdu a že by se patřilo tvé žádosti vy
hovět. Ale já 'jí nevyhovím. A třebas si.!
ně v tebe věřím a přesvědčena jsem, že
poslušna budouc, zdraví bych nebyla,
přece tě neposil'echnu. Nezpronevěřím se
tam tomu! V-olím smrt!

Hleděl posupně na cm', pohybuje tiše
rty.

— Zasloužíš mar-ti za svou nevěmost!
— děl hlu'še.

_ Vím, že umru! — na to prostě ona.
—A jsi nejfdňlvmějšíkvět ženský, per

lla, nesmrtelné štěstí přinášející a bod
na vládce světa!

Couvla nachtěla zapadnouti „do davu.
Vztáhl ruk-u, zadržuje ji.

— “Počkej ještě! — »zvo'lal.— Nechat
se neřekm-e, že mým očím zazářil nej
dražší skvost země této, iá' pak že jsem
jej nechal do prachu zašlapat. Nechceš
mi své duše 'dla-rovati?Uzdravím tě i tak!
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Ona však .učinila znova odmítavý po
sunek.

— Vím, .pane, co jsi učinil včera s Idcív
kou, jež se nech-těla odříci kříže. Já za
“jejímpříkladem nepůjdu, pamatuj si to!

Hněv přelétl bledým .vichrem po jeho
tváři, zanítiv posupně blesky v očích.
A'le hned se opanoval .a byl _ jak před
tím — usmíval se a plný důstojnosti.

— Křivdíš mil — psravil laskavě. —
Nepředvídnal jsem, co se stane s onou
u-zdraveno—u& nezálzeželo mi na tom. Viz!
_—dodal, obchvátiv širokým vzmachem
ruky prostranství. — Všecko to jest
moje dnes, a zítra bude mým — .svět! A
ty se .domníváš, že by mi mohlo záležet-i
:na jedné ničemné duši z davu, že bych
speku-loval na změně ná'llaxdýprvní lepší
dívky, souchotěmi ztrávené? Opětuji:
křivdíš mi! A křivd-íšproto, že mi neroz
umíš!

Při—blížil.se k ní a naklonil se k ní tak,
že cítila pal-čiwý jeho d'e-ch na tváři.

— Slyš! Jsem samoten uprostřed- toho
tlumu, nedorůrstajícíh-o mi do kolen.
Mám miliony duší lidských, budu jich“
míti miliandm, tolik, kolik žije na zemi
obyvatelů. A co z toho? Z těch malý-oh,
všedních duší žádná nestojí za námahu
získání! Ale jak se [na své cestě potkám
s duší vzácnou, ke mně se- povznášející
a právě proto nechtějící se plazit u
mých nohou, tu jsem hotov: pusti-ti se o
ni v boj s celým světem, ba v zápas se
dát i se samým odvěkým nepřítelem.
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abych ji jen získal. Ale proti ní samé
musí moje moc ustat a k nohám jejím se
pdlložirt, ona pak sama, prostá a volná.
všech vlivů, musí se ke mně přiklonit a
bez výhrady se mi oddat. A tehdy vy
nes'u. ji porLad hvězdy a svou vlastní -ko
runou ji ověnčím — —

Povídal to tak tiše, že ani nejlblíže
stojí-cí Stratfondš slov jeho .slyšeti ne
mohl. Slova Ita projímala Editu nezná
mým do té doby vzruvšenían. Zdálo se
jí, že jakési sladké kouzlo z nich k .ní
plyne & že ji obchfvacuje plamen, celou
bytost její z'travující a přece nade všec
ko pomyšlení slastný. Nemohla odtrh—
nouti zraku od' těch dvou očí jako hvěz—
dy pla-noucích. Čila, že se stává jeho a
že třeba mu jen pokynout, a nedovede
se mu opřírtiv ničem, zhola v ničem. ..

On rvšak odstoupila od ní, stěží odtr
huje pdhled od jejího obličeje, a obrátil
se k Stratfordovi: — Přived' mi večer
svou sestru. O samotě bude mi snad
něji s vámi pohovořdt & se domluviti.

Vzdálil se, přecháze'je ik jiným, na je—
ho pohled a slovo čekajícím. Znaky da
rvů rozběhly se za ním, ale mnoho očí
zastavilo se u-bledé, na podiv sličné dív
ky, jež na tak dlouho připoutail'a k sobě
pozornost rabbiho, jež se směla mu o
přít a přece zůstala v j-ase jeho lásky.
Edita pocítila s bolem ten. zájem o
sebe-.

— Odejd'ěme odtud! — pošeptala bra
trovi.
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— Nuže, pojďme! -— odpověděl
Stratford, týmže pocitem opanovám.

Prodím—lise tlačícími se davy, když
máhle dímka ucítil-a na rameni dioty'k čísi
ru'ky.

Ohlfédla se. Vedl-e ní, klada prst na
ústa-, istá.-l jej i krankovský známý, otec
Winceznty.

— Ani slova tu! — zašeptal, na'kloniv
se k jejímu uchu. — Kde bydlíte?

Udal'a svou adresu.
— Smím jíti za vámi? Ale jako by

chom se neznali!
— Prosím!
Když se ze zástupu dostali, Ed.-íta.po

tichu bratrovi vše vysvětlila, mrsknouc
při tom úkradkoů- okem po otci Wincen
tym. Byl přestcroien.,nad čímž se nepo
zastavoval'a, neb oď dol) velkých proná
sledování kněží se .přestroiovali, by ušli
udání a pola-pení. Alíe překvapilo jí, že
kněz měl na sobě uniformu kormidelníka
pohraničního aerOplanu, jakou byla vi
děla u mužstva křižníku kolem . Gán
serndorfu. Když je v by'bu jejich “zastal-,
vyložil jim p, Wincenty celou událost.

Znal Str'aufforda z řeči o něm, i věděl,
že mu může zcela důvěřovat-i. Pověděl
mu tedy, co ho sem přivedi'lio.Byly to
věci veliké váhy a jak bratrovi, tak i
sestře nové a divné.

Toho času papežem byl Pavel VI.,
stařec — podizimní už tkví-tek a nemocí
sta-bany, al'e ,nezmořené'ho ducha. Jemu
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po boku stál oporou jeho slábnoucích
Sil »spě'žový kardinála, ]a'k všeobecně
zván poslední potomek jednoho z nej
slavnějších rodů římských, Romola Co
lonna Orsini, jemuž se podařilo tvůrčím
duchem a organisačním darem v posled
cních letech vyvésti katolickou církev z
anrákot zapomenutí a v některých kra
ljích, především zase v Italii, vybud'ov-atí
z ní znova moc, na niž svět patřil s vět
ším stále podivem.

Skutečně po řadu let zdálo se kře
sťanství s povrchu země setřeno. Mnoho
lidí, nevyjímajíc ani těch, co byli u vlád,
bylo toho přesvědčení, že papežství na
dobro přestalo. Zvláště od té doby, kdy
(krvavé pronásledování. přinutilo Viato
ra I. Řím opustiti. Papež ten, označený
v Mal'achiášově proroctví heslem >>Pa
stor et nau'bam, skutečně se přeplav-il v
rybářské lodi s jedním tolitko druhem
přes Středozemní moře _aukryl se v Je
rusavlleměl,kdež v přestrojení a úkrytu
dožil se konce apoštolských klopot, pra
cí rukou svých živobytí si vydělávaje.
Jak o něm, tak i o jeho nástupcích ne
věděla většinou nepatrná hrstka věří—
cích, již skrývali se od útistů jako kře
sťané v prvních století-ch, ale správa
círklve stále vedena několika kardinály,
meškajícími jako papež v Jer-usalemě.

Ani tam však nepopřáno papežství
trvalého útulku. Založení palestinské ří
še rozpoutalo starý fanatismus, a to ze
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jména w olmid'ů') do té míry, že jejich
nátlakem povolivši na celém světě útisk
přinesl “křesťanství N—Svaté zemi krutější
pronásledování, než kdykoliv před tím.
Už za světové komuny vydány dekrety
(nařízení), \hrozící smrtí usvědčeným ze
zločinu prot—ispolečensképověry. nebyly
wša'k ukazy ty moc přísně prováděny,
poněvadž hrozilo vylidnění. B:ursovní
oligarchie v Palestině však je ze starého
smetí vyštára'l'a a jala se prováděti je s
horlivostí, jakou jenom _dárváfanatismus
a stoletá nenávist. Slídění a pátrání po
křestanech 75rozbujelo v neslýchaných
rozměrech. Pavlovi VI. a kardinálům
bylo .prchnouti od Božího hrobu. Na ště
stí změnily se v té době poměry na
poloostrově Apeninském. ' Tamější iko
muna napáchala toil'ikmásilí & sveřepo
stí, že wyvolala obecnou proti sobě re
akci, reakce pak ta začala se zkloniti,
jestliže ne zrovna; :ke katolicismu., ted'yk
široké snášelivosti ku křesťanství a pa
pežst'vcí',jehož usunwtí z Vlach všeobecně
pokládáno za velikou škodu pro kraj a
za zbavení. ho význačného &vlivného či
nitele v jeho osudech. Obrat ten ještě
před návratem Pavla VI. do Říma při
.pravoval a silně podporoval kardinál
Orsini, papežský »víkářv Římě. Jeho ne
úmorným snahám podařilo se založiti v
Římě silné středisko katolické organi
sace a po něčem podobnými organisa

') Název starověkých Židů.
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cemi opřísti celou rozlohu italských kra—
jů. Ba poštěstilo se mu u příznivé mu
vlády vymoci vrácení j—istéhopočtu ko—
stelů a nej-dražších katolíkům basilik
lateránské a svatopetrské s rurčitou, ne
velikou částí Vatikán-u. Byltě Vatikán
vyhozen do povětří podle dekretu řím
ské komuny zároveň se sloupovím Ber
ni'nivhoa průčelím basiliky, ostatek sva
tyrně na část paláce jí se dotýkající uše—
třeny byly jakýmsi divem od dynamite
vých výbuchů. P'ovídalo se, že ti, co byli
pověřeni ldfí'l'emzni-čení, přičinili se aspoň
částečně je uzmařiti. Ze sbírek katolíků
celého světa vystavena přesně dle pra
rvzoru zničená část basiliky z papírové
massy, .a nejspanílejší z děl křesťan-skou
osvětou zřízených vévodilfo dále Věčné
mu městu, třebas z “královského rámce
vyňato.

Vše to stalo se ještě před' papežovým
návratem do Říma. Návrat ten, třebas
byl vlastně útěkem před útiskem pale
st-inskxýchmagnášů, vzal na sebe nad Ti
berou ráz tniumcřu.Papež usadil se zno
va v1e Vatikáně a .vážnost jeho urychle
na'byla v celé Italii rázu, arci dale-kého—
kul'tu. jakým obklopováno »kdysi světlo
v nebesích<<,velikého Lva. a papeže roz
hodčího lidí, Benedikta XV., ale přece
jenom živě se odrážejícího od lhostej
nosti jiných zemí. Ale hnutí návratu ke
křesťanství začíná se jeviti už i za Alpa-—
mi, Řada reforem, předsevzatých kardi—
nálem Colonnou Orsinim, zjednodušila
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a prakticky modernisovala hlavní tepny
církevního života, propůjčili/ši jich vý
konnosti od“ věků nevídané správnosti.
U věřící-chpak zase ukazovala se všude
uvel'iká horlivost a snaha, posvěcovati se,
připomínající nejslavnější doby církve.

V takových celkem příznivých pomě
rech zastal objevivší se prorok papežství.
Počátek jeho činnosti na východě nepři
vedl ho ve styk :s Kristovými vyznavači,
neboť všichni pazdli už za oběť poslední
mu pronásledování neb jako papež
prchli před ním za hranice Palestiny.
Ale ještě před Dardanelami pocítily
skutky nenávisti rabbixm šířené křesťan
ské olbce v Syrii & Malé Asii, jež větši
nou podlehly zničení a zpustošení zfana
tisovaných stoupenců mizstrovych. _Všir
ších rozměrech opakovalo se to v ze
mích balkánských & uherských. Křesťa
né hynu-li po tisících; ty, co životem vy
vázli, desátkovall'y- (?dlecimorva-ly) naka;
žlivé nem-oci, mořil hladí. Křesťanství o
oitalo se před rozhodnou dobou, jež v
ničem nezadáwalía krvavému pronásle
dování komuny. A prorok bral se vpřed,
sxnetaje s povrchu zemského vše, co mu
v cestě stálo, i bylo již úplně zřejmo, že
touží po vládě nad světem a. že tě vlá
dy dobude, jestliže ho cosi nepředvída
né'ho nezadrží.

Ve Vatikáně sledovali- od prvních
chvil činnost rabbiho s nepokojem a ve
likou pozorností, Ale zprávy o něm do
cházely tam povšechné a bez ladu a
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skladu. Psali východní biskupové. ale
psali z úkrytů, do nichž se byli uchýlili
před blížícím se zapřisáhlým svrahem.
Nebylo, kdo by se mu podíval tváří v
tvář o podal o jeho činnosti zprávu jako
očitý svědek-. _Spěžový kardinálf rozhodl
se vysl-ati spolehlivě lidi, kteří by z blíz
[ka na proroka se podívali a potom do
Říma rposp-íši-l-ipodali mu bezprostřed
ního vysvětlení.

(Několik vynikajících kněží z různých
míst dostalo rozkaz odebrat se do Buda,
peš'tě, nezávisle jeden na druhém, v
tom přesvědčení, že aspoň jeden vyjde
zdráv z té trudné výpravy a doveze do
Říma žádoucí zprávy. Jedním z těch
mužů byl otec Wincenty.

— Hle, proč se tu se mnou setkáváte!
— skončil kněz svůj výklad.

— Ale, vždyť se vydáváte zrovna na
smrt! — azvola'l soucitně Stratford.

Kněz .se usmál.
-- Život má jenom tolik ceny, kolifk

lze 'z něho obětovati! — odpověděl klid
ne.

Ale Edity dotkla se pří-křebratrova
slova.

-— Myslím, že tu méně než kde jinde
hrozí důstojnému pán-u nebezpečen-ství.
Vraždy a sveřeposti, páchané .lu-zou,je
nom tam se dějí, kam vliv rabbiho ne
sa.-há!

Kněz bystře se na ni podíval.
— Viděl-a jste ho už?
— Tot. Mluvil s námi.
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'-— Máme' za chvíli 'k němu při-jíti, ——
dodal Stratford.

— Do jeho .fbytu? _ podivil se kněz,
jenž tu- od několika .dní meškal a obe
známen byl s panují-cími tu zvyky. —
To je velice výjimečné vyznamenání.

— Ovšem! Byl neobyčejně přívětiv- k
mé sestře, — vysvětloval Stratford.

Otec Wincenty obrátil se k Editě.
— Tím spíše opak-uji, co jsem vám v

Krakově pravil: Mějte se na pozoru.
Strafford, “jenž vlastně vzato, nebyl

dalek odporu, jaký se zdál k rabbimu cí
titi kněz, jal se ho vyptávati, na čem se
zakládá jeho odpor. Varoval ho však,
aby nemluvil o falešných prorocích, po
něvadž to na konci XX. věk-upříliš pách'
ne teletinou. Kněz, usmívaje se, sklonil
hlavni-.

— Nebudu mluvit o falešných proro
cích, ani jiných, ač se ten člověk sám.
prorokem jmenuje. “Povím toliko, co se
:kolem nás v městě děje, — v obozu rab
biho, s jeho vědomí-m a sou-hlasem. Což
o tom nevíte, že den jak dan rozcházejí
se hlídky po bližších vesnicích a městech
a větší oddíly po dalším okolí, by sií
dily, věznily a smsrti pokutovaly z kře
sťanství podezřelé? Nevíte, že tím způ
sobem .za-hyn'u-lo už mnoho tisíc našich
nešťastných spoluvyznavačů a. zbylým
že hrozí vyhlazení?

Edirta zkusila odporovati, omlouvati.
Její mysl, přeplněná dojmy, jaké na ni
mistr učinil, nechtěla nic viděti z toho,
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co by mohlo stín na: tu světlou postavu
vrthnouti. Pospíšila také hovor svésti na.
jiné pole a nepřipustila kněze pronésti
svů'i rozum o zamýšleném slyšení.
Ch-l-aldhěse rodl'oučitli, nezmínila se ani
slovem o opětném sejití. V očích otce
Wincentyho, upřených na dívku, zrcadltil
se smutek.

A—leEdita nechtěla slyšet o otci Win
ce'ntym, ani' o tom, co od“ něho slyšela.
Duše ieií byla u mistra, plná starostlivě
ho očekávání. Neboť nadešla jím stano
vená hodina.

Uvedli ie do čekárny. Byla to obšírná
místnost pustá. Několik velice prostých,
nevycpaných židlí a pohovek stálo pod'él
stěn. Stěny natřeny byly šedavým poko
-stem, jenž vzduchu neprOpouštěl. Svět
nice připomínala klášterní vhovornu. Je
dni-noujejí ozdobou byla bronzová, polo"
vy'pullolápráce, visící proti fv.chodu.Před
stavovala postavu lidskou nesmírně šle
chetných obrysů a 'dšo-iemmehovýrazu
bolu a zoufalství ve tváři. Postava ta
upoutávala na sebe pozornost vstupu
jícího a nebylo možná od ní očí odtrh
nouň.

Stratford pozoroval zvědavě řezbu.
— Čistá věc! — poznamenal. — Je to

jistě podoba onoho přemoženého titana,
o kterém rabbi svčeratolik vykládal.

Ale Edita neměla očí pro umělecká
díla a veliký zavržený pranic jí nepou
tal. Celá ieií duše soustředěna byla v
iedínkém slově: On! A on stanul před
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ni, nedav ani chvile na sebe čekati. Halil
ho jako vždy, lbilřýplášť analbský, spou
štějicí se v měkkých řasách 'k zemi ko
lem jeho ztepilé a statné postavy. Ky
nul jim laskavě rukou, dávaje Editě zna
mení, by blíže přistoupila.

— Nechtěl jsem se vydávarti přiliš
dlouho 23. terč zvědavosti darvů, — pra
vil svým nízkým, melodickým hlasem.
— Ani jsem nechtěl, aby cizí byli svěd
ky výjimky, kterou chci, u tebe, paní, u
činiti, Jsem poslán na tento svět, abych
jej vysvobodil z otroctví a pověry. Tako
tvé poslání. toť vál-kalna život 'a na smrt,
válka, ve které lítost musí umříti, sice
jinak hyne ten. komu srdce změklo. A
proto musím od mass vymáhatvi, aby vo
Alilymezi rvolnosti a nevolnictvím, mezi
mnou a Jim! Výjimku, jakoun činím,
musí tajemství zastvřiti.

Odmilčel se a hleděl na ni, jakoby od
ní čekal potvrzení svých slov. P'okynu'la
hlavou na znamení, že mu rozumí & s
ním se snáší.

— Chtěl jsem také míti časem někoho
u sebe, s kým bych mohl svobodně svoje
myšlenky vyměňovati. Mnoho velfebitelů
mne okaOpuje ale nemám mezi nimi ani
jediného přítele. Zda byste chtěli, pozů
-stavše tu čas, býti mými přáteli,.přist-u
pujíce ke mně ne jako k vládci, ale jako
k bratrovi? Chtěli byste mi přinésti ne—
ocenitelný poklad, jaký je volná my
šlenka a ruka upřímně podaná?
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Mluvil k oběma, ale hleděl—'pouze na
ni, jima-je laskáním & sladkým jako la
skání rozkazem její oči. vpíjejicí se v

nělho, jakoby je neviditelné kouzlo pouta o.
Oči ty výmluvně přisvědčovaly slo

vům rabbiho. Stratford odpovídal na ně
chladnou, .až upřímnou nvršedmwostí.

— Ujednáno tedy! — usmál se mistr.
— Přicházejte každodenně ke mně v tě
to chvil-i & mluvte se mnou jako s bra.
tr-em. Tann za těmi duvleř-nú“zůstane pro
rok a pán. l-i'dí.Tu sej'mu se svých skrání
trnovou fkorumu,kterou má vtlačilo před
určení, tu' při vás stanu se tím, čím jsem.
dosud tak krátce byl — člověkem!

— Tak! Ano, tak! _—m-l'uvily Elditiny
oči, jako hvězdy svítící.

— Ještě! slovíčko! Jak, nepozomješ,
paní, změny ve svém stavu?

Mladá, žena údiveně pohlédla na rab
biho a—.zamyslila se.

— Toť pravda, — rpronesla .po chvíli,
— Cítíváml každého dne po pol'édnách
bolest-i., jichž dnes nepociťuuji.

— Cítíš-li, pani jarost & sílu, ja'ké jsi
spíše neměla?

— Cítím. . . ó, cítí-m!
— Buď tedy klidná! Bolesti se již ne—

vrátí! Zárodek tvé nemoci odstraněn.
Jsi zdráva,!

A sebevědomě se usmívaje, hleděl br
.zo na ni, brzo zase na; Stra—f—forda.Pro—
fesor zbledl a rozběhl se k sestře, ana
jeho rbvářrozčilemím seibou poškubá—vala.
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ale Edita se nehý-bala, s mistra očí ne
spouštěl'a.. .

— Veliký jsi. .pane, vpravdě veliký a
dobrý! Kořím se ti!

Vztáhl proti ní ruce.
— Ne! — pravil — Ne tak! Buď mi

jenom dobrou sestrou & nechat duch
můj časem spočine v oživ'ujícím stínu
tvé milosti!

VI.

Str-acffordovidocházeli následující dni
%rabbimu a rozmluva s ním protahovala
se zpozdědo noci. Profesor poslouchal s
největším zájmem neobyčejného toho
člověka. Edita zase poddávala se bez
výhrady jeho kouzlu.

V té době setkala se ještě jednou s
otcem Winoefntym Zastavil ji, aby ji po
hnul opustit oboz a) svu'áti'rhise do Krako
va Ani mu domluviti nedala.

— Proč mi toho člověka ohavíte? —
vyčítala mu. — Je lepší, než vy! Přijal
mne, uzdravil mne, stal se mi přítelem a.
bratrem, ač jsem Krista zapřít-inechtěla!

ÚSÍY jste Ho rneza-přel'a,ale zapíráte
Ho skutky. — na to smutně kněz.

— Nikdlirv, — nebot je-li Kristus tím,
jakým Ho líčí Písmo, potom se ti dva .ni
čím od sebe neliší a. nemožná stavěti je
proti sobě. Jležíš z Nazaretu a Ju'día
Gesnareh, toť jedna duše ve dvou tělích!

Kněz vzhlédlxk nebi a na chvíli se za
mlčel.
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— Nepřesfvědčím vás, — děl posléze.
— Zhypnotisova-ll más! Ale budu se za
vás modlí-ti; potřebujete toho!

:Ed'ita ho už neposlouchala. anvši mu
pokynem hlavy s Bohem, chv-atněodchá
zela. Nemohla mu odpustit—i,že mistra tu
pil. On však jí dahonil a pošeptal jí, tře
bas se po něm ani neohl'édla: — Jednu
věc mi z lásky udělejte! Bývala jste rv
Krakově na našich schůzkách, modlila
jste se s námi; přijď-te i tu .na služby
Boží! Aspoň jednou! Potom se zacho—
vej-te, jak se vám utzdá!

Obrátila- se k němu plna zvědavostí:
-—Na služby Boží? Tu? Na očích rab

lbího?
— Byly přece slaveny i na očích Ne—

ronOJv-ýc'h!
— Ale jak se na ně dostati?
— Sám (vás na ně 'd0prorvodím! Zítra

ráno se pro vás stavím. Chtěla cosi říci, ,
s jakousi námitkou se vytasit, ale kněz
už byl ten tam.

— Ostatně, co mi to uškodí? — zaše
ptala. — Ty věci vždycky mne vábily,
tu pak bude to jistě cosi neobyčejného!

Kněz dostavil se' ]druhého dne velice
záhy, kdy ještě vše — až na. zametače u'
lic & zřízence *aprovisační — spa-lo. Roz
jařilo se mu v očích, když viděl, že jde
naproti. Slova nepromluvivše, odebrali se
k nejbližší stanici samoletů &sami toliko
pustili se prázdnou lodí za příčinou
ranní hodiny 1: Budapešti. Nedoletěli
však samého města, nýbrž zastav-ili seu
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opuštěného stavení, lbý'valé to kasárny„
obývaného částečně nejchudším-i lidmi.
V ;průiezdě bednářský pobíjel sudy.

— Pokoj-| — zašeptali kněz bera se
mimo bed—nářského.

— Víra! — odpověděl taktéž tiše
dělník.

P-řešlidvůr, na němž kdysi vojáci ko
návali cvičení, & vstoupili do dlouhé, 10-
mivé chodby, kde bylo tma jako ,v pytli.

Na zatáčce ubyli zastavení otázkou:
——Víra?

— Pokoj, — odpověděl kněz a otevřel
dveře,.ved?oucí do menšího sálu, načisto
pustého & pokrytého prachem léta- nese-—
třeným. V sále stáli na stráži dívam'ladíci.
Ještě jednou opakovány v opačném po
řadí onyno otázky, jež očitě byly smlu
veným heslem, potom nízkým vchodem a
pod'voinými dveřmi ve zdivu dostali se
do prosbranné místností. nabité lidmi.

"Byla to kdysi tvojenská spárna, jejíž
okna byla z vnitřku 'dfeskami .zatlučena.,
by vnitřek uchráněnv'nbylízničení. Však byl
také vnitřekudalelkzpustošení! Editasú
:žasem viděla., že místnost upravena na.
kapli nejen čistě a vážně, nýbrž dokonce
s jakýmsi přepychem. V dekoraci. prav
da bylo znáti chvat a' prozatímnost, ale
zároveň vybroušený vkus & nádheru. Stě
ny rbyly polychromovány, oltář ověšen
těžkými alksam—itovýmídraperiemi, bron
zové a stříbrné svícny byly umělecké
práce, obraz nad oltářem maloval? prve-
třídm štětec. Ale ieště více překvapena..
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byla obecenstvem. Přede vším bylo to
„shromáždění tak včetně, jakého nikdy
před:“tím v Krakově nevi-děla. a nad to,
čemu teprve nebyla v :Krakově zvyklá,
shromáždění to skládalo se při nejmen
ším -z polovice mužských a. to zase ze
značného počtu mládeže. Panoval-a tu
také zmíry jiná nálada. Tam“ byl-azvyklá
setkávati se s hrstkou zmořených, stojí
cích jako poslední čestná stráž na poho
ře-lisku'rvíry nbez:vyznavačů: tu však měla
před sebou beze sporu zástup silných
lidí, hotvých přinésti v oběť své životy
pro své náboženské přesvědčení.

To, co po té widěla, potvrdilo správ
nost prvního dojmu.

Nebyla- to totiž tichá, dzl'estarého pro
gramu konaná pobožnost, nýbrž spíše
Íkatakombní obět' shromážďující k vzá
jemnému posilnění se zítřejší-ch mučed
níků. Edita dověděla se, že značná větši
na účastníků ztrávila tu celou noc na
modlitbách. zpověd-iapřípravě na. smrt.

V té Widěla dlouhou řadu katechu
menů, nad nimiž “knězdokončoval křest
ní obřady. Z těch katechumenů jenom
několik bylo neplnoletých, většinu činili
lidé dospělí, ba. &nejeden, jehož se už
mech chytal. *P-ožehnáno také několika
manželství, z nichž nejedni měli za se
bou daleko 'jaro života-. Vše nasvě'dčo—
valo tomu, že ti, co se tu shromáždili,
nebyli obyčejní věřící, nýbrž svaz zá
pasníků, kteří se v poslední chvíli postap
'v-ili pod prapor kříže, by svou víru. kte
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,ré snad po celý svůj dosavadní žiJvot'.
nesloužili, smrtí potvrdili a Zpečetili.

Mše sv. slouženy jedna za. druhou, ale
bez zpěvu, toliko chvílemi ozývaly se
přitlumené zvuky harmonia. Potom tvy-—
stoupi—lkněz na kaztelnu.

hrubými rysy načrtl události posled
ních měsíců. Oligarchický převrat zastihl
křesťanství v Uhrách »v-úplném zániku.
Zbylo tu, pravda, dost pokřtěných, jenom
že si většina z nich nic z Kristovy nauky
nezachovala. Pronásledování ve zdejším
kraji nebylo tak krvavé, jako v jiných ze
mích, a proto reakce nevyvolalo. Vyvolala
-jí teprve objevení se Antikristovoa jeho
usazení se pod! samým sídelním městem.

— P'amartujeme všichni těch chcv-iltak
skvostných, tak ducha křepících, ač tak
bolestných! Denně voláni křesťané kvy
znání víry. Dav vrhl se na nejznámější
ana kousky je roztrhal. První slídílvévý-.
pravy se ukázaly. Začaly úřadovati první
sta.-nné soudy proti pověře zřízené. My
s—l'ilose, že elektrický lbles-k hned už po
sledního křesťana sklátíl A. zatím dopa
ldlťovše jinak, a jak jinak! Čím více bylo
obětí, tím více rostl počet vyznavačů. Li
'd'é, kteří se již dávno ani nepamatovali,
že byli jako nemluvňata. pokřtěni, „neb i_
tací, kteří vůbec pokřtěni nebyli., doptá»
vali se na skrýší kněží a chvátali k nim,.
vola-jíce: »Učiňte z nás praJvé křesťany,
když svou krví chceme vydati svědectví
víře.<<Těch pár kaplí, co jsme měli, ne
mohlo pojati těch zástupů nových brat-ří..
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Bylo třeba postarati se o nové, prostor
nější svatyně. A povstaly!

Zřím to nadšení, tu' bezmeznou- oběta
vost, s “jakou výlohy hrazeny a' -s jakou
kde kdo se súčastnil práce o výzdobě
.svartyní. Tak povstala, hle, tato, tak blíz
ká lví jámy,!vcelé své kráseaozdobě v
několika nedělích, Upravení jiných více
času nezabralo. A všecky jsou! den jak
den plny věřícího lidu a Boží chvály a.ze
všech. každodenně ráno vycházejí ti,
jimž se wečer dostává závívděníhodného

"losu-_ společníka iBeránkova!
A proto blížící se poslední den světa.

mezastihnle nás chvějících se a třesoucích
před ním, naopak, očekáváme ho s ple
sajícím srdcem &klidnou myslí.

Užtě všem (zřejmo, že naše přebývání
v tomto slzavém údolí konce dobíhá. Sho—
dili jsme už se sebe pouta, jimiž ještě ne
dávno talk mocně časrn'ýživot nás k sobě
pojí-l. OdJVI'átlli jsme své duše od jeho
'klopot .a radovánek a jako kdysi muži
israerlfští,h'ledíce za- Kristem .do nebes se
beroucím, stojí-me i my, vzhllížejí-ce k
nebi, brzo-li se na něm ukáže znamení,
oznamující druhý příchod “Pána a Spa
sitele našeho, aby soudil“ tento svět.

Kazatel skončil a odpovědí na jeho
slova bylo velké ticho, zřídka přerrývaně
w—zdechuemnebo šeptem modlitby. Kdesi
z kouta rozlehlb se krátké, rychle potla
čené štkání. Bylo na. těch lidech znáti, že
jsou shromážděním mužů, že“ je v nich
:sílaJa že tu sílu s sebou přinesli, žádostí
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vi činu & nepodléhající chvilkovémw
dojmu-.

— Nu, jak? Zda-ž vám to nepromlu-r
vilo do duše? — zašeptal otec Willam—
ty. — Nechtěla byste s námi býti?

Edita, poh'lědla; na něho tiše 'a jakoby“
skrze mlhu.

— Ach, amo! — odpověděla tiše a
jakoby ze sna. — Ráda bych, Bůh uví,
ráda bych! Jak -'byne?

— Chvála 'Bohu! — zvol-al kněz a' tvář—
se mu roz—zářila.

Ona však, toho si nevšímajíc, mluví—la
dále, hledíc do prázdna, spíše k sobě,
nežli k němu: — Vždyť je tu všecko tak“
krásně, tak povznášející! Kdož :by ne
chtěl 'býti v družině Beránkové & kdož
by neprolilřsvé krve: na vykoupení vlast
nich &cizích vín, když On ji do poslední
krůpěje (dal?

Kněz vzal ji za ruku.
— Tedy se rvypln-í.zač jsme tak dlou—

ho prosili, stanete se naší“ sestrou!
Edita pohnula hlavou zpola; přisvě-d'

čujíc, zpola odporujíc, co výraz bezrad
nosti a- rozp-ačitosti přelétl přes “její tvář,

—Tak! —začala 'lámajícím se hlasem.
— 'Vím, že jsem povinna s vámi jíti. A
chtěla bych, ach, jak ráda! Ale, jak to bez
něho udělat? A coon tomu řekne? Od
lou-čiti se od něho? Nikdy! Tedy jak?

Kněz zalomilx ruce.

— Ten člověk ji posedl a rvydal rv.moc—
tomu, který ho poslal! — zašeptal. —
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(Ale &tomu je rada. Sama 'Prozřetelnost
je posílá.

I otočil se rychle k Editě, jež zatím
stála, nelhýb'aljícse a. nic, jak bylo pa
trno, kolem sebe nevi-donc.

— Poshovte ještě chvilku! — zarpcrosil.
——Uslyšíte jiná slova, silnější těch, jež
jste právě vyslechla; Snad stanou se hro
mem, jenž vás z bezvládn-osti vyburcuje,
&blyskavicí, jež vám osvětlí propast, do
které se říJtít'e',& propůjčí vám síly za
včas ještě couvnout.

Sedla. si poslušně & trpně. Zatím .na
valila se do sálu nová. rv'lnalidí, že vněm
bylo “dusno a těsno, .

Zavl'ádlo ticho. Čekali kohosi. Qbčas
ozýval se z pozadí šepot, jenž všalk|ihned
ustacl, ljako svist větru, když ucpete otvor,
kterým se dra'l. Editě rv-racelose pozvol
na vědomi toho, kde že jest, a prchala jí
ospalost. Rozhléd'l-a se ud-iveně kolem,

— Co to bude? — rpomyslil'asi nahlas.
Její sousedka, stuarršíuž žena, m'ailmnula.

se k ní, by jí to rozpověděla: — Povídá
se, že se tuto přikradl veliký světec, jenž
dosud na poušti žil a že sem co nevidět
přijde, by nás poučil a rozohni'l:k vydání
svědectví pravdě.

Editu' pojal úžas. Světec? Poustevník?
'To byly pojmy časům, ve kterých žila.,
tak cizí, že ned'oved'la jich přenésti do
skutečného života! Než pomyslila si, že
od nějaké doby skutečnost přesahuje
ne'jbujnější fantasií. Čímže byl Juda
“Gesnareh se svými nadlidskými vítěz
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:stvími, s »diw-y,které konal, s uměním.
čísti v 4duších a vládnouti jim-?!

'Čekalla netrpělivě. A aj! *konečně po
vstal ruch u vchodu-. Napřed vstoupil
starší kněz, jenž 'byl zřejmě představe
nými ostatnich. Za ním bral! se povolně,
opíraje se 'o zakřivenou hůl, muž ohrom
né postavy a obličeje celkem nevšedního.
Oči všech přítomných obrátily. se k němu.

Převyšoval. více než ohlawu nejsvyššív
shromáždění a' vůbec nejvyšší vzrůstem
z lidí. Sivé :vllasyspadaly mu' na ramena.
& plece plachtami sněhu a jako mléko
bílá brada splývala mu hodně pod pás,
skoro až po kolena. Pravidelné a ušlech
tilé rysy povlečeny byly koží tak sně
dou, že na první pohled bylo možno po
škládati- 'ho za Ethiopana. Při tom byla
ukůžeta rtak vyschlá a ztuhlá, jako řezba
ve starém dřevě. Z podl navislého obočí
hleděly na, vás hlulbo'kovpadlé očm' důl
ky, ale v těch důlcích pláhr dvě pochod
ně ohnivými plaménkxy nebo též klidně
svítící jako zlaté cvočky, jimi-ž Stvořitel
pobil nebeský strop.

Obr ten, tak podivně vypadající, byl
jistě Arabem, však jeho kroj připomínal
Beduíny. Halil ho jakýsi plášť bílé bar-
vy se spuštěnou zkapu'cí.Bose nohy spo
čívaly na dřevěných, řeménky přiváza—
ných sandáleoh, hlavu však proti vý—
chodnímu: obyčeji měl nepokrytu.

Oba příchozí zaš'lti až k samému oltáři:
a poklekli na jeho stupních, potom ol-
břím padl tváří na zem a' leže nehybně,..'
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pohnou-zilllse -v modlitbu Sta-rý kněz po
chvíli vstal &obrátil sek:lidu.

— V době velikých zkoušek posílá
Pán velikou pom-oc,— jal se mluviti. —
Tut muž Boží, jenž po celý život svůj .žiil
vzdálen světa a teď poslán je, .bypřinesl
záchranu světu—.rv-poslední dni jeho. Po
zorně ho vyslechněte, nebot veliké věci
zvěstuje a veliké věci skrze něj vyko
nati chce Pán!

iKněz odstoupil a; stařec zdwihl se ze
mě svou ohromnou post-at a; stanul! horou
nad shromážděním. I ujal se slova:

— Především vězte, že nejsem kněz a
že ze sebe nic nemám leda svou ničem
nost a nehodu-ost; jsem pouze jako sté
blo slámy, jež vítr uchvacuje &jim motá,
kudy a kam chce, a ono se opříti tomu
nemůže, i 'kdyby chtělo. Ale já se nechci
vzpírati hlasu, jenž mne :vede, neboť
vím, že jsem povinen poslušnosti svému
Pánu-. A ?Pán poslali mne na svět, abych
svědčil, že nadešel už konec věků, a
abych vybízel lidi ku pokání a k obětem
na svědectví pravdě!

Hlas zdál se vycházeti z jakési hrobky,
tak byl ztlumený andutý. Posluchači měli
dojem-, že .se před nimi rozevřel dávno
zavřený hrob a že z jeho útrob mrtvýk
nim promlouvá.. Strach důl na ně bílým
rubášem- a třasem ljírma-lsrdce jejich. On
pak mluvil dále: — Tu má.-teznamení
=konce věků! Povstal syn!nepnarvosti 'a“pro
tiví se, zlé číně světlu, vám pak z duší
vymati chce zna-mení spásy. Aby lidi
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spíše oklamal, vzal“na sebe podobu' syna
světlfostij& jemu v patách jde milosrden
ství a láska, slova jeho jsou jako med
sladká, ale v rukou jeho zlaté sítě. Mno
hé již svedl, i rvidím ho svádějícího svět
celý; zřím, jak se koupe v krvi věrných
a jak ohněm &mečem potírá znam-ení vy
volených a chválí se, že je shladil s povr
chru země. Ale to je klam al podlvod! Ne
podaří se mu zníčiti fPravdý. Neboť až
vláda lbestie dostoupí svého vrcholu a
obchvátí svět 'a;až všeliká moc časná v
prach se shroutí, tehda povstane muž
spravedlivý a shromáždí kolem sebe zá
stupy těch, co nebudou chtíti se klaněti
bestii, i strhne se boj veliký, poslední
boj světa-.

A tehda sražen bude se své výše fa
lešný ' prorok a rozbije se na“prach. Ale
nevykoná toho moc lidská, nýbrž jedině
moc a síla Boží. A tehd'a' lběda bude těm,
co se nechali svésti N epmaJvým,ale blaho
slavenství dojdou, kteří věrně až do kon
ce setrvajíl

Stařec- zm-llnl, ale shromáždění stále
naslouchalo, (zdali ještě jednou úst neo
tevře. “On však znovu' w—rhllse na tvář
svou 'a trval na: modlitbách. Tedý vseroz
cházveli.

Vyšla i Edita. Za ní ubral se otec
Wincen-tý,

— Nu, co? — tázal se, když se octli
na dvoře.

Vztáhla k němu ruce.
— Pomozte mi! — zašeptala prosebné.
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—Nevím, todo je ten člověk, co tu z .pou
ště přibyll, cítím však, že z Boha; iest, i
prahnu jíti za ním! Ale třeba mí' Opery,
nebot slabá jsem a bojím se, bojím — —

— Kristus budiž s vámi!
— Ano! Chtěla. bych vytrvati při.Kri

stu . . . Ale veliká silal táhne mne v jinou
stranu . . . A já. nedioved-u se jí opřítil
Peklo mne tě.-hne, otčeal

— Nedá-me vás! Chtěla byste .se bez
odkladu s Kristem smířit &Jeho tělem se
posilnit?

Zadrumal'a se.
— Dnes ne... Vždyť to po prvé...

Musím myšlenky sebrati', ducha porvlznést.
— Chraňte se odkládání! Nepřítel je

silný!
— Tedy zítra!
— Ne dnes?
— Jest už pozdě. Beztak bojím se, že

vabudím pozornost. . ,
— Tedy. zítra!
Stratford nemálo se podivil, když mu

sestra toho dne řekla, že nepůjde večer
k rabbimru a: že by si přála jes-tě dnes
anebo zítra Opustit obozové město.

— Ženy libují si v překvapeníoh, —
poznamenal-, usmívaie se, — ale přizná
vám se, že jsem se takového nenadál. J—e
ště včera zpívali jsme ve všech tominách
>>Prorollc<<,adnes máme utíkat, ani-ž jsme
se s ním rozloučili! Co to znamená?

Edita se zapýřilla & hned potom zase
zbledíl'a.
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— Dlouho jsem o tom uvažovala i
došla jsemúsudku,že ..že..

— Že rabbi není vtělením dobra a
prav-dy?

— P-řikývlua ml'čk'y hlavou.
— Těší mne Opravdu, že jsi se na

mou víru 'd'al-a,ale moje výhra zdá se mi
moc násilnou „býti, Já bych ji raději na
pár dní poodložil. Ale, jak chceš, drap
hál Budiž po tvé! Jenom že nevím, udá
li- se nám 'ji tak lehko provésti.

— Proč?
— Nikdo nemůže odtud dostati se bez

svolení úřadů, no, a úřady, těmi je vlast
ně— ralbbi. On zase .lfi'bujesi v té spo
lečnosti-, ivnevím, zachce-li se mu jí
vzdá-ti. Na každý však způsob mohl by
nám za; zlé míti, kdybychom se starali o
osvědčení pasu za jeho zády.

Na bledé tváři Editině manzroadlilv.se
různé pocity. Bylovnich znáti pocit stra
chu, stín mrzutosti, ale'i záblesk radosti.

— Tedy myslíš, že bez návštěvyru rab
biho nemůžeme (odtud' iodejet?

— Soudiím, že nemů-žeme!
— To je dobré... To jest—nel Toť

izlé, velice zlé! Ale skoro nemůže býtim.ak
Vzdech jako by ulehčení vydral se ji

z prsou! Sklesla' na ŽidlL
Strafford- pozorně se na ni zahleděl.
— Zdáš ,se však míti z toho spíše ra

dost, nežli žalost! A měla jsi tak" fma
spěch ode-jeti? —

Vzhlédla, ale hned za-se oči sklepila.
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—' Myslím, že bys měl“přece jenom u;
činiti potřebné kroky k odjezdu, — pro—
nesla. ssnámahou.

— Opravdu? — odtušil, nespouštěie s.
.m' očí.

Chvíli zápasí—lasama se sebou.
— Musi tak býti, — zašeptala. posléze.
Stalo .se však, jak Stra—fřordpředvídal.

Žádost o dovolení k odletu setkala. se s
vyhýbavow odpovědí, papíry zadržány s
příkazem, aby se večer o ně přihlásil.
Ale když se Stratford v naznačenou—ho
dinu pro ně dostavil, řekli mu, že mu
rabbi. dá sám odpověď ve svém bytě.

—Tdbě, i ses-tře tvé! —dodal-úředník,
— Snad- nem-íníš k němu jíti? — otázal

se Stratford sestry.
— Myslím, že musím. když o mne

ide! — na to Edita, váhavě.
— I já tak soudím, alle kdybys byla

jiného mínění, .postamlf bych se mu to
rozpověděrti . . .

— Ne! fPůi-dlu s tebou!
Mis-tr přijal je s tváří klidnou, ale uisa

ko by zast-řenouř.
— Chcete odeieti? — pravil smutně.

— Už je vám obtížna; trocha přízně, o
kterou jsem vás »prosil? A kdyby na. vás
!bylo, odešli vbyste, nepodavše mi ani ru
ky na rozlfoučenou?

Profesor jal se omllouvasti. Jeho uni
versitní práce, učení, dlům. . . Mistr ho
přerušil: — Což nechápeš. v jakých ča,
sech žijeme a. s kým mluvíš? Svět mění
svou tvářnost. Starý Bůh má ustoupí-ti

—96—



novému bohu, a: ty mně hovoříš 0 pro—
spěchu &-výkladechl iJá však mám moc
dáti tobě království místo školní světni
cel A tobě, paní. — dodal. obraceje se
k Editě, všecka. království světa za
podnoží trůnu, jehož isi hodna!

Přistoupil k ní, ožehuje ji svým d'e
chem.

— Poslyš! mllu-vil'Nelitelským hlasem,
jehož vzrušení přemáha—lsilnou vůlí. —
Já všecko vím! .Čtu v tvé duši jako v 'kni
ze! Akniha ta mi pra-ví,že můj nepřítel
chce mi vzíti tvé přátelství, jak mi- už
vydřel tvou víru. Jsi jako loď, již dva
protivné proudy ženou rvpřed a. nazad.
Ale já ti poroučím: od'brhní se od tam
f_n-h::ducha & násl'edíuri mnel Slyšíš?

Zafnleděla. se na něho s němým zbožňo
táním. Srozuměl, že je zasevieho moci'.

— Pcslušna. jsem. tebe, pane,—děla
',ml; '.erně .

__ Budeš mi Nlmém osamělém životě'
mchvlkem a. obživuiící FOSOU,— vedl
svou dále. — Tebe zase, profesore. po
stavím v čelo osvětové činnosti. Potřebu
ii prá-vě takového člověka. Odevzdám ti
vládu nie.-dkroky tisíců mladých; zatím
bude to jenom kousek Asie a pár e
vropských krajů, 'brzo však poddá se tvé
vládě celá Evropa a. ostatní svět. Čím
nicproti tomu tívoie postavení v Krako
vě! Nu, souhlasíš?

Ale Straďřmda naprosto nelákalv mi
strovy návrhy. Nebyl marnávý'm'a v na
bízených mu hodnostech neviděl pole
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pro svou šlechetnou ctižádost. Byl 'by též
bez váhání odmítli, kdyby are ohledu na
(sest-ru. S nepo-kojem pozoroval její
dnešní chování. Napřed patrná, chuť
uprchn outi rabbimu, teď rabské :se mu
.podmdbem'. . . To byla beze sporu suges
ce, ale bylo v tom i' cosi více.

— Ona toho člověka.miluje! — pomy
slil si s hrůzou. — A on v ní tu lásku
podněcuje a omračuje ji jako tha-d'ptáče.

I rozhodl se pobýt, „abystřehl sestry .a.
chránilÍ ji od rabbiho a mamovzalji 'samu
před sebou. Aby .si úkol ten usnadnil,
přijal na čas svěřený mu úřad.

Ale neuplynul ani den, a.mladý. člověk
měl už pří-ležitost přesvědčiti—se, že ne
ní naudinodělati' jakékoliv plány, hled'ě k
ra'bbimu Gesnarehu, tím méně pak mu
překážet. ““Kdyžse nazítří v obvyklý "čas
vypravovali k němu na. večerní besedu.
rt-u Stí—afford“najednou lvriděl, že není. s
to, aby .pcráh domu překročil. _

Bylo mu tak., jako by mu kdosi—poď
t'al žíly v nohách a- rukou.

Sklesl na židli jako íklfá-d'a.
— Nechápu, co se se mnou děje, —

zavolal na sestru. — :J'semenaprosto bez
vlády.

Edi-ta pospíšila) k němu všecka podě
šena, vyptámajíc se a kolem něho "se to:
me.

— Bylo by třeba. lékaře, — pozname
nala.

Vzkaž po někom rabbirmu, že ne
můžeme přijřt! — na to Stra-ffor-d.
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Edita, vyzvalla Poldybo, by skočil jak
pm “lékaře, tak i s omlulvou k pr-oa'okoví.
íK největšímu podiyu obou, Poldy [na to,
že lékař jest už tu a že ho poslal sám
prorok pro příhodu, že by -ho profesor
potřeboval.

— Jak to? — tázali se navzájem. —
Vždyť Stu-afford byl Včera. lzdtráv a ne
moc jeho teprve před“ chvílí lv-ypukl-a!

Ale lékař jim vyfl'oži'l,jak to. Rabbi vi
d-í—jako průhledným sklem vše, co se
děje v lidském ústrojí, jako vůbec země
a. nebesa. nemají- -pro něho žádných tanj
ností. Ky dírv, že již ivčera-postřehl po
čátky nemoci, jež Idnes propukla, a že
předvídal i h'od'inu výbuchu. Proto po
slal lékaře, jenž zastoupí slečnu Straf
řord'orvua nemocného otočí všelikou pé
čí, doku-d: třeba! bude.

Stvat'fordi Spustili těžkou: 'hlavu na prsa.
— To je velice dimo! — zašeptal, —

Ale ty, Edilto, snad k němu beze mne
nepůjdře'š?

Zam-těla hlavou.
— Totže, nepůjdu, — pravila. _. Tu

je moje místo a cizí osoba, třebas i' lé
kař, nemůže mne zastoupí-ti.

I šakala nd'ál'ekolem bratra, nic ne
dbajíc lékaře, jenž svých služeb nnalbízel.

Při' tom shodila se sebe ha—lenlcua
odložil-al klobouk. Než .náhle stanula
prostředí pokoje, jakoby _vzamyšlení či
na vahách.

— Co je ti“ drahá? — táza'l se Strat
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ford, jenž nespou-štěl s ní očí-, ač ne
mooen.

Neodpovědšělfá'. Matala- se “kolem jako
nesvá, fsbírájíc toaletní potřeby & stroj-ic
se k vycházce. Rty se jí pohybovaly,
pronášejí-ce nesuvouvislá slova. Z těch
slov doslechl profesor jedno, několikrát
opakované: _ Musim! Musím!

Stratford“ rozuměl. R'ábbi vztahoval až
sem .vaé moonlé ruce k ujařmení duše.
R—ozkázovál .z blízka. i“z dálky. Musila
ho poslechnouti.

Jako by ho neslyšela.. Z ús-t linuly se
ji stále tytéž bezemmčné výnauzy,podo
bají-cí se klepání dřevěné paličky na ko
vový předmět. — Musím! Musím!

Odešla. Jindřichu Straďfordlovi bylo,
jako 'by se byla; od něho urvala, polovice
duše a jako by pozůstal hnomě opuště
ný & smutnrý na. pusté zemi. Tak člověk,
který měl (poklad nesmírné ceny,_když
uznamená. že mu poklad ten zloděj po
něčem povykradl, rve na sobě šaty &
wšecek zoulfálý hlavou 0 zeď tluče, ba i
smrt volá, by mu přinesla zapomenutí,
ale marně všecky stesky & ŽlallYlUchva
titel pokladu nevrátí, a. ze včerejšího 'bo
Lháčestává se mrzák — — ——

Edita. octnruvši se před' mistrem, na.
nbyl-a;vědomi toho, co se stalo. S wědo
mím pák “dbs'bavila-se lítost.

— ;Páne, jak jsi mohl to učiniti? —
vyčítala mu.

Ounlvšak “kní přistoupil- a pol-ožill jí ru
ce na ramena.
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— Což nikdy nepochopíš, čím jsi mně
a mnou celému lidlstvu? — zvolal vzru
šením tetelícím se hlasem. — Budeš stá
le házeti mezi mne & sebe malicherné
ohledy .atmalodušné city?

POdiVÍlea.se a. hleděla zděšeně“ na. ně
ho, on- Wršallcmluvil dále, nezdržuje ná
vaslu vzrušení;

— 'Pryč se svědky mezi mnou &tebou!
Pryč se všemi překážkami na stupních
trůnu, na který tě chci povznésti! Niko
mu nic není do vyvolené panovnice, do
nevěsty, kterou mi před věky předznačil
osud! Já .a:ty. — pod námi svět, u našich
nohou v prachu.- ležící lidistvo!

'Povzn-esl očí hore, jakoby je nasyco
rvalljakousi neviditelnou & kouzla plnou
vid-inou, potom je spustil na Editu s hoř
kým výrazem.

—A ty stá—víšbratra mezi sebe a mne,
aby střežil tvé pane-nskosti!

Odvráti-l .se s úšklebkem na rtech, ji
pak zmocnil se strach. Kam to mířil?
Čeho od ní požádá? I vzpomněla si teď ,
jak v násvalu vděčnosti & podivu pravila.,
mu, že hotova jest všecko mru ob-ětováti.
Ale ne! Ne všecko! Uc-ouv-liao krok, za
štítujíc se založenýma rukama. a,-proseb
mým pohledem. Ne! Nikdy! Raději smrt!

\Hled'ěl'pronikavě na ni, pohrdávý pak
úsměšek na jeho rtech stával se čím dále
tím palčivějšim & pošklebnějším.

— Č), lidé — zvolal. — Jak nízký jetst
běh vašich myšlenek .a»jak nízká úroveň
rwašioh tužeb, jak pokmluje vše, čeho se
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dotkne vaše náruživosrt, když i tu zde
vyvolenou uzmilionů otravuje bídná sta
rost a dbarva, jako bych 'já byl přistup-ný
mrzkým pokušením těla!

Prošel se několikrát obšírnou místno
stí pctom zastavil“ .se před Editou.

— "Poslyšl — děl. — Chci t-i svěřiti
jedno z tajemství netoliko mých, ale to
ho d-u—chavši moci a veškeré krásy, jenž
mě: poslal. Nutká mne k tMu tvoje
nevěra a .ma'lodušnýstrach; posuď sama,
jak tě miluji a) jak velice ti důvěřuji,
když místo abych tě od sebe odpudil, c
tvírám před“tebou tajnosti předurčení. . .

Vzal ji za ruku' a dovedl ji k blízkému
křesl'u, „sám pak usedl rvedle ní na sedap
dle 0 stupeň vyšší.

— Víš už. proč jsem poslán, ale ne
víš. kdo jsem—a za jakých podmínek se
stoupil jsem na tento svět. Ted' ;zvíš
všecko. Poslouchej tedy, nebot peklo
svěří ti své tajemství!

Oči jeho úpřenly.se do prázdlna. jako-by
hledaly jakýchsi obrazů lidským očím
nedostupných.

— Posl'yš! Bůh, vládnoucí uvesmírem,
opanoval jej netoliko mocí, opanoval njej
též obětí! Nazvali ji žirvo'badárnou,aby
la j-í! Nenad-amo mísili kdysi krev do
malty nových bud'-ova měst, by jim za
bezpečili trvanlivost . . .

Tedy i v tom rozhodném boji, k ně—
muž -se od“věků chystá, Pán náš chtěl? jí
ti ve šlépějích odvěčného nepřítele. Sbí
rá fmaněho síly a připrawuje oběť. Kdo
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má býti .tou obětí? Nepříteli sám se jí
stal. Můj Pánunení volný, 'iako- tamten
lbyl'; jsa odsouzen do pekla, zbaven mo
ci nepříteli sloužící, nemůže si krátko tar
vaiícím'ir m—ukamipojistiti jak On |d'loulho
hvaiícího vítězství. Pročež vybral! nei
spamileišího ze svých oherubínů & posta
vil ho “před[oči Vítěze, i zažádal od tmě
h-o, by mu dána byla. moc učí-niti, co by
lo kdysi v Jerusalemě rvykonáno. A Ví
těz svolil-, Tu cherub odložil svou me—smx
telmou pěknost a. zřekl?se lesku pekelné
ho & přiloděl se bídným rouchem člově
čerrstva. a. vystoupil na: zemi-. Přišel, aby
přile cestu svému Pánu a. po rvzítěz
ství aby spolu s ním zasedl mia.velebno
sti nebeské.

A na rbobo chenuibínsa, vtěleného v člo
věka, patří teď — divě se mu — celý
svět. A tím cherubem- jsem — já.

Vít'ězoslavným pohledem. »obohvátíl
mladou ženu a jen. .se předi ní pýchou &
chválou I'QZ'plý'VEJl',
. — A ali'l pusti-l jsem se do dobývání
světa“, jak On ho dlobyl, jenxomže On ho
dobyl částečně-,deežto iá iei opanuii c—e
ly. Než čím jest opanovámí těla bez pod
manění ducha? 'Získati svět, tot tepnve
p—elvcmíčlkla.úkolu, dmuhou polovici jest —
zvítěziti nad sebou! On to pochopil: byl
bez poskwrny, bez úhony! I já musím
býti tak čistý jak On, chci-li tam dospěti.
kam dospěl On! Proto třebas jsem nase
be vzarl podlobu lidskou. není ve mně mí
sta pro nic —spádlem prvních lidí společ
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ného. \Jsem člověk, ale i duch veliký &
čisrtý. Přátelství chci, neboť jsem sám na
svojich výši.-nách, Hláskyvšak nepožádáml
Odlož ted'ý, ženvo,všelikou obavu a Istra
chý. Sestrou můžeš mi býti, kdy zab
chc—eš:ničím více!

Svezla. se mu 'k nohám.
— Buldu ti dobrou sestrou, duchu šle

chetný a. čistý! — zašeptala.- spínajíc ru—
ce jako k modlitbě. — Tuváčistota (zílska
la duší mou! Čiň se mnou, jak chceš!

Vstal' a)položil jí ruku na. hlavu.
— Přijímám tvow oběť &-posvěcuji tě

ke svým službám! — pravil slavnostně.
—1Nechať lsmdicetvé miluj-e, co já mu ká
ži milovat, nech-ať .njohý „Evěkráčejí v
mojich šlépějích & líbeznost tvá nechat
jest ochlazením- ce-loďennjho zrmoje!

A oouřaje udělil jí své požehnání.
— 'Odejdi v pokoji, sestro! V mém po

kojí-,

VII. _

Otci Wincenztýmu nepodařilo se k E—
ditě dfotřít,ač se o to mnohokrát pokou
šel. Nedírvinlse tomu, rozuměl jejímu sta
cvulépe, než ona, sama, ale srdce mu kr
vácello, Ikdyž několik dní po oněch boho
službách, na nichž spolu s ním byla, do
sta-l od“ ní suchý, mlatstněnepřátelský lí
.stek, v němž snadno bylo z pomezí řád'
ků vyčisti výčitky pro nespravedlivé ú
sudký o rabbim, jakož i celkem jasnou
rvýpověď dalších 5 mím stý-ků. Kněz si
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povzdychl. když ta slum-četl, jež se tak
lišila od toho, s čím byl zvyklý u sladké
dívky se setkávali.

— Ne. vždy ztracena! — zašeptal. —
“Omármi'lji la.znamená bestie (t. j. šelmy)
jí vtiskl! Leda zázrak mohl by ji spasit.

Alle hned? dodlal, opravuje právě pro
nesená. slova: — Kdy však, jestliže ne
teď lze očekávati zázraků?

Neměl však kdy dále s Editou se o
bírati, nebot pobyt ljneh-ov rabbiho obo
zu docházel al práce přibývalo. Měl po
ručeno důkladně se: přeSVědči'tío 'všem,
co se tam dálo, Myčka-tipříchodu onoho.
poustevníka. “jenž kázal w:předměstské
kapli, a hned potom odebrati se se zprá
vami ldb Říma. Když byl doplnil, čeho
třeba. bylo, vydal se na cestu.

Konal ji přestr-ojen, třebas duchoven
stvo nepodléhalo už pravé proskripci.
než přece jenom bylo 'tferčemnenávisti a.
šikán (t, 'j. tmápení) jak se strany vlád,
tak i obecenstvo.

Na. polední stratu-ěAlp byla jiná. Otec
Wincenty byl' ve Vlašívchpřed desíti le
fty, i'difvil se nemálo, když pozoroval, ja
ký obrat se za, tw dobu v smýšlení udál.
Chápal' teď nářek, jakým lla-ly od jisté
doby radiové agentury & novinářské fo
nografy, Skutečně italská republika zdá
tlase silně podlléhati klerikálním vlivům.
Cítil to po každém knolm, kolikrát 'se ze.—
mě dotkl. DaJVTYlidu plnily svatyně. stále
víc' .a více vraoovamé prvotnímu svému
určení. Na; nivách pod“„městy cvičily se

_105_..



oe'lé pluky skautů a myslímcůpod pra
pory s Komstantirmovým heslem: In hoc
signo vinces! (t. i. V tom'znannemrí zvítě
!zíš! P. ptřeldlt). Zástupy školní: mládeže
rnbíraly se pochod-em na,vycházky &gym
nastická cvičení za- vedení učitelů a pod
tým-že heslem, tiež se stalo znamením
třídícím činné křesťany od. jiných. Zna
mení to viděti _iest všude: na krá-mech,
na zboží-, ma.místnostech spolkových, na
domovních .dlveř-ích. Znamení toho, ne
dávno ještě sloužícího na terč posměchu
au pronásled'mrání, vyu-žitkováva'l-a. dnes
spekulace &marnlirvost,neboť táhlo za se
hou široká kola a- zaručovalo úspěch.
Kněz měl dojem, že celá Italie až na ú
řední střediska stálja; nebo za nedlouho
stane pod znamením kříže, &[skl'ámiě'lhla
vu s němým díkůčiněním.

— Co tu bylo před desíti 'lety a co je
tu Idnes! — povídal? si v duchu, divě' se
.a.pln jsa. dobré naděje,

“Řím převýšil všecko jeho očekávání.
'Polov'i—cechrámů zůstala, pravda, vru

ukáohvlády nebo soukromých kupců, o
statní však obsazovaly zástupy věřícího
lidu. Přes úřední zákazy táhly kaniící a.
prosebné průvody- městem všemi směry,
na rozích ulic, jako kdysi za papežského
panství:, Mysrtuvpocvaxli'na, provísorn-í řečni
ště kazatelé, vybízeiící plamennými slo
vy lid, na.—bypdkání činil, oba. břehy Tibe—
ry zvučely nepřetržitě nábožnými pří-sně
mi .a;společnými modlitbami, přehlušuií
cími všecky! jiné ohlasy starobylé stoli
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oe světa: A na. všech stranách slyšeti
bylo jedinlo &'rbotéž: — Konec světa! An
tikrist! Pokání! Zpět ke Kris-tu!

Otec Winscentytázal se, jak to, že zprá
vy 0 rabbim tak silně rtím krajem otřá
sly, kd'ryuž zatím ostatní svět zůstal-' lho
stejnrým anebo vztahoval ruce k zástu
pům' od, východu se malí—cím,očekávaje
od“ nich spásy. Jedni mu odpowzídali,
vztahujíce ruce k nebesům: »Bůh to uči
ni-1!<<druzí zase mluvili o dvow zázrač
ných mužích, 'kteří 'se tu neznámo odkud
objevili zvěs-tu'jíce Krista; .a.sta; tisíce, za
sebou potáhli, jako sv. Bemamd nebo
Kapistrán; rtřetíikonečně ukazovali- smě
rem k 'Záti-beří šepta—jíoe:— Kardinál!

S jménem kardinála. Colonny Orsiniho
setkámaíl'se kněz Wincenty od té, co se
jeho samolet' přenesl na jižní svah Ape
nin, zrovna tak často, jako v obozovém
městě pod? Buldh-peštěm se jménem nab
biho. J šenomže jméno fbovyslovováno ne
se strachem, ale s láskou. T.u=jak tam
“jméno samo označovalo počátek a moc
všeho, co bylo vidět. Jak organisace kře
stanů, tak 1Správa.církve, jakož inaděje
budhucnosti, — rvše to spočívalo na. jed
něch ramenou, všeho ředit-elem 'by'l týž
člověk.

To tím, spíše, že papež byl už rtoliko
stínem, rozprostírasjícím 'se mlad'Věčným
městem jakoby rubá—šem. »Paupež Pavel
ležel' na smrti. Kolem jeho lože bděli
církevní hodnostáři a. kandín'ál'i; jiní stá
le přibýval'i ze všech stran světa, volání
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jsouce náhlými telegramy. V římských
kostelích wsiawováná Nejsvětější Svá
t'osi &Svatopetrské náměstí jen se mrvi
lo lidmi, kteří se tlačili k spěžové bráně
& již .se niepokvojnědotazoma-li vycházejí
cích z .pál'áoe':— A 00? Ještě žije?

Atřebasželodpověď zněla kladně, pře..
ce někteří, zapomínají-Ce jí, rvrýtasovtali.se
s nediočkasvýmiotázkami: — A Romolo?
Což Romolo? Zdaž už noble'klbilou sula
am? Zda ho již 'zvol'ili?

A slyšeli iste výkřiky: — Blíží .se'po—
saledlní čas-yl S Romolou na. rbrůln! — On
jediný manhrání Pet-novu loď i nás!

Otec Winoenrtýprošel .s tlwkoucím srd
cem bronzový-mi dveřmi, za nimiž místo
bývalé švýcarské gardy stála na: stráži
střelecká. mládež s Konstantinovým he
slem na, prsou. Po královských schodech
(Sca'lia. Regia) bnall „se tiše hlouček lidí.
Na dvoře sv. Domes-a;,z něhož požár po
zůstávil' pouze jedlou řadu d'omů, tísnily
se tisíce. Oči všech tobráícelyse k široko
mzevřenému 'OkI'mJnlá pavlači v druhém
patře.

— To tam! — pošeptál knězi jakýsi
starý čl-oměk,kterého neznali. ukazuje mu
na- okmo důvěrným. gestem.

— Praví, že již skonal! — pozn-ame
ná'la žema z “lidu, utíraiíc .sí oči.

— Ománnífli by rto! — odporoval zá
mečnfioký se skřínkou pomaštěného náči
ní pod paždí.

— Tak hned neomámí. Třeba; po—
sečloát!
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V rté však n'aJs'taJza otevřeným oknem
na galerií ruch. Dav dole se rozkýval a
valil? se tam fwtu stranu, žďuchaje do
sebe &poldůkuje. Potom však tak se zti
šilo, že bylo možná slyšet i poletující
mouchy. A tu aká-zada se v okně vysoká
postava. v purpurovém plášti, s rukou k
zástupům wztaženou,

Přitlumené bručem proběhlo tla-četnici
.lídlu.

— To jest on!
— Kardinál!
— .chhránce náš!
Ten pak, na němž oči fvgšeohrvisely,

spustil—' hlavu a; silný hlas jeho % r—o—
zewučel, že jej bylo slyšefti v nejzazších
koutech prosil-mého dvora.

—fNa kalema! — zvolá-l. — Modlliete se
za spásu duše papeže Pawka VI., jehož
“Pán v 'té právě k sobě powola'l.

Velfiské vzdychmutí- z tisíoerých hrudí
vycházející, bylo mu odpověďi—.Čela po
chýlila 'se k zemi, šepot modlit-byneslse
prostou-ou, klátě rtím mraveniš'těm lidí
jako závan větru, běžící-po 'láně zralé
ho obilí.

Otec Wincenty rvxzhlédglkotevřenému
oknu, z něhož vyšl'a. výzva k modlitbě.
Kardinál! stá-1 v něm ještě .se svěšenou
hlavou a,- sepjaJtými rukama. Kněz, jernž
ho dosud? mevzirdě'l,Iďírval'se zvědavě na tu
postavu.

'Byl' to musž ani ne z pln-a. čtyřicárt'nik,
vysoké posďavy .a;panského vmření. Do
očí “biliklasický římský typ jeho obličeje,
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jeho velikého orlího masu .a,tvrdé řezby
pevnlěf sevřených rtů. Z pod SObOlílh'Oo
bočí h'líed'ěly směle ua,velitelský veliké
černé oči & tenlká, bílá. ruka; jakoby stvo
řensalbyla k držení- na uzdě daxvůa k u
kládání jim své vůle.

Když ho tak vidělinad klečícím zástu
pem rv královském věru majestátě, tu
rozpomenu-li se tlměz na to, co se o něm
povíd'alo. Tak deset let nikdo ještě o něm
neslyšel. V neslýchané krátké době'pro
běhl vyšší stupně hierarchické. Čtyry te
prve léta. byl kardinálem a papežským
delegátem pro Italii ve. cellou západní
Evropu. A za- ta čtyři léta dokázal ne
slýchamý převrat, jehož svědkem polský
kněz byl. Teď celá I'tail'ieupírala oči na
toho človtěkla,ujemžsvou mocnou osobností
stále větši vliv vykonával na 'její osudy.

'Oitec Wim-centy porovnával v duchu
spěžového kardinála v jeho purpurovém
plášti s bílo—ulpostavou rabbiho, jak! ji byl
před několika. neděl'emi poprvé spatřil v
rámci jedinečného na. světě obraz-u: po
slouchajících ho totiž milionů. J ednia.věc
u obou do očí bidla: veliká síla- vůle a
tvůrčí rámost. U rabbiho kromětoho bylo
“ještě milosrdenství s průvodem rbovan'ý
šícřch mu ctností, jež však všeckyr kněz
přirovnával k jeho východnímu bílému
plášti, jejiž mosi-lpro okázalý účinek,
přehozený přes dbvýkllý kroj evropský.
Jaký byl kardinálů

Otec Wincemlt'ymal ho 'z činů, i hádal,
na jeho “duši-,nicméně u'mmil si bedlivě
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ho pomno'vtaxt.a z toho, co urvidí. správný
úoud'eik o. něm si' učiniti.

Téhož ještě dne byl. k němu-připuštěn.

:Romolo Coleonna Orsíní obývad drva
sáll'y1rve Vatikáně, mezi-stěnami na.1několik
menších pokojů rozdělené. V wtřetífm:sále,
ještě “těsnějipřepaženém, byly umístěny
kanceláře. Pro spálení větší části paláce
bylo třeba s mísďem šetřirtí,také pro ne
dostatek: peněz bylo nutno co nejvíce se
uts'kmvntifi. Arch prosrtředky, kterými sva
topet-rská :srtolícev poslední době rMádla,
byly velice značné, jenom že je vlastně
zce-la pohlcovejlye náklady s orgfmásaací
katolíků spojené, zvláště pak vydržování
střeleckých sborrů, zařízených na míru
vojensské pohotovosti Výdaje na vydr
žování papežského divte-ru,oďezíráme-li od
církevních stlarvnos-t-í, byžlý zrovna :tak
ska'ovné, jako za nuceného pobytu! v Je
ruscaJIiemě.Táž prostata, vyznačovala cirr
kamí hodnootáře. A-l'ežádný z nich nežil
tak chudobnlž a' podle předpisů, jako
kardinál vikář, ač byl mapjrihefllemněko
lika- mi'líonů & :dlědícem jmění dvoru nej
bohatších rodů římských.

Kl'earíakvpustí-“l:polského kněze do anti
kamery (přední pokoj). kde čekalo j'irž
někohlln osolb, aJč toho dne za příčinou
papežova: úmr't'í-nebylo úředního slyšení.
Po chvilce volán byl do pokoje, Vlastně
spokojílcu, jehož .srtěny zastlány byly po
licemi! s knihami-. U prostého psvacího
fstolluj stállíy dřvě slaměné žídšle', na jedné
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z mich seděl 'lnau'djmál; několik jimrých
rozesthen—o bylo pod'él stěn.

Otec Wincenrty, posadiv se na pokyn
kamdimálůav,podal mu stručně zprávu ()
fbom,co v Budapešti viděl a .šlyše-l. Kar
d'iínáJl' pozorně posloucha-l, doplňuje
zprávu- ňadiofu jasných & úsečný'ch otá
zek. Potom se zamyslil.

— Co o ,tom člověku: soudíš, knězi?
— otázal se posléze, anři'ž “zh-lédil. -—
Je-li to sám Aman—inst, jehlož čekati
máme, či jámy dalešný »prm'olk?

— Myslím, že sám Ajnctilmjilst. Příliš
mešlíká je moc jeho a příliš veliké dirvy
emu.

— 'A co souldlíonen pobožný kajícnák.
jemulž jsme 'leMOlillci'odebrati se do sluje
Šelmy? Nemluv'il jsi s ním o rbom?

— Ovšem že mluvil! Myslí:totéž. co já.
K-ardů'náll čásek ml'čeli.
— Je to muž Boží zaslovo jeho váží.

Téhož mínění jest i jeho řtowaryš,ač ten
Gesnareha dJosufdneviděl. Ano, vidí v
něm všecky známky Šelřmy, především
ono napodobení našeho Pámla! Myzslíš.že
opravdu ovládne světa;?

— Sou'dírm, že pl'wtuokrabílcké vlády
nedovedou se mw opřřti'.

— I já jak sowdím! “P—rátchmtojsou, jež
se v střetnutí se svěží sílou ma, pmach
rozsype.

— Viděl jsem to před odjezdem v
Krakově la.fteď rve Vidění.Tu Mam panuje
divoký poplach .aszmatek. J ední vše po
pírají a. hodlají-, jakoby nebezpečí? nebylo,
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'dřnuihé zase zaohfwacuje děs, houfně
prchají do Anglie, Ameriky, \kam koho
cči nesou. Na. obranu nikdo vážně me
mysl'í, ač 'o ní od rálmatdo večera. rokují.

— Vím však, že západní státy sbírají
velikou armádu jednotnou mia obranu
Vídně. Jfíné ohromné síly stahují k Rý
nut, jehož 'háljidzí!chtějí-.

Kněz zavrtěl hlavou.
— Pochybuji, že se jim to podaří.

Nenllají víry, která. oživuje stoupence
nalbbiho,

— Tiak jest! “Proč by lid bráni-If kapi
talistů, :sv'rýňchutňlskovartellů od! toho, jeimž
přichází k němu s heslem- osvobození?

— Tedy Gesmameh cííle svého ldfosáhme
a světa dobude?

lKamdlirnáJIse rvážné usmál-: — 'Jak bude
Bůh chrtítil Což jsis oepovšiml v těch mí
stech, na kterých jsi se ve Wlaší-ohzastal
'vlil,odid'í-lůmládeže pod' heslem Konstato
tinova la'baria? (t. j. vojenský prapor
v pozdější době císařské (římské), kdy
křesťanství nabylo vrchu. Pozn. překl.).

— Viudlěll'iISGI'nto a prodlivilf jsem se. To
bu dloumílosrtItalie a světa!

— A záruka proti Amrtikristowěpřesi
le! Jsme služebníci Knížete: pokoje, ale
On sám pravi-1.,že přišel na svět uvést
meč, což znamená odpírámí :zl-ému. A
my hotovi jsme odpíratii ná'bllaku zlého
& až n'adJejdie rozhodnutá chrvíle, zalsťihne
nás se zbmarmív ruce.

Co ta, slowa. pronášel, pozďvtihfl kardi
mál 'Romloa'llo,jak ho povšechně celý Řím
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.zvla-l,hlialvrua- obočí se mu .svraš'ti-lo & na
sevřených ntech objevil se fvlýralznepod
daírné vůJl're.

— Snad!se nad tím pohoršuieš, slýše
mě howořiltíjako ienerá'la činné W'áldly,
alle pochop, že tiíti na.- ,ře'ž nemít “láska &
resigmce, nýbrž zmatečnost a: hloupost,
vydávaní však na. řež “by,o I'llělŽpečovat
a starati se je ti svěřmo, toť zrada &
h—ainebnost.

Al'e Uhde Wálncenrtyho nebylo rtřeba.
přesvědčovat. Patřil s podiv-em .nnapáno
lvtiltoul pošta.-wu! fanaa-dúnáfltovm i mytslil' si,
že v dobách dbzwllášftěftxrudných poslán
byl k řízení 'Krilsrbowaovčince jeden z
těch mužů-, na něž věky čekají.

Od někol'illna let Iso—ohlasipronásledo
vání oberstírala' hlubokým rtajemsitvím ži
vot papežů & jejich pohřby. Již Klemens
XV., předbhůdce V'ÍJBĚOI'ůV,pochován byl
o půlnoci za příltonmosrtiněkolika málo
zasvěcených v hrobce proboštství sv.
Bartoloměje v Zátdfbeří,kamž se byl po
požáru Vuaitixkánuuchýlili. V Jemssavlemě
rtěle memřeflých tam papežů uložena. k
dočasnému odpočinkuI na hoře Olti=mě
v zahradě, patřící: kdysi- klášteru klazrme
sl'ri'tálnek, v jehož rozva'l'imách kity-lla se
'Stol'ria'cez Říma. vyhnaných .nástupců apo
štolského knížete. Bylo obecně rozhod
nuto, že oba“papežové, Klemens a Pavel,
budou zároveň uložení do hrobu rv basi
.l'cicesvalbopetnské.

Přenesení iěleswých ostatků papeže
Klementa dlovelechrámu: sv. Petra. Výko

—114—



:mámo .s-e astanoďáxvnlou slávou za přitom
nosti několikanťisicového průvodm Ve rwa
—tiká.nskébelsillřicekonány třídenní else
kmí—e,potom podzemí basiliky přijalo
-d'vra.nové dbwautele: a! sbor Mamdúnálů
sešel“ use v “Konstantinově sá'le, .by »se
usnesll o vlol'běnového papeže.

All'e podivná rvěc: nevykonámy žádné
pří-pravy kdnlksha'Wepředcházející. Kardi
máJl biskup osůi—aký, [děl-klansv. kolegia.
vydal ovšem rozkazy příslušné, ale
mwedlení jich překazily velline rvážné
okolnosti..

Když se lkiaa'dliná-liCollionna omni, vy
řídív hromadu pilných věcí-, obrátil k
osiřiskůnu kardinálovi 's dotazem, =zd1a
všecko hotovo, ukázalo se, že ještě arní
meze.-počafcos předbě žnýmí pnavcemi'0 po
řízsení .přístěnlků z desek .a. plátna; nr log
giích Raimelových pro kardinály & kon
kltamis'tV. 'Pmoho kamd'inájl camenlengo
(t. i. komoří) Výzva-lípurpuráty, aby se
rozhodli pro “odložení konklavet, až by
vše připraveno bylo.

Když se sešlo něco přes dvě stě řím
ských a. 'Oldjcílnuaďp-řilbylých prelíá-ftů, za
háji-lP kardinál-děkan ISGZQI'IIÍ.Byli? duo staf
roušek ldevětaidlewaďesátilletý, ale plný
ještě života & bystréh'o ducha.. “Přednesl '
shromážděným, ilmká neočekámná rnie—
sm-áz ie postihla., i pmosill'za. odklad, pro
nějž se 'vwšci'dlmi-vyslovili. Tu však powstall;
kardinál oamn'erlensgo, jenž za. .meziirvl'áadJí
církevní správu vodil, prose, aby směl
v-sebnamlýtm “přilnou Měk: omámtiii; IBYal to
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xkiaJr-dim'álBlackhutrch, Američan, jenž se
po kardinálu Colornmě Orsinizm—největší
vážnosti ťtěši'l.

— Známo vám všem, ctihodní o-tcorvé,
— tak začal, — „žepřed! čtvrt roíkem ob
jevili se: v Římě (duha.stan—civ neznámém
od min—ohe,&—mnoha pokolení úboru pou
stevníků—,a to s rtiajjnýmposláním !( Pe
trovu nástupci. I víte, že je papež Pavel
přijall! v dllou-hém slyšení tajném, že je
oba. uznal za. muže Bloží, poslané k pos-ill
tnění církve ve dnech zkoušky, že je po—
tom poslal mezi 'lid'.hlásat mu, proč
přišli-,a že pouze jednomu z nás svěřil
tajemný jejich původ — —

Oči všech obrátily se 'ke kardinálu
Romolovi, jenž sklonilx hlavu, jako by
přírtakovzal.

— Mutže tý, — pokračoval americký
pumpuráJt,——fviděli jsme Vllásině všichni.
Duch Boží marneod nich. 0 jednom sly
šíme, že pronikl až k samému falešnémru
pnomkoví & že tam křepí 'a; nabádá. -v*ě£r
né xk vyvtmvallosti& mučednictví. Druhý
zatím prošel celow li—alii,hlásaje evan
gelium .a: povznášeje dfu-rha lidu-., a. v té
právě“ jsem se dověděl, že se vrátil a. že
dlí“ tma mosdililťbě u hxobu knížat apo
štoliských.

Všeobecné pohnutí přeběhla důstoj
ným shromážděním, důkaz to, jak živý
dojem ma. ně učinila oaměrlengova
qprálwa.

— Nemyslíte, důstojní otcové, že by
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přítomnost toho svatého .mu'že doda-la
nám odvahy a posvětila nraše obřady?

Hnutí se opakovalo, přibírají—ctento
kráfl: r.á:z živého souhlasu.

— [Dovolllte tedy ho zavolat! — do—
pověděl camel—lengo.

Nastalo Fticho očekávací. Sed'íce na,
svých křeslech rj-allneminence, tak i dru—
Ž'ÍrCíjim preláti, měli. oči upřeny na drvé
ře', vedoucí do stanze Heli-odorovy, tam
tudy totiž měl vejíti poustevník.

Člověk, jenž před nimi stanul, nepo
dJob'allse svému druhu—,kážílcímu po bv
lm Gesnamehovvě'. Byll' předkem značné
nižší, než on, ale .athletioké stavby a
pleoí :taxkširokých, že činil dojem hrbáč
kxa, při nepoměrně dlouhých rukou &
veliké, jak; obrovská dyně kulaté hlavě,
celkem oblez'lé, jen věmečkem řídkých
ryšavých vlasů ovroubené, kteréžto zase
vlastnosti diod-'árva'lymu vzhledu rnleořb-y
čejně mmosrtléh'o trpaslíka. Rysy jeho
obličeje nepnalvridielné,ošklivé a ostře
akcentované měly neklamnou pečeť se—
mitského původu, ale ne v uš-l-echftiltejšim
jeho výmazu, jak u Amabů, nýbrž v íom
karikaturám itypu, jakého (nabývá tvář,.
shl'ížejílci se v dmutém zrcadle. Z celé fté
postavy„ rtalk dámě? al nepříjemně vypa
dající, jlfma'ly a vábriuly pouze neob
vyklým :třpyjtem & krásou; oči:. Nepříliš
veliké, výrazné, hluboké, měly v. sobě
j-alkousi nadlidskou sílu a půvab, jimž
nebylo snadno odolati.

Talk veliká lbyla síla ta, že důstojné
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.shmomážldlění',jež přece zastupovalo cír
kevní moc a vládu na. zemi, jm oo sta
řec ve dveřích stanul. bezděčně povstalo
& jemu se uklonri-lo.

— Posaďte se, otcové! — mola—lvca
mea'll'engo. — Ty pak, svatý sbamčne),vy
stup na. řečmúště,pro kazatele zřízené, a.
zjev nám, s jakou tě 'k nám posílá Pán-!

Stařec se 5 místa rnehýbal, jako by
byl? k „němu přirostl'; stál vám tam zma
bočen 's pontěilmd vvnsedlou loparůmu, jak
u mnzáků vídáme, cshlavou rvtutéž strap
nu mvu'ácemaou'.,jako by nemohl její tí'hy
unést. Věru, divná protiva byla mezi tím
důstojným shrmnážděním, představují
cím i „přitěžkých pro církev dobách ma:
jestájt nejvyššího senátu jejího, &tímté
m'ěř odporné tváře člověkem bosých no
hou, use žíněnou haafl'e'mmmna neřom'emném
trupu a bílým pláštěm, jenž mu s ramen
v těžkých wapeoh po kotníky sahwlr.Ale
bylo cosi v rtom mevzhl'edmém muži, co
nejmocnější: k nohám unu sklánělo. Také
teď všichni zkamměli, Eddtvž se slova
ujault. Slova. jeho Mia: do prostranství
hluboce & stejnoměrně jako nárazy s.r.d
ce na won.

— I řekl mi- Pám: Opust' sídlo, mtniěmž
ti pohostinství dáno, & esejadimezi žijící
lridji, eby—s jim zvěstovol blízký konec
.SVělba!

Neboť aj! vztyčil hbavu Baal ;a\ .z
mrtvých vstali služebníci jeho a. nesle
chehn'ost světem vhadruje. I dána jest
'temnosti' moc a světle.zdání, i svodí' mno
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hé na v krvi srpmavedlíjvých brodíii se.
ibuldie. Alle lddlo Witt-vá při Světle, “ten
zvíltězí!

Iřékl mi ještě Pán: Půjdeš (k těm,
kteří stojí ru.kormidla mých správ, po—
kloníš se jim, jako jsi se klaněl služeb
nam mému “Pavlovi, jenž rted' odvolán
jest zpomezi synů lidských. Neboť dána
jest jim ode mne vláda. &' slu-ze bebe
s—lorvomoje k mian.

'Pověděv slova oa., pad-l stařec na. „tvář
a ud'eřiíl' čelem- (» mmamomovou' podlahu.
A povotafv: — Oznámíš jím slovo, s kte-»
rým bělposílám: Nadešel čas! Meč už z
pochvy dobyt a ohně zapáleny. Nepřítel
sebral velikou sílu a. vojska niebo co
hvězd na obloze. Synové světla ať jsou
připraveni! A nechať memaří času slovy
& obřa-dovýmzipředpisy, neb vhodila ho
dirma-včiznfu!At' vzývají Ducha pravdy, aby'
myslí jejich osvítil; &n\echať jedním hla
.sem mlají: »T—enbudiž nástupcem
Pavlovýmla Duch pa'k jim ho označí.
I nazván budiž Petrem, jako ten, který
sem—pTVTIÍpřišel-', &bude mu dáno portříti
hlaaxvu huad'mnu: & srragzth Smělce, jenž se
bude o nebes-a otírat.

A tehldly přijde Syn člověka s moci
Nelikou a. velebností, & bude konec. . .

Št'aistnli, kteří do toho konce wtrv—aoii,
neboť zasednou .po pravici- Beránkové.
BědJaJvšak všem tam rtěm! I tomuto ssvěftu
běda, neboť nozpálena- jest už Výheň, jež.
jej ztráJv'íz,&—s hlubin nebes blíží se pO
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žár, i smrt, &konec všemu tomu, co bylo
.spamňdlostí této země!

Stařec umllla'l—.Oči jeho upíra.-ly se) do
dálky, jako by hledaly rtěohstrašných
obrazů. iež ústa předpovídala.

A ohilias .slov jeho unesl se vichřici po
nacl důstojným sborem. Posluchači se
děli- iatk ohromeni-.

'Po ldlelšílm m-lčemí povstal kardinál
ostijský, řtka: — Vzýveime Ducha pmarv—
dy, aby osvítil 'srdjce naše!

— Veni s'arnlc—ťeSpiritus! —
vznesl—ose z prsou vshmmnážděných.

Hymna dozněla. Trupovstal- z polcleku
senior w. kolegia .a,vztáhl! ruce lk spa
nilé, naproti isiojící postavě kaxdínála
wrikáře.

— Kamdinlál Colmma Orsinfi papežem!
— děl zvučným hlasem.

Ruce všech pumpuwáftůvlzlétl'y hore.
— Col'onma Oms'mi papežem! — opě

tovali všichni po něm.
A celé to důstojné shrmnáždění vrhlo

se na kol-ena. “Poustevník udeřil znova
čelem o zem. Toliko jeden sochou stál a
svým nachovým pláštěm zdál“se záštito
vari:ostatní dál (krvavé záře nad ieiich
hlavami usestahují-cí.

— 'Přiiímáš? — tázal ase camerleng-o.
— Vůle Boží v tom!

— Přijímám! — ronlehl se mocně a
kladně, ač doi mem velikého okamžiku
přitlumeaný hlas zvoleného. — Přijímám
.a volim si jméno Petra II.
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VIII.

'Prod!čennorudou mbajkxou houpala se.
vzducholoď v přístavišti letohrádku
Roztodkých. V slušné vzdálenosti kotvijlo
několik ifixnýchsamoletů. iHl'voučky chod“
ců vyrvmacelyhlavy a _zewJovalyna dvou
plošník, jehož přítomnost byla velikým
vyznamenáním pro pallá-cbývalého se
nátora. Neboť vlajka hlásala, že.tam me
šká pmca-okův plavomocný komisař pro
Polsko, Jindřich Stratford.

U dálností šly rychlým během. Na mo—
nawslkýohrovinách mezi Přerovem & Bo
humínem strhl se rozhodný boj. Doho
d'ové státy evmopské skupily tam ne
smírnou sílu vojska, svěřivše generální
mu komisaři .rpřivojsku, knížeti Rotšiil
dorvi,diktátorskou moc. S počátku štěstí
bylo na vážkách, ano :f-lotadohodových
států získala značnou převahu, ale to
bylo jen dotud-', dokud se r-albbrineobje
vil. V tom však okamžiku padl nevypo
vědi-telný postrach na avoisko a na jeho
vůdce. Všedko ídla-lose na útěk, ač stra
tegická situace pražádlné příčiny k tomu
nedávala. Celý oboz, train, generální
štáb &'s dálctátorm padly vítězi do ru
kou:. ZaJiIatvcůbylo na milion. Nabídnut
jim “život,přejdou-li pod korouhve pro
Takovy.

Značná většina učinila, tak bez váhání.
Ale několik tisíc odepřela; &:to z po
chnwtelznnepolitických, Byli- to křesťané..
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Všichni byli bez odkladu usmrcení elek
trickým pnoufdlem;Týž osud postihl ge
neralitu, .ač vši—ohni zajatci 'té třídy -s
diktátorem rv čele podid'ávali se bez vý
hr-ade pronokovi.

— NvedJoved'etebýti prostými vojíny &
na vyšších místech byste byli mi nepo
hodlní, ač-Élibyste „senepokoušeli snad i
o zradu, — rozsouidil' rabbi.

Dammo mu připovidoli rV\žurxnost& že
brem-ili o nejnižší úřady, Dodlpzoruiíce
slowa- smá přivall'em přisah .a-odvolávat
iíce se na kmemowowpospolitost, neboť
většina těch hodnostářů skládala, se ze
židů. Diktátor nabízel -se prorokaovi za
kuchaře, neboť slýnull' vybraným 'srbolem.
Al'e rabbi byl (neúprosný. Těla plmrbokra
tických vůdců spočimn'lia podle zavraž
děnÝClh křesťamů.

Ra-bbi vyslal do Vídně, Berlína. &—Kra
kowa. komisaře s uueobtm-ezmoumocí a se
slovy lblahovůle a. přízně. Doprovázely
je silné eskádry rvzdušné. Nebylo iich
však třeba. 00 žilo, padalo (rabbimu "dlo
noh-. A prorok odebrali se do Vídně, aby
se ujali v držen-í podalpslkých zemi. O
hlásil, že za rn'edllfouhopřibude d'o Kra
kovav.

Str-.atfřord', „pamětlicv as-luižeb, jež mu
Roztockzi „prokázal, wma,-l 1110,by se sú
častnil jeho prozatímní vlády, jejiž prv
ním úko'l'em tby-lo wpravit-i stolici a. kraj
k brzkému při'byrtí rabbiho.

[Několilk nejspol'ehlivěiších osob Sešlo
:se u miliamďáře &&projednání- pilxmýoh vě
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cí. Sumidlarní,předcházející poradu, právě
se skončilo, ale Rozrtooki neměl n-irkte
rak onoho bellažem—éhorvzhfledvu, jarký oby
čejrně v takové drob'ěmívaill, Smrt Rortšil
dra, iebrož byl věrným přítelem & poddrvo
verte-lem, zasadila mu 'whroznouránu; při
tom- bmětla ho starost o vlastní bezpeč
nost & budoucnost Kalrirninu. Kdo by v
něm poznal rveselého .sybanrirtu, jakým
ještě přeď pár měsíci byl! Nrerdrarlvšak na.
sobě rozrnrrzell'osti znát a. jen. se hor-li
vostí v kultu prorokově jako kruný-řem
íkryrl'. _

— Co nového? — otázal .se Fid—rel
bamrm, jenž se za Rozbookirmdo správní
rady rbez Stnarffordova pozvání vetřel. —
Mezí .dělmrirotfvemrrvře, n'ení-líž pravfdřar?

—=Nechrtěljsem seo tom před dámami
zmíňoVa-t, — na to h'ostirterl'. — Zprávy
i-sour .zlé. Heslo >>Za. prorokerrn!<< rprřetlu
močeno na. jazyk proletariátu, zní:
»Vzhůru na kapitalisty! <<

— Tobě“zlé! — podotkl! Kwašniewski.
— Ale lie při rbom druhé rhes—lo:»Han-dy
nrarpověra! <<A rtohle je dobré!

— Já myslím. že každé »haiidřya ie
nebezpečné & zlé, — ozval -sr.eStraíford.

— Máš pravdu, jako Vždy, důrsrtoiný!
— ruklnoni—lse ponírženě Finkel'baum. —
Nikdo nás n-epředřstihnerv horlivé službě
a.podách proroka!

— Od té chvíle, co byla naše vojska
prorokem rozbita. a naši rpolirtlctípřátelé

povraždění! — myčel z 'kourtupisklavý“bla-..s
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Všichni udiveně zahleděli se tamvtu
stranu, odkud hořejší poznámka Ídloléa'da..
Zai polici 's knihami- sohOu'len ve volrbai
'rovské křeslo hleděl na ně s výrazem
nepokrytě radosti & vítěz—oslavyhrbáček
žlučové pleti a pi'ohlavých očí.

Byl to Zdislav Poraftyňsk'i, postrach
průmyslových králů a senátorů, jenž se
byl nepozorovaně do kabinetu vplížil za
té, co se tam- hosté .z jídelny scházeli. a
jenž se těšil ijako Llcloulčďk,jenž na něja
kou šelmov'iunu.proti učitel-'i-smýšlí, že si
bude moci dobr-ati shromážděných sená
rtorů. Všichni byli zvyklí jeho špičkám
&polykali je, aby horším ušli, než tento
kráte 'byl'o rlaohuopřes míru. *Plvaxtina po
ražené. smrtelné rám-y čekající, rto byl
přece jenom vyšší cynismus a. znamení,
že člověk ten nemá ani =zbla lidského
citu. Ale hrbáče'k neoapustil,

— Hová-dko vystrčilo růžky! — d'a-bal
\dlále, ——Škoda! Tak pěkně se na svě-tě
žilo! Dělník 'deřělllávall »pamšttinua 18.100
kdysi sedlák, při tom držán hezky opo
dál- dieli'kárbmíichočí, aby pohled: na jeho
bídu! >>nepsul<<slastnýoh dojmů poobědto
tvých. Pro vás bylo slunce — pro ně
sklepní ztuchlina; pro vás estetika ku
chymě & užívání, [pro ně rmut a hlad! A
rteď tomu konec! Přichází hlasatel vy
svobození, .a' fti nevděčníci k němu se
valí, místo aby wtvořili ze svých hrudí
železný“ pancíř, na.- obranu— předsta
vitelů společenského pořádku a. mo
cil Těch nevdrěičmíkůl “Za. tolik
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dobrodiní! Místo aby vašeho bohatství
hájili, uchrtějí'je pro sebe uohváů't!

Tu li'llŽbouře nadobro vybuchla. Div že
hrbáčka za dveře nevystrčili, ne-li s ok
na druhého patra. neshodili. Než sená
rtor wFi—n'kel'baufm,oba-antnrý .a jako vždycky
rozvážný, poopíšil si z jiného soudku
natočit, aby všeobecné pobouření lehlo.

— Z toho, co víme o jednolitě organi
saci &pružné výkonnostisprávníh-o stro
je prřesvěrt'lého proroka., tvyxsví'tá jasně, že
úloha mše potrvá. jenom několik 'dní! —
ujal? se znova přervazné osnovy domácí
apán. [Nežli k nám Nejsvětější přibude.
povinni jsme udržeti 'lid na uzdě, nedo
pusrtiti, by [k nějaké srážce došlo, 3. ne
zavdayti příčiny “kstížnostem.

— Praktická rada- e. pmoívedení .její
půjde jako po más-le! — posmíval *.sene
napnavitelnnyhrbáček — Zdá se, radiové
íonuografy pánů „přestaly konaní svou po
vinnost! Můj iunguj-e, i vím, že ve Var
šavě &delži tvypukly vzpoury, že v Da
ibrové dělníci povraždili svoje dozorce
& z Ošwiecima valí se dám na “Krakov
.a:že tu před“večerem budou! Ale patrně
mšeoko jde jako .po vodě!

Shromáždění pohlédli na. sebe, jakoby
vlk na ně deoh'l.

— Je. ., je. . rto pravda? — rtázal se
Rozbodkého Kwašniewski, jemuž jazyk,
kdykoliv byl rozrušen, na. trepkách
chodil.

Domácí pán. & [Finkelnbaum rnrlali na
sebe.
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Posrtarvení naše cile'oprawfílw fmwdné, ne
řjku-lri-hrozné, — pravil, rozhodiv bez
radně ruce. — A'le máme dostatečné
množství milice . . .

— Jež chrání mčsdsase strany Ošwire'
cim-a, — dioda—lFinkelbarwm.

— A stane se jedno z obo-jiho: milice
bud' přejde k dělníkům, až se přiblíží,
nebo je ze strojových pušek rozstřílí. V
onom případě netřeba se nám o nic sta
rati, neboť hodinku po rtombudeon-ašem
osudu rozhodnuto. V tomto povede se
nám stejně, jenom že jemnější-m způso
bem: elektrický proud učifn-íživotu naše
mu konec zrní-stomzsápámí za živa! Ne
boť nebud-ete se přece, milí přátelé, do
mýšuleti, že by rabbi mínill nás chrániti
pomsty. lidu.

leohé mlčení bylo mu odpovědí.
— Ostatně, nač a pmočoddávaxti se do.

mněnkám .a-dohadům? — vefdlldále svou
nemilosrdný poměváček. — Zda není
prostší, Nwodiiti důsledky z pravdy? A
r1:0přece větrná pravda: ve všech .bajlkán
ských zem-ích, v Budapešti anfteďri-vreVíd
ni začal lid tím, že smetl kapitalisrtya že
přes jejich mrtvoly šel v úsbrety světa
pánu. Kde se pokusili o ddporr. tam re
presalie nabyly rázu -sveřeposti, ijakého
neměly ani“nejhorší časy komuny. Jen si
vzpomeňte, co se' dalo rv Bělehradě!
Braňte se rtedy, braňte, partres consorip
&! I ovšem! Mmě je všeclko jedno! Pro
fesor Kwašniewski neuspěli udělajtil ze
mne křesťanského mučedníka, ač sto
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chutí na fboměl, ted' však sám- Spolu s
milosv-aným švagříčkem z'lmsím, jak asi
chwtná mučednictví! Sladlko umím-ati u
vybrané společnosti! říkali markýzové za.
teror-w francouzské hrůzovlády, “když je
makládali malkáry pm pami guillotinu-l

— Máme přece mezi sebou neidůsioi
šího komisa-ře! — vykři-ld zouďadle Roz
tocki. — Má p*lfnoumoc! On Nejsvětěj
šího zastupuje!

— Tlaik jest! Tak — 'kř-ičeli všichni.
přeoházdia'lce náhle old'.moufal'strví k na.
lději. — Neidůstoj'něiší předstaJmie oso
bu Nejsvětěi-šůuo! Proti němu; nikdo fpo
vstarti nemůže, neboť by se stavěl proti
světa pánu!

— Staré děiti! — pohodil pohrdewě ra
meny hrbáčeík. — Rabbi moc dá na své
ho komisaře! Což nemá dosti lidí kolem
sebe? A jsou tací., jejichž luby-tí jenom
ruce uvvolňurie!

Tato střxeljba.byla namířena na, Strai
řorvdja,jenž :d'osu-d poslťouc'hal rozpravu,
nesúčastňuie se jí. Slov mu svě'd'čících
mezasl-eoh'lt, neboť povstal fv “kabin—etě
všeobecný šum: se všech “stran (se .ho
dotazovali;

Dámy přiběhly :z vedlejšího salonu i
obs-tourpily ího, Idíoprrošuií—cese slova. u
pokoiení a potěchy.

Strařřord dodával odxva'hy.
— Zprávy (nadiiofon-ograh isou kaž

dým způsobem upřilišn'ěné. Posllal jsem
rozkazy, Havíře aze Sierozy & Ošwrijecima
zadrželi, V Dabrové pořádek obnoven.
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Podobné zprávy čekám každé chvíle :
Varšavy a. LOdlŽe.

'Poslouchali ho s utajenýtm dechem.
Když domluvil, ozvaly se nadšené výkři
[ky .na. jeho rpnočesrt.

— Hle, muže hodného svého poslání!
— Vědlěl Nejsvětější, koho vybrat!
— Pod ochranou jeho můžeme být

bez stamos-ti-l
— On nás luze nevydá!
— Důvěřujeme tv Nejsvětějšího, jenž

takové má zástupce!
Vřava. danou-pila svého vrcholu, po

tom však ul'e'hla. Tu vyloží-l Swtrafford
sín-učně, co vše- .za těch pár dní od svého
příchodu zařídil, aby lid byl uklidněn
a. aby opatřeno bylo živobytí na čas pro
rokem pobytu v Krakově, jazkož & aby
vybudováno bylo barák—ovéměsto, jaské
všude, kde se rpmrok objevil, musi-lo
býtti zřízeno.

Tu fbyilžpřerušem
— Dovoleno-l-i se zeptali, — pravil

archivář bývalého senáxtusvým dubovým
hlasem. — :zd-apodni'lmurty také přísluš
né kroky “k připravení duší na; paří-chod
N ejsvětěj šího a. k odklízení & Wyu'nýc—ení
toho, co se jeho velikému duchu “hmmsí&
pnotiví? Abych .se srozumitelnější vyslo
vil, bud'ou-li občané podezřelí z tvrdo
šíjného lipěnlítma-ohavné pověře křesťan
ské před soud“ pohnán-i, by s.ložilliiočistné
vyjádření a. odpřisáhnurtí—,jehož se pán
světa domáhá?

Starý učenec hleděl pronikavě:na ko
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misaře, zabodávaje se mu očima, jaLk-o
sondami do mozíkm Sntrrajfuřord čásek
mlčel, jakoby 0 odpovědí uvažoval.

— Jakým právem se mne, pane, na
to ptáš? — odpověděl posléze.

— Tým-že, jakým ti, nejdůstojnější.
dávány všecky otázky, které jsi před
chvílí zodpovídal.

Rána. seděla., S'trařňord kousl se do
rtů, zbraně však nesložil.

— Tázali se. mne členové spa'ávní rady
a přátelé. Ty však, pane, nen'á'lneží'šk
oněm ani k těmto, nemám tedy chuti
nechalti se od' tebe interviewovat.

— :Pan Kwašniewski we'I-ioenemístné
vybral si můj dům k intemviewu,k němuž
třeba si napřed vyžádaIti svolení osoby
tak „důstojné, — poznamenal ostře Roz
tocki. — Pmosím pana archiváře, by při
ště pamatovat, s kým má čest jeřdin—ati.

T-ed' zase bylo na. Kwašnijewském za
t-ati rty. Byl zvyklý na koně se dáti vsa
diti [rozhorliti- se), kdykoliv byla řeč o
křesťmech, vyraz-uměl však, že tento
krát příliš daleko zajel. Svěsil tedy hla
vu &*jen pod nosem br-oukavl', vy-lévaje
si svou- žluč: — Jeho důstojnost jaksi se
mi :pří—lišVYkrmcuje & 'diplomartifsuj e! Se
stra; fj-ehlokmotřila. se s kněžími, teď je
z ní přítelkyně & rádkyně prorokovxa . . .
možná, že oni.-sami ji tam nastxrčili za
svými obmysly . ., Tak, tak! Třeba, míti
oči otevřeny. . . A jestliže mi něco do
očí padne. . . O tom 'bud', důstojný, jist,
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že si toho pro “sebe .nen-echám a že dáš
kůži na buben!

Zhřirbělý (starý jako hřib) archivář use
nát-u čast-o 'bnučíval ve společnosti, když
ho nikdo nechtěl poslou-chad,a tož si m'
kdo jeho 'mumlání nevšímal, Všichni vů
bec na něho zapomněli. Jeho rzuřivé na;
padtení Všemohoucího .v Krakově náměst
ka rabbiho vyvolal-o dojem eo nej-horší.
Od Straíforda všeho čekali, proťtekoe i
ochrany života, íjnaktož&lklíče k vl-ádlcolvě
lásce a přízni. Proto všichni obra-celi se
ku vzcházejícímu slunci, každý jeho pa
rprs—ek,každý úsměv, pohled (a'slovo chy
řtajíce. Od starého protivy oldvraceli se s
nevolí, ne že by jim bylo šlo o křesťany,
ale že jim mohl jejich nepřítel uškodit.

Ale kdosi přece si na něho vzpomněl;
Jediný člověk v tom shromáždění, jenž
se zna—1za příslušníka té šek-ty: Pora
tyň—slni.

Hrbáček přistoupil 'k osamocenemu
profesorovi.

— Nu, eož, ohristoiobe? — pravil,
kliada mu ruce na ramena-„ — Vid', že o
rtom přemýšlíš, ja'k bys Srl-raffomda co
nejšikovněji u proroka nařkl, že pověra
.podpanulje? No, uhodl jsem?

Starý podíval .se na něho pronikavě.
— A kdyby &tak? Di-viJ .byLsse snad?
— I toto, vždyť vím, že bys toho jen

*tehfdla neu-dělal, “když 'bywsnemohl! Při
té příhodnosrti neopomeň i o mne slovíč
kem zavadil-,i. Či -se snad mýlím?

Starý utrhl !se jako pes na řetězu.
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— Nemýnlíš se, pene Pmatyňski. nic
se nemýlíš! — law-čel, .zartínaie .pěsti. —
Dávrno na. tebe myslím a pouze čekám.
až má hodim uthodí. Vš-aJkuž není da
leka! A až ohlví'le ta. n.a.deid'e, potom si
pořádně pooprafvím na tobě, věrný cti
teli lVlís-trez Nazaretu, žaludek!

Hrbáček zvážněll, z jeho oči, ulic/iva,
iícíoh na pergamenovém obličeji řena-ti
kově, zanikl-a šelmovina.

Dosud jsem na rto mepamaltdvel, že
Mu patří-m, teď však chci toho rpamětliv
!býrti, — 'odrtušil tiše. — Krisvte, buď mi
v rbomnápomocen!

IX.

Ve Vídtml uřdlály se vážně změny ve
.způsolbě rabbiho žirvota. Olbozové město
pravd-e mostlo, jako v Budapešti, roz
kládaiínc we'í'vebaráky & stany po širých
nivách Para-terme Brigittentwvm ale on
sám usadil se v císařském.hradě, kdysi
poslední residenci nejvyšší rady jiho—
něcmeck'ých států. Veselá. otolíce .naddu
nezíská zůstala. celkem nedowbóenarevo
lučním převratem, “jenž jiným- hlavním
městům evropským- itoliík nenahraditel
nýdl ztrát přinesl, znáčivvětšinu kultur
ních děl. Vídeň přešla i rteď bez výstřelu
má novou vládu..

Neporušen-y zůstal-“y kromě islam-eho,
nádherně vystaveného císařova „sídla i
skvostné budovy museim', ohromný po

—- '13a1 — 5'



mník Marie Terezie, radnice, parlament.
jakož' Lopera a svatoštěpánský dóm,pro
změněnýv historidké museum. Také »rín
gy<< [okrumí třídy) hýří-ly ve vší kráse
své, plné mušnosti a ?výstawntosxti,'kypíce
životem svých kaváren a:hotelů a pozla
covan-é paprsky sluneční jese—ně.Jenom
lidské vlny plynuly mohutněji a hutněji,
nebot značná část davů, za prorokem se
táhnoucích, naš'l'a si v stolici příbytky a
meškání, &&nad hraldmíhranou místo :zla
tého praporu dohodových stá-tů evrop
ských vlála černo-rudá korouhev rabbiho.

Edit—a'—rprovázela rabbiho do Vídně. U
činila tak .přes- žirvý odpor “bratrův, jen-ž
s největším lbolem viděl vydánu ji na
pospas zlomyslných pletioh a. pomluv.
Nebylo ho arci tajno, že poměr její s rab
him není nic jiného, než bratrské přátel
ství, ale věděl rtaké, že svět nevěří v te,
kové přátelství mezi dvěma mlajdlýmilid
mi, a dobrá pověst Editiina zdála se mu
býti příliš drahou záplabou' za její u
zdravení. Nemohl jí však přesvědčiti,
naopak svolil na žádost Gesnarehovu,
jíž ona vroucně podporovala, na několik
neděl se s ní rozestat, namlouvaje si,že
rv Krakově její styky .s rabbim ustoupí
změně, po níž tak ltoužil Pmomoklminil
přebýti v Polsku do jara, rozloživ svoje
vojska po obou stranách Karpat. Zatím
hocha-1 se spaní-losti Vídlnlě, jíž panoval
jako báječný východní samodhržitel, ha
správněji řečeno, jako nějaký Bůh,
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Mithra. nebo Baal, xu'jehož nohou. zástu
py padaly

Eddta. viděla z oken. svého bytu, hle
dícího na veliký dvůr hradní, jak se bož
skou pooton obklopený vážně procházel
tím mrav-eníslkem lidí, tobestímáje se jako
oslonou — chválamí. Viděla siné ob
láčky kadidla, jimiž byl na „potkání ví
tán, & velikánská slunce elektnická, tza
nš—Jcotvaunaá.po obou stranách, kudy se
bral, a. oltáře. postavené na. veřejných
náměstích & křižovatkách ulic, a; na těch
o'litá-říchjeho sochy, náhonem z mramo
ru vytesané nebo ze spěži ulité, svěžím
ikvíutím ověnčené, rrůznjcxbarrrev—mými lam
pami oslvětle-néa. stále obléháné davy v
nadšení se rozpilývajícíjoh ctirtelů jeho.
Edita tak velí-ce podléhal-a, jeho vlivu,
že se ani nepozastav'ovala. nad vynáše
ním “hona. úroveň boha, na zemi sestou
plélho, lbY přijímal poctu-, jedině T'vůrci
světa náležející, neřku-li, .by se tím po
horšovat-la..Sama v ústraní svého pokoje
ruce k němu naJ modlitbách spínála,
pevně věříc, že ji, Ibyťvzdálem — slyší,
& prosby j'ef'j'ílvy-slyší. Samá však ne
chtěla nikdy >>Nejs-větějšímu<<t-ovarýšiti
na jeho ví'tězosljalvných obchůzká-ch, ač
toho od mí žádal a. u sebe ji míti si přál
ve chvílích, kdy mu vzdávám bolid. jenž
den ode dne nabýval víc .avíce rázu bož
ského fKJUilÍIL.Nechtěla 'k tomu svoliti ne
z náboženských důvodů, těch dávno již
nepociťovalla, má z přirozeného odporu
proti vy'strkovámí své osoby na. veřejný
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podíly, nýbrž jedině z toho důvodu, by
jeho osloně (ammole) ani paprsku ne
vim—ala. Po jejím sou-dn všedka čest &
.z-me'l-ebal, jimiž zahrnován ten mesiáš,
Spasitel lidí & bůh na zemi, nestačily
jeho .uadilídským rozměrům.

Zatím úcta ta každou minutou nabý
vala (rám okázalejšíuhoa všeobecnějšího,
víc a více toho pozemského boha povana
šejíc. Den jak .d-endostavovaly se do
hradu nesčetné deputace, vše, co =jen lid
skou mocí, nadáním, postavením vyni
kalo, bilo před ním čelem do rp-rachu
zemského, On pak nesrtáv'a'luž prostřed
zástufpů na paty mu nastuoujícíoh, ale
vystupoval na pozlacený oltář, jen jen
diamanty & perlami se slihota'jící, talk
pyšně vyšňořený vémrými slluožebnicemi
jeho kul-tu. Tam u lvýklenlkiu.,upraveném
jako kdysi v katolických kostelích pro
soohy svatých & .světic Božích, umístěn-o
bylo oibocrium se sv. hostiemi, křesťan
ským knězem posvěcenými, v pozlacené
slnřínce, na (které on stával. A kolem
něho :pláll'ynesčetné wslnolvňsce,šelestily
rvětrm kolébané 'k-orouhwea kaditelnice,
jimiž na- sta rrwkofwodíměřeně mávalo,
tvořily jakoby vonnou: clonu, zastínající
je'j očím diváků. A mi z poza toho dýmo
vého obleku ozýw'atlee s výše silný hlas,
jakoby bmomový a lahodný, jako zvuk
stříbrosrtrutrmýoh lharf, to mistr, prorok,
'bůh promlouval ke svým věrným.

Edita nepropáusla žádného z těch vý
stupů, z nichž každý naplňowarl *jdji ST-dr
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oe nebeskou sladkostí. Schována za zá
clonou v komiku otevřeného okna- protiv
oltáři, lovila ušima \ZV-U'kystříbrných trub
a hymnů, jimiž se na počest božského
poslance povětří zaohvívalo. Před očima
jejíma rozvíjel se obraz předtím,—ékrásy.
Nia palácových nádvoříoh &na okružní-oh
třídách daleko a daleko, kam oko jen do
hlédlo, klečel zástup nepoměrně! četněj
ší, než nedávno pod Budapeští Na tisíce
pestrých praporů třepalo se na pozadí
nebes, poutíaj'íucezraky živostí barev. Vý
solko pomavd tim mořem lidským jiskřil
třpy-tem zlata .a diamantů ohromný ol
tář. Ve výklenllowpak, na který jej rv o
kamži-kur vynášel mechanický pří—stroj,
stál on, núlovamý, \zázračný, božský v
oblacích kadidlového dýmu! A Edita
zřela, jak se před) ním pltazzilý všeho
světa mocnosti-, jak mu hol-dovali před
stavitelé & zástupci všech mem-ía všech
vil'ánd,jak před ním na tváře paldzali ži
dovští rabíni, osvědčují-ce, že vidí v něm
Mesiáše židovského, & skládajíce k no
hám jaho posvátné knihy, jak svatokrá
dežní křesťané, “kněžía biskupové, ubra
ní ve s-vá obřadní roucha. hilavsirtěse u
jeho nohou Krista odřítkavli,slibují-ce, že
od té ibud'ou Ju-du- Gersnareha pokládati
za svého jediného pána & boha. Ne tak
dávno ještě podívaná na to byla by jí
až do útrob otřásla a jí odvrátila od
člověka, jenž se dával ja.-ko:bůh uctívafti.
Nyní však jen podněcovala žár, duší její
bál-tající.
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— Chceš, anyoh tě povznesl na pre
stolf majestátu, bych tě podle sebe na
ten zla-tý oltář .pmrba'vi-l&úctu milionů k
nohám ti položil? — tázal. se jí rabbi.
Dým ílaaydliudllabude tě dvívart, sbory bru
dorwtobě pěti pochvalné hymny! Já bůh
bohyni z tebe učiníml

One. však nechtěla svou :lirds'kounízko
stí zastínit jeho božlké 'slávy. Nechtěla,
ač nejednou na to naléhal &závažné dů
vody, apmočtoho holdu jí „žá-dal, ljíí uvá
děl & rozkládal. Ale jí stačilo k němu
se THDd'l-ifhi,když ho na. očích neměla., &
na kolena: .padatí, líbají-c jeho svaté
nohy, když se jí blížil.

On.- tvšafš opět a opět vracel se ke
svému.

— 'Poslyš, —1pmvil “jí jednou, když
vedle sebe _seděli, neboť něžností jat
zdvihl jiskolen a posadí-l jived-le sebe
na. nízké, měkce. |vvystlanésedátko. —
Slyš pozorně! Dvojí je živel života;:slon
čení jeho dvou pólů stává se zdrojem
moci. Hramovládny Zeus, jakož i bo—
j-ovný-O-din & 'krvelečný Moloch &všichni
bozi, co se Ijim kdy lidstvo klanělo, —
všichni měli u sebe nebo vedle :sebeženu,
at'si to byla. viřl'náAfrodita, nebo v stří
břitých paprscích se koupající s—ty-drlivá
Diana, nebo mat-ka všelikého života Ta
m'<t, vše jedno! Vždy s mulžss'kou silou
snoubiíl-a.se ženská krása, čerpající “zesvé
:slabosbi kouzlo—amoc. Zdali má romwmíš?

Neklan-fila hlavu a znova se mu zadí—
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vala: do obličeje, v němž viděla otevřené
před Sebou nebe.

—Azd-a;ž Oni time-11kučini17—mlutvil
mústr dáJle. — On povznesl ke SVým VÝ
sostem dítko země, pannu. jež byla. Mu
mabk-oui,postavil ji mezi svou velikost a
údolí slz, jimiž se Jeho vinou ta'bozemě
stall'a.Byltě sám příliš velký, bv Jeho ve
llebnost moh-ly :snésrt točí, stvořené z niče
ho; avšak žena ta při-clonila. jeho jas,
ldovolují—o stvoření partii-bi na Tvůrce.
Tak zartemněslé Sklo dovoluje nám hale
děti do nslxunce, jehož lesku by rprosté
cko aSiCmesneslol

Edit-ou .proc'hvělo zadna-azení. Do jak
závnarmýohvýsostí zalétala, nesena. moc
nou rukou božského muže! A'le mohla.
'liž se 'diVÍItti? Zda. neby-l všemohoucím,
neposlouchatly ho živly, rslfwncei. země i
nebesral? A poněvadž ji povznesl kso
bě, *zd'ali.se nestala tím sama velkou &
svatbou jak on ?

iMistr pak mluvil—dá'le hPa-sem, z ně
hož pýcha. Zmčelralz— Já nebyl- -j.semnu
cen podjnobití se zkoušce pokoření & zni
čení- s—amasebe, již se tarmrten nezaflekl.
Mne nenosila v životě svém ženra. Tělo,
které nosím, propůjčil má jeden z věrných
služebm'ků, kdy-si pozemský pourtníak,teď
oby'watel slavné říše pekelně pálma,mého,
jest pak 430muška jenom klamné jako
vůbec vše, co 'dámojest rm učiniti na tom
mrzkém močállovisku zemském, mně dru
chu nesmrtelné &:nsadlzemsnkékrásy &mo
ci. V ůom odmítnutí ponížení sebe byla
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velikost, ale byl v něm i pnarmen slabo
:stii.Jsem sám na zemí, jako můj pán byl
sám v propasti na,nekonečnem-tech všeho.
mífra.A 1in můji nemá prostředníka, me
-zi mou velikostí & sivnoumizioos-tíl Kdežto
tamten má onu želvu, kterou čásek svou
matkou volal . . . Potřebuji tedy, by se
se mnou, svázala. neposkvrněná panna, již
učiním svou mystickou milenkou a již na
svůj prest—ole'povznesu & u'činim ji omo
d-orvmicílidu před .tím prestobem. Mně
přinášejí kadidlo, tobe nositi budou rů
že & :sl'ajdiképísně i tiché vzdechy srdcí
zápasy životními zmařených. I staneš .se
světlým 0lmívem (»t. j. kroužek, zveno)',
spojujícím nebe se zemí!

Edita poslouchala mlčíc v sladkém,
zpola snivém vytržení. Světy sklánělý se
k jejím nohám.., a tam 'h-oňe, výše
nežli mysl dloletěti může, stál on, mocný,
drahý, a jemu.. po boku ona s rukama.
sepjartýma, s ow-odldvánímna rtech a. s
láskou v srdci- . . .

S láskou-, 'ke :komlu? K lide-m? Ne! Ne!
K němu! Pouze ik nému jedinému . ..

Téhož dne večer našla na svém stolku
listek napsaný nepovčdomou 'jí rukou.

—-Povídá se, že všecko u lwládbe zmů
žeš. Je to pravda? Neboť tomu-li tak,
proč toho nevidíme? Míwa'la jsi přece
sou-cit s trpícími .eubývala jsi nakloněna
vyznavačům své někdejší víry. Či nevíš,
že denně tisíce jich hyne? Nevíš, že mi
sto elektřiny, jíž se &komuna, při vraž
dění držela, při vyšetřování teď mučidet
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používají .a. při popravách poziwolného
zabíjmí? Víš-lí o “tom,:proč mlčíš? Pakli
nevíš, proč se tncoptáš těch, (kteří by tě
poučili?

Teo Tí lpí-šímatky synů, jimž se nad
h'Larvvamívznášel loartův meč. Chceš-li víc
vědět & jsi-li smoLmapodali pomocné ru
ky těm, jimž pomoci ftřeiba., p-řift'lfa-čna
tento lí's'teik.ma'lachírtovýprstem jehož na.
pečeť používáš! Potom přihlásí .se, kdo
ti více ". . .

Edita; přečetba ldlmazklrárt„po sobě rten lí
stek. Napřed se nad á'eho obsahem zatra
ziala, potom však se iiím fpoh'oršila. Už
zase výtky milovanému činěné, zase lha
no'benní ho & buspeníl Mluvila. upcřeceo té
věci 3 (prorokem už v Budapešti, mluvila
s nímo tom i ve Vídni. ač jí řeč dlobřene
spouštěliai a. hlas v hrdle jaksi se zada
vo'val. UznávaJla', že"kdo tak vysoko po
sba-ven, má jisté povinnosti lk mížším, &
hleděla těm povinnostem dostáti, třeba
že se jí srdce při tom kráielo. 011 však
byl dobrý & netd'áv'ařlúst jí na wzamlmu
tou. Naopak všecko jí upřímně rozpo
věděl.

Pramifl, .že vláda, již zal-ožil, .ajby vy
prosti'I' lidstvo nzpou-obytělesné i duševní
a k štěstí mu ud0pomuchl,se všeoh stran
jest podmínovámyav .a celou.—sítí piúnlů &
spiknuií obetkárra. 'Pikle .tv, pravda,
vznitkw neměly, aniaž lk nepřátehskému
výbuch-wdošlo, poněvadž on jako Ívládce
po všem oko nese & poněvadž moudrost
imho umí v-čanszlu pňaldídházet, v zár-od
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ku !jfepotímaljíc, ale co .plaltnyo,že jeden
plevel! vykoření, když hned jiný zase na.
jeho místě 'hllalvruvystrkuje, rbaltcžejiné
porady nemá, než vinné tresbaxti9. bez
mocnými vje čin-irti.Obecné rto zdání: zlo
synu sluší upa-ání! \Komnmsvěřeny otěže
vlády, “tenmá povinnost potír-a'ti, co dru'še
otravuje & obecné blaho podrývá. A on,
Gesn'ameíh, povinnost rtu :p-lní fa.plniti bu
de, at" to jak bolí & nechaůsi nepřátelé
té samoobraněi dávají ráz náboženského
pronásledování .

Tak odpovidal rabbi ma.dávané mu o
rtáziky. Edita. dobře věděl'a', on.-že pravdu
má, věděla to .pcrve,než se ospravedlňo—
vaditjal. Ale i to věděla, že předpojaltých
mižádne' výklady & důvodťy nepřesvědčí.
A srdce \jí uboléwatllo nad křiv1dou-.která
se tomu člověku dáalsaJ.Co z toho, že před
mim na rtváře padali, když ho současně
rv-nepoctivý plášť oblékali?

V'še rto ještě jednou zařhamruňona. mysli
mladé ženě na té, co četla. nepodlerpsaamé
(psaníčko. Co na ně odpovědět? Musí ty
lidi vyslechnout. Mýfl'ilise, ale byli ne
šťastná. Třeba bude vyloživti jen. ještě
jednou tolEJn-átOpakované důvod-y & na
kafparti. dá-li se, ftmodlm bavlusámu na ty
rány,

'To přece .by110její úlohou, &.byla vše
dka šťasrtna, že :ji může vykon'a—ti.Vždyť
on sám nazval ji 'ou'od'dvmicía. ohnivem
mezi nebem a zemí! -A líbezné tvář pa
nenské Matky vyvstala před jejím (dřu
ševm'nn “znalcem.u věnci hvězd, jak ji ví
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dala na stan-ých vlašskýeh obrazech.
Vzpomněl—a „sir,fifaJkse k. % (Neposkvměné
mala hrstka pdbožn-ých rbam v Lkaplličc-e
na Wolské a -s jakou vroucností nes-1 se
ze všech úst chorál k její poctě. Proč by
se neměla i ona stát útočištěm .duší bouří
zmítanýeh? Nua;žadný způsob nemehJ-a
jim odepříjti pomocné ruky.

I přiftixskl'amalachitovy pnsten niaslí
stek & odešla. Večer přistoupila, k ní
jedna z žen, k 130le jí daných.

— Díky rfaobě,paní! — zašeptala. —
Syna mého čeká 'soud' a smrt. Spolu" s
ním čeká týž osud—synů, mužů, bratří
rodin mně blízký-eh, ó, velice, vxeiice
mnohých! Tys nás všech čálka, iy jediná.!

Byla to starší už žena a zdála se býti
nalbbimu:celk-em oddána. Nikdo nebyl by
ji v podezření bral' z tajného vyznavač
stva Krist-ewa. Edita dlahase s ní db řeči.
Vykládalua :ií, že ne víra, .asl'eruceni se
proti vlád-ci přivedulojejiho syna do ne
bezpečí; “Pro víru nikoho neusmnrcuií.
J e-li vyznavačům Kástowým snášefti i-a—
'kási příkoří, děje se to jediné proto, že
činí ze svého náboženského přesvědčení
politickou standartu a že se proti-ví Ina-ří
zením vládcovým. “Patrně třeba je za.
chcráníft,& ona, Edi't'a. neprodleně to učí
ní, rtřebas se jí bylo obávaíi lvrýmluvN ei

:ry—šůmlbud'e zapřífti se všech nepřátel-l
SkýCh záměrů .a připovědě-ti vládci nlaf
prostou poslušnost a věmosft, a (potomje
propustí.
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Pravila 'to pitíměrtrivě& plná 's-ouúrtu s
matkou, slzami zrasliutorua- -m gsnúlování ii
prosící. Byla pevně přesvědčena, že při
znivá odpověď ii uvpokojí & radostí ma.
plní. Ale 'polkojtskák nemalému podivní
jejímu, vyslechnuvši rtak ;potěšná slova..
rozplakala. se ještě wsed-a-Věii.Mladá že
na. se 'k vnísklsonála, dotazujíc se. proč
že se tak rozželilna.

— Už fvmdícm,že mému Hamzímu po
moci není, ——llcalra..

_- Proč, lady-ž wiipřimášími?
— Poněvadž on nté přísahy nes-ložíl
Edita pokrčirla nameny, — Inu, když

od vzpoury upustili nechce . .
— On se nebouřř., pouze Bobra-svého

zříci se nechce.
— Bialilkyl— na to Edírta netrpělivě.

— “Lidé neumírají „prokřesťamst'vrí,nýbrž
pro “bouřemi& focení proti vlád-cí & pro
odlporování zákonům jeho!

Stařenka mawa. zawtě'la hlavou. Byla
to prostá žena, která celý věk svůj pro
žillalve službách hradních. Neměla o ni
čem swéhomínění a kdyby na krásně ia
Lkébyl—a.měl'a, nebyla by si troufala s ním
se vytasi-ti.Teď však běželo o její dítě, a
to dodalo ii sm-ělosti.

— Prosím za prominutí-, nnluostivá, afle
můj syn nepatřil k spiki'lemcům,ani se v
ničem rpmftd zálkonům .nepmowímil, & o ie
ho towaryších lze totéž říci. Všichni byli
pro víru uvěznění & za. míru tmm-ou. jest
liže ljíclh Bůh rbaho kříže neu-chrání! —
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ó, ty mé sladké dítě! 0, :jedíná podpora
-a naděje starých let mých!

A slzy kammly ji „ještě hojněji ;potváři.
Edita nechapalla hou-žewnatosrti. s ja

kou faillidé od sebe odlmífnazliúčast v .proti
vládních rejdieoh, přivlastňujíce si ma
opalk mučednickou palmu., které jim pře
ce Nejsvětější nemínil přisuzowat.

— Jak divně .zaltemnělý je ten, lid a
jak “snadno každému žvas'tu- uvěří! Ale
co se tomu divili, když vzdělaní ducho
rvé idb těchže bludů upadají, když lidé
vůlbec známí & Nia—ženíposkvrrňwjí se po
dezírámím- & žalobanú, _o nichž přece
musí věděti, že jsou řaleštnryl

A vzdychnuvši, ;pokymula.hlavou po
kojské & lk odchodu \se měla, Ale stará
žena vzchopisvšrise, madržela ji.

— Plos-ly-šftemne, velectěná palmemkol
Všichni o vás praví, že jste dobrá jako
andělé V cnebci.Podejte mi důkaz "té do
hroty!

— Vždyť tvrdíš, že syn milosti ne
přijme — — —

Žena vztáhle ruce k"nebi.
——'Oidlmííl by ji! Ail-e je mm dvacet let

a chce žírbi!Toliko fvíry, jíž jsem ho u
čila, 'Zůfpří'línechce. a. toho mu snad ne
budete mí-ti za zlé!

Edita vzpomněl-a si v té, co slyšela
hned s počátku 0 vymváhanémprorokem
odpřa'sálmutí i čeho sama srv'ědikyní'byla,
i »povírdailhsi, že snad na rtom, oo sta-rá
pokojská tvrdí, přec jenom [mělcopravdy
jest, a tw. .. Ano, věřil-a rv rabbiho, u
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mávalia za slušno & rspnafvedllivo,lže kult
'ten wluučovra'l 'lcaxždouodlišnou vinu, ale
byla dosud přesvědčena, že odepření pří
sahy smí wluičovati z dobrodiní Geoma
reh—ovýdh,a'le niflodqrne trestu přívozem
-tiu.Kdyby všaik stará pravdu milíulváJa. . .

Ztamyslfitlta'se na chvilku. V duši její u
zrávallk) rozhodnutí,.

— "P'oslyš, — děla-, — kde jest vězení
tvého symua? —

— V bývalých kasárnách Františka
Josefa,

— A ldmuzíjsou: tam též?
— Talk jest! Mluví se o několika tisí

cích. Jiné „žaltáře jsou rovněž nplmykře
stanů.

— Ještě dnes zajdu sama k tvému
synu a jeho společníkům!

K nohám jejím svez-lla;se stařenka
Edirba však o hodinu rpozději pra-vila

(proroka/i, že by se ráda podívala do vě!
zení, lby zlá-rušila srdce úporných a Nej
světěljšímu—je získala. Úmysl“ ten skuteč
ně měla: od žůve'víry neodhučno jest a
poštolování. »Nejsvětější vyslechl. její
žádost, .zpybavě ji pozoruje, potom. na
klonil hlavy, svalu-je: — Sbamiž ;se, jak
si přeješ, moje královu-o! — pravil. —
Mílo mi bude uvátarti vyznavače, jež mí
tvoje horlivá láska přivede!

Pozdě na noc: octla .se.Edita v „průvodě
vrchního ředlift'elevězení v bývalých ka.
sálmáoh.nedaleko mostu ošaperského. Je
jí- tam objeveni způsobil-o neobyčejný
rdzruch. 'Ceilláadministrace očekávala, ji
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na, Výsost poděšená a,-poplašená. První
střebnurtíse s vládním strojem, Gesnare
hem- řízeným, učinilo příkrý na. ní 'do
jem. Hled'ě'l'a doda-ti sumu přívětivostí od,
vahy 'těm .zbl'eďlým-činovníkům, Ptali se
ji, th'hulbooese] klaněiíce, čeho si přeje.
Odl'OUVědřělllaJ,že chce mlavšftívití vězně.

Vrrdhmí ředitel tomu odlporowailf. Dá
přívěsů-. [které bude 'chrtiií. do kanceláře.
Ale Olmastála na svém.

— Musím mezi ně a nikdo mne ne
bude provázeti.

Činovníci lhlledělí mozpačitě na. sebe.
Ale rozkaz byl. :iialsný.Doprovodili ji do
křídla, kd'e byli vězni.

— Milostivá', octmete se uprostřed; lidí,
kteří nezaslouží .amí vašeho pohledu.
[ladiež.palk rtepwe vaší pozornosti! — u
pozorňoval náčelník »vězení. — Ani
vlastně newím, .bezpečimo-lí vás nechali
samu -s těmi zatracená!

— Nebojím se! Mohl byste mi, pane,
říci-,proč vlastně byli uvězněni?

— I ano! Všichni usvědčení- jsou z
tvrdošííiného trvání fwpověře.

— Křesťanské?
— Toť!
— Alle 'iistě se také prqviníli rodením

(proti Neisvětěišímu?
— Parmě! Každý přece, jenž se ne

odlp-řilsáihn'e Nalzametskéhro, .dopouští- se
znaldy vládce &' hříchu proti! :iretho sva
tosti!

— A kuli piklle proti němu, není-lifž
pmvdla?
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— Každý, 'kdo jeho božství popírá,
kuie pikle prot—i—Nejsvětější-mul

Editu odpovědi ty meuspokojiily.A po
dávno: zrovna tak odpovidalo. tolikrát
sam'a sobě &stačilo to ji upokoiirti; v ci
zích všnaíkústech připadaly ji' ty odpově
di vytáčkxajmí, Zaml'čela .se, neboť tvóděla,
ze se od! těch lidí prov-dy nend'oví,i vstou
pila do vězení.

Na. její pokyn provázející ji' úředníci
ustoupili, zavř-evše za. sebou dveře. Osa
měla s vězni v dbširné světnici s několi
ka. zamřížovanými & od spodu deskami
zabitým-i o'kny. Podél stěn stály dřevěné
pryčny beze rvšeho ložního prádla, mezi
nimiž ponechána byla úzká pouze mezir
ka. k projití. Ač horní okna byla. otevře
na, přece bylo v místnosti k z'aílknurtí
diuono. I nebylo divu, když se tam dvo
krát tolik lidí mečkalo, co :i'ich lii'z'ba
po ia—timohla.

Edita zavolala si nejprve Han-soStein
baoha' & vyřizovala mu „porada-amod ma
tky, potom jal-a.se ho na: jeho dmhv vy
.ptávatí, pcroč Ibyli do ža-Í'áře vsazení &
naposled- oznámila jim, za jakých „pod
mínek mohou se :maditipropuštění.

Odpověď, třebas že z různých úst pro
rnesen-á, znělé; !st-eieně; o pnavdávosrti ieií
nebylo možno pochybovati. Všecky při
vedl-a. do *vězení vím, všem postaveno
podmínkou uvolnění zapříti (ii, všech
čekalo. smrt, protože nikdo nechtěl té
podmínky splmňrti.

Jekže tu již dlouho jsou? — Jedni ode
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dneška, jíní hned! od záborul Vídně pro
rdkovýun rwois'kmn.Proč že ie nechávají
rtak d'lourho na ortleil'.čekati'? — No, aby
:je trýzněním & 'žalářorv'árním zdolal-i, O
trápení tom bylo si možná učiniti pojem
z hrobového vzduchu ve vězení, ma více
se Edirba rprtáďí neasměl-il-a., omi však po
spíšilí dá.-t ji o tom vyswětlenís ochotou
vlastní nemocným &'uhněteným. 'Krmi'li
ie zkaženou: stravou aJ mučil'i ie, Kromě
celé řady nejvymyš-leněixší-ohmuk těles
ných, zvláště vynalezený přístroj elek
tridký zasazowal jim hrozné rány, mimo
130(používáno sucgesoe, by jim snášeti
bylo &strážné duševní.

Denně *ie umučili;slabší mukám podtlé
hal-i, »síllněiší je rpřebylň. Když pokusy
zluomíti jejich odpor selhaly, rtu :bna-lijim
zžílvot, protahwj'fíce mučení elektrickým
přístrojem, až pacient :duší vyldlechl.

Edirtě motalo se v “hlavě -z fběohulkrwt
ných ohavnosti, 'jež ií d'opodmbrna vyli
čoval-i. Ne! Ti 'li'dé nemlhívili prav-du.
Kanníž by .se potom poděla vieií rvrírna,kam
jej í “láska, kdyby jejich tvrzení nebylo
— lží? Ale ne! To byly kl-evety, pomlu
va! Rozhořčeně vmletLa jim to slovo ve
tvář.

Co nejblíže stá-lí, mrrkJi na sebe, Hens
pak ji vybídl, a'by s ním .z-ašLado jedno—
'ho kou-tu světnice.

— Tu l-ežíčlověk, kterého .sem přinesli
dnes .ráno odí výslechu. Ráno. nedožije ta
že by ťkomu bělmo na. očích dělal. ne
možno tvrdíti. Jen se, paní, podívej!
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To řka, rpoodlh-mul'houni, zakrývající
rbobo,s nímž si smrtka již pohrával'a. J e
ho přepadlliá a zežlourtlá tvá-ř činí-la:do
jem mntvclný. Byl .to mládeneček išeště
pě'kných rysů a rozumných očí, jež teď
mlha .zastímal'a'. 'P-luecei končetiny měl
pokryty černými skvrnami, Byl. bez sebe

_a třebas ih'oHans obra-cel, aby Editě u
kázal zraněné tělo, přece se z mákot
neprohráli.

— Toť sněť! — pravil jeden nzvězňů,
přistupuje “knim. — Jsem lékař a jsem
rtcho zkušený. Tot' nezbytný následek
nadužívání toho pekelného přístroje.

— Měl by přece rv nemocnici a ne tu
býti! — zhrozila se Edita-.

Lékař .se usmál.
— Tomu: již žádný špitál“ nepomůže!

Ostatně udonáše'ií sem už umrlčirnou
páchnoucí, :s'leřipcemnadobro strhané.
Má to rtiakésloužiti k zlomení n'aší stá
losti.

Edita- zad'ělala si oči.
— Alle totě' hrozné, přehmzné! — vy

jehla.
Hansoví se v 'očích zablýsklo.
— Ne tak hrozné, 'eiťafkože davy toho

člověka. 'i'aleo 'bcha ctí! — zvolal.
Edita chtěla na to cosi odpověděti,než

slova uvízla jí v hrdlře. Léílea-řhleděl váž
ně na ní. V poh'ledtu rbomzrači'l se odpor,
(k němuž se však cdmžila &;úbnpnost .s ní.

— Tys, ptaní.,o tom nevěděla-? — otá
zal! 'se, cbchvacuáe vmmachemruky ostat
ní drushý i slecnafvaiícíjho.
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— Ne, Ne! Nikdy! Ja'k možno něčeho:
takového o mně se »domýšleti?

A honem dodala-, berouc v ochranu
drahého člověka: Nejenom já! Ani oni“
Kdyby to věděl, nikdy by k tomu ne
došlo!

— On:o všem ví! Tu se nic neděje bez.
jeho vvětdlomía svol'eníl

— To není možno! Jsme tu tepu-večá.
sek, alle;v “Budapešti byla “jsem dlouho,
i vím, že nic podobného — _ —

Přerušil ji hořkým úsměvem. — VBu
dapešti d'álo se totéž, co se děje ve Víd
ni. Jsou tu ostatně ftací,fježodtamtud za
Gesnarehem dopmavizli.

— Že tu?
— Ne v této leasemaftě, ale v rtomrtéž

rvězení. Patrně má svoje plán-y s nimi,
poněvadž je mučí, života jejich ušetřuje.
Víme aotam od kamarádů ze sousedních
kobek. Chceš-li ste, pa,-ní, rpřes—věd'čiti,jen
se izept-ej ma Amp-ada Szeélený'inho. Je to
vůdlce katolické- ml—ádeže mad'lamské.
Dnes v poledne nás uvědomili, že ještě
_žije!

— Dobře! — na to Edita s pevným
rozhodnutí-m. — Dám. se k němu zavé
sti. O uvtáson zítra se doví! I doufám, že
v té dhvíli, ve které se o vašich urtrpenřch
doví, bude. taJké !jim konec!

Rozhlé-dlllase po nich nejistým zrakem,
rpnahnouc uslyšeti usi—ovoneb aspoň posu—
n-ek souhlasu postihnout. Ale oni všichni
posupně mlčeli—,hledíce na; ní- tupě a. bez:
naděje.
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— On je dobrý! — pokusila ;se ještě
jako rbrosečnílk, chytající se 'pOSrlbďn-ího
pri-kina.-z rozbítin. — Jistě vás pro sebe
získá, až ijej uzříte rv'slunečním světle!

'Řiadlami vězňů přeběhl tichý šum. Ne
slyšela jednotlivých slov, ale fvyrvoz
uměla., že je to popř-ení. Lékař, jenž se
zdál fbýti vůdcem druhých. odpověděl
za všecky:

— Naše slunce svírtí nám i rvtéto ža
l'árřm' kobce. A Iti-mésluncem jes-t Ježíš
Kristus, jen-žnás v bídě naší křepí asílí-l

— A jehož jsi ty, paní, zapřela z-Tá-sky
k .ca'bbímru!— ozval“ se z hloubi světnice
čís—ipodrážděný hlas.

— Ticho tam! — okrři'kl mluuvčnzíiholé
kař. — Styď se, kolego, rnevděkem splá
ceti soustrast!

— Z kteréžto sous-trasu nic dobrého
nám nemdjide! — odsekl znova nenapra
miiellny pesimistla;z nejodlehlejší pryňny.
— Sličná pami vrátí se palmě k »Nej
světějšímqm, nás pak, jen co se rozedm',
zase lkmučení povedou,

— Ne! — zvolala. Edi-ta; prudce. —
Nepovedou! *Postavím se mezi vás 'a.Gna
tany! Ať raději mne zmučí!

Pesimista ste ironicky uns-máj.
— Tobě se nic nes-Hane & ty se rnevrh—

-n-ešmezi nás a naše katany, protože tě
zas oklamou, jak rtě qdšosudklamalri.

Edit-a chtěla cosi odpovědět. ale v té
rozevřely se s třes—kemdveře a na. prahu
objevil se ředit-el vězeňský. Byl?tak He
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dý a.změněný, že se mladá žena zděsila,
háídianícna neštěstí.

— Co 'je s Nejsvětějším? — zvolala,
chytají-c se za; „prsa. '

— Nejsvětější je mella- zdrám, ale já
jsem, milostivá, člověk ztracený, jest-li
že mne vaše laskavost nezachrání . ..

— Co se stalo?
——To, že jsem vyhověl wašemu— r-oz-v

kazu, otevřev vám vězení, a zatím dostal
jsem v rté právě od vládce napomenutí,
byste se s Vězni pouze rvmé přítomnosti
a v ředtítelně dovozumívala.

Editu .pnamicnevzruši'ly kllopoty ředi
tel-(Wy, (jehož pokládala, za. minulého pá
chanýuní tu ukrutnostmi.

— Což já tomu poradím? — odpově
děl-a: lhostejné.

Ředitel; „nehnul se k ní & zašeptal: —
Poradíte, budete-li, mílostirvá, jen chtíti.
Mme to masám-ání,vám pak samé užitek
přinese, Nejsvětější meodkrý'vá svých
tajnosti arnlinejbližším-. Byl jsem b-láho
rvrý,připustiv, že by u vás |výjimku učinil.

— Co tedy ode mne žád'áš?
— Zachování nejpřísnější tajnosti o

tom, že jste byla. sama ve vězení.
— I 0 hrůzách, jež jsem tu wzřel-a?—

na to Edita, u'ka'zujíc na skomávajícího.
— Arcit.
_ Prorok musí;se dovědět o strašném

zneužívání, jež se 've jménu jeho děje!
— Z jeho rozkazu! — opravil ředitel.
— To není možno!
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Ředitel rpo'lmul sebou s 13anenou nedů
“štiklivostí.

— Každý “toví a lze to snadno doká
zeti-, t—ře'b'lasi samým Ne'ísv-ěrtěiším.

— To právě chci.
— Ale šetříc—mnie! Roete. mi-lostirvá,

že došly vašich uší stížnosti a. že jste se
chtěla. přesvědčit -o jejich pravdivosti.

A prosebné dodlal: — Osud nás všech
jest ve vašich rukou! A pamatujte. paní,
že já i moji podřízení“ jsme toliko rukou-.
ron — mozkem a. milí.

Edita chtěla to popíret, ale cosi sil
nějšího samé rvů'leieií zdrželo ji od' toho.
V mysli ieií kolxowalostá-le jed-inké slo
vo: »Důkaz!<< Ředitel, „nespouštěrjící očí
s její bledé tváře. vyhušill její: myšlenky
.i hledal, jak by její žádost vyplnil. V té
ozvalo se zvláštní znamení, rtelefonem
dané. Edita.- znala; \to mamení. Ohlašo
valo, že prorok bu,-de mllrurviti.

Živě sebou hnula. Ředitel' však polo
žil prst na: ústa a zatáhl ji k sluchátku.

— Mešká ještě důstojná. v ředitelně?
— zněla. otázka, daná tím zvučným, tve
litelským 'hlesem, .jeiž tak dobře znala.

— Mešká, božský! Ale ne v té úřa
dovně. ve (které dlím.

— Dovolil? jsi jí býti s vězni lbez
svědků?

— Není nikoho u ní! Byla unavena-, i
přála usibýti. sama.

— Stěžoveli si?
— Nedopustiul' áisem. Ale Idlošly ljí' hle.

xsy z města. a. srdce :ií krvácí.
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— U'bezpeč jí. že ,to lež!
— Učinil jsem rtak!
— Všecky, které viděla, omilostněte

před jejich zrodírnarmik nim povolaným,
potom je vsaďte do lodi, oznámiuvšejim,
že mají být v Novém Vídeňském Městě
internováni. Za .plla'v'bypřihodí se neště
sutí!

— Rozumím!
— lDávnei=tevšak pilný pozor, alby žád

.ný 'z lodního mužstva: nevzal škody.
— Ručím' za to, Nejsvětější, svou hle-

vou! _
Editě mátly se rv:hlavě myšlenky. Za

timala ruce, chtějíc bol'ermzapudti'ti tlačí
cí ii moru (t. i. mů-ru). Neiboť byla to
mora, bylo to příšerné rozčarování! Ale!
ne, To on rtěohslov nemluvil, to se jistě
přeslechla!

Zmítaly jí ba zoufalství, ba hnus a z
toho zase rpa'lčivá touha, by ji někdo 11-
svědčil z přeslechmntí, že ste mýlí. V té
však ozval .se medowým hlasem ředitel,
stačí-lí jí čten důkaz & zda je svolna
prosbu jeho sp'ltnít.

— Ano! — odpověděla po mzmyšlené,
— Dosud jsem na, nikoho v kukle neoho
dila, teď však se okuklíml Ale spod !ied
nou podmínkou. Chci vidět Arpada
Szegl'enytilho!

'Ředi'tel seplial ruce.
— Alle toť zapřísáhlý nepřítel Nejsvě—

těišíiho! Neit'vrdošíiněi-ší 'z úpomnývch!
— Právě proto!
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— Není. možná!
— Tedyr nic nebude z naší úmluvy!
Ředitel: naklonil se k ní .pokorně, ale

zároveň též zuřivě: — Nebylo by možná
někoho jiného místo něho . . . ?

Zavrtěcla hlavou.
— Mám od-ejí—ti?— taz-ala. se podráž

děně.
— Ne! Ach, »ne! Dov—eduhol
Po chvíli stanul před ní mladík, mající

něco přes dvacet let, pan-ného typu ma.
ďarského, snědlé pleti a. ohnivýoh očí.
Napřed pohlížel nedůvěřivě na Editu va
odpovídal na její otázky jen ma;půl
huby, po (něčemvšak oživl a rozvázal.

“Posléze uvěřil zcela v její upřímnost,
i jal -se hovořitiis ní jako se sestrou.

Vyprávěl jí to začátcích činností & pů
sobnosti, jež měla zaujati co nejširší
kruhy &postaviti se bezprostředně proti
rabbiho snahám-. Byl to kroužek mlá
deže pod heslem 'labtarra. Nětkolifk let
pracoval ten spolek potichu, pronásledo
vání však G-esnlarehem vyvolané rozd-ulo
slabě doutnající jisZkřičkuv požár. Cosi
nadlidského bylo v .tom rozmachu a
vzletu, který zna-ráz tzachvá-tu'il' stolici,
knaj, města & ldlědirny.

Výkrvět mládeže hmul se k tomu howt—
ci, jemž vítězil naď přemocn—ýmvládcem
nre-zlu-raní, ale obětavostí-. Zápal ten od
mládeže přešel na dospělé. na. obecen
stvo. “Prorok mínil vracející se vlnu kře
sťan-ství 'lqrrvízatopit; když to však sell-na,
lo, zkusil lámat odpor ducha, vydávaje
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txýzni tělo. Ale jako za prvních dob mu—
ky jen nemnohé zlomily, kdežto mnohé
jiné rposílily. Tu. se r-omh-oďlřrtaubibriut'wati
hlavu té saní, i náříudňl:po celém- kraji
honi'ti se za náčelmíkem spiknutí., jak si
oblíbil tomu ruch-u .pňezdí'vmat. . .

— Stíhal vás tedy lj'akospiklence proti
své vládě, — přerušila ho chvatně Edita.

— Stíhajl'nás jako vyznavače Kristovy.
Vypověděl Mu přece stokrát tužší válku
té, kterou vede s .momářikapitalismu.! —
na to s důrazem Szeglenyi. — Arl'epola
pení mne dlouho se mu nedaří-lo. Byl
jsem bdí-.ičům Gesnaa'ehovývm na. očích,
ale nervtidělimne, nebo jsem se; jim z ru
lkou, když už už je po mně vmtahová-H,
vysmál-. Tia-koctl jsem se v nové kaplíci,
kdy jsi tam: “ly, pami, byla a. kdy k shro—
máždlětnrýmpromlouval prorok pravý.

— Ty »že jsi tam—byl?
— Vylpráfvělimně o tobě a. moc se nás

modšl-ilo, Ibys se tk nám připojila-. Znám
kněze. :jenž rtě k mám dovedla proč jsi se?
jen nevrátila?

— Potom nebyla; bych mohla,-tuto být
&přinésti mámzáchrany, jak se nadívám.

Ml-aadrílkmávl mukoul.
— Záchrana nezávisí ani na nás ani na.

řa-l'ešnémproroková. Já pak se muk ne
bojím, ami ŽÍIVOtaJmá žal není.

— Jsi už dlouho ve rvězlenír?

— Chyftlimě deset dní potom,co jsem
tě v kapli rvriděl'.Byl? jsem. za; příčinou u
tvoření nového kroužku (mládeže v De—
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'bzrecíně. Byl bych jim & tenlkrát vyvázl,
kdyby mne nebyl apostata zradil.

— Vilděl j-si Nejsvětějšího?
— N-ejšpaltněljšíh-o? Viděl! Hned jsem

byl před něho postaven-. Lákal a .loudil
mne. Slíibowal rpoložiti má k nohám krá.
lov-ství, ba i o 'trůn se mnou se děliti,
jestliže se lk němu d'ám, ale ijeho poklady
nejsou pro mne!

— Oldiřekl jsi?
— Zůstal jsem věrný.
— A co potom?
— Kdy-ž nemohl mého ducha oblomiti,

zkusil mučením zlomí'tí tělo. šetře mého
života.

— To v Budapešti?
— I v Budapešti i tu. Je tomu jen ně

kolik dní-,co znovu zkusil vábení a potom
mučení. Teď však už jistě brzo unmu.

— Odkud- to víš?
— Přesvědčil se již, že mu duše need"

-dám a že mých bra-tří mým trýzněním
nezastraší, tož tedy mě utratí nejrvymy
šlenějšími mukami. Pohrozi'lcimi tím!

Hl-edřělana mladíka. jako by mu chtěla
očima do duše samé pronilmoutí.

— Pravda-li ntorvšecko? — zašeptala
stí-sněným :hlasem.

V, v
Usmál fse rprlvetivě'.
— Neobel'haa'l'bych tě, paní—,ani za ži

vot svůlj. Měl bych si 'kali't pokoj duše
ve chvíli, kdy se odtud ubírati mám?

Nel Ten člověk nelhal! 'O-či.jeho vydá
valy svědectví pravd-ě jeho slov. A když
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i-eho slova byla pravdiva., čím 'byl potom
Gesnareh, čím její vína-v proroka,?

Zdá-l“se čísti v (duši její, neboť na tváři
jeho objevil se výraz s-oustrasti,

— Ty jsi lv něho věří-lva.?— zašeptal,
bel-.a. ji za rullcu.

Sklocmil'amlčky hlavu,
— A moje slova. otřásla tou Věrou?
Odpověděla; mw pohledem. v němž vy

cítili cel'é moře bolu.
— Potom se dvojnásobně nadruuiiz o

běti., jež mne čeká! Modlitby bratří
onoho dne byly přece jenom vyslyšány!

*Přiti—skl'její ruku ke svým rtům.
— S Bohem, sestro! iBoiování moje se

končí, tobě však 'tlerprrvenestává. Nechat
rti Bůlh pomáhá!

Odešel.. Edit-a, pozůstala bez :Sil, bez
myšlenek. Všecko se před ní zhroutila.
P-řiupadalta'sam-a; $dbě zničeným ostatřkem
čehosi, co [kdýsi .ž-ilo, teď však mcrtvé
bylo, co !bylo neseno, zmítané vlnami &
větrem, neužitečné ik ldlalekýrm, nezná.
mým břehům. kde nenalezne ni žirvota.
má pokoje, má zapomenutí.

X.

Strafford, vychován otcem th-eos—ofem,
poznal, mladým ještě!bude, plyftkost po
imů otcem mru fvštěpovnanýoh. Indický
pantheiwsnmusneřešil žádné ze =zálhadr,jež
se [namítalý arozum'u mladého učence.
“Jeho duch byl synrthet-idký, prahnou-cí
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dobruati se jádra věci, a „prav-dymilovný.
Pravdy té Stratford střidJa—vvěhledal v
různých soustavách nábožensko-mrav
ných, studuje církevní otce i Sapisynovo
tá'řů, bibli, komu, &zendavestul. Použí
vaje k svému badání methody (soustavy)
výlučné, dospěl posléze přesvědčeni, že
žádný -zprobáďanýoh jím směrů pravdy
v sobě nezavirá. “Pouze křesťanství ho
zaujjlalo.Pravda, neuchvacovajla ho jako
sestry svým neodolatelným kouzlem
světlá postava 'Spasirtelova: za to tím
větší úctu „ij-eho:bwdlila železná udůsl'ed'
nos-t Kristovy nauky, její uoelenosrt, jed
cno'li-t-osta merozbomost. Miva-1 okamžiky,
kdv \byl hotov zvolerti: »To jest pravda
a skloníti čelo před?tak nalezenou prav
dou, než potom dostavovaly se námitky
a pochybnosti. Straíďord měl vysoce vy
vinutý instinkt aritjský; živel' semi-tský
jej odpuzovalí.

lByl ochoten přijati wandělium za
pravdu a pravidlo „života,ale jen po oď
loučení- Nového od' Starého zákona, je
1hožmystického vztahu a svazu s Kristem
:neJdlovedtlpochopit a vystihnout.

Byly časy, kdy křesťanství bezmála;ze
širších mass vykořeněné, příbojem. hrnu
l'o se do vyšších vrstev. Byvši po léta
vypuzeno z myšlenkovrite'ho světa a
praktického života, ljevil'o se nenadále
čímsi novým, zajímavým a novožitným
Jak písemnictví, talk'&umění se ho cho
rpilo. Divadelní návěští byla plna »kleri
lkáflnÍChanámětů a otázek, ve výstavách
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obrazů jen, se vám pestřilo sutanamí a
ornáty, arci odchylnými naprosto od
církevního kroje a střihu, tak „daleko
všeho toho pozapomenuto, .a román, po
jednávající o kněžszkém životě neb o ně
jakém náboženském problému, měl už
předem zaručen ú5pěch.

Však otázky ty lákaly &.nneivážněíší
spisovatele &poutaly hluboké myslitele.
Křesťanství, církev katolická, nadpřiro
zený život, tajemný svaz [ča-slnos'tise zá—
hrobím, věčnosti, to “bylypředměty, jimiž
se zálibou obíralo se filosofické badání i
dějepisné studium. “Po době politického
.a společenského r'ozrvětření,za naprosté
ho panství materiálních zájmů & hmo
rtařské-honázoru světového zachvátil na
jednou mnohé — mvsticismus. Vína-v zá"
zraky stala se všeobecnou, legenda za
tlačovala historií do pozadí, obecná šeď
života, „zbavená překvapující-ch příběhů
a potravy pro obrazotvornost, horlivě se
sháněla-po tom, co bylo barvou, co vzru
šovalo čivv a uvádělo srdce v „prudší
tlukot, Ve společnosti, diolkontailesorga
nissované u'iařmu'jicím ii osvícenxským
despotismem rpl-utokrartickým,duše, zna
vena neúprosnou šachovnici životní-ch
poměrů, dobývalo se jako pták z klece,
!h'ledLa'jíc volnější prostory &' dalekých
blankytných obzorů. 'Piróza všedního ži
vota nestačila, nudila duše. Světem hý
baly jakési vésti divné a hrozně, takové,
ialkýrmi chůrvy děti stna'ší a tiež iSi ne
vzdělaný lid pošeptmo opakuje při oh
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máslem za zimních \wečea'ů. Hrozně před“—
„fpovědikolbvaly mezi lidem. Mluvilo se
o brzkém konci světa;, o prorocích íaleš
ných a pravý-oh, o Antika-istom, sabanáši,
majícím svésti' poslední svůj boj o pan
ství nad světem-,o Kristu, majícím přijítí
s mocí a velellmostí velikou k .souldlu'.A
řeči ta.-kové vedly usenejenom v sakri
.stiídh na v shromážděních rvěřícío'h kře
sťanů, takových pověstí- !bylo13an i mezi
nepokřtěnými neb alespoň křesťanství
zcela nodciizenými.'Bledý strach padl na
námody, brzdě počínaavost (t. i. iniciati
vu), poďtítmaje smělejší vzlety lidské
rtvořívosti, odhromuljze „pracující- ruce,
podvazulje duch—a. Statistické kanceláře
.s politováním a znepokojením poukazo
valy na pokles výroby a na nechuť a ne
rtečnost, rozhos-tirvšíse na společenských
>>štítech<<a přenášející se s nich v »níži—
ny<<lidové. “Lidé na potlianou mlurvíli ne
o “zájmech e. rozporech osobních, nýbrž
-oznamení-oh na nebi viuděnýcha o diveoh
na zemi se 'děiílCíCh,Posluchačům poblte
daly il-ícea ruce bez fvtlá-dyopadaly. Zdě
šení .posedl-oširý povrch země“a naplnilo
ii očekáváním.

Taková lbyltauobecná nálada v .té, kdy
se v Palestině objevil rabbi Gesnareh.

Vystoupení ťt-ohoneobyčejného člově
ka vyvolalo -z prvu reakci. Svět. odvra
cejí'cíi se odl skutečných zájmů životních,
vracel. se k nim, jat cnemadál'eobavami
neb i nadějemi-. Rázem zapomenuta
všedka předpovědění, nebot přede vše
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mi uvryvstávall'a.skutečnost silná a .neod'
byfbná, přinášející jedněm ráj, dmuhým
— hrůzu vyvlastnění a- smrti. Než ihned
slova a skutky prorokovy spojily my
stí-Ckou náladu včerejška s tím-, co on
přinášel a čím se měni-1skutečný obraz,
nastupující na místo fantastických uto
pií & vidím, v srpnanílýa throzný, poněvadž
vůli a silou jedlnotlrirvoovoudokonávalo
se vyplnění dob- a předznamení, přelom
dějin lidstva, Jemomže jedni tvrdili,
_že to, co se děje, jest dobou zkoušky.
po které 'bude konec všemu, kdežto druzí
slibovali po ud'oíbě-zkoušky obrození ze- _
mě k novému životu, a to šťastn'ému bez
konce.

Stratford sledoval běh událostí 5 úča
stí a bez předsudků. V hnutí, Gesnare
hem vy:—voleném,zajímal ho náboženský
momenrt, sympatický pak ohlas budí-lo
uvlněmheslo vysvobození společnosti lid
ské. Než “hned v první chvíli plostřehl
ve vystupování,- a počínání řečeného pro
roka sobětnost, pýchu: .a podvod. Vy
rozuměl, že Gesnaameh jelko reformátor
a osvoboditel jde šlépějemi Napoleono
výmí, dávaje na j-evotemného mu genia a
větší ještě bezohlednost. V kouzlu, ja.
kým na jednotlivce a na zástupy půso
ibriil,Ívxiidfělmladý učenec neobyčejně sil
nou sugescti, :týmže způsobem vykládal
jeho zázraky Dojem ten sesílil se osob
.ním stykem s ním, Iba nabyl rázu obec
ného nechutens'W-a,když se mu charak
ter prorokův čím dále tím v jasnějším
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světle ukazoval. Úsudek Stratfordův o
velkém svů-dcibyl hned v prvním dni
jeho pobytu v Budapešti ustálen & po
uzdravení Editině všecko jeho dychtění
soustřeďórval-o se v jedímíkém slově: v ú
těku od' Gesnareha. Ale tu se mu do
cesty, “posta-vílcirt mladé žemr k člověku,
který ji uzdraví-1 a si podmanit. Ať to
byla sugesce, ať .lásloa',— na každý způ
sob byl-o víídfno,že Edita není svou.

Proti tomu byl Stratford bezmocný.
S krvácejícím srdcem :bylo se mu roz
loučiti se sestrou & *zaneohati ii v moci
člověka, jehož pokládal za, ničemu. A
nedosti na. tom-, místo aby mu 'vmetl do
očí, všecka s-vou nenávist & opovržení,
byl' nucen aspoň na oko .podd-ávati se
jeho vl'á-dě,beta. ovšem v .té rvládě vydat
né účasten-ství. Činil to zase, aby tako
:vým způsobem uchránil vlastní kraj! od
strašný-oh následků rabbiho vítězství.
Postavil totiž podmínkou 'p-říjetí osvězto
vého ú-řadu & 'k-ornisariátu v Polsku ne
obmezenou pro sebe moc. Moc ta chrá
nícla Polsko od obsahu P-a-ndořinyskřín
ky, kterou ve všech jiných zemích Ges—
narehem dobytých, honem jeho stoupen
ci, podiporowámi svolbodlozed-nářskými řa
natíiky rázu Kwašniewskébo, otvírali.

Několik měsíců zabrala. mu namáhavá
práce organirs'ačníva trapná starost o se
střin osu-d.

Toužebně očekával jejího návratu,
třebas že ten návrat spojen byl s přiby
tím Gesnarehovými & příchod ten roz
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hodně nejen jeho krajany, nýbrž i jeho
samého naplňova—lhrůzou a strachem.
Ale >>Nejs—větěj-ší<<„proďlužoml pobyt v
nadzdnmajské stolici, li'bwje .si v skláda
ných mu tam holidech & zdokonaluje li
.turgixík jeho poctě vytvořenou, Při-pou
štěla se, že .před měsícem do Krakova
ned—ojedle.

“Proto s. tím větším .podívem zastal!
Strafford jed'noho večera, waoeje se do
mů, Editu, dveře.-mu otvírající.

— A on? — bylo první jeho slovo.
Učinila záporný posune'k.
— On zůstal%ve Vídni! — zašeptala.
— A dovolil tí tutto :sxe.odebrat?
— Neví o tom! Uteklla. jsem! Tý mne

uákryrj!
V první chvíli bylo Straďfor—dovi,jako

by mu spadl s prsou těžký balvan. Ale
hned potom posadilho strach a nový bol.
Kde: jí, nešťastný, skryje od stnatšného
nepřítele, v dušídh čtoucí'h-o & zemské
rtaje pronikajícího? Kde že koutek, kde
by byl-volný od jeho přemocného vlivu?
Nic neříkaj-e, tu—lišlji vroucně ku svým
prsům-, zaíklírnsajese v duchu, že vlastní
život v oběť přinese, jen aby se znova
nedostala do spárů falešného proroka.
Ale co jen počí-tí? Co dělat? Edita hle
děla na něho, odhadujíc jeho myšlexúcy.

— Harry, nevydávej mne tomu člově
ku! — lka-la. — Raději život ani vezmeš,
není-liž rpm-auwd-a?

Svěsil- hlavu a odváděl ji !: pohovce.
Tu teprve si všiml, že jen stín zbyl z té
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šwmné &zdravé ženy, jakou ji po uzdra
vení fbyl opustil. Lička ji opadla, oči
|l'i-orečně plál—y,Uložilv ji jako malé robě
na pohovku & .po'klekna, ovinuil-kolem ní
10th své. jako kdysi — před .l'ety— či
nírwa-l,.!de sám byl výros-tikem-, ona pak
děvčátkfem.nad kterým bděl. Tu jala se
mu vykládati ěhistorii:svéduše od jejich
roz-chodu. Nebyla příliš dlouhá, ale
nadmíru “bolestné, Om poslouchal, hned
si obličej dlaněmi zaJdvěláva'je,hrned zase
pěsti zatímaje.

Edita rOZpovňdlaLase o \pr'vvníchpode
zřeních hned po příletu-' do BudaJpeště, o
obviňování křesťanů, o nedo'kousnutí od
povědí stoupenci nabíbri'h'o,strachu, otá
čejícím proroka a jeho činy. Ale om jed
ním slovem rozptýlit její pochybnosti a
rozřešil záhady. O'phentl ji isvý-máčáry.
Velel jí věří-t, a ona měřila, kázal důvě
řovati v sdbe. důvěřovala slepě. Dospě
lra v ty až konce, že viděla klam nebo
spiknutí 've všem, co mu cti ubíralo a
jeho dokonal-ost: papímaio. Křesťané byli
v očích ljejíoh |buřiči proti obecnému pO
řádjku, potlačování jich smutným pak
toho důsledkem . .. Současně rostl v její
:duši kult toho, jejž si zvykla ,popříkladě
kořící-ohse mu 'thů bohem nazývat.

V takovém stavu :zastaly ji zprávy. o
nichž se dověděla v býva-lých kasárnách
Františka Josefa. Zprávy ty do duše ji
VZ:—ušily.Roztrihlja se clona, obestímající
do té doby milovaného člověka, místo
zlata umřela práchno. »Zda mne znova
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neu-jeřmía nezaslepí jako dříve?“ — po
víd'alnasi. vracejíc se z vězení s mozpuči
lým srdJcem. Ujařmil- a osl'epil, ale toliko
na chvíli, pokud u nížbyl. Výmlwvmě jí
vykládal o povinnost-ech vládce odlklí
zeti všeliká pohoršení & odpírati zlému.
— »Či chtěla. bys,“ — mluvil, -— »a'by-ch
dovoloval zločincům před mýma. očima
plodkOpáva-ti dílo. vybudované s tako
vým nápom'emmocí a moudrosti? Či my
slíš, že ideový zločin přestává býti zlo
činem? Naopak, jest daleko horší spro
stého zločinu, poněvadž srvá-dína. scestí
šllechetnější povahy, h'OI'UÍ'íJCÍpro pravdu
& vlbíhcající v sít ufa'l'šel Ano! »Přiznnávám
se! 'Ponučím mučit a. usmrcovati ty lidi,
& neu'sbanu, dokud jich do posledního
nevyůilaidiím, jako civilisace neustane,
dokud nevthbí posledního live & vl.-ka.
Mohu-li jinak“? Nejsem-lí vtělenou prav
dou & světlem světa.? A !kdo \jest proti
mně, z-daž neusiluje shavsitrito světlo, zda
nepot'upuje pravdy? A tomu-li tak, zda
není hoden nejtěžších rtrestů? A nebylo
by mel-odušrnostř & zepíráním božského
poslání, jaké mi údělem-dáno, lzekatse té
tvrdé povinnosti &couvati před ní, pou
štěti z ruky trestající meč? Vím, že jsou
to surové slova, příliš hrubá pro tvoje
měkké srdce! 'Prroto správně jsem ljednal',
vzdaluje od' tebe známost toho, & chy
bil jsem, d'opustiv, abys o tom zvěd'ělla-l
Teď však ti p-cručím: zapomeň na. to,
co jsi uviděla, & věř mi, jak jsi do-swd
“Jěřilal<<
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Uvěřila, ale nezapomněla. Nezapo
mněla proto, že se zajpřisálhla-nezapome
nout. Když se totiž .do “hraduvrátila, po
prosila staré Steinbachové o křížek &
před- obrazem Ullcřižovaněho pronesla
slova vílžícírjejí pamět.

A Kristus jí pomohl.. Kouzlo svůdce
jímalo rji, když u něho dlel-a; když se
nvšakvzdálil, vracela se jí svobodná vůle
a samostatná činnost; poznávala, že je
hříčkou zaslepení a omámení. Umínila si
prchnout, schovati se, všecko obětovati,
jen aby se vypmostila z řetězu do té ji
poubaijícílho. Hle, ,proč u něho je! _ K
útěku dopomohla mi poctivá Steinbaoho
vá, vlastní život v sázku dájvajíc. Jejímu
synu, zpmarvenému S'zeg'lenyim o úkla
dech jim msm'ojenýoh, podařilo se spolu
s tímto a několika. ještě druhy-, biřiců-m
vysmeknout a. Dunaj přeplavat, On vše
připraví—llk mému- odjletul &spolu se Szeg
lmyinn mě provázela Gesnareh odejel nv
té pa'ávě na tři dní do ;Prahy, já..pak jsem
rpmdhliáisilua, že se ve svém pokoji
uzamknru a nikoho viděti nechci. Jak vi
díš, máane dost času!

Jeho však zachvátila bezděčně malo
myslrná.

-— Tři dm, — zašeptal. ——Ale potOtm'.

Edita mstaltaa stanula před ním s jas
nou tvárří, s výrazem pevné vůle a 1-07,
hodmu-tí. Stratford nepoznával- .lfílbezné
dívky, tzvyakléovíjeti se kolem něho, ja
ko se břečtan kolem dubu vine. Ona ují
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mala se rIsecl'komanda-, ona byla hotova
podepřírti ho svou vlastní rozhodností a.
pevností.

— Tři dni, to je velice moc! — pravi-la.
Samolet—unikdo nepozoroval; stojí na
stanovišti povětrných omnibusů. Mme
pafk viděla pouze Háta, která mi ote
vřela, a ona mne neprozradí, Ale každiá
ČhNi-míaaje drahá! Připrav pro mne a
pro mé průvodce cestovní pasy. Za ho
dinu vrátím useIknim a odletíme za Alpy
do Italie. 'Pou'že iam nalézti lze bezpeč
ného útwlik'u! '

— A ,co já? — mol-al Straďfor-dJ s bo
lestným sevřením v hrdle. — Co já si
sám se sebou: ;počnu?

— Ty musíš .zůstart!Tvoje i naše bez
pečnost toho vyžaduje! JProrokůfv kom-i
sař nemůže se ve svých pokojích u.
zamknouti, jako já! A'ž on sem přibude
a požádá od) rtdbe účtů, ř-eiknešmu, že o
ničem nevíš.

Straszond potřás 1.bila-vou.
— 'Neznáš ho ještě! — odpověděl

smutně. On ví: všecko! Takového sli-dil
stva' dosud svět nevi-děl, Ne! Na něho
treba s upřímnou. rPovímmu, žes tu byla,
žes mí .ufkra-dla tiskopisy & můj podpis
na nich padělal-a. Písemně; se mi omlu
viš & dodá-š pod nepřílsnějším tajem
stvím, že se uchyluješ do Š-tockholřm-u,
Hel-singf-orsunebo Petrohradu, Já za to
bou vypravím pohon, jenž se s nepoříze
nou. vrátí. Nestačí-li rto ruo-z-ptyliutijeho
podezření, inu, potom zahynu, jak jiní
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hynou. To jedinné pozůstal'o pořádným
lidem za těchto časů!

Zah'ledělřalse na něho s bolestnou sta
ros'ťlliyos—tí.

— Ale sám si na život nesáhneš? —
zašeptal-a.

— 'Ne! To .ti svaté slibuji! Vytrvám!
— Ach. ano! Vyvhrvej-lA potom prch

mi za. námi! Tvrdí, že ten člověk Alp
neprňenjd'e.

Sta-afford pokrčil rameny.
— Nic ho meze-drží! — odtušil tiše. —

A'le bu-dwli moci, přibuduu. Však lépe
společně zahynout!

Edina: objnala vrmmně bratra..
— Neboť věz, — zašeptala tic-'hounce,

— já jsem k nim už nadobro přistoupila.
I přála bych si, velice si přála . . .

— Aych i' já tak učinil, co? — usmál
se.

— Ano, Harry můj, ach, ano! Vím, že
.se mohu státi příčinou tvé záhuby nado
brovolně tě do ní vrhám, jen anych se
vyrva'l'a lze spárů toho sartana: nechat &
spoň z hrůzy smrti vzejde naděje shle—
dání .se na věčmosti!

Pol-ibil' ji na čelo.
— Teď je na- to sještě íbrzo. 'Potom —

kdož 'ví? Může-Ji co ze mne křesťana
udělati, pak je to Gesnareh & jeho
přívrženci-.
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XI.

Stra'ffonď očekával. při-bytí proroka, do
Krakova, za pár dní po odletu Editině,
ale Gesnareh přibyl spíše, hneď totiž po
zisti-ku Náhodou objeven útěk [přítelky
cn'ě»božskéhw za několik hodin. Rabbi
o tom mpx-even,bez meškáncí přiletěl. Ve
liká byla zajisté jeho .příchylnost k té
ženě, Stratford shl'edJal ho pobledlým a.
zestaralý'm. Ale nepožbyl nic ze “svého
klidu: “tenpán lidí uměl &sebe ovládat.
Vyslechl, nepřerušili-e 'ho, vše, co mu
Str-affoncl vyprávěl o příchodu & útěku
sestřině, potom se na něho bystře pod-í
mal: ——Tolik o ní víš & nic více?

— Tolik a- uznávám, že je toho moc
málo, ale, promiň-, Nejsvětější, nehodím
se za dheůa policie.

— Uznávám to a nemám, co bych
řekl. Ale marně fjsi ji stíhal“ ma,půlnoc.
"Onaneletě'la nikam jinam, než do Italie.

— Vypravil jsem i tam v tu stranu
pronásledovatele, .ale bez úspěchu.

— Ano, poněvadž nejsi policajtem &
proto jsi neposlal“ takového, jenž by měl
oči .v hrsti.

— Vidím, že (jsem o'hybil &že jiný na
mém místě lépe !by si byl- věděl' naditi.
Nerá-č-il bys proto, vládče. “svěřiti povo
lfaněj'šímrukoum úřad, jaký jsi vložil na.
moje lbedra?

— Starost o to ponechej mně. Vládci
přísluší rvybírat-ti vláidlní- nástroje & oce

_159_



ňovati, .sloužípli jeho cílům. Tý buď jen
poslušný!

Stratford kousl !se do pysků, až mu
krev vystřiklla. &-.sklloníl nízko hlavu—.

— Budu poslwšenl — odpověděl.
Večer objevil) se u něho otec Wincen-ty

v přestrojení jako vždy tehda. Viděl se
již několikráte potají .s komisařem, do—
stávaje od něho příznivé & užitečné po
kyn-v ve příčině svých spoluuvryznavačů,
!llotovujřcích se na brzký začátek pro
následováni.

Strafford :zamiillovallsi kněze a stále
více si rvjeho společnosti liboval; Do
;suď stýkal se s křesťanstvím jenom v
knížkách, 'kněze pokládal za lidi obme
zené & pletich milewné. S'blízžení se s
otcem Wincentym přesvědčilo ho, že
jsou mezi nimi &jinačí. :Po prvé poznal
také život křesťanského lidu, i uvažoval
spolu s jeho d'wchovním vůdoem o o
ohromných pro ně prostředcích. Překva
porwaal'a.ího prostata vzájemných styků &
bratrství mezi členy, pamujílcí, neméně
pak jejich klid, s jakým hleděli vstříc
mulkám a. smrti, Přeoe jenom jsou z lep
šího (kovu, nežli jsem se domníval, —
povídall :si, & jal se jimaýma očima pohlí
žeti' na ty lidí, které dosud pokládal za
jaký-si cdlruh archeologického vzorku.

Uvítal přívětivě svého hosta, tázaj-e se
:ho dychtivě, nemá-li zprávy o jeho se
stře, nebo i to ještě :býlo společnou
známkou katakombníoh křesťanů a je
jich spolwvvznaxvalčů z posledních dob, že—
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jed'ni i druzí .uda-žovrailiúzkou spojitost
se vzdálenými “bratry, zvláště s—těmi. co
se nalézali v nebezpečenství.

Kněz „přinášel .dobté noviny. Edita i
se svými dvěma“Společníky byla v Římě.
Dorazila tam na lbez příhod, ale šťastně.

»Papež pozval ji Eksobě a ujal se jí.
Její společníci vstoupili do řad křesťan
ských .l'egií. ji'ohž pořád! zna'čnější zá
stupy se shromažďují na severu ita-1
skýoh států, jež dnes vlastně spravuje
Petr II., načdle jména vládu jich. má oli
garchická. pad-a desíti. Se všech stran po
moři a .po souši thme se potajmu k těm
neohroženým „dobrovolníkům \sí-la mlá
deže, dychtivé ozdobiti svá rpm-salKon
stantimovým heslem, Jest jí už dost, aby
odrazila nepřítele od .posl'ednífchsvahů
alpských. Ještě trochu a bouřce budou
moci Gesmacrehovi čelit i na. dobytém
už 'jvím'území.

— Zatím však, — na to Stratford, —
snad už zítra poteče nvašekrev proudy,
a snad už nemám moci tomu zabránit!

Kněz se na něho smutně podíval.
— šKéž aspoň tebe bouře ušetříš! —

zašeptalh — Toli'kerým jsme ti povinno
vání! A .přece k nám nenáležíšl

Stratford se usmál. — Totéž pravila
mi Edita. Já pak jsem jí odpověděl, co
tobě, otče, odpovídám: »Snad — zítra.
dnes — ]eště nel<<

Kněz si vždyoh'l- a na chvíli se odml
čel, oči mu 'zv'lhlv.
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— Denně .se za. tebe modlíme! —
vydechl.

— Tak prahnete míti mne mezi se
bou?

— Arno,žel'áme, by ti Bůh vynahradil,
co pro nás činíš! A jest lse komu modli
ti. neb rpočet našich bratří každým dnem
roste, jest nás třikrát tolik co před ro
kem.

I .jal- se vyíkládaú, jak seudlo[karolí-hr
nou nejenom ženy, ale í dospělí muži ze
všech společenských tříd, zvláště ml-á
díež, houfy mládeže. Nestačí .prrýani při
jímati přihlášek k víře, ani pfřipraviti
dospělých k přijetí sv. křtu. Nezřídka
hlásí se tací-,do nichž by :se nebyl nikdo
nadxál, že k nám přijdou, & [k tomu m ta
kovych ještě časech. Světáci, kteří žili
jen svým chout'kám &“kteříkromě své ú
soby nikoho neznali, přicházejí teď &

pxiosí, bychom je k mučednictví připrav1 1.

_ Neuvěřitel'no! — na to Stí-afford;
— A přece pravd-imo! — .Hle na př.

ten stary hrbáóek, známy jako z'lý pe
níz v celém Krakově .pro svůj. jazyk jsaiko
břitva a pro 'svůj———Znáš ho jistě,
pane, vždyť je to šva-kr Rnoztockého —

— Poratyňski! — “zvolal Stuff-ford.
— Tak Ijest rPora-tyňski! Měl' bys, pa

ne, viděti *hou sv. svátostí! Nikdo se mu
nevyrrovná v horlivosti \aJ vroucnosti.
Dnes prárvě mii povídal, že zrovna, hoří
co nejrychleji. seznámiti se se vším, co
činí nezbytná cestovní zavazadla křesťa
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na. poněvadž každé chvíle mohou prý
na- něho zatrowbiti (k »»ajpelu-a,& on prý
by se nerad směšným- sta—l,až před svým
'Pánem stane, neisa připraven!

— Divne! — zamum'l-a'l Strafcfomd. ——
Kdo by to byl řekl? Poratyňski! A já
jsem ho po'kláJdml'za. šaška!

— Je m něm silná. duše. třebas má
břicho na zádech!

— Má také proč spěchati., neboť sta-rý
Kva'šndewskí. po němž se nejednou ia
zýkem svézl, i-i'stěuž na něho udání
chystá! .

— U nás teď není potíž o udání. Toť
neiohmataněiší zboží za Gesnarehovy
vlád-ý.

— Nemanpravíielný 'slíxdil 'ten jistě i
mně nějakou klíč—„kustrojí! — usmál se
Straíford, provázei e hosta :ke dveřím. ——
Já se také u vás ohl'á'sím!

\Knězoma tvář se roziasnila.
— Opravdu? — zvolal: tiskne. mu oběp

ma. rukama: dlaň. — ó, jaká by to byla.
pro nás radost! Ale kdy?

— Nevím! Možná zítra,! Jen co mi
zaneprázdněn-í dovolí.

— Ať(je to tedy zítra! — naléhal otec
Winoentý.

— Ale nepo'kládeirte Inne ještě za
katechumena! Napřed se přijdu “jen .po
divat . . . :ixsemzvědav poznati lidi, na.
něž Gesniareh rtak nevnalží & na; něž jich
tolik před! Ges-narehem nevražilo . . . Po
tom — “kdo ví? Sma-d. ..

Strašfovd se nemýlilv. V té právě, co
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se zmiňoval o strojeně mu »klič-oe<<sta
rý svobodný .zednárřodevzdlal na kole
náoh »božsikémua pamětní spis. z něhož
jako na dlani! vidno bylo, že komisa-ř
nesplnil nsáiležitěuložených mu povinno
stí, že nepotl-ačoval křesťanské pověry,
nýbnž naopak .že její vyznavače v ochrnar
nu 'bral ba dokonceproh dolor! s
kněžími tajně se slízal a prsty měl v je
jich piiklech proti vládě a prorokovi.
Při- té přihodnosti v pokoře podepsaný
živými barvami“ líčil rozvoj proklatě
sekty, jakož i tolerantnost, z jaké se
Ek obemé škodě těš il'a.

Gesnareh přijal pamětní spis, pohon
rameny a zastrčil jej pod—těžírhko, 1 pod
něhož se neměl“ dostati mmdenní- světlo.
Anchívá-řbrzičko se o tom přesvědčil a
s pukajícím srdcem rabbiho vinil, že se
asi nechal kněžími ovládnout a že se co
nevidět stane povolným nástrojem v
jejich rukou.

Za to Stafford stál nas'lově. Druhého
dne byla- ned'ě'lle;přišel se podívat jak se
Edi-tini s.ptdlurvyzn-awači modlí. To, co
spatřil, hluboce jLenjdojalo. Upřímně a
síně přesvědčení působí vždy mohut
ným dojmem na nestranného diváka, ti
pak lidé musili na něho tím silnější
dojem učiniti, pnotože se všichni poklá
dali za! odsouzence & že jejich společná
modlitba byla přípravou na smrt.

Straiffordl za pár hodin mezi nimi
ztrámených naučil se více, než dloilhým
studovánim různých vět. To nebyla už
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theorie a. knížka: to byl život, :Před mla
dým učencem otevřely se. nové obzory.
o nichž ponětí“ neměl. Ten. svět liši'l se
tak od jeho představ & dohadů & byl
tak zajímavý, že duch jeho byl jím 11
chvácen a.-unesen.

Odešel zamýšlen & druhého dne, sám
nevělda jak dostavil“ se zas a. potom den
ně“přicházel. Aniž se dal zapsat, účast
nil .sekursů pro katechumený a rpilněká
zám' poslouchal. Myšlenka o smrti pře
stala se mu jeviti' nej-.prostšírm—rozřeše
ním životních záhad & (nedotýkat-la se ho
fiiž nelibě ljako popírání ceny života:.
'Znaven vládními klopotamiu, falší vlast
m'ho postavení &' .podlostí obklopujících
ího li'dí, přicházel se osvěžizt v tom
ovzduší pokoje a pohody, a čím dále
tím více cítil, že je mu tam blaze a;
volně, ale jenom tam!

Ne. nertáíhl ho (ke křesťanům pouze cit,
ale i přesvědčení 'víc a více ho k tomu
pudilo. Logický duch Stratíordův vyvo
zov-al důsledky jak z theoretického stu
dia., tak i obecní zkušenosti; Učení Kri
stovo jevilo se mu (již ne jako hodnota
jiných cennější-dh, nýbrž jako nesmírný
poklad, 'jalko upr-afvda.. Str-afřford začínal
Měřit.

S počátku nechtěl se jeho cdlutc'hzpod?
dat, »kopal proti ostnw<<jako kdysi Ša
vtell. Marný však byl všechen jeho od
por: Galilejský 'z'víftěmřl'lA tak za pár
neděl ,po útěku Editině pcříšel její bratr
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k otci Wincenrtymu se žádostí-, by ho
přijal do počtu- daa—techumenů.

Kněz přijal tu zprávu se srdcem ra
dostí překypujíoím.

Učení, bylo 'zbytečno. Stnafřor-d znal
d ůkl'a'dřně základní pravd-y víry, vždyť
rpo leta byla. ona. zamilovaným předmě
rtem jeho studijí. Dnohovní- vůdce už wž
fstamovil' l'hůtu kýženého obřadu, když
pojednou narazil na obtíž, osobností ka.
techumenovou- způsobenou. Jak si má
StraďJford počímati po křtu sm.? Mohl
dále hráti- nehodnow komedii s Gesna
tahem-, titulu-“ie ho >>nejsvětějším<< &
>>božským<< a účastniě se modElosl-užby
mu prdkazované? Rozhodně — ne!
Jasný přece návod podávalo v té pří
čině mučednictví prvních Mestanů!

Atle Wmánř víry správním! komisa
řem slložené přinese záhubru nej-enom
jem-u, nýbrž všem křesťanům. :Ra'dno-lí
to dopustit?

Otec Wámcenatymínil, že lépe rjest v-e
řejně .podnstoupiii mučednictví, než se
nadále přetvářeti. Straffomd váhal. —
Obřad odklád'án Is neděle na neděli.
Katechumen ch-řad'l, utraupuje se & uží
rafje nitenními rozpory. Potom však do
stavil'- se jednoho 'dne Ik svém-u příteli 5
klidnou & vyjasněn-ou rtváří. — Už tomu
vím fra-dy! — pcrafvill vážně. — Ona
fv-šeoko urovná..

Otec Wincenty udiveně se na něho
zahleděl.

Že všecko urovná? Nechápu!
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Tu jel Jsem nucen sobolem vlka krý
tí. Dělal jsem to až dosud trpné toliko,
pasivitu tu ještě přesněji zachování.
Ale ,protože .je přece jen-om úskokem a
protože ten úskoík svědomí mé zatěžuje.
rozhodl jsem se wdhti sebe v nálhr-a-d
n—o'ueolbět svému Bohu v první chvíli,
kdy' to budu moci učinit bez poškození
brat-ří; Kromě rtoho jse-m s-i umínil', že
služba, kterou se chci Kristu zasvětíti,
bude službou výihradmě Jsemu: věnova
nou. Proto rozhodl jsem se zříci rvš-ech
pozemských citů—,zříci .se osobního ště
stí. nechat obět ta vykoupí mou ne
věrnost!

Kn'ěz .přitulil nhzlavw jeho ke svým
prsům.

— Nevím, co bych ma:to odpověděl
jako představený zdejší Obce křesťan
ské, — pravil. _ Vidím však, že oběť
tvá j-d'e ti ze srdce a že jest jis-tě Pán—u

a.. 

Statní—žse tedy po tvé!
Dva. dni [potom vylkonám v kapli v

ulici Wolské křest Jindřicha Str-afforda.
Vzácný katechumen složil v ruce .při
sl-uihujícího kněze troj-í- uslib. Trvář “jeho 0
zařoval paprsek štěstí, llethkou mllhou
obestřený.

Myslil snad v té chvíli na- lKalinu, jíž
se byl zřekl? Kdo ví? Srdce lidské jest
plno tajnosti jemu samému neznámých. .

Od' té době udály se v Krakově věci,
jež odvrátily pozornost rvládrníohkruhů
od vyznavačů Krist-ových.
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XH.

Gesnareh byl žide Aspoň jako žid
objevil se nejprve v Judsku. Židům ta
ké svědčily první jeho snahy a starost o
ně převyšovala všecky jiné jeho tehda
ohledy. Jeho první; výzva; dotkla se
strun židovským srdlcím drahý-ch, strun
totiž posvátných tradic, jejich vlaste
nectví, národní slávy. V úchvatném vid
m-u rozvíjel tehda předl zástupem svých
židovských stoupenců (jiných ftehda
ještě neměl) budoucí slávu a panství
Israele nad světem.

Národ židovský nabyl už v druhé po
lovící XIX. století svou dovedností, roz
umem aapenězi velice značného vlivu na
osudy světa. Solid'arní, ale přistěhovalí
židé dovedli svoje lidi usaditi ve všech
centrech a oborech, ale najmě nesmír
nou chytrostí opanovali proletariát apo
něvialdž m'ěilindělnický .li-d úplně ve své
hrsti, nejenomž-e: nebyli rušení ve své
držehfnos-ti majetkové, nýbrž otroci ti
dodávali jim ještě lvětší moci.

Na křesťanskoupověru vydávány pro
skrivbričnaíúkazy. Talmud však mohl bez
překážky. žíti; krvavá komuna nezane
cha-la .po sobě ani jedinké svatyně kře
sťanské, židovských však synagog se ne
dotkla. Když „pak se vlády ujal kapita
lismus, převážně v židovských rukou na
hromaděný, význam jej-ich ještě více
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stouupl. poněvadž se stali vzpruhou mo
cenského života.

Za takového stavu věcí zastalo židy
Gesnarehov-o vystoupení. Chatr-a židov
ská hneď šla za jeho hlasem. Provolala
ho Mesiášem, slepě v něho uwěřivši.
Mládež pak & inteligenci nižších vrstev
uvléka—lak němu hesla společenského o
svobození, k němuž tak oohotnáě lnou
osvícenské kroužky židovské z přiroze
ného odporu proti brzdivém-u- konserva—
tismu a úzkoprsosti. Střední stavy za
se šly za ním, poněvadž tuši'ly u něho
moc a nadívaly se osobu, t. j. v-oziskuPřes
výstrahy rabínů co do pravosti Gesu-are
hova poslán-í přešli ajeho židovští stou
pencí k dennímu pořádku. »Bai sugesci,
jakou na lid chasidů „působili nejvíce
vážení zazdíkové (t. j. zbožní, divotvorní
rabíni), zatemňovialla sugesce z proroka
vycházející. Takovým způsobem uchvá
til Jerusalem a zmocnil se celé Palesti
ny, onsiční pokusy potl'ačovámy tím,
že jim podkládány osobní zájmy a sym
pathie k nenáviděné oligarchii, .po jejímž
zdolání zahájen triumfální pochod Me
siášův.

V Evmpě měl se židy lehčí práci. V
Jerusalemě soustřeďoval se houcfuče
ných a v Písmě zb'ělhlýchrabínů,1jež pře
konati nebo k mlčení přinutití vyžadova
lo nemalé obratnosti a síly-.V Budapešti
však a rveVídni židovské masy zajímaly
se víc o výdělek, než o talmud, a proto
dogmat-ická- otázka nedlovedllnavyvážiti
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íeiidh poměru k Judě Gesnvarehfu.Jen
trocha. židů cenila, zuby & skřípatlá jimi,
když se dal v hradě za iboha vyhlásiti,
sic to na :větší—odpor nenarazilo, a tak
mohl >>Nesvětější<<s. pocitem ukoiené pý
chy na svém oltáři šlapati po svatých
knihách židovských, jak deptál evange
lium' valkonsekrované hostie.

Ale jiná byla v Krakově.
“Judaismus v Polsku vyznačoval se od

věků strohou pravověrnosití. Pravověr
nost tá měla svou pevnost na Klaazim-ierzu,
kamž přístupu nenalezla společenská a.
mravní nirvelisace(: vyrovnání) posled
ních let. V starobylých synagogách ta
mějších a školách sledován-a od počátku
působnost Gesnare'hova. napřed s naldše
ním, (když v něm viděli Mesiáše, potom
však s pochybnostmi a zděšením, 'když
prorok místo po královské koruně. Judo
vě zatoužil .po božské moci a svatosti
pro svou osobu.. I tato hloučky vřešti
vých výrost'ků hrály »-p1'im<<při demon—
srtr-ací—dhna .počest rabbi—ho, a: vše-, co se
na \groš třásl-o, hnallo se za ním, větříc
>>žrádi1k0<<,ale ve středu starého obyva
telstva Kazimierza-, v rodinách, 'iež ved-ly
své rodokmeny z doby ještě před! Horo
dovým chrámem la;TIÍOVým »pogromema,
mezi zbožnýmí a učenými muži, žijícími
trestí svatých lmih &obřadů, udájva'jících
způsob života. pravého Ivsr-aeli'ty& všecko
počínání xieho s Bohem spojujících, _
krabila se čela, z úst dualy se přitlume
né, hrdelní! šepty, syčicí nenávistí., z očí
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sršely blesky hněvu a zarputilosti, kdy-
:koliv byla řeč o J—uděGesnarehovi. »Bez—
božník! << Modl'oslužebníkl << »Aman! <<
»Nalbnuchodonozorla Takové potupné vý
razy jen jen se na jeho hlavu sypaly.
Zejména, “když bylo některému z pravo
věrnýoh starozákonních jíti .po nádher
ném mostě .řetlězovém,spojujícím Kazi
mierz se Stradomem. Tam, totiž při vy
ústění starobylé čtvrti židovské stála v
rámci sta eldktrických lamp s velikým
sluncem světel-ným- nlaldhlavou stříbrná
socha prorokova na oltáři, postaveném
\jemu osvicenými a obrácenými davy
krakovského židovstwm.

Ale nikde nenávist proti »modloslu—
žebnílkovia nedoutnaula silnějším žánem,
nepropuka'la v dravější .příva'l klet-eb a
nadávek, jak v domě reb (: rabína)
(Vysvětlivky rpodány z knížky Ed. Nai—'
schéral »Das Buch des !jiidis'chenl Jar
gons-<<,CP.př.) Ghajma Kahana, jednoho
ze starších kabalu (t. j. nábož obec žid.)
a nejváženějšídh usedlíků kazimierz
ských. Byl to muž už letilý, kdysi v ce
lém Krakově vhledanýrobchodník s hed
vábím, teď však zaslouženého odpočin—
ku užívající a volný" čas—četbou a vysvět—
lováním svatých knih rvyplňující. Křerpká
dosud! af přímá postava dřodlávala mu
vzhledu starodávného patriarchy, když s
čepičkou l-iščinou lemovanou sv hedváb
ném županě' (kaft-anu) a kožichu z atla
su & v “bílých puničochách ta'trepkách—po
spíchaíll s tlustou knihou pod paždí na.
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večerní pobožnbst dlo modlitebny. Byl to
muž moudrý, vzácný a d-obročinný. Cho
val arci- proti křesťanům předsudky s
mateřským mlékem vssa-té, byl přesvěd
čen, že: jsou stvořeni-, by Israeli slou
žili, at Israel že má právo na jejich
statky; byla to však pouze themie, ne
bot jeho život tomu odporoval. Počínal
si totiž neb Chaim ve svých styncích s
gojimi' poctivě & spravedlivě. a třebas
jeho veliká: dobročinnost svědčila, v
první ňaďěi jeho souvěrcům, přece se
vztahovala i na jinověrce. K-ekřesťanské
čeládce byl starý |Kaihanspravedlivý a
ruzn-allý,staral se o její zdraví, chrání-1 ji
vlivem a moci od pronásledováni. jimž

' byla vydána, a k rvytrvání ve víře ji po
vzbuzoval, říkaje, »víra gojimů je špat
ná, aulrethůňe bylo by. pro ně a nás, kdy
by vůbec [žádné neměli.“

Sám s domácími zachovával co nej
přísněji předpisy svého vyznání, nedá
vatje se zastrašiti jejich titěrnostmi a
směšností. Když jej upozorňovali na ne
užitečnost mnohých .z nich, odpovídal,
že Bůh dovede si již z toho vyhr-ati, co
jest užitečného, & zavrhnout-iv,oo zbyteč
ného, jeho však, re'btal Chaim-a, Wiěacíjest
slepě splniti, čemu *hootcové naučili.
Měl též příklad :tra-dicí otcorvských ve
vlastním domě.- Žili- -dosu-dfjeho rodiče,
obklopení úctou, jakou Israel zahrnuje
.svoje staré rodiče.

'K'aiždé soboty, kdy vzplála světla na
nmohoramenných stříbrných sv'ícnech,
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ljakož i na bronz-ových lustredh, usedaI
za rodinný srtůldo velikého fotelu. povle—
čene'ho pozlacenou koží a. vvstulaného
měkkými poduškami 991etý rabbi Sa—
muel, sivý jako holub, s potuchlým zra
kem a třesoucř se hlavou, ale sdluohaještě
bystrého a jasného, jenž dovedl dosud
lépe než kdolkoliv jiný vyložiti marvilé
mís-to talmudu-, výbornou radu dat a po
rovnati rozvadětné; rabbi Samuel, před—
mlěrtúcty netoliko Kazimierza. alle celého
Krakova.

Vedle něho v čepcí, pošitém nejdraž
šílm' perlami, v těžkém hedvábí a kraj
kách lil'hota'j—ících\diamanty a r-ubíny, se
děla o několik let manžela mladší Re
beka, vyschlá. jako mumie a nehmbě vě
dnomátoho, co se kolem ní rd'álo,nehybné
ve svém majestátě & “důstojnosti a zahr
novaná úctou a službami nejbližších. tak.
že jí nebylo třeba ani- kroku- uďělat. ani
rukou hnouti, neboť každé její“ přání,
každá: její potřeba byly neutuchající lá
skou předem u'hadovány. Rabbi před-
mod'l-orvalse rituálem předepsané modl
litby a několikero pokolení obstupují-cí
ho hledělo na něho jako na zří'telnici
rodu, netroutfaj-íc si ani hlasitěji odídaeclh—
nout, tak velika byla strohost tradicí a
starých obyčejů v domě rob Ohaima
Kahana.

Odí nějaké však dob)r začalo se cosi
kazit a uvolňovat v železných spojích
budovy, již tvořila rodin-a Kahanů. Mlá
dež odbizi'lal se duší“ starší—m rodu. V
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přítomnosti jich mlčela, zatínajíc rty a
klopí-e hlavy, by nebylo pozorovati fvra
.štících se obočí. -a blesků v očích, ale
když vyšla z pokoje, v němž seděli r-o
diče a- dědové, kon-alla.dlouhé tajemné
iporaldy. Za těch porad., šeptem vede
ných, propulkáva-ly .náLh-leibouře rozpou
tanych rozporů 'Vlkletby a nadávlky, až
starýr Chaim ;povstarv z lenošky a. po
ote-vřev dveří, zvolal: »Stilzlla,utišujena
chvíli spor. Býval'y 'však chvíle, kdy ani
přítomnost samého patriarchy rodlu ne
byla s to, aby rozko'houtěné mhadí'ky u
klidnil-a. Nedosti na tom, že 'jim- sta.-tší,
syni a zeti Chaimovi, .př'izta-kovali,hou'ší
\jlešftěbylo, že bouřka (po něčem přená
šela se z 'lJožnicevnuků a pramuků do
hlavních pokojů, zuřila, chi-líc haneb
nosti a ma'zkosti, u: přítomnosti samého
rabbiho Samuela.

— Nic naplat, \t'háte, — pravil Chai
movi jeho syn, druhorozený Chaskiel,
jenž ztráviil řadu let ve Vídni- a osvojil
si názory na Leopold'štatě panující. —
Svět se mění. Nové časy nastávají. Ba
co díru? nastávají; už jsou tu! A my
slíme si, že svit-íce šábesovymi l-oj-ovice—
mi místo elektrickým světlem, můžeme
zastaviti ten příval, <j-enžstále roste a za
plavuje všecko na pot-kanon. Hle, &.u nás
není elektrického světla. v těch pár svět
nici-ch, jež dbývá-te vy & děd s báJbou,
ale v ostatních částech domu,zavedil jsem
jes \bcratry svým nákladem & přece te
lefonem vy sám, bháte, mluvíte, poně
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vadž :jste se přesvědčil sám, že bez něho
nel-ze dnes .ží-ti.Kdežto děd --on i dnes
tvrdí, že jenom takový apilkoreš [holo
hrádek, nezkušenec), jako já, může kO
řistiti z ďálbelSkéh'Ovynálezu, a vy, tháte,
nepřiznáte se před ním k té mrzkosti, &
přece pro ni 'horujetel

— No, a. co z toho? — táza-l se reb
Chaim, hliatVY nepozdviihnu-v.

— To, že zrovna tak se chová-te k
»rabbimu<<,

—Ra*bbinení telefon a není elektrické
světlo.

— .Proč pak by měl nbýti telefonem
neb elektrickým svět-lem? Jle-člověk ja
ko vy, tháte, nebo ldlěd Samuel, (jenomže
rozumnější nás všech-. Neboť my všichni
dohromady, "kolik nás jest, nedovedli
jsme opanovzartigojimů 'a.království Isra
ele—rozšířit na celýr svět, on však to do
kázal. Proto jest on Mesiášem, tím Me
siášem, jehož vy s dědem očekáváte!

Starý žid' pozdvihl' hlavu" & krvavé
skvrny vystoupily mu na svraštilých tvá
řích (aloči jeho hrotem syna probodávaly.

— Ten galgán (t. j. dareba)? — začal
rozčilením třesoucímse hlasem, zalvkaje
se a. polykaje vaJd'fíjcímu sliny. — Ten
rouhač, ten. neřád! Z něho měl by býti
Mesiáš? Fuj, Chaslldele! Jak můžeš něco
tak hloupého promluvit?

— Něoo tak hloupého opakuje celá
Evropal

-— Nejdříve ne celá. Evropa, nebot"
moc ještě jeho nepřátel musí- padnouti,
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než si ji podm-ani. a možná, že on sám
spíše padne, čehož mu přeji . . .

— Vy si tedy nepřejete, aby Israeli nad
světem panoval-? — přerušil *hoChas'kiel,

— Avšak on přece nad světem neza
vládtn-e. neboť není Mesiá'šem. -Mesiáš
přijde od“ Boha, kdežto on přišel od
ďábla & “Blolhuse ošklivě pouhá.

— On se Bohu mero'whá, nei) on sám
je veliký jako Bůh!

'Nebyl' to chraptirvý hlas Chaskinela, co
rta slova pronesl—. V otevřených \d'veřích
'stál' štíhlý :jinoch s ohněm v očích. Cthai
mův vnuk, Jcoel.

— Go .tv, >>mešvgenek<(t. j. blázne)?
— houkl na něj děd. — Jak se opava
žuješ?

Alle Jloel“se nezajhekl- jako kdysi. Byla
to povaha vášnivá, výstřední a vznětlivá.
'Předurčen “hned od mlada “za rabína,
ztráviulfdlouhá léta na studiích talmudi
ckých. Fantastická poesie východní la
ihodjla jeho snivé duši. osudy nešťastné
ho národa, k němuž náležel, žhavým
:zaJse železem pálilinlýjeho srdce. Gesma
rehův příchod otevřel před ním nové
obzory. 'Oslněn velikostí mistrovow, vi
děl v něm světa pána, viděl v něm také
zkrotite'le nepřátel Judových, toho, jenž
odplácí za staleté křivdy (bratřím učině
né a jenž rozprostře velebanos'tSionu nad
celým světem-.

Co mu bylo do autority dědovy, před
níž se nedávno třásl? Strýc C'haskiel měl
pravdu-! Přišly nové časy! Kdo jim- .ne
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rozumí, toho at“ zak-cpou na hřbitově!
Nelze se stavěti do cesty tomu., jemuž
se musí země podfdalti! Nelze se oh'lížeti
na zatuchlé před-s'udlq,r .židovstwa, kdy
povstal nový, velký .bůh a volá. všecky
za sebou. Štastní, \bil'ahoaslavení, kteří
půjdou ve stopách jeho, za sebe se ne
oh'lédajíce! A'le běda těm, co se budou
držeti zprácbmivělé shniliny, zavinajíce
oči před' světlem! Těm smrt! Ať zhynou!

To rvšecko ze 'sebe chrlil, přehlušuje
slova, jimiž se děd pokoušel jemu odpo“
rovat. Vmetl mu Ne tvář rukavici, nestat-
raje se o násllledlky.Chaim rozčilelnzímjen
se třásl. Vztáhna před sebe obě ruce, sy
pa-l na hlavu \mu-kovu nejstrašnější
lkl'etby. Stáli tak proti sobě, rozpálení
hněvem a nenávistí, vzájemně si vyhro
žujíceu. Náhle Joel“ se 'zaranil na .půl větě
a woouvl' jlallnopředl strašidlem a Chaim
ucítil, jak mu kdosi klade ofběrwce na
ramena: a .zaádřržujeho, by se na vnuka
nevrhl.

Otočil' se. Za ním stál s dlouhou: po
pás |bmadou a .pletenci' šedivých vlasů,
splývajícílch mu po obou stranách vy
sohtlých licí, s pohaslýma očima ds'o
prázdna upřenýma, j eho otec, devětiade-
wadiesáti'letý rabbi Samuel.

— Neproklínej, synu! — pravil beze
zvvučným, hlíuchým fh'lasem, podobným
zvuku pukléh'o zvonu.. — A ty, chlapče.
mimi svou drzost! !Pokoj, pokoj, děti
moje! — 1Plst!

Trojice mužů umlk'l'a a svěsitla hlavy.
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Stařec mluvil pak dále: — Vy tajíte pře—
de mnou. co se ve světě děje, nebot no
hy moje jsou slabé a oči zesláJbI'é,jedva
světlo rozeznávají, Allievím víc, nežli si
myslíte! I to, o čem ten chlapec mluvil,
vím! I pravím ti, Joele, pravnuka můj,
synu Aromaa Goldy, ty zlou cestou krá
číš, jnda za tím člověkem a víry mu při—
.kládaje.

Není to Mesiáš. nýbrž rouhač, jak ho
správně tvůj děd pojmenoval, jehož slo
va jsem slyšel! Třeba ho napomenout a
pokání mu uloží-ti v synagoze a dáti mu
na krk pásek, aby starších poslouchal a
zákon v úctě měl. A nechtěl-li by po
„slechnouyti,patří ho ze synagogy vyhnat
a proklet, aby po něm sledu nezůstal-o
mezi pravými syny Israel'e!

Slova starcova zněla slavnostně &byla
plna síly, ale dojem jich na posluchače
'byl různý. Reb Chaim fbyl' jimi patrně
až do duše d'OiíaIÍ.Zaki-yl si rukama tVáJř
a klátill.lse stejnoměrně, ječe potichu mo
dlícím se tónem. Chaskiel, ač byl prý po
soudu starších a zbožnějších členů ro
diny odštěpenec a >>apikores<<,poslou
chal děda fbezúsměchu a protestu; bylo
však viděti, že se s jeho míněním nesná
ši. Ale Joelovi pohrával. tna úsrtech po
šklebak. Joel byl už důkladně zpracován
a autorita starších pro něho již neplatila.

Celý postoj jeho prozrazovtal, jak 'po
hrdá silový dědovými. Naposled ho i
přerušil: — Dědeček dozajista ví zrovna
tolik o záležitostech světských, jako
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tyhle mouchy na. oknechl Opravdu ne
fvím, proč všecko před ním tají & -ho
obelhávaií, vždyt přece není-nad čím se
pohoršovat, poněvadž našemu národu,
včera ještě pohrdání-mm nadešlal doba
vlády a štěstí. Ale rvy o ničem nevíte a
domníváte se, že Gesnareh chodí do ma
šioh synagog a že dbá vašich rabínů!
Pochopte přece, že: on už z toho Všeho
vyrostl. Mohl se již v Jerusalémě krá
llem prohlásit, ale nechtěl, neb co ie mu
po království? Zrovna rtolik,co po židov
ském mesiášství! Není. co by ho bylo
hodno na zemi! A 'víte, proč? Protože
.iest nad tuto zemi vyšší-, neb on —
bůh!

Chaim vztáhl proti vnuk'ovi ruce a ve
litelským pohledem chtě-l amu|slova na
rtech zastavit, potom pohlédl znepoko
jen na otce. Stařec posíllowchal. ani se
ne'hýnbaie. potom obrátil se k synovi s
výrazem úžasu na tváři.

— Co ten chlapec povídal? Jsem
starý a smysly mi už dobře neslouží . . .
Jistě isem se přeslechl . . , Mluví

— 'Pralví, že se ten pyšný člověk ve
své zaslepenosti nad tuto zemi povznáši!
— odpověděl neochotně Chaim.

— Ne! Já pravím něco zcela jiného!
——křičel! Joel, zapomínaie se v hnětvu
svém. — Já mluvím pravdu, al tu máte
celou pravdu: — rabbi Jlqu-a.Gesn'aa'eh
pokládán byl už v Uhrách za boha. Ve
Vídni prohlásili ?hoveřejně — bohem a
po celém městě zřízeny mu oltáře, na
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kterých přijímá božskou úctu. V bradě
postaven byl oltář ze zlata a on na ten
oltář „denně Wstu-povall: a statisíce lidí
'klečelo a zpívali mu hymny a okuřovali
ho,

— Co to mluvíš, chlapče? — vyjekl
stlatrý. — Chaime! Pověz, jaká jsou to
slova!?

A-le Chaim nemohl lodpovědět, poně
vadž ho vnuk přehlušil, křiče nachýlen
Ik praděd'ovi: ——Všichni židlé uznali ho
za boha & odřekli se starého Jahveho,
jen-ž jim v jejich věcech napomáhal, &
rten — pomohl!

Stařec vztáhl obě ruce k nebi.
— ó, všemohoucí a spravedlivý! ó.

—Adonail — iečel' trhaným hlasem. —
Slyšíš to? Udeř svým ;hromem, dakaž,
že to lež!

Joel však, unesen vášní a Hil-“achk do—
mluvárm Chaínla fa:Chaskiela, již usilo
vali *hozadržeti, dotíral na ustupuliícího
pmděda: — Kazimierští židé, naši bra-
tří, pokrevní přátelé, vystavěli u mostu
do Srtrtald'omafoltář bohu Gesnarehovi a
u toho oltáře zaněcuie se “kadidlo, hoří
světla a zvučí písně. A dnes v podvečer
rpřibud'e tam on, vtělený bůh, svou oso
bou-, by od :židů celého města úctu: wzal
a od nejslavnější—chrabínů a zákoníků
přijal odpřissá-hnuvtíse stará víry.

Starý rabbi stál už u senné stěny, hle-
d'ě před sebe bludnýma oči-ma a pořád
ještě zaJcl'áněliese oběma rukama oď
hrůznosti a mrzkosti', jež ma;něho šla ze
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slov pravnukovýoh. Poslední však slova
„jakoby ho budila z [an'nÍlhO ohromeni.
Spustil ruce a podíval“se zrakem už ú
plně přítomným na syna.

— Je 1:0 pravda)? ——táázal se.
Refb Chaim zkoušel věc “zaakřídovat.

Ten nemrava, ten bezbožník půjde z je
ho domu-, vyžene 'ho pro jeho nehodnos-t
a za jeho hlowpé řeči! 'Netřelba se nad
tím .avnichvilku [pozashalvovamTo, co Joel
».pl'enta-la,stojí za tolik, zač on sám.

Ale rabbi Samuel neda-1 se tak hned
odbýti', Zdvihl pohrůžně rV'yscll-loupra
vici a šlehl po synovi pohledem, až sta-
rému kunpcimrá'z Ivozádech zašupal.

— Slyšíš, Chaime! Neopova'žuj se mi
oči mydřlitl Mluv pravdu! Zaklínám tě
ohajrem ('t. i. dobré, spása duše), nic mi
nezatarjuj! !Je tomu tak, jak ten tu pra
vil?

Kupec skl'opil oči a slova. překusoval.
— Mluv zřetelně! Poroučím ti!
Reb Chaim zdvihl hlavu.
— V zlou hodinu- to ;pověděll!a ať pro

:klety jsem rty, z kterých to rv'yšlo, ale
co pravil, to je pravda

Stařec zakryl si oči rukama. Pot-0m
mu ruce s'klesl'y & oči jeho vznesly se k
nebi, plné zoufalství & »hrů-zy.

—- Bože Abrahamův. I'zákův & Jcanku
hův! — zalka'lf hluše. — Proč jsi *to do
pustil?

Nastala dlouhá pomlčená, jíž se ni
kdo neosmělill přerušit. I zápalčivý Joel
stál jako zmrhvělý.
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A rabbi ujal se mawa;Slova: — Tedy
.prarvíš, že člověk ten jest mod'loslužeb
ník, rvyžadující pro sebe božskou úctu,
jako kdysi Nabuchodkmosor? A dále
díš, že celý svět rpřed ním na. kolena
padá. &bohem. ho vyznává? A dnes že ho
má za. boha uznarti cnáš starý Kazimierz?

Swraštcil"šedivé olbočí &zdá-l se o čemsi
uvažovat. “Posléze fvztýčil hlavu;

— Chaimel — rpravill'. velitelský. ——
Já tam půjdu!

Kupec vyvalí—1na něho oči.
—-Já. k němu půjdu- 91já mu poručím,

aby sestoupil s trůnu, na který mu za
sednouti lbrráxncím.A on bude muset u—
stoupiti, neboť Bůh I-sraele jest silnější
než moci pekelné.

— Tháte! Cože — tvý? — zvolal tře
soucím se hlasem kupec, spráskna ruce.

— Tak :se stane! — d'oslovil tvrdě
rabbi Samuel. — Řekl: jsem!

XIII.

V (podvečer vzplá'ly Stradom i Kazi
mierz nádherným osvětlením. Všude ho
řela oslňující, různobarevné slunce
elektrická., obrážející se v černých vl
nách Visly rojem podivných Spletí a
fantastický-oh oblud, Ollítáď'při ústí k řece
ověnčen !byl spoustou květin, zalit mo
řem světel. Podél ulice: Grod—ské,pokřtě
né úchvalou městské rady na ulici
»božského Judy<<, stálý řad-y jí'zdní &

_.192_.



pělší stráže, v.lály prapory cechů a spol
ků, .pestřillrýse bohaté uniiormy úřední—
ků a vojenských hodnostářů. Policie
stěží udržovala pořádek v nesčetných
zástupech diváků a obecenstva-, Oči
všech upíraly se k Wawelu. Neboť z “krá
lowského kdysi zámku. jej-ž opraviti ne
měla fkdy před svým úpadkem hab-s
burská. dynastie, měl .sejíti pěšky, jak
dříve v Jemlsalemě a- .v Budapešti činí
va'lřon, velký, božský Juda Gesnarreh.

Ve Vídni odosobnil se (t. j. oddělil
se) ;jeho majestát odi padajících před
ním- na tváře milionů, jež ho vídaly
převážně pouze skrze sinavý dým kla—
-di-dilaJ.Tuto však chtěl poctíti lid, který
mu dal kolébkul. a ukázarti se jako do
brý panovník, jako laskavý otec, spra
vují-cí tu hromadu lidskoun. A ted' ho
očekávali, tajíce v sobě dech.

'Konečrně 'za'v—ířillfyv dáli stříbrně pol
nice. To bylo znamením, že božský vyšel
z palácových zdí. Strhla se bouře jása
vých výkřiků. neberowcí konce a přehlu—
šující trouby. Uzřeli ho. Šli před“ním he
roldově a trubači, pážata v purpurových
=ktabátcíchzlatem obšitých a děvčátka v
bílých šatech nposýrpávajíce kvítím ko
berce, jimiž ulice vystlána, by se jí ne
dotýkallfa jeho posvátná noha, i chlapci
anděl—ských tváďíček, již souměrné po
miášeli-hore stříbrné kaditelnice. Potom
se cosi vysoko me rvzduchu zabělalo. Byl
to starý, bohatý baldachýn -z wawelské
ka-thedirály, chovaný s jinými památkami
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kathedrállrní- v museu wawelském a Lk
té slavnosti vynesený. Pštrosí péra šu
stělša, \zlatá. vyšívání -se 'blýštěllaa, ob
rážejí-ce v sobě nesčetná světla., jimiž
ulice zářila. A pod tím ubaldachýnean,
zbytku to korunovační-ch ozdob, kráčel
ve svém bílém plášti světa pán usmě
vavý, laskavý, zdající se žehnati zástu
pům jasným pohledem.

Průvod se zastavil“ a :seřadi'l půlkru—
hem koll'em stříbrného pomníku. »Bož
ský“ |výstoupi-l „na výstupek pfřed oltá
řem & usedl na pozllaucenékřeslo, jehož
pozadí činily kostelní korouhve & vo
jenské prapory, přeohováv-anév krakov
ských chrámech. Tu zanotil'ý sbory-, sto
jící po obou stranách oltáře, rituá'llní
hymnus, proudy ka-dídlorvéh-o kouře
neslý se chválllou k sed'ícímu a. svšeohen
zástup pandl na: kolena, skl-áněje čela k
zemi.

'l'u povstal on, dávaje znamení, že
chce m'lurvit.

Všecko stichlo a hledělo na toho, jenž
duše jejich opanoval.

lOrn pak m'luvvíll'-k tomu zástupu židů
o trampotálch a službách nešťastného
plemene, jehož synem sám býl.

— Co —tiří-oi, .lide můj, lide mi-lený'?
Co ti říci v této chvíli-,kdý stojíš maxpra
hu nových dějin svých, já, jenž jsem
kost z :kostí tvých a krev krfve tvé? Aj,
před3očima mýma stojí všecka pohanéní
tvá & všecka mulka tvá, jedilhfké to dě;
di'Cth'í, jež ti rvěký zastavily, a útrapám
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tvým počtu není. Jak jsi 'je- snesl-? Jak
jsi mohl z těla svého tdidik krve vy—potiti.
z očí tolik slz uvonit? Věru, bolest tvá,
ó Sione, rozh-ojni-La se jako moře & křiv
dy tobě učiněné jsou jako oheň sžíra
jící, a nebylo na zemi, kdlo bv tebe po—
mstil a někdejší s-láfvu'ti rvráti'l',ó Sionel

Neboť stal jsi se rvvvrhelem ilidí, ano,
twláškem strculjsi se, (byv zbaven pokladu,
jaký má i nejdivočejší z “kmenů afric
kých pwstin, neměl jsi totiž své vlasti!
Neboť jméno tvé učiněno terčem po
směchu- va'zlořečení lidí nenávisti k tobě
jatýoh. I byl jsi jako list urnvanýse stro
mu & vic—hremsem tam zmítaný. Jako
lis-t, vichrem zmítaný, točíš se po dlouhé
věky mezi národy, 'záxvidě jirným země,
na které mohou stan-out. Ano, všichni
mají- kde po klopotáoh žiJvotaodpoči
nouti, všichni mají svou; otčinu, jen ty
ne, Sione!

A když tak na tebe, lide-.můj, :l'ide ne
šťastný, patřím, tu vrtá mi—mozkem otáz
ka: proč tomu tak a zač tak hrozně strá
d'áš, proč vloženo ti před věky na šíji
jařmo, jaké-ho žádný jiný národ na světě
nedoznal? Otázku tu opakovali jste si
od pokolení do pokolení s pláčem puka
jících .srdcí vašich, opakovali jste-.ji, sté
nayjíce a vzdychajíce, sobotu; jak sobotu
v synagogách wašioh. Arl'e odpovědi ne
dávaly vám lknihy vaše a nesměli jste
tázati se na ni rvlastního nitra, vlastního
rozumu. I š'lti jste s-rostoucí hořkosti ce
lé své bytosti mezi národy-, kteří vámi
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pohrdali & Nás tmp-ili,(a s vámi šlo vaše
neštěstí, jalk onen ohmjwý sloup, svítící
kdysi Israeli na poušti. On však vedl!
otce vaše do zaslíbené \země, kdežto
před vámi rozvírarla; se toliko poušť, če
kala n-axvás pouze útrapa', samá jenom
pohrdání!

Nuže, já ti nesu odpověď, jaké jsi do
:sutd'nedovedl nalézti! A nejenom odpo
rvěď ti nesu, ale i rvy-léčeni z chomoby &
zmrtvýchvstání, slávu a štěstí, jakého
nikdo z lidí na světě neokusifl'!

Slvš tedy, Israeli, &'urvaž dobře, co u
slyšíš, nebot pmwda sama v ústech
mých!

'Od “začátikukrmili tě, lide můj, výčit
kami a důlt'kiami.Nebylo na tvé dráze
proroka, jenž by nebyl k tobě volal:
»Zhřešil jsi, Israeli! Kaj se “z hříchů
'SV'ýlChlc A byla! prav-d'a ň" tom volámí,
Neboť to nebylo tvým hříchem, žes
J ehovy odstoupil, ale že jsi se nechal
jím oklamat & že jsi se mu; zapsali v

' poddanost!
Ano, Israeli! Srved'l tě praotec tvůj

Abraham, \aapodnes neseš břímě jeho
hříchu! Praotci tvému dáno na (výběr:
sloužiti pravémm “Bohu- fneb otročit
wohvatiteli božství, &on Ve své zaslepe
ností zvolil toto.

Pro tu potupu rozněrval še na. Abra
hamowo rplěmě bůh světla & pravdy.
'Posla'l! mu však muže spravedlivé, by
svedené odvrátil od nepravé cesty. Oni
to zadrželi potomstvo patriarchovo .v



Egyptě, oni nm představovali proti
hříšné úctě Jehovy — úctu pravého
pána světa:, zabalenou v symbol kwltu
Baala & jiných božstev. Ty pak, Israeli,
d'loulho jsi byl na.-Náhá-Chmezi táhnoucím
tě příkladem sousedních p'l'emen a
úctou, kterou tě lkrmili-pr-onoci Jehovv.
Ale naposled zvítězí-liJ ehova & z duše
tvé vypleněno poslední. zrnko odporu
proti němu.

Tehlda, ó, Israeli, naplněna byla mí
ra tvé nepravosti! Tehda poznal jsi, jak
kltafmným :v'e s'líbech lsrvých(byl ten, jehož
si's Bohem: zvolil.

Neboť hle, za tvou věrnost dostalo
se ti od něho .stigmatwkletby a utrpení.
A ty trpělivě neseš nesnesitelné břímě,
jako je nesli tvoji předkové. Ústa tvoje
stále šeptají jméno toho, který tě pod
tvedl a na trápení rvyd'al, alle oči tvoje
upírají se pořád na: východ, odkud při
jít-i má. vykupitelv, ten, jenž obnoví krá—
lovskou slávu Sionu a J udvovid'á.panství
nad světem.

Hle, stojím před vámi já, Mesiáš.
předpověd'ě'mýr v knihách cv'a-šivch,očeká
vaný toužícími srdci! Ale ne ten, jakého
vám slibovali rabíni, a nepři-cházím jen
pro to, proč onen 'slibovaný přijiti měl.
Nebot nepři-še'l! jsem svést [bo—jo mali
chernýr výboj, jtalkého jste od Mesiáše
čekali, ale o panství nad? zemí- a ne
bem. A poněvadž jste: mpravi'lí- hřích
proti pravému- pánu, ukřižovavše jeho
nepřítele, proto postavím rvás v čelo
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snv'ýohvojsk a dám vám ne pomíjiftelnou
zemskou, fadevěonebytelnou korunu a
radost, jíž |konce nebude.

Vstaň tedy, Sione, & vzdej poklonu
mně, boh-.r svému, etě v mé osobě Nětší
ho mne, který mě poslal! Vzdej mi
úctu a zapřisáhni se, že nebudeš míti
jiných bohů kromě cmtne a toho, jenž
vysvobození čeká. v pnopasti, Kš-ň
swůdci, jehož otcové tvoji právem na
smrt vydali; klň též Jehově, jenž 'sved'l
pokolení oněch starší a' jenž jako Kri
stus byl příčinou běd a útrap tvých!
Heslem tvým budiž od'e dneška: »Čest
.a vysvobození Pánu v propasti, čest a
poslušnost synu jeho, bohu jedinému na
zemíla ' '

Sta tisíce úst opakovala heslo to.
Orchestr sdružill zvuky trub & kotlů s.
bouří lidských 'hla'sů. Zástup padl na
tvář, prozpěvuje Chvalozpěvy. Bůh po
sadil se do svého křesla, a; 11-stupňů trů
nu otamul od Kazimierza Iber-oucíse prů-.
vod, v jehož čele Sbor rabínů nesl, pod
ubaldachýnem thoru, 'již nejstarší z nich,
sivovlasý žadik, složil k nohám Judovým,
&potom sám se svými společníky udeřil
před ním čelem.

Vládce pokynul laskavě hlavou .a
chtěl už dáti znak, alby rvstali, než ne
chal toho. Pohled! jeho padl na hlou
ček lidí, stojících zrovna: proti trůnu
za kondlonem (řetězem) stráže. Hlou
ček ten skládal se z několika lidi, větši
nou starých, jež otáčello jako by ochran
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ným \pásem několik mladíků, kteří
zdržovali od nich tisk & tlačenici zástu
pu. Uprostřed stá-l stařec zhrmbělýrdlou
hé, jako mléko tbřl'ébra-dy, s potuch'lý
ma očima v zaschlém obličeji. Byl to
rabbi Samuel v kruhu synů a vnuků a
hrstky jiných, co smýšleli a cítili jak
on.

Za; té, co wšeohen dav čelem bil a
slávu bohu Judovi provolával. rodina
Kahanův stál-a jako sloup 'a:mlčela jako
zařezaná. "Pouze starý reb Sarmeul za
promlwvy Gesnarehovy několikrát vy
zd'vihl ruce, jako by od- sebe odmítal
jednotlivé části jeho řeči & .vbíjel'. je
nazpět rv ústa mluvčího. 'Orlí zrak mi
strův postřehl' tu k-urpkustojících, jakož
"ci.starcovy posudky., Gesnareh poroz
uměl. Ti lidé _—dostavili se tam, — a—
by v odpor brali jeho božství a aby ži
vě protestovali proti úctě“ obecenstvem
vzdávane'.

aDo těch dob s takovým protestem
nikdo se mu: tváří )V'tvář nepostavil. Je
ho vojs'ku stav—iba;.se na odpor jiná voj
ska, ale proti němu přímo nikdo se ne
postavil. Byli tu pravda křesťané, ale v
rtěch zemích, kterymi u lvítězoslavmém
pochodu, prošel, činili toliko nepatrnou
hrstku. Věděl, že se proti němu,[v Italii
organisují, v Syrii a v Evropě značné
jich zástupy vydávaly v jeho přítomno
sti svědectví o své ví-ře po vězeních,
uvádějíce ho rv podifv svou vytrvalostí v
mukách, ale W'eďe'jnémanifestaci vždy se
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vyhýbali, přihlížejíce k tomu, že za ni
mi masy nestál—y.Jeden se opovážil, —
však už ležel (bleskem poražen, ale to
bylo už dárvno.

Se židy byllaí jiná. Tvořili rtěsně u
zavřenou masu. jež vlivem svým pře
vyšovala všecky jiné činí-tele ve spo
lečnosti. Dosud šli poslušně za ním, ale
Juda sám už dávno tušil nebezpečí,
jaké choval- pro něho (v sobě Kazimierz
jako ohnisko chasidismu & pravověrno
sti. Než do 'Krakova zavítal, postaral
se o zabezpečení .si půdy v tom pol
ském JemsaJlemě. Vyslal tam roje e—
misaurů a hlasatelů své víry, na [vypo
'moc „dal jim žoky zlata, věda že to
argument, jenž rozhodne rtam, kde the-o
logické důvody nevystačí . Uobezwpečili
ho, že nikdo proti němu hlasu ne
pozdvihne. A aj! hlas .se ozval. Gesna
:reh 'ldlionillse do předu na svém fauteuilu,
by jej slyšel.

Rabbi Samulel' Kahanj předstoupil
před své tovaryše a) poz-dvihl obě ruce,
pln hněvu a pomsty a zlbřečeni jako
proroci Starého zákona..

— Lide 'lehkověrný a. obalamucený!
——začal- a “hl-as jeho přisláb-lý jako očí
rostl .a mohutněl každým slovem. —
'Li-devrtkavého srdce a prodejného s-vě
domí! Zastav se na okraji propasti, do
níž se ří-tíš k věčně své záhubě, uzavři
uši slovům lži, nedej se .pofl'apiti v o
sidla; rouhačova! A ty, 6 velký Adonmi,
ukaž svou moc, — bij blesky a hromem!
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K rt-obě pak, nestoundný :lhá'ři, jenž j-si
sem přišel: svádět Israele & |hanobit
Sionu, takové jest slovo moje, Samuela.
syna '-,Barucnha„nejstaršího ze žijících tu
synů Judav'ých!

Stařec se odmlčel, popadaje dechu.
a tak silný lbytlJdojem jeho slov, že
nikdo “zposluchačů neosmělil se ho pře
rušovat & mistr sám- seděl na svém
křesle nehýbaje ;se, toliko rty se: mu
sevřelv .a oči krví podflily.

— Víš, ty lide židovský, kdo “je ten
člověk, jenž se vydává. za poslance boha.
světla. a. tak ohavmě vystupuje proti Bo
hu jedinému, proti Jehově? Slyš! Před
věky vzbouřil-' se proti svému Pánu na.
nebesíoh jeden z andělů & strhl za se
bou zástup jiných duchů, ale sražen byl
do pekla. & na muka jeho položena. je
pečeť věčnosti. Od těch dob, oo stvořen
člověk usiluje proklatý odbojník vynva
ti ho Bohu, sklaměje mu čelo před mo
ddami & otravuje duši jeho »lěží. A h-lel
teď vyslal jednoho ze svých sluhů, aby
tě, li-de vyvolaný, svedl! A vyslanec ten
vzal na. sebe postavu Mesiáše) & dána
je mu moc nd-ivůčinění a. svádění livd'í.
Ale moc ta. za své wezme, škdy Jiehova
promluví! Volám tedyr k tobě Israeli:
Plovstaň, prohlédni, nedej se svádět! I
k tobě volá.-ml, synu nepravosti, synu
roulhání! Sestup s prestolu, který náilieží
jedinému Boha podanido prachu a vy- .
dej svědectví 'Prtamdě, & potom zmi—za.
vrať se rdbpropasti. zkteré jsi vystoupil!
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Ty .pak, 6, Adonai. tý, Bože otců našich,
ukaž svou moc a- sraz tu modiliu, jež se
opovážila postaviti mezi lid Tvůj aTelbe.

Stařec, pronášez-je slovla; ta, (vystoupil
z kroužku věrných odosudho obemykají
cího a přiblížil se až k samým stupňům
trůnovým, od něhož- odskočili-, náhlým
lekem jaJtífrabíni, bijící .p'řeď'chvíílí če
ly před prorokem. RaxbbiKahan stál sám
jeden rv obšírném, pustém polokruhu s
rukama k-u Gescmalrehovi wztažen-ýma
a. s blesky v očích.

Zamládlo hrobová ticho, Zástup stra
chýwa očekáváním jakoby zmrtvěl. .Pro
rok rovněž seděl, nehýbaje se, svíralje
křečovitě opěradda fauteuišlu, potom
zvdl'maJpovstal a založil ruce na prsou,
zabod'ávaje se očima (v pergamentovou
tvář protivníkovu),

— 'Kde je: Bůh tvůj, & kde ta moc, již
dáno jest povaliti mne v prach u=tvých
nohou? — rprawilposléze svým zvučným.
daleko se nesoucím hlasem. — Tu jseml
Kde tvůj hrom?

Znova tic—hojtako můra tíživé. Zástup
se chvěl. Rabbimu Samuelovi pohnuly
se bledé rty neslýšitelným šeptem. Po
tom však pozdvihl h5l'asu.

-— :Ku rpomoci mé při-Spěí. Bože můj!
— z—arúpěl.— Ukaž se Bohem Israele!
=Potři1pýchu nepřítele Tvého!

|Pozd1vihl ruce a oči k nebi a čekal..
Spolu s ním ček-al zástwp. S výše pak
trůnu ozval se hlas klidný, pošklebný:
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— No? Nepřiohá'zí zázrak, kterého jsi,
šílenče, čeka-l,

Mlčení bylo mu: odpovědí.
— Jakž? Uchvatitel božství nepadá?

Hrom nehřmí? Jehova nepřichází s mocí
a pomstou?

A vztáhna—ruky proti starci, s velitel
ský-m posuňkem rpnawíl: — Teď rví-díš, j-a
kým šívlencemjsi byl, rproti mně se stavě!
Nepřijde ti na pomoc tvůj Bůh, ale spolu
s Věrou svow vydán budeš na posměch
vlidí. Pozn-ej blwd svůj a padna, vzdíej mi
patřičnou čest!

Rabbi Samuel! zad-omiltmeet
— Bože Abrahamův! — za'lkal. —

Proč jsi mne opustil?
— Klň svému Bohu, mně pak úctu

vz—d'ej,nebo :zhyňl
iPosledJní-slova pronesl Juda Gesna

reh šeptem, noře zrak svůj ve tváři star
cově. Rabbi Samuel čásek ještě stá-l—na
svém místě, zachycuje se, jak bylo zří
telno, čehosi neviditelného, potom (však
se zapotáce'll & na zem Skácel.

Prorok rychle sestoupil s trůnu a sklo
nil se k tělu nehy1bn-ěležícímu. Potom
se vrtyči-la vítězoslavně se rozhlédl po
oněmělých d'avech.

— Ten člověk umřel, — pravil s dů
razem. — Po rouhání, jehož se dopustil.
nemohl žítil

A to ňka, šlápl na bílou hlavu mrtve
ho, s níž sl'etělJmaksamitorvá čepička-.

— Chvalte pána vašeho a buďte mu
věrni! — doslovil. — Nechat strach
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padne na každého, kdož by chtěl!násle
dovati (toho zde šil-ence, protivě se mě
svatosti a moci!

Zástup zn—owalpaid'l nice k zemi, např
ňu-je povětří volán-ím: — Čest a chvála
.pánu a bohw našemu! At zhvnou nepřá
telé jeho a kdož se mu rouhajíl

Smrt starého reb (Kzaihanaodkli-dila po
sled'ní překážku-, jež se stavěla vládci
proroku: v cestu. Potom nikdo již se ne
osměliílf [pozdvihnouti proti němu hlasu.
Nebe samo stavělo se na jeho stranu..
Ten“ hrom, jehož se starý rabbi dovolá
val proti rouhači Jehovy a jehož čekraal,
spadl', ale na jeho vlastní hlaJvu. Byli
arci tací, co tvrdili šeptem při uzavře
ných dveří-ch divné věci, aTe byly to věci
nedoložemé, fantastické 'a opakování jich
ohrožovalo život, a tož za nedlouho pře
stalo se o tom mluvit. Povídačky totiž ty
tvrdily, že hned po d'oibytí Jerusalema
objevil" se před „prorokem křesťanský
mládenec, žádaje veřejné s ním hádky
a nazývaje h-o Antikristem. Rabbi proti
očekávání svého okolí, svolil k disputa—
ci, ařl'eodložil ji na. druhý den. Tu pak
vyzval mládce, by se před ním poklonil,
pokoří-l. a když křesťan s hrůzou; ode
přel, dotkl se ho “zleihkahů'lečkou. Ne
šťas—tníkklesl jzako bleskem zasažen k
nohám rabbiho Gemarreha & rabbi usta
víl!mu nohu na “hlavu,varuje diváky, by
se nikdo neosmělil panství a moci jeho
prot-iviti.

Pověst .plaíkptřičiňowa'la k tomu ještě
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jednu podnobnost, zavírající rv sobě vy
světlení celé záLha-dy. Na čele onoho
mladíka, jenž padl jako bleskem zasa
žen, postřehlí černou skvrnku. I poví
dalo se, že Gesnareh užil elektrického
pravdu, ukrytého v záhybech pláště, by
ztrestal nepohodlného smělce a aby opa
noval mys-lildívá-ků a davu. Než pověst
ta 'brzo zanikla před. chválami a velebe
ním mistra, jako se mlha rozptyluje
před jasem slunečním. Teď však znova
začínala kolova'ti. 'v nočních mlhách, tiše
povyskakujíc a hned zas upadajíc, jako
světýlka maimočálech. Neboť rodina Ka
hanů, k níž se všeobecná zvědavost obna
cela, mlčela jako hrob, synové a zeti
Chaimoví přeod'sti'hovali se navzájem- u
výrazech 'hoilždu& velebení »božského pá
na, jak nejčastěji titulován Gesnareh
od svého příchodu do Krakova, & po—
hořekovavše a oplatkaNšedědka, netajili
se s míněním, že krátce před smrtí zdě
tiněl a stal? se >>myšygene<<.

IVládce Evropy mohl teď klidně seděti
na trůně v oblacích kadidlových. Nebylo
už komu před ním vydáw'ati svědectví.
Moc a zázraky šly za ním, jako pes jde
za svým pánem.

Neboť s jeho panstvím věru dalo se
totéž, co s lavinow každou vteřinou ro
stoucí. Výiboj světa šel sám setrvačnou
silou. an'á-dlci nebylo už třeba) stan/čti se
v čelo vojsk. Šla ona bez něho k městům,
otevírajícím jim brány dokořán, k lidem
víztajícím je se zelenými ratolestmi.
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Skan-dináfvských států a Anglie nebylo
třeba dobývat-i. Vyslianí tam komisaři se
sborem vyšších úředníků přijímali- vládu
:bez žoldméřů, “jsouce slavnostně lidem
vítání, dooházejíce všude slepé pos-luš
nosti. Do Ameriky vypravil »ébožský
pána pověltmou; flotilu, předpoklá'd'aje
možnost odporu, odporu však nebylo.
Pravda-, tu a tam narazili jeho vyslanci
na protest tax.trpné odpírání poslušnosti
se strany měšťanů, jichž vliv a počet v
zemích anglosaských ubylznačnější, nežli
ve střední Evropě, ale komisaři vládcovi
uměli si s těmi lidmi poraditi, důsledně
a bez jakýchkoliv skrwpulí je wyhllatz-ují
ce. Jak Evropa, tak i Amerika až na
malé vyjimky ležely u nohou Judy Ges
nareha. Ostatní svět kořil se mu poslanci
svými. Pouze Italie střehla překročení
A'lip, obemknutýo'h od Terstw až po
iMarsilii kord'omem vojsk a vzducholodí
pronokových, ale dosud netknutýoh no
hou ni jednoho z jeho žoldáků; než co
znamenal ten kousek země proti wše
světově moci vítězové?

“Než Hhanpoklona. celého světa, z niž se
do nedávna radovalo holdů 'lačné srdce
Judy Gesnareha, pojednou :zdála se
býti světa pánu lhostejnou. Qd svého
příchodu do Krakova nehnul se z wa
welského zámku laikromě nejbližších ni
koho k sobě nepřipouštěl. Celé dni za
brán byl do posmpných dum, new—idaa
neslyše, jak se zdálo, „nicz toho. co se
kol-em něho dál-o. Někteří hádali, že je
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to unavení nebo přesycaní. Jiní však
šepta—li,že příčinou toho stavu jes-t —
žena.

Skutečně útěk Editin učinil nesmírný
dojem na Gesrmareha. V první chví—lí
trpěl-a zejména uražená pýcha. Jak to?
Celý svět padal mu k nohám, a pojed
nou našla se bytost, jím mad všecky tvo
ry pozemské povznesené., vyvolená za
“královnujeho srdce a za panovnici těch
nebeských výsostí, na které “sám se po
wznášel, jež se toho štěstí zřekla, jež se
zřekla jeho, světa pána, jeho, Gesnfare
ha a utekla od' něho, utekla pod perutě
zapřisáhlého nepříte'l'e jehol To nebylo
víře podobne, to bylo nesnesitelnol
Všecko se v něm bouřilo. Spáchám proti
němu zločin laesae majestartis, a to ne
toliko královského majestátu, ale bož

_ského, a on neměl moci zločin ten: ztre
starti, nemohl pomstu: vzít. Jeho vůle
nalezla hranici. Přestal býti pánem
světa!

Ale po prvním výbuchu dostavil se .
ještě jiné city tam toho trapnější. l,)ro
rok vzpomínal večerních hodin, jež u té
ženy trávíval; vzpomínal sladkých slov,
jimiž síly jeho křepiiPaa znechucení roz
víva-la; (vzpomínal té postavy tak cudně,
obracející se k němu- jalko kalich bílé
lilie, a duše jeho toužila po ní, tíhla k
ní a' bezmětmý odboj .zmocňoval se ho
proti osudu, jenž mu z rukou vyrval ten
jasny paprsek, tu hvězdu jeho duši .s-ví
tící. Gesnareh cítil teď, jak vroucně E
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di-tu miloval a jak nesmírně smutným
stal se svět, co jí nebylo, a iak všecky
světa poklady ceny pozbyly, co iioh už
nemohl k jejím nohám položit — — ——

Napřed zkoušel ii rvypátrart a iak by
ji vyhledal, !unést. Roje s.lídilů vyslali do
Italie, kteří skutečně brzo vystopovali.
že do Říma se dostala, než potom se jim
její stopa ztratila, a oni ne a:ne jí znova
nají-t. Zjistili, že měla několik hodin tr
vající slyšení- u papeže a že nějaký čas
meškaíljalv jednom tam klášteře. ale to
bylo také všecko. Že by s bratrem anebo
s kým jiným .v “Polsku?spojení udržovala,
nedalo se „dokáže.-ti;Ani se ničeho nedo
.píd'il-io společnících jejího útěku., neboť
oba vstoupili »dokterési z Konstantino
vých levgiína severních hranicích.

Edita byla pro J'UidujGesnareiha ztma
cena.

“Jeho poměr [k"Straffordowi zatím změ
tny nedlozna'il.Okolí Gesnarehovo mysli
lo, že se mezi nimi hrníček“ rozbije, a
vysoké kruhy úřední rády by byly na
něho fbřehwaurynuly, ale bez žádoucího
úspěchu-. Str-afford“spravoval polský stát
téměř samovládně, »křesůané pak v je
dinkém tom kraji požívali poměrného
pokoje.

Ale zdravotní stan;1vládcův rvšecky
poutal. Na všech stranách si o tom šep
ltali. Z různých stran rozestírány sítě
p'létich, činěny kombinace, jež měly ty
a ony osoby na povrch vynésti. Bylo
známo, že až do olbievení se Edity žena
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nehrála “žá'dinérole v životě »božského
pánu. Všichni také věděli, jak (veliký
vliv korrúsařova sestra na. něho měla.
Jak — nedalo by se uprázdněná misto
obsadit? iPovalbbyl moc veliký & proro
lkovo okolí nemělo sk'rurpuili', ač podro
bujíc se jeho vůli, bylo nuceno zdání
ctnosti zachovávat. Ale jak se jenom
dostati na; kobylku tomu člověku tak
samostatnému., jako on a tak obojetné
mu k .smýslným povalbům? Nebot kromě
té jedné nespočiamlý oči jeho na žádné
ženě, Chodil lhostejně mimo nejpěk
nější, fprohlížeje je jako lékař, .dotýkaje
-se jejich lhl'zavhierarchickým pohybem
knělze.

XIV.

Straďřondovi plynul život v 'tesknotě a.
sk'líčenosti'. Oď Ed-itý neměl žádných
zpráv, kromě těch prrvních, jež mu při
rnesl otec Wincentý. Nutnost pokořovati
se před nenáviděným člověkem, nutnost
zastí-rati svoje city a. svou víru: “hrozně tí
žila. jeho poctivou & šl'eche'tnou ' duši.
Chtěje svým vlastním myšlenkám 'ujíti.
uvbíje'lise prací, rozvíjeje při vykonávání
svých těžkých povinností praktičnost a.
ráznos-t, jež budily podiv všech &'jež je
ho postavení- posilovaly.

Řídlké a. vzácné chvíle odpočinku trá
víval mimo dům, z něhož na. něho válo
nesnesitelnou prázdnotou. Nejlépe mu
bylo u Roztoclcý'ch, vlastně u Kaliny.
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Mllaidá dívka vyciťovala jeho duševní
stav a uměla rmnrpřinášet úlevu a potě
chu. 'Zdávalo se mu, že nalézá u. ní cosi
ze sestry, jež ji tak ráda měla. Roztocki
vida- .důavěrnost té mladé dvojice, zářil a.
odstraňoval se. Vyhlídka dostati za ze
tě všemocného vlastně komisaře, uchva
cova'l'af ho.

A Kalina stávala se den ode dne j-i
nou-. Ta zpovykaná a povrchní dívčina
zvážně'la, soustřeďovala) se v sobě. Její
oči stále vyhledávaly Stratfordova po—
hledu pokorně a oddaně. A mladý muž.
ochotně zalétal zrakem svým k šumné
postavě dívčině, vyhledával. její společ—
nosti, jsa patrně jí zaujat. Šetrné úsmě—
vy objevovaly se na rtech příbuzných a
přátel, kdy-ž se mladý párek potápěl v
polohlasný hovor, nestaraje se 0 ostatní
společnost. Za takových hovorů tvářičky
Kalininy jen štěstím zářily.

Jednou“- seděli m skleníku hraničícím
s jedním ze salonů. Elektricka lampa pod
červeným stínítkem vrhala apřcitlumené
světlo na lavičku, ponad níž se skláně—
ly dlouhé listy vějířové palmy. Zpoza
damaškové záclony donikal tlumený
šum řečí. Mezi pyramidami okrasných
křů a lkvětin mihotala se světýlka jako
svatojanské mušky

Zi-mase poroučela. Březen vál vlhký
mi větry a sněhovýmí řujavicemi, roz
plýwxaijícímise v 'loulžky. Kalina přes vy
sokou temperaturu v skleníku rhalila se,
tetelíc se, do bílého pláštíku kožíškem
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podšitého. Mluvili o Editě. Byla ohni
vem, k němuž se jejich hovory rády
vracely. Straford vzpoměl vyhaslého
krbu, v němž teď může bez závady
zimní vichřice sk—otačiti.

Kalina. svě-sila. nízko hlavu.
— Což zůstane vždry .prwstým & mra

zivým? — otázala se tichoučko.
— Myslíš, milostivá, že se ona sem je

ště někdy vrátí? — na to živě Stratford.
_— Snxalď se někdy vrátí, ale já jsem

na ni nemyslila . .
— Ne:na ni? — opáčil Stratford &za

razil ,se,
Chvíli oba mlčeli. Posléze ozval se

„Stratford nejistě; — Myslím, že jsem
pořozuměl. A vím, že by to bylo štěstí.

'Vznesla' k němu rozjasněně oči, plné
očekávání.

— Talk rok, — mluvil dále, — dala mi
ona. podobnou otázku. Tehda tajila pře
de mnou smrtelnou chorobu-, z které ji
potom vyléčil -—ten člověk. Chtěla mou
budoucnost svěřiti mil-ujícimu srdci a.

— A ukázala na mne, pane Harry?
— Ano, vyslovila tvoje jméno, paní.
— A tys, pane, nechtěl?
— Nemohl jsem se k návrhu přídati . .
— Vím! Nemohl, poněvadž mezi ná

mi zela propast: Či není tomu—tak?
— Ano. bylo tomu: tak, — odšepta—l.
—-Ale rci, pane Harry, zda se od' toho

času ve mně nic nezměnilo? Jsem-li do
sud t-ak daleko od tebe, jak jsem byla
tehda? Což v tom větroplac-h-u tak plyt—
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kém a. bez duše »ne-nalezáš dnes aspoň
jakési jiskerky, které před tím v něm
neby-lo?

Pohlédlf na ni udiveně, Iba skoro zdě
šeně.

— Co tě přimělo, paní Kalino, takto
ke mně mluviti?

Slečna Rozt-ocká znova hlavu nizka
schýlila.
— 00? Co ti říci? Odkud bere se sla,
víkovi zpěv na jaře.

Zanhlendělse na ni dlouhý-m pohledem
a oči mu při rtom zvlhly.

— Ano! Měl jsem to vycítit, a zatím
teprve teď vidím . . . I jsem povjnen od
pověděti tobě na kolenou!

Tvá-ř její se rozjasnila slunečním ja
sem.

——Rozumíš tedy? — zašeptala, na
chylujíc se k němu tak, .že se jejich če
la téměř dotýkala. — A uznáváš, že
jsem dnes jinou', než tehda? A víš, co
mě změnilo?

— Vím rvšechno, Kalino!
Dívčina přisunula se ještě blíže k ně

mu a spolehla- hlavou asvou-na jeho ra
meno.

— Jsi šťasten? — zašeptala tichoun
ce. — Neboť já... jsem přesťastna.

On však ji od sebe odstrčil něžně, ale
rozhodně.

— Ne! — pravil. l'ámajícím se hlasem..
— Ne Kalino! Já nejsem šťasten . . A
nikdy nebyl jsem vzdálenější štěstí, než
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v této chvíli, tazčty při mně stojíš &'mohl
'bych pití rozkoš se rtů tvýc —-—

Nerozuměla mu. Hleděla na. něj ším-
ce vyvalenými očima, všecka užaslá a
poděšená.

— Proč? — zašeptal-a chvějícími se
rty. _—Proč?

-—Proto, drahá., že já nemohu přijati
štěstí, jež mí neseš!

Sepiala křečovitě ruce a, snažila. se mu
z očí nvryčísti vysvětlení záhady. Strai
ford odvrátil zraky své od ní. Neměl pa.
ltrně síly, “by patřil na její ibol, i mluvil
bezzvučným, rvoucím se hlasem: —Ano..
“Změnila“jsi se k vůli mněl. Stala jsi se
polovinou duše mé.

— Proč tedy? — bolestně zaštkala
jako naříkající dítě.

— “Proto, že já jsem. nyní jinýa že se.
naše cesty rozcházejí,

Hluchě pomlčení. Seděli vedle sebe,
vyhýbajíce se jeden druhému očima, z
toho však neodolatelnou silou“ puzení,
navzájem se jimi hledajíce. Kalina po—
sléze se vztyčila & hleděla mu přímo do
očí, any její blesky dštily.

—-Měj se na pozoru-, Jindřichu Str-aff
forde! — pravila dwsícím se a. syčícím
hlasem. — Takových slov, jako byla mo
je, nikdo 'bez trestu neslyší! Vyzná-li
žena, jako já, někomu svou lásku, tož
ten nesmí lásky té odmítnout!

Ta drobná. osůbka, podobná figur-ce z.
porculánu saského, stála teď před ním
proměněné, hrozná, se svraštělým obo
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čím a krvavými skvrnami na tvářích.
Stratford neznal ji jako takové, i zah-l'e
děl se u' vytržení na ni. Zpovykaná 'dív
čína změnila se v bohyni. A byla to vý
chodní bohyně. “Poprvé objevil u ní le
toru a' typ židovský, jichž stopy dosud
nebyl postihl.

Ona stála před ním stále velitelsky
avšecka podráž'd'ěna a .rozvášněna.

— Mluvl — žádala. — Proč jsi se
mnou hráli, když jsi mne nemiloval?

Čásek hleděl mlčky na ni, potom si
zakryl“ rukama; dbličei.

— Já jsem tě, !Kalrino,mílovalitehda,
když jsi zbyla jinou, než dnes... Což
teprve teď?

'Hleděla' na něj stá'l'e posupně a pá
novitě.

— Dost u-ž hádanek! — pravila ú
sečně. — Mluv světle a srozumitelně.

— Posl'yš tedy! Tehdy naše duše na
vzájem nesouhlasily, ale já jsem byl
"volný, ted' však jsem se od tebe, Kalino,
oddálil! Jsem křesťanem.

Bylo to asi strašně jejímu duchu ci
zím, nebot podívala- se na něj nedůvě
řivě, než ihned se zas uklidnila.

— To přece niktenatk nevadí! — děla„
— Víš, co říkala Římanka při manžel
ském obřadě? »Kde ty, Ka—je,tam já,
"Kajala Či myslíš, Stratforde, že bych se
já jinak zachovala? Ostatně i já jsem
křestamkoul

— Neběží tu o obřad. Já jsem slíbil
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Kristu věrnou a výhradní službu. Jáv
Gesnarehův komisař! Rozumíš tomu?

Pohodila. rameny a tvář její se VWB-
hodila & zlahodila.

— Rozumím, Harry! To znamená, žes—
hotov každ'é chvíle obětovati život svůj
pro tvého Kristal I já život svůj za něj
položím! Dobře tak?

I přisedla k němu rpl'ná.radostného 0-
čekánvlání..On však neuchopil jí do náru
čí. Zůstal zamyšlen a smuten.

— Myslíš, že bych svázal osud svůj
se životem.bytosti drahé? A k tomu na
krátký jenom čásek? Neboť, co je dnes,
je pouze klid, jenž za krátko pom-ine, a.
kdož ví, zda ne pastí, by spíše a.-rázem
potřen byl ukolébaný nepřítel.

—- Nevěříš v mou lásku nebo sám .ne
miluješ.

— Nikoliv, ale mám před sebou dítě,
jež není si vědomo rozsahu oběti, jatkou
přinésti chce. A toho já dopustiti ne
mohu!

Zas-mála se lbezmála uvesele.
— A což, jestliže já sama budu se“

chtít obětovati tvému "Kristu, svým Bo
hem ho"zvolíc? '

Teď zase vyjasnila se jemu tvář. Ce
.lá horoucnost jeho mladé víry ho pro
jalaai, stavíc mu na oči obraz milované
ženy, obětující krev svou' za: společnou
víru a- zár-oveň s ním na nebesa vystu—
Puií'cí,

—- Ty bys chtěla spolu zemříti? —
zašeptal.
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Zavrtěla hlavou.
— Jsem ochotna zemřiti, _ děla s

důrazem. — Ale chci žít a musím .ží-t.A
ty se mnou!

Straší-ordovri zase pohasly roziiskřivší
se oči. Ona však toho neviděla, zaujata
svými vlastními myšlenkami-.

— Což nemůžeme prchnout? Svět iest
veliký, Gesnarenh,— pravda,—podma
nil si mnoho .zemí',než jsou kraje, kte
rých dosud nedobýl. Na př. Italie! Tam
přece křesťané jsou pány. Podařilo se
tam ukrýti Editě. Proč bychom seimý
nemohli tam- schoval? Ty, isavvvšemocný,
'už to nějak zařídíš, A dopadnou-li nás
"tož co? Um-řeme společně! Sázka hod
ná. hlavy!

Jen jen zářila, podobaiíc se opět roz
-radovanému d'ěckw a hezounké figurce
z porculán—u nebo (slonoviny. Strafíord
se již nevzpečoval kouzlu z ní „plynoucí
mu. Oči ieho šlý „za ní, milisku'iíce se
se zlatými v'rkoči ieiích rozpuštěných
vlasů.

— 'Ukrýieme se někde .v Sorrentě ne
ho na Capri a přečkáme tam bouři. To
přece dlouho nepotrvá. Budeme se kou
pati v nebeském blankytě a opas-ovati
průzračným pásem smavého moře. 0,
Harry! Jak krásné by to bylo! Vid', 'že
-— se tak stane?

Straxřford se již vzpamatoval,
— “Ne, 'K-alino, toho nebude!
Dívce znova :bleskly plameny m očích.
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— Tedy nechceš? — vykřikla vstá—
vajíc.

— Nemohu, Kalino! Nemohu: přisa
hal jsem!

Stála hledíc na něho a napínajíc du
cha., by ho pochopila..

— Ne! ——pronesla posléze. — Ne
rozřeším té záhady! Mluv!

— lKolem mne bortí se svět, krev po
toky .teče. Jedině náš kraj těší se z ja.
kéhosi pokoje, a. pokoj ten dává mu mo
je vláda. Vlády té nemohu 'z rukou pu
stiti, neboť to by znamenalo vydati tisíce
v ruce kata.. Ale kromě toho, bych vládu
udržel, musím hráti smutnou komedii,
musím klamat, a já jsem dosud' nikdy
neklamall, Kalino. Dokud jsem byl bez
víry, nepozastavovral jsem se nad nut
ností přetvařování se, ale křesťanu není'
dovoleno podvádět, aniž .modlář-stvíhol
dovati. Umínil jsem si tedy jakousi ná
hradu za to Bohu dáti. Rozhodl! jsem se
obětovati Mu vlastní sr—dcel Zaslí-bil
jsem se Bohu, do jehož služeb jsem
vstoupil. I nežíju již sobě, A proto, Ka.
lino, musím jíti mim-o štěstí, jež mi
tvoje ruka nabízí!

Sklonil se k ní, rponesl její ruku 'ku
svým rtům. Ale slečna R-oztocká prudce
od něho odskočila.

— Nech mne, pane! — vykřikla po
drážděné. — Hráš se srdcem mým jako
kočka. 's myší! Nevyzn-ám se ve vašich
křesťanských tajnostech, ale vidím a
rozumím., že obětí jsem toliko já! Za
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vším tim. temným povídáním skrývá se
jedna věc: odmrštění mne, pohrdnutí
'citem, který jsem ti přinášela s takovým
odřeknutím se všeho & odhoďlaností ke
všemu! A toho žádná žen-a nedar-uje, 'a
já už nejméně! S Bohem, pane komisaři
Nejsvětějšího! R-ozpu'čil -jsi mi srdce.
pošlapa'l jsi mou čest: teď jest na mně
řada!

— [Kalinol — zvol-al, klesa'je pod ti
houi mstivých slov. — Vzpalmatu'j se!
Umoudři se!

— Pochopila jsem .všecko a. jsem svá!
-Ty pak, pane, zbytečně se nenamáhej
výklady! Mezi námi jest konec. Ale ne!
Ne konec! Spíše počátek!

S těmi slovy vzd'álila se Kalina Roz
tocká ze skleníku, zanechavši Stratfor
dá v nevypravitelné sklíčen-osti. Nemy
slil, ;že by se mohla státi takovou-, jakou
jí byl právě viď-ěl.To nebyla už bohyně
s blesky v očích, ale pekelná lítice u
výbuchu své vzteklostil

— Je to možná? — povídal si. — Je
to ona? Ona, ta sličná dívka, již jsem
tak dlouho miloval? — dumšal s hlubo
kým bolem člověka, jenž objevil kaz v
dra'hocenném wdiamantě. —- Nebyl celý
diamant strasem (t. j. sklovinou na 11
měilé diamanty) ? Nebylo sjednocení
duší, jehož kouzlem necha-l se omámit,
obratným manévrem a obvyklým sal-on
ním švindlem?

Kuřivdil však Kalině. Milovala h-o :váš
nivě a nad'e všecko. Ale byla! to povaha,
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neznající brzdy & zvyklá !hravě d'osaho
Mati, čehokoliv se jí .zabahlo. Měla též
mstivc-st plemene, jemuž po otci nále—
žela. Křesťanství bylo neznámo její
duši; newměllauodpouštět. Kdyby byl
Stratford na její obět odpověděl, jak
od .něho očekávala, byla by vše učinila,
by se s ním nerozlučně svázala, byla by
'se mu oddala.- malživot i na smrt. »Kde
ty, Kaje, tam já, řKajal<<To nebylo u
ní tloskulí, — to bylo pravda. Než on
ji odlkázal, odpověděl jí spleti-tými Vy—
táčkami, pohr'dl- jí. Teď mu ukáže, čím
dovede se státi zhrzená láska!

Stratford po hlubší úvaze. vše pocho
pil. lMeč, visící nad hlavami křesťanů,
odpoujtával se od slabých vláken, na ja
kých byl zavěšen.. Pospíšil také zpra-vit
otce rWincentyho o celé příhodě', jakož
i obavách, jaké z ní vyvozoval, Kněz
sdílel se s ním o jeho mínění.

— Hned“ zítra začneme připravov—ati
naše sbory na smrt a urychlíme pokřtění
dospělých, — rozhodl.

Straffor-d' pak vypořádali se se živo
tem, uvedl svoje věci do pořádku, ne
chtěje, by ho katastrofa zastihla nepři
praveného, Bylo mu%bolestno odejíti 3
tohoto světa, se sestrou se nerozloučinv.
Ale ještě bolestněji dotýkala se ho ne
návist lK/aliny. Cítil však, že obě ty bo
rlesti: prosty jsou- všeliké hořkosti & že
vůbec všecky city každým dnem v duši
jeho blednou & ustupují do tmavých.
hlubin.
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XV.

“Krakov-emzačala kolovati divná no
vina, napřed hluše, potom. pořád zřetel
něji. Povídlajlo se, že >>božský<<přestal už
být osamocen, že místo Edity Stratfor
dovy zaujala dcera bývalého senátora.
teď člena nejvyšší rady, Jakuba; Rozt-oc
kého. Dříve málokdo Kalinu vídal v
okolí Gesnarehově: náhle — počátkem
vesny, — setkávali se s .ní všude, kde
koliv byla naděje na padnutí do očí
»Nejvyššímu'<<. V au'dienčních hodinách
klekalla před ním, přednášejíc mu: různé
prosby; vodívala ,zástup bíle oblečených
panen, jež ho zasypávaly ktvítím, kdy
koliv se objevil na ulici nebo veřej
ných místech, zaujímala první místo na
tribunách, určených pro hodnostáře,

kdykoliv se konaly vojenské přehlídkynebo liturgické slavnosti.

Zprvu .nevšímal si Gesnareh panenky
mk houževnatě usilující uloviti jeho po
hled, po něčem však počal častěijí očima
vyhledávati té miniaturní a: tak přediv
ně urostlé & pěkné postavy, jejíž zraky
párem černých diamantů do něho se
vpíjely & duši mu rozpalovaly. Posléze
— jednoho dne — zeptal se na ni kohosi
z okolí svého. N áhodja: tom-u chtěla. že
osloveny byl“ jeden z přátel R-oztodkého,
osobně v té věci zaujatý.

— Je to nejhezčí z našich panen a.
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nejhorlivější tvoje cti-telka, božský! —
zněla odpověď.

Mistr podíval se bystře na Kalinu'.
— Rád bych ji místněji poznal! —

rozkázal.
Rozloarzu neprodleně vyhověno, A od

té nastal radikální obrat ve společen
ském uspořád'ání Gesnarehova dvoru.
'Do těch dob byla žena :zněho vyloučena.
Než prorok každým dnem uvhýbal víc a
více vymoženostem etikety -aJ zapomí
naje prvotní prostoty, obklopoval se
pořád větším přepychem, — nicméně
ceremonial: a majestát jeho dvoru nesly
na sobě ráz zpola vojenský, zpola zase
církevní, spravujíce se hlavně .podle
vzoru u papežského dvoru v 17. století
panující-ho. Edita, jež se vždycky ve
'svých pokojích ukrývala a nikdy veřej—
ného vystupování >>božskéh0<< se nesú
častnila, nevnesllasdo toho ústrojí žádné
změny. Změna ta nastala teď.

Nálhle, jako by na zašvihnutí kouzel
ným proutkem, posupný dvůr úplně se
proměnil. “Nápodobení papežského Kvi
rinálu zvrtlo se v napodobení Versail
lesu z nejskvělejší doby- >>Slunce krále<<.
Prorok u'k-atzoval se dále řidčeji věr
ným davům ve svém- bílém plášti, nesa
jim po plné'nánuči útěchu a uzdravení;
tělesná garda, jež zlatem jen jen zářila.
'zatlačovala zástupy nemocných ra:tlačící
se .d'avy fanatických stoupenců; kult
božského přibral“ zcela novou formu.
Přestal býti liturgii-, stali se dvorskýmcee
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remoniálem. Nádhery lesk nastoupil na
místo tajemného mysticismu. Gesnareh
do té byl: prorokem, veleknězem, bo—
rhem; ted' se stával zase člověkem, arci
nejprvnějším z lidí. Život jeho byl vzlatá
pouta spjat, Juda Gesnare—hstal se ne
volníloem nádherných hieraticko-salon
ních obřadů, jež třebas zbaveny mystic
kého cechovnictví, přece jenom činily z
celkového jeho poměru k podřízeném-u
llidíu;jediné — netrhající- se zbožňováni.
Za tou příčinou! pořízena kniha etiket
ní-ch předpisů, stanoveny a'ud'ienční dni,
nařízenýr výroční slavnosti; telefony a
fonografv jen drnčely lícní honů, hostin,
koncertů a přijímání u nejsvětějšího
dvor-u. Roje pěkných panen a paní Apl
nirly sá'l wawelského zámku, jenž pro
hlášen za stálou residenci boha. Z Kra
kova stala se světová stolice.

A »dušítvše'hotoho nového života, slun
cem rozlévajícím všechen ten jas, krá
lovnou těch spanilých květů a osvěto
vého kouízla lbyla vKalina Roztocká.

[Kdo by byl v té skvostně krásné ženě
čarovného zevnějšku a panovnického
výrazu kolem sevřených rtů poznal .pra
vé fučidlo, jímž před pár lety byla, tu
dívčinu: vážnou &.na sebe zabranou před
několika měsíci, jež sledovala s vl-ahýma
očima: každé hnutí Strafford'ovo? Její
rtuťová pěl—mostjakoby ztuhla v spěžo
tvé soše; pouze v očích její-ch nezdolnou
silou plály hvězdy.

“Vše pad'a-lo jí k nohám. Byl-otě přece
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známo, že vl'áskaa přízeň všemocného zá
wrisína jejím pohledu. Aniž bylo koho
tajno, -že je vlády-ohtivou a že její“ vliv
stále roste. Povstal vám vedle dvoru sa
mého vládce. a to jen o poznání pod
ním, dvůr jeho milostni—ce,rovnající se
onomu nádherou.: šíři-ly se pověsti, že
zemský bůh míní v nejbližší domě slič
nou “Kalinu povýšíti k vlastnímu- důsto
jenství, bohyní ji jmen—uje.Vracely se až
křiklavým .způs-dbem časy římských
caesarů'. Udávala se už i doba, kdy se
měla ohlašovaná s—lanmostkonat-, ale ter
mín ten — neznámo z jakých příčin —
minul, a slavnost povýšení Kaliny .za
bohyni a její-ho spojení doživotním
svazkem s prorokem odrl'ožena.

Ale vyvolená awladařova zasypávána.
poctami. Nejvyšší rada přiřkla jí- titul
»Nejjasnější paní<<a poukázala “jíza byt
jedno zámecké křídlo.

V nádherném a. spamílém rámci no
vého života pohyboval se všemlád-ný,
krabě čelo a křivě rty. ironicky nebo ho
lestně. Vnější změně rovnala se vnitřní
změn-a;jeho bytosti. Jak daleky 110byly
začátky poslání na 'zemi, když srovnával
svoje činy, nerci-li duši, se vzorem Toho.
jemuž \byl vypověděl boj .a-jemuž lidstvo
vyrvati chtěl! Tehda zdálo se, že miluje
prostotu, .že pohrdá smylsnými pochotš
mi; přikrýrval se ctností jako svým bílým
pláštěm. Bylo mu třeba ženy, a našel ta
kovou—,jež po jeho soudu měla: vlastnosti
vyhovující jeho pos-lání. Žena ta byla. mu
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toliko sestrou; jako sestru zamiloval si
ji vší silou duše, žárem vášní nedotčené.
Přinesla mu štěstí — — Než štěstí to
prchlo, cítil, že prchlo na vždy. Měl do
jem, že mu slunce zhaslo.

Teď se však list obrátil. On, duch či
stý, nepodléhající j'hu smyslů a do té
pouze pýchou vedený, on, cheru'b, ne
abesaJpamatující, on ve chvíli zapome
nutí kl'esl v dolinu lidských opojení.
Svedla ho mladá dívka a opanoval/a ho.

A poměr jeho ke [Kalině jak velice se
liší-]“od Editi-ných citů! Místo nadšené
úcty — síla tělesného kouzla; místo
sklánění se k jeho nohám _- chtivost
panování a pohrdv; místo lásky cosi, co
vypadalo jako nenávist!

Kalina Gesnareha opravdu nenáviděe
la. Oddjaxl-ase mu, by Straíforda- poko
řila a jemu .se pomstila. Nenáviděla člo
věka, jenž srdce jejího dobyl. ale nená
viděla i toho, jenž >>posedl<<její tělo. A
v té nenávisti právě tkvělo tajemství ne
obmezené moci, jí-ž proroka: ovládala,
Vášeň, dosud na uzdě držená železnou
vůlí, zachvátila ho teď úplně. Zapomínal
na svoje poslání, zapomínal panství nad
zemí, on, dherulb zapomněl. světlých svě
tů nebeských. Vše to mu .z-aclonila:svou
osobou ta žena.

Miloval ji? Ve oh-vcílích smysl-né pře—
sycenosti pociťoval k ní nevypověd'itelnýr
odpor, pohrdal jí a litoval sám sebe. Pro
ni poskvrnil svoje bí'lá křídla a probudil
spící zvíře. Afl-etakových chvil nebylo
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mnoho a s jeho nárulživostí pohrávaila si
rozběsněná dívčina jako dítě s otráve
ným ikyndžá'l'em. Kalina neviděla v něm
boha. Dráž-dila ho, jako dráždí červena
jícího se mladíka prohnaná koketa; po
hrďala jim a kochaJla se, divokou cítíc
radost, když strádal a u jejich nohou se
plazil, On byl pánem světa, ale ona byla
jeho paní a své vlády krutě a nemilo—
srdně zneužívala. Každý její pokyn byl.
mu rozkazem.

Jednoho dosud nedosáhla, ač to bylo
ode dávná metou' její-ch ctižádostivých
tužeb a plletioh: neporvznesl. jí na oltář
&nespojí-l se s ní trvalým svazkem. Kdy
koliv chtěla toho na něm vymoci, po—
každé bílá postava Editina stavěla se
mezi něho a Kalina. Tolikrát žádal od
té milované, by .se podělila o jeho bož
skou- -slávu a dala se uctívati liturgický
mi obřady, než vždycky — marně! Její
skromnost a pokora .nesnesly třpytu a
hluku; její iláskal ibyla nezištná a plná
úcty. Ne:! Tam na oltáři pouze jedna
mohla pod-le něho zasednouti, ta čistá,
to pokorná sest-ra dwrubova, sama andě
lům podobná. A hrozný bol ho popadal
za hrdlo a stesk ho sžíral. .Popadno-uti
do náručí tu nejdražší, tu jedinou — ne
vděčnou, přižehnouti ji místo té zde k
rozpálené hrudi a říci jí: — Má jsi! Má
na zemi i v pekle, na věky! Na věky! —
Z pomyšlení na to v očích se mu kalilo
a srdce usedlaal'o. A když v smyslném

Antikrist. — 2-25_ 8



opojení hledal rtů té svůdné čarodějky.
tu .v duši ohnivými 'písmenami rozně
covala se žádost: zaníti ji! Zdeptat a za—
lbíti ji! A místo ní mít u sebe tam tu,
tam tu!

V postavení Straffordově & v osudu
křesťanů nic se nezměnilo. Pronásledo
vání arci polevilo. Vývojem fvěcí z kra
kovského komisaře stal se první ministr
a :pravý zástupce vla-dařův. Ma'látn'ost,
jaká zaolwátila Gmnareha od. Editina
útěku, skýtala širé pole úmyslům &ráz
nosti jeho okolí. Strařforď, veden jsa
starostlivostí o spolubratry, hynoucímu
kami na“celém povrchu: zemském, nevá
hal vyuéži'tkovati příznivý-ch okolností a
sáhnouti po vládě. Jednou ji uchvátiv,
nemohl jí „zrukou pustit, neboť to by
bylo znamenalo: vy-dati zachované zbyt
(ky vyznavačů Kristových katanům. Roz
uměl však, že rána každé chvilky může
(padnout.

Ale rána .nepřicházela. »Míjezlyměsíce,
Kalina stala se vševládnou, — a pokoj
trval. Což by lepší část du—šeté divné že—
ny byla vítězství odnesla? Ne, neb při
každém potkání se Straffordem dopa
daly na něho z jejích očí zlé blesky jak
ostří nože .a-“zarozmlum s ní d'ocházívalo
k narážkám, jemu jediné srozumitelným,
jež mu .slilbovalyneúprosné vypořádání.
a to, kdy se toho nejméně nadá. Příčiny
však odkládání nemohl se Straff-ord do
mysleti. A příčina toho byla prostinká.
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Kalina dobře chápala, .že podní-tivši o
heň křesťanského pronásledování, vyne
se ortel nad Straifordem, lNenávid'ěla z
té diuiše Strafřor-da, drásala by s rozkoší
nejvymyšlenějšími bolestmi jeho srdce,
ba i. tělo, ale neměla síly navždy se s
ním rozloučiti. Ne! On nesměl zemříti!
Ale měl-li- on na živu zbýti, musi-lo vše
zůstati při starém, a oběť,kterou Kalina
přinesla, by se Strafzfordovi pomstila, ie
vila se lbezplodnou

TaLkzápasila nešťastná žena sama se
sebou, rhoříc touhou pomsty, ale nemo
houc ji ukojiti. Stratford byl:stále prvním
ministrem a spravoval svět místo zá
dumčivostí zachvácenéh-o vladaře, Kalli
na Rozt—ockápak prožívala: rpeklo, držíc
v rukou osudy nenáviděného člověka a
nemohouc jich rozseknouti tak, jak ne
návist kázala,

XVI.

Politický obzor do ned'ámna tak jasný
začal se pojednou kaliti. Všesvětová ří
še, povstavší s bleskovou rychlostí, jevi
la známky rozkladu—.'Ze všech stran do
cházehr zprámy o nepřátelských odboj ích
a povstáních. Vládní moc slábla, a co
horšího, kult >>božského<<vyvolával stá
le drzej-ší odp-or. Křesťané se srocovali
& lbouřiili. V mnohých místech překáželi
obřadům nové liturgie, ba: skáceli nebo
zneuctili oltáře. Nejvyšší rady různých
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krajů obracely se k hlavnímu komisařiv
Krakově se žádostmi, že třeba se vrátiti
k prvotním předpisům co do vystupova
ní proti nebezpečným spiklencům. Ú
střední vláda od nějaké doby zapovídá
la ty prostředky k nemalé škodě lveřej
ného dobra, a hle. zákaz ten přináší teď
žalostné ovoce. Náčelní komisař odpo
vida-“I'na :žadbsti toho druhu buď obe<>
nými vytáčkami nebo mlčením. Někteří
“komisařizahájili na svůj vrub represa
=lfie,ty, však Stratford honem s úřadu
složil- .pod různými záminkami, nema
jícími nic společného s křesťanstvím.
Tím bylo utlačovaným .ulenhčeno,za to
však rozpoutala .se bouře nenávisti proti
Strařfordovi, proti němuž od samého za
čátku VlKrakově vřel'o pro agitaci. a ple
tíchy starého [Kwašniewského a svobod
nýwchzednářů, smýšlejících zrovna jak
on.

Ale odpor křesťanů nebyl důsledkem
snad jenom sporadických vzpour aneb
osobních podnětů. Čím dále, tím více
přibíral ráíz organisované & jednolitě
akce (t. j. činnosti). Vlády dostávaly ze
všech stran zprávy () emisarech, vysíla
ných z Říma do různých krajů, by s nimi
navázali stálý styk a aby je povzbudi'li
k hromadnému spolupůsobení. Tisíce
mládeže přebíhalo rtajně d-o Konstanti
nových -legií.Tu i' tam tvořily se již po
tají i mimo Italii.

IV :proroko—věokolí začali se znepoko
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jova-t a broukat. Lem byl Spoután zlatou
sítí, all'erzdali neměl jeho nástupce po
vinnost pečovat o nápravu a odk-lidit ne
bezpečí hnozící hodnostářům ztrátou vý
nosných mí-st? Zda jeho útrpnost nevy
padala jako zlá vůile, ba dokonce jako
zrada.

Nejvyšší rad'a, do té doby slepě po
slušný nástroj Straffordouvvyvůle, dávala
najevo si'l'nsoufpodrážděnost, Dotazova
no se prvního ministra. vystupováno s
kritikou, činnost jeho nazývána vlastně
— nečinnosti, netečnosti. Ba upadloislo
vo, (vrhající šeredné podezření na jeho
city ku= křesťanství. Slovo to pronesl.
„profesor JKwašniewski, jenž se protekci
panny Roztocké nedávno dostal-do rady,
ač všeobecně uznáván za svíčku bez loje.

Nejvyšší rada rozhodla celou Něc
předložit »božskému'a. O rázu té demon
strace nebylo pochyb. Rada; chtěla vla
daře upozornit na řadu chyb v jednání
jeho zástupce a poprosíti ho co nejpo
korněji, ale zároveň důrazně aby správu
veřejných záležitostí svěřil jiným ru
kourn, Roztocki jako předseda rady po
žádal“ osobně o sÍl'yšení, jež bylo stanove
no na druhý den ráno. Stratford byl o
tom zpraven. Měl to býti souboj, jehož
výsledek zd'ál se býti nepochybný. Ná
lada lbyla až moc proti náčelnímu komi
saři a výtky činěné jeho úřadování příliš
vážné, Zejména podemení, že křesťanům
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na'dr-žuje, musilo proroka: vyburcovati z
dosavadní trpnosti proti nim.

Stratford seděLl'pozdě na večer uve
svém pokoji, hnamičícím s ministerskou
kanceláří na zámku. Pořádall papíry &
schystával' doklady, jichž mínil použíti
při rozmluvě zítra na něho čekající. Bě
želo nejen o vžládu, ale i o život, a ne
jenom o jeho vlastní, nýbrži o životy
mnohých, jež dosud jeho úsilí a Gesna
rehorvlatripnost od zá'huby uohránily, Ná
čelní komisař cítili hlubokou únavu a..
vlna znechucení a hnusu zalévala mu
duši. Toužil? umřít a kdyby byl sám je
dem na smrt určen, jak ochotně byl by“
po ní obě ruce rozpřá—hl,nazývaje ji do
abrou,útrpnou sestrou. Ale s losem jeho
_poiil se oswd tak mnohých! Z té příčiny
byl nucen do dna vyčerpati všecky mož
nosti záchrany. A tož o tom pracoval,
zatína-je ústa,

V té jalkýsi šramot přerušil hluché ti
cho půlnoční hodiny. Pozdvvihll'hlavu. Ve
dveřích stála Kalina.

V prvním okamžiku myslel, že to ha
lucinace \z přepracování, Ale ne: to byla
ona. Spěšně :k němu? přistoupila: a polo
žila mu na rameno obě ruce.

— Není kdy na dlouhé řeči! — řeklla
tlumeným hlasem. — Záhuba t'vá je ji
sta, mam-o se ti brániti. Zhyneš, a bratři
tvoji s tebou. Na dnešním slyšení všecko
zá'leží, Finkelbaum připravil ne d'otaz,
ale obžalobu. Odpovídaje na m' dá tě
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Gesnareh uvěznit a správu předá trium
virátu, skládajícímu se z mého otce,
Finkelbauma a Kwašniewského, jenž se
za své jmenování bude odvděčovati jedi
né nenávistí proti tvé víře. Vidíš, do ja
kých rukou! se dostaneš ty & tobě blízcí!
A měz, že spiknutí totho .nespískala, jsem
vlastně já, ale bez mé vůle nebylo by
ono uzrálo, já však jsem mu dala uzrát,
abych ti poskytla poslední volbu mezi
dvojím. Chceš zachrániti jak sebe, tak
i tamty všecky?

Budete zachráněni, ale ty budeš mým
a mým- na'v-ždy zůstaneš! Nechceš? Po
tom, ha! potom.. .

'Zarazila se, zalamujíc ruce s tragic
kým posunkem, po tě na chvíli jako by
.zmrbvěla, jenom oči plály ji jako po
chodlně. Potom však :potřásla hlavou: —
Ale ne! Ty mne neodstrašíšl Budeš
mým, navždy mým! Poslyš! Vymažme ta
leta trýzně! Donesu ti moc, jaké jsi do
su'd' neměl; donesu ti rozkoš, o jaké jsi
nikdy .nesnil! Chceš, — 'budu' dále paní
toho člověka, abys ty byl pánem světa,
neb-of takovou mám nad ním moc, že se
nezachvěje ani tehdy, když odmítnu žá
dostivost jeho. Tobě však [powolnabudu,
. .a potom se — za krátko — před tím
židiskem a jeho .biřiči schováme, jak
jsem si spíše přáJl'a, a budeme tam na
oné straně Alp žíti sobě a lásce naší!
Chceš?

To řkouc, sklonila se k němu, všecka
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se třesouc, poh-ledem ho sptalujíc, de—
chem svým jej ožehujíc. Strafford čásek
jako by 'byl' jejím. pohledem zhypnotiso
fván jako pták, jehož hadí pohled ochro
muje, než hneď se zase probral ze své
ztrnulosti a rozhodným posunkem odstr
čil od sebe mladou ženu.

Nepostřehla ocelového záblesku v je
ho očích, svou vlastní náruživostí za
chvácena, neporozumě'lta: cit-ul,s jakým ji
od sebe Odstrčil.

— Poslouchej! — zašeptala, ruce spí
na'jíc. — Ty snad- nevěříš, že bych do
rvedla zítra všecko zvrátiti? Neznáš moci
mé! Všecko mohu! a jsem hotova pro
tebe všecko učinit! Nese na tebe hlafvu
mešniewski? 'Dere se na tvé místo Fin
kelbaum? J'á vydám zítra jak Kwaš
niewskéh-o, tak i :Finkelbauma na smrt!
Jsi trnem v očích mému otci? Pošlu na
smrt i otce!

A znova ropřáhla po něm ruce, tou
žíc po miliskování. Ale na jeho tváři ob
jevil! se zřetelně“ před tím po-tllaňený Ný
raz hnusu & opovržení. Ustorupil- před
rozuzdanour ženou a' mrštil po ní tvrdým
pohledem.

— uO-dejdiodtud! — pravil rozhodně.
— Já. nemám nic společného 's tebou!

Jako by ji opařil, tak stála před ním.
— Je to pravda? Odstrkuješ mne zase

jako tehda? Mám odejít?
Příkývl a pustiv se ke dveřím, otevřel

je dokořán a dvorně se ukláněje, děl:
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— Děkwii ti, Neiiasněiší, za čest. la“
kou. jsi mně svou přítomností: prokázala.!

— 'Posmíváš se mi! -— vzkřiikl-a..
Stratford! znova use poklonil, ukazuje

na otevřené dvéře.
iPokrčil' nameny.
— O smrti a. životu rozhoduje Bůh.

Jak On bude chtítt, tak se se mnou
stane.

XVII.

Sedění za přítomnosti >>Neisvětěišího<<
mělo slavnostní ráz, ale klidný. Vládce
usedl na. trůně pod zlatým baldachýnem,
kolem pak stolu, pokrytého purpurovým
sametem, zaujali místa členové rady.
Referoval' Finkeltbnalum.V stručné. věcné
rozvaze nakreslil obraz poměrů, panu
jících nvrůzných krajích svět-ové říše.
V Anda-luzii proletariát povra—ždil'v-lád'
ní orgány pod záminkou. .že jsou kopií
buržoasnvích řádů. V Lyoně a. Rouhatixu
prohlášena komuna,. V Bilbau povalili
sochu vlázdioovul& postavili na. jejím mí
stě sochu.-patrona. kraje tamějšího. sv.
Ignáce. Ve Spojených státech americ
kých & v Anglii prohlášena náboženská
svoboda a stanoveny tresty na pohá
něnívpřed soud pro víru; vládní orgány
na rozkazy z Krakova diošlé podrobily
se m'l'čky rbomu' úkazu, podvramxiícímu
základní práva. panovnická. V Irsku k-o
nají se »bezpřekážky kající průvody,
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jichž se účastní sbaáisíoové davy. Ale
nejhorší věci dějí se v Italii-.

Mezi lMes-trem a Vidimem a Bres-cií
stojí půl milionu vojska: pod heslem
Konstantinovým. Druhého půl millionu
hájí Alpy od západu., Švýcarsko spojilo
se s Italii a obsadilo horské můsmyky
a pollední břeh Bodamského jezer-a. Zá
pal vojsk tě'ch jest neslýchaný. Podně
cují jej neustále jací-siodvážlivci, hlása
jící svatow válku. Pravé divy rvyprav-ují
o dvou starcích theatrálně (t. j. okázailše)
spravenych za poustevníky z dob temna
a pověry. Ti rozdmychávaj í nadšení, o
hlašujíce konec světa a příchod svého
Boha, kdežto božský majestát našeho
pána opova-žují se tu turpiti jménem An
ti-krisbovým. A temnýr lid, otrávený je
d'em katolicismu, jde slepě za těmi šku
bany.

Ale největší škody působí jakási no
vého ndtru'huamazonka, jež se snaží ná
pod'obiti Johanu: .z Arku. Vrtí „se s mrz
kým jich praporem v předních řadách
rozpalují-c do běla beztak už rozvášněne'
mysle &uvádějte je v pravý transfana
tismus. Tyto dni teprve se tam objevila-,
a již nešlyšet o ničem jiném tam z té
strany hor, než o ní. Do poza—dízatlačeni
jsou svatí poustevníci a zlatoústí kaza
telé; mládež jenom k ní vtzhlíží.a od ní
čeká znaku, by na smrt šla. Není divu!
Panenka jest prý nevypověditelně pěk
ná, ač lety poledni :se blíží. Oslňuje
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wšecky, jimž dopřáno \ ji spatříti. Nia-ší
pak svaté sprálvě je hrozným nebezpe
čím. Z těch Konstantinových zást—upů
můžeme míti zanedlouho legie odhod
lané ke všemu, .ba ničitele .hašíšem opo
jené, z nichž každý jednotlivec vrhne se
na sto našich dosud nepřemožitelných
vojsk. Tak-ových ianatiků třebas hrstka
může útokem dobytí (vítězství . . . Zvlá
ště, jesťllivžeústřední vláda Id'osud o těch
věcech neví či věděti nechce a opětova
né prosby o pokyny, o pomoc a o dovo
lenou upotřebiti reprwijmýoh práv po
míjí důsl'edným mlčením!

»-Důstojný<< chtěl ještě dále mluívíti.
a'le stulil jazyk za zuby, když se podíval
na zbll'edlou tvář Gesnarehovu.

——Kdo je ta' žena? — otázal .se »bož—
sky<<d'ávícím se hlasem. — Mluv rychle.
kdo je to?!

Finkelbaum měl důkladné zprávy.
Nejvyšší rada sbírala pilně důkazn'ýrma
teriál proti Stratfondrko-tia současně i dů
vody pro vyburcování Gesnareha 2 ne
tečnosti. Na podkladě :těch informací (t.
j. zpráv) podařilo se referentoví vyma
lovati 'dostí-Němý obraz té, ktenou ško
d'olíbě nazýval: »l-asec-onde Pucelle d'Or
léans“ (t. j. druhá. Panna Orleanská).)
Gesnareh vyslechli ho do konce do pře
du vychylen a jak se zdálo. každé slo
vo z úst mu zrovna lapaje. :Potom zasy
pal ho přívalem otázek. Nová (Johana
prolétal'a' prostoru mezi jedním a dru
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hým od'dí'lem vojska v laeropřláně, líší
cím se od drulhých bleděmodrou barvou
a vlajtkou s labarem. Vzducholoď krou
žila převážně na nejkrajn'ější frontě.
Známo bylo, že se na něm nalézá Jo—
hana, když se někde objevila.

— Vybrati nejlepší síly s povětrné flo
tily; potichu je s-hromáždíti na hranici a
\znenadané wdeřiti na letadlo, na kterém
“ta !žena;je, — poručí-l krátce svým zvuč
ným hlasem, jehož již dávno nebylo sly
šeti v jeho okolí. — Nestříl'et! Běda,
spadne-li komukoliv z osazenstva jenom
vlas .s thavy! A zejména jí! Polapiti ji
živou .a bez ublížení jí, zachovati ji ve
zdraví a cti a bez odkladu přivézti ji do
Krakova, jako bych to byl já sám anebo
některý mů'j blízký! A. ať se to stane
bleskem! H'llaw—yradních „pánů odpovídají
z nesplnění nozlkazunebo z prodlení!

Vstal a sestupoval. s trůnních stupňů.
Páni radní padli na kolena, jak před-pi
sovala etiketa. V zracích jejich zrcadlily
se podiv a ohromeni.

— A ostatně m'c už neporoučí Nej
světější! — ozval se třaslavým hlasem
Finkelbaum,

— Tvou vševládnow vůlí včera by
'l*o. . . — začal Roztocki, ale nedopově
děl, střetnuv se s hrozným pohledem
rozdráž—d'ěného .lva,

— Nenaříd'íš žádných opatření proti
sektě Nazarejčíka? _ nemohl polknoutí
své nenávisti leašniewski.
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Prorok obrátil se vztekle k starému
_fanatikovi: — Žádných proti služební
kům Nazarejčíka, ale za to tím strozší
proti vlastním., :již se opováží nade mne
se stavět a svou vů'l'imi vnucovat!

Vyšel ze zasedací síně, zanechav za
sebou dojem, že tamvty jsou časy bezvlá
dí, ale neprovedel nic z těch věcí. jež by
ly lvčera s jeho souhlasem navrženy.
Dveře vnitřních komnat zavřely se už za
ním. ale »důstojnía trvali ještě na kole
:nách, “jako by tam neviditelnou ranou
vbi-ti. Pouze Stratford nebyl poklekl a
stoje u svého pozlaceného křesla, pořá
dal rozházené papíry nastole.

— Musíme se s ním co nejrychleji
smířiti, sic nás zničí., než o několik neděl
zestámeme! — pošeprtal Finkel'baum
Roztockémru.

— Ale jak? Na'ljožil jsi .ptřecena něho
před Nenjsvětějším více. než unese ná
kladní: velbloud! — odbručel otec pěkné
Kaliny.

——Na *každý způsob třeba se o to po
kusit! — rozhodl Finkelbaum a ublížilse
k prvnímu ministru s nejlíbeznějším ú
směvem na tlustých rtech.

— Doufám, že nejdůstojnější pocho
pil můj úmysl. Octl jsem se v smutné
nezbytnosti sebebiěování, i nešetřil jsem
naší kůže! Nenedostává se nám Bemýšků
(t. j. závistivců) a denunciace nejraději
obrací se proti těm, co stojí nejvýše. A
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co by se s námi stalo, kdyby o všem
tom, o čem jsem mluvil, dověděl se hož-_.
suký3 jiné strany, za zády nadý?

— Tož to bylo .sebebičování? — usmál
se Str-afford. — Já jsem myslel, že bičí
ky byly určeny jenom pro mne samého.

Důstojný vztáhl obě ruce ohražuie se.
— Co za,-se?! Což možná strkati psí

hlavu na něho? Na. něho, tak nejdřůstoj
nější—muod'daného komisaře! Ne 0 pod—
kop šlo, ale o upevnění! T-ot přece jisto
jako hodina!

“Ostatní důstojní ctili mu barvu, pře
konávajíce se rv ubezpečování svou od
daností a upřímnosti. Pouze Kwašniew
ski stál stranou posupný jako noc. “Mlu
vilÝsi pod nosem, jak to měl ve zvyku.
Strafřord' zaslechl toliko: — Vša-ktě kdy
si -opustí-proklatě štěstí, a tehdy, já

Téhož “ještě dne zmizel Gesnareh z
Wawelu. Šeptalo se, že odletěl malým
samoletem neznámo kam. Gesnareh pak
uložil nejbližším nejhlubší mlčení, aby
se zabezpečil od' špehounů vlastních i ci
zích, pospíchaj e na hranice Tyrolska, by
osobně řídil vykonání svých rozkazů.

XVIII.

'Dvě leta uběhla Editě v pokoji a kli
du. Po :niterrném rozporu, po vichřicích
životem jejím zmítajících lžila u nohou
Ukřižovaného, pamatujíc na svět pouze
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potud, že se za něj modlila. Neoblekla
ješiěl předepsaného hávu, nebot společ
nost, která' ji přijala, vyznačovala.se nad
míru dlouhou dobou! zkušební, neboť ná
ležela k nejpřísnějším a nejzapíravěj
ším sebe řeholím. Všecko dychtění mla
dé ženy neslo se za. jedním: přivolati co
nejdříve ten blahoslavený d'en, kdy ží
něnf hálblitzaujme místo světské sukně,
tvář zahalí závoj &dvojitá železná mříže
s mtrými hroty na věky za ní se zavře.
Ležíc na; zna'k na cihlové zemi, Edita p-ři
volávala tu chvíli vší silou nadšené tou
žebnosti. — Vezmi mě již jednou, Pane
můj! — 'lkala její duše. — O-dervi mne
od .běd této země, :odervi a spoj mne ne
rozlučně s Tebou! Hle, chřa-dmu stravo
Ván-aláskou k Toběl; 'hle, lačním po oběti
a prahnu státi se smírnou- obětní ove
čkou! Mily můj, .pospěš ke mně, dej,
abych zemi umřela a v Tobě žila!

Veliký den se blížil. T—ottodne měla
Edita Stratfordova s'l'ožiti slavné sliby a
státi se sestrou Tadeou. Jméno to, kře
sfanský překlad nenáviděného jména
Judova, tzvolila si postul-amtka za klá
šterní jméno, chtíc míti stále před oči
ma památku na hrozného nepřítele, z je
hož moci “jenom zázrakem podařilo se: jí
vyprosti-t. Ale v křesťanském rouše jak
sladkým se jí zdálo! Zda'li ta změna
jména nebyla symbolem změny, jež se s
její-duší udála? Edita vztahovala ruce k
Ukřiižovanému, děkUBjícMu za největší
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zázrak, který ji přivedl do toho stánku
jasu a štěstí, už ne z tohoto světa.

—- Ženichw můj! Kriste! Hle, Tvá
jsem! Ber mnel

Slova ta. plynula ji z úst vzdephy &
ohnivou liávou. Vytržení ji proměňuvalo.
Zdálo se jí, že zří před sebou otevřená
nebesau Hle, ještě chvilku, a Ktistus
schýlí .se k ní s výše svého kříže a pro
mluví ke své nevěstě!

V tom „zaslechla nenadále jakýsi hlas.
Neozýval se z venčí, ale v :nitru její-m,
ale nzněl' rtak jasně .a zřetelně, jako by
kdosi vedle ní mlurvil.

=Ahlas ten mluvil: — O-dejdeš »odtud'!
Kamsi jinam volá tě Duch!

— Jaký duch? — tázala se nechapa
jíc, co se s ní děje.

?Duch Boží! Odejdi odtud, neboť nejsi
povolána ke klidu a tichu, nýbrž do 'boje
a k Vítězství!

— Kam mám jít a co činiti? — tázala
se dále, uvlékána silou toho rozkazu &
cítíc v duši, že se musí .před'ním sklonit.

— Půjdeš tam, kde září znamení tvé
ho ženicha, žehnajíc ozbrojeným :zástu
pům. Tam !bu-dešposilovati slabých, vě
roru naplníš pochybující, lla-skou zamítíš
srdce chladná. A *Pánbude s tebou.

Zachvátily ji obavy a lít-ost. Měla o
pravdu opustiti ty tiché zdi, v nichž srd
ce ljejí střáslo -se sebe svoje bolesti, slo
žíc je k .nohám kříže? Ale nežli se na.o
tázku zmohla, uslyšela odpověď.
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— Musíš, neboť s posláním tvým spo
iena je záchrana mnohý-ch. 'Povdlila jsi
srdci; teď třeba srdce v .pou'ta.jat. Tak
chce Párn!

— Poslechnu! — zašeptala chvějícími
se rty.

I vybrala se z kláštera d'o Vatikánu.
Byla bez vůle. Cosi ii neslo, poddávala
se. Proč šla.? Proč šla tam, a ne někam
jinam? Nedovedla by říci. Divifl'ase však
vlastní :smě'losti,když se octla v papež
ské anticameře.

— Mám horečku! — pomyslila si. —
Nemohu přece tak najednou k papeži se
dostati! :Hodlina slyšení dávno minula,
já pak nemám audienčního lístku.

Věru, viděti papeže .o té doběpzdálo se
býti nemožnosti, zv'liáštěproto, že Petr
II. z části ropě-tzavedl dárvnýrceremonial
vatikánský. Ale sotva svoje iméno .pro
nesla, šum proběhl řadami služebnictva
& úředníků. v sále přítomných.

— Jaká to shoda okolností! — šerptali
si. — Svatýr Otec právě-„'nařídil, aby bylo
pro ni do kláštera posláno.

lByla neprodleně rvolána.Petr II. seděl
v pokojíku, vyznačujícím se toulže klá
šterní prostotou, jaká vyznačovala pří
byt-e'k kardinála. Colonny Orsiního. Byl
patrně vzrušen. Když vstoupila, vztáhl
k ní ruku.

— Bůh mi tě posílá! — zvolal. — Ve
liké věci jsou ti, d-cero, určeny!

— aně? _ wzdychla,divíc !sea na ko
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lena klesajíc. — Kterak to? Jsem tak
s'l'abá! I my191ilarjsem, že jsem stvořena.
pro klášterní zátiší . . .

— Nevěděla jsi, proč jsi stvořena!
Mne o tom osvítil Pán. A což ty — ne
slyšela rjsi' Jeho hlasu?

— Slyšela jsem hlas a jakási síla,
mocnější vůle, přivedla mě k nohám

Papež cpřikývl.
'— To je to právě! Bůh :tě volá, i mu

síš pospíšit. Pů'jdeš tam, kde se chystá
rozhodný boj mezi křížem a falešným
bohem. “Budeš ohněm, od kterého se za
nítí duše!

— Tak mluvil hlas . . .
— \Buď ho tedy poslušna. Dnes ještě

pobud'eš ve svém klášteře, zítra při své
mši posvětím prapor, s kterým tě pošlu.

Dva dni po té nalézala se Edita ve vý
chodním letžení-nedaleko Vid'emu'. (t. j.
Udine).

Její 'život od. toho dne stal se jako by
divným, hrazným a zároveň překrásným
snem. Dni plynuly ji u povětrných výle
tech, v promluvách k vojákům, v dopro
vázení jich xdlošarvátek. Ona to byla,
ona, tak ženská, tak něžná, tak bázlivá
od přirozenosti, on-a v tom. třesku zbra
ní, v hukotu děl a. svistu kulek, v závrat
ném víru válečném?l

Neboť válka od půl 'třetího roku při—
pravovaná posléze vypukla, a stalo se
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to v několika málo dnech po Editině při
bytí d'o ležení' &stalo se to zcela neoče
kávaně. Všecko nasvědčovalo „tomu, že
prorok neučiní prvního knoku. V Římě
dobře věděli o malá-tnosti. jaká. se ho
zmocnila, a několik dní rpřed Editinou
audiencí konala se ve Vatikáně za osob
ního předsednictva papežova kabinet-ní
rada, jíž se súčastnil Szeglenyi jako ar
mádní delegát, a na té radě usneseno
„zahájiti válku vysláním vojska.-za pohra
niční čáru směrem ke Cormonsu a sv.
Petr-u, Ale ta náhle všecko se mměnilo.
Papež poslal po Editě rozkaz, aby po
chod vojsk byl zastaven &aby se prom.
tím spokojili s derfensi'vou.Týden potom
udeřil howf povětrnýoh letadel—Gesnare
hových s nes'lýchanou :prxudkos'tí a zuři
vostř na přední linie italských hlídek.
Byl-o vid-no, že nepřátelské velitelství
kohosi hlledá a nestanaijíc.se o strategické
cíle, usiluje .proniknouti do samého stře
du. křesťanských šiků, by svého dosáhlo.
Současně roznesla se pověst. že v útočí
cím odřdí'lulvybraných vzducholodí nalé
.-záse sám prorok. Pravda, prapor jeho
nebyl vyvěšen, ale v pohybech letadel
.bylo cosi tak silně individuálního (t. j.
osobního, zvláštního), že bylo lze vycí
titi přítomnost a vůli vlá-dcovu.

Gesnareh nalézal se sku-“tečněna jed:
nom ze samoletů a řídil osobně jeho 0
brat a pohyby. Někdejší n-etečnos'topu
stila ho beze stopy. Kdo ho viděl, jak
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vydával rozkazy rozhodně &klidně s
mrazivými záblesky .pevné vůle v očích,
ten pochopil, že d'ávný dobyvatel světa
stojí zase v plné síle a vládě a že vede,
jako dosud, svoje. voje k jistému ví—
Íězství.

V tom prvním utkání se Gesnareho
vých pluků us křesťanskými legiemi bý
vaJlé štěstí přálo zase prorokovi. Neslý
chané pohrdání nebezpečenstvím, s ja
kým .se útočná .ílotila vrhala na protiv
nika, bylo s to, aby zlomilo nejsilnější
odpor.

Když se letadla, rozprášená divokostí
útoku, znovu sešikovala 'v neprorazitelný
val, tui Gesnarehovy samolety zahajova
ly smrtelnou kanonádu, jíž 'odolati ne
bylo možno. Byl to jeden z nejstrašlivěj
ších triumfů oddělení vynáll'ezů, zřízené
ho prorokem vlastně hned po jeho vy
stoupení.. Armáda »boaž-skéhw zavázána
byla vynálezům a novým užitím starých
toho ministerského oddělení polovici
svých úspěchů a jistoty, s jakou do boje
šla. Přenesení kartanů a kulometů na Ale
tadla propůjčilo jim nezdo'lné síly. Co
se mohlo apříti' pek-elnému stroji povětr
nému, jenž jako ohnivý mlýnek chrlil ze
sebe fontány střel, podobající se vul
kánu bez ustání vybuchu'jícímu a po celé
hodiny zasypávajícímu všecko kolem do
kola ne již kroup'ami, ale žhavou ?lá
vou železnou?

Edita nalézala se v okamžiku nenadá
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lého útoku na západním křídle vojska.
Na zprávu o napadnutí 'pospíšila na mí
sto boje a objevila se .v té, ík-dyGesnareh
pažby-val už naděje, že by jí- vypátral.
Zahlédnuv v dálce bělomodrou barvu
vzducholodi a (prapor nad ní vlající, vy?—
křikl radostí a pustil se tam v tu stranu.
Na palubě připraveny mechanické jím-a
če, „jež měly polarpit a zajat stíhané le
tadlo. Na obou stranách bez ustání valil
se pří-bojstřel, když k největšímu podivu
křesťanských rletců náhle ustal frontový
oheň, a to jak na čelném samoletu, tak
i na všech ostatní-ch. Ale nehledali
dlouho raz-řešení záhady.

— Neběží- o nás, — zvolal Szeglenyi
nacházející se na Editině rlod'i.— Tam
na tom samol—etu,ač vlajky nemá, jistě
se nalézá Gesnareh a hledá tebe, sestro
Editol

I rozkázal páliti kartáči do prorok-ovy
lodi. Ale kartány staré soustavy neval
nou škíodu mohly způsobiti povětrným
dbludám, pobi—týmpancéři', jichž nebylo
lze prorazit. .Počtem arci povětrná ar
máda křesťanská .:o moc převyšovala
Gwnarehovu flotilu, než co znamenala
početnost vzducholodí proti neslýchané
moci ničivých strojů? Však už dvakrát
srazil' se samolet prorokův s »!Naší Paní
vítěznoua, na níž se nacházela Edita se
S-zeglenyim, & jenom nesmírnou zručno
-.stívv manévrování podařilo se uniknouti
nepřátelským laJpákům. Ale každou
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chvíli mohlo .se jim to upoštěéstit,a potom
byl 'bY-rázem rozhodnut nejenom výsle
dek té jedné bitvy, ale vůbec celé války
s Antikristem.

Neb za těch ;pár dní, co Edita meškala
na vfrontě,zvláštní tjakýsi duch do vojska
viel-. Sldl'ádtallo se z dobrovolníků, ze
všech stran světa sebraných, oživova—
ných horoucím zápalem a touhou, prolití
krev za svatou věc, které sloulžili. A hle.
třetí rok už míjel, co se počaly :první |le—

„gie tvořiti na úpatí Alp, a po celou tu
dobu. trvaly1 v nečinnosti. Z východu a

_ od severu dalekou ozvěnou donikal'o
jich rachocení obrovských děl, pronikaly
k nim zprávy () velikých bitvách, 0 ne
slýchanýoh úspěších nepřítelových.
Mládež, 'shromážděná pod Konstantino
vým heslem cvičila se stále v zacházení
se dba-ání a vojenských manévrech, ale
pořád od! boje daleko. Darmo po něm
.prahla, prosí-c, aby, ji poslali na pomoc
těm, co s falešným prorokem válčili.
Odpoví-dáno iii neustále jedním slovem:
»Čekat a býti poh-otově!<< Čekala tedy,
'hrýzowc ud-icl'loa užíraiíc se nečinnosti,
co uzatím tam ten spěll od vítězství k ví
tězství,

Nechvbělio však ani v neibšlližším o
kolí papežové takých, co souhlasili s voi
skem a v tom smy-slu rady dávali. AJe
Petr II. byl rneochvěiinýve svém rozhod
nutí. Darmo mu předkládali, že lépe je
pustiti se v boj .s nepřítelem, než nabude
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celé moci své, a' že s'lušnější jest pomá—
hati válčicím s ním.1nežli čekat, až je-
den po druhém všichni budou potření a
osamocené legie ndbudou míti žádného
spojence proti všemocnému nepříteli,
když konečně udeří hodina utkati se s
ním bojem. Na. to papež odpovídal, že
nechce míti nic společného s nájemnými
žoldáky kapitalistické oligarchie. Kříž
nemůže se spolčiti se zlatým teletem a
stavěti se na jeho hranu. Je-lí vůle Boží,
aby legie zvítězily-, potom jistě zvítězí,
byť »jich jenom hrstka byla a proti'
sobě měly ne miliony, ale miliardy ne
přátel a třebas těm nepřátelům samo
peklo munici vyrábělo. Nel At jen ne
přítel daspěje samého vrcholu svých sil
a vítězství. Nechat se rozpanoší v po
citu bezměrného panství nad světem a
nechat se jeho “dílo vytýčí ve svých zá
kladní-oh rysech, což se také nepochy-t)
ně stane, nebot co je proti pravdě, to
trvalým býti nemůže, — a tedy vztýčíme
my Konstantinova heslo a pod tím zna
mením zvítězíme!

'Z Vatikánu šel ohlas papežových slov
ponad Bren'tou a Adiží. Někteří dávali
jim za pravdu. Mnohým však byla ne
srozumitelna a tnpka. Bujná, obětavá
mládež vola-la hlasem velikým po činu.
Z různých stran docházely denně zprá
vy 0 krvavých wkrutenstvech Antikristo
vých a jeho komisařů. Křestanským bc—
jovníkům hynuly v mukách matky, sen
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strý, ženy a oni museli státi se založe
nýma. rukama, a čekat, až nepřítel ovlád
ne mocí svou celý svět, „abyse potom té
moci na odpor postavi-li .v poměru ujed
noho proti stu . .. Některým opad'alý ru
ce, mnohým tnpkostí zalévalo se srdce.

Tu poslall k nim Petr II. dva poustev
níky, kteří přibyli současně s objevením
se Gesnareha. Jejich ohnivé vybízení k
pokání bylo hlavním podnětem, že se na.
poloostrově začala organisovati nábožen
ská reakce, ljeijížto ovocem 'bý-lý legie.
Svatí starci obcházeli po celé měsíce 0
lbozv od moře Adriatického až .po Jla
nov-ský záliv, dodávajíce dobrovolníkům
ducha. a odvahy. Než vše, co jest lid-ské
ho, pomíjí, nedovede se opříti navštívení
dobý. Kázání starců .po něčem pozbyla
svého prvotního povahu. Vojsko propa
dalo znova. malátnosti. Zprávy, o tom
znepokojinly papeže. Žádal, aby Gesná
rehovi ponechali zahájení války, míně,
že nástupci Kristovu nepřísluší jí začína
ti. Knd'ýžz fronty docházer pořád ne
příznivější zvěsti, povolil domlluvám
svého okolí a. poslal rozkaz, aby se voj
ska. dala. na pochod za- Ailpý.

A tu náhle objevila se Edita.
Dojem, jaký vyvolala, býjl-neobyčej

ný. Jako by hrom byl otřásl vojenskými
sbory. Její na divy krásná sličmost, za
posledních dvou let ještě více zdušev
nělá na.proměněné, činí-la na vojsko zda.
Žlekají přihlížející dojem nebeského zje
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veníe.V stanech šeptalli si, že to anděl s.
nebe sestoupil, alby!křepil a posiloval vo
je Kristovy v rozhodné chvíli a aby jim
byl zárukou vítězství. A třebas všichni
takovým řečemínevěřili, přece nebylo ni
koho, jenž by nebyl stavěl věže, že pěk
nou dívku .poslaH'Bůh a že přinese štěstí
těm, co se skupí kolem praporu jí done
seněho. — »Buď blahoslavená“ —-ví
tazlý ji tísíceré hlasy, kdykoliv její bělo—
modrá. vzducholoď Lkněkterému z táborů
se snášela. — »Veď nás! Půjdeme za
tebou na smrt! Kříž, zvítězí za: tvého ve
dení! <<Edita poslouchal-.a;ty výkřiky. svým
uším nevěříc, diví-o .se a ohromena. Co to
jenom v ní viděli a odkud jí to, že byla
na očích všem. 'že slyšela ty chvály, ona,
jej ímž veškerým dylchtěním lbylo utonou
t1 v tichu, ,zahrabati se za mřížemi, od—
umříti všem “živoucíma žíti toliko samé
mu Kristu“

Ale čeho Edita nechápala, tomu roz
uměl-i její společníci-, porozuměl tomu
zejména Szeglenyi, znal dobře historii
Editinu, i věděl, že Gesnareha vede ne
strategie, ale zhrzená láska; i to věd'ěl,
poštěstí-li .se prorokoví ljeho záměru do
sáhnouti, že celému vojsku křesťanské
mu hrozí poplach, jakož i potom jeho
porážka. Z té .příčiny dal znamení k ú
stupu.

A'l'e ústu'p „proveden takto. „Napřed
celá. _flotila vlašská postavila se proti
útočníkovi sraženou 'zdí. Prorokovo le
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ítad'lo udeřilo na ni vší silou, pokoušeiíc
.se .ze'd'- prorazi'ti, za ním pak udeřily
trojhranným klínem jiné samol'ety, ale
tenkrát nápor se zlomil. Pravda, něko
lik křesťanských aeropl-anů se sřítilo,
jiné se vzňaly a ostatní počaly ustupo
vat, ale :byl to pouze ochranný. prostře
dek. Flotila neprehala, nýbrž “ien couva
la, by novou frvormtuutvořila a zároveň
nepřítele obklíčila.

Gesnareh (postřelil nebezpečí, i u
stoupil se vztekem v duši. Edita unika
la rukám na ni vzrtaženým. Ale o to nic.
Naj-de ii, .d'o-buade,a potom — — —

Bit—wazůstala nerozhodnuta. Prorok
rozeslal“ depeše, svolávaje všecky síly,
jichž mohl použíti. \Plán tažení proti
legiím, před dvěma lety vypracovaný.
byl vytažen zpod zeleného sukna a
podroben. přehlídce, jaké vymáhala změ
na okolností. Vojenské štáby ialy se
znova studovati klasické vzory velkých
válek, hlavně poslední a všech před
chozích hr—ozněiší& nekonečně duchapl
něiší pětiletou (světovou), Povětrné flo
tile valčící na hranici. vlašské denně
posílány svěží posily. Nová armáda se
tvořila u Grenoblu a .Marsilie. Jiné ši
rokým pásem 'obeiímaly .půlnoční hra
nice Švýcarska a protínaly někdejší
kraiiny Tyrolska na.Krajiny.

Útok proti legiím zahájen byl svou
časn'ě se tří stran—. Nesmírně moře pě
choty valila se za »tanky<<,ničíc a drtíc,
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co se mu v cestu postavilo. V po—
větří- plynuly nesčetné samolety, zzaclá
něfjíce slunce. Vypadal-o vám to jako
umělý. strop „pohyblivého klenutí, pod
nímž polední doba rpřibíraJa šerý tón
večerní, Hukot 'kartánů a vrhačů bomb
(pum) na samloletech činil dojem ani
na okamžik :neutuchajícího burácení
hxomu. S tím hukotem závodily ku
lomety, zvýšuiíce neslýchaný hluk, je
muž občas se ozývaiící obrovská děla.
nesoucí; na sta kilometrů záhubu, dodá
vala hlubokého a slavnostního tónu.
K'dož by se mohl opříti takové převa
ze?“Ale křesťané přece se; opírali. Stáli
paže ved-“lepaže, 'byli kosení, ale neby-
lo možná přiměti je k ústupu. Útok stí
hal- útok, každý prudčí předešlého, ale
všecky rozbílje'ly se o železnou stálost
a vytrvalost legií. „Ba, podařilo-li se
Gesnarehorvým předním voiům do—
sáhnouti chvilkové-110úspěchu a obran
nou část oblouk prdhnonrti, hned vza
du tvořila .se (linie oné mocnější a od
por trvali dále.

Prorok. studie:u kormidla admiralské
vzdlu'cholodí s dalekohledem u očí, sle
doval se skrabeným čelem rozvoj stra
'tegických operací. Několik nedělí už
minulo v bezúspěšném náporu. A co
horšího, neděle ony minu-ly, nepřinesše
mu žádoucího úspěchu v Ftom,na čem
mu- více záleželo, nežli na potření ne
přátelské armády, nežli na dobytí ne-
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ná-viděného Říma & nežli na položení
nohy na šíin poraženého největšího jeho
nepřítele papeže; — nepovedlo se mu
.Edity polapit. Věděl, že se na-lezá v týle
armády, ale otočená takovým kruhem
chrání-cích ji samo'letů, že nemohlo být
ani řeči k ní se přiblížit.

JudJa Gesnareh zíral dalekohledem k
obratům nepřátelských vzducholodí &
pohybům lidský—chmas (sil) na. rovině,
již jeho flotila zatemňavala, potom
podíval se z podstřeší (zlostně) na ve
litele povětrné armády, stojícího o krok
za ním.

— Takhle to, může trvati rdlowhé mě
síce! — zasykl. — Ta; jejich zeď není
prostě rpnorazitelná.

— :Prorazí ii početní. přesila tvého
vojska, |božský, a větší dokonalost stro
jů — na to komanda-nt nepevným hla
sem.

— Větší dokonalost těch strojů? —
odsekl prorok, ukazuje na rikošetové
stroje. — Nel Tyhle stroje nestačí ani
útoky jeji-ch odraziti, nerci-li front-u je
jich ;prolomitl

— A což pumy, jimiž je shora zasy
páváme?

— "ZIIÍČÍJ jednu- armádu, a druhá
přijde! Toť rpravé mravenisko. Ach!
Nazaretský má ještě moc služebníků,
příliš moc. A lépe mu slouží nežli mně
moj i!

— :Pnane!Život nás všech je tvůj!
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— Ano, ano! Vím to! Ale co z toho
nám? Všichni dohromady nedovedli
jste vymylsletir jedinký prostředek na
zničení nepřátel!

— Úřadovna vynálezů pracuje!
— A z práce její nic! D—ošlydnes te

legramy?
Velitel naklonil- hlavy: — d'ošly, nej

světější, a velice příznivé!
— Jaké?
— Pokusy se strojem Lucifera daří

se nad všeliké očekávání. Není už po
chylbnosti, "že hodina stačí na úplné
spá'lení celé flotily .povětmé a celého
pozemního vojska pověry.

Paprsek mi.-hlse vládcovou tváří,
— Je to „pravda?
— Ředitel dává- věděti, že už dnes

může za: úplnýr zdar ručit, nicméně po
kusy konají- se dále.

Prorok rozevřel náručí, jakoby chtěl
cosi neviditelného do ní sevříti.

— Teď už .bud'eš má, ty jediná! —
zašeptala jeho ústa.

:Prvníc útoky Gesnarehových vojsk
zklamaly. Křesťanské pluky nápor jich
rvydtrže'l'y. Nepodilehly útočícímu dělo
střelectvu, třebaže bylo lepší. Prorok
nařídil ústup. V řadách K-onstantinovců
z toho radost nevypověditelná. Odraz
nepřítele toť už vlastně vítězství, což
teprve, když tím nepřítelem — světa
pán!

Než po prvním opojení dostavilo se
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rychlé vvstří-zlivění, jež se hned zvrhlo
v starostné obavy. Nedobré hlasyr zača
ly se šířiti. po obozech, po celém vůbec
poloostrově. Křesťané z Krakova hlási
li, že se tam dějí zkoušky s přístroji
sílyr tak neslýchané, že všeliký odpor
proti ní' je prý marný, poněvadž
zničí vše, než se mu protivník vůbec
přiblíží & na obranu pomyslí. Všecký
Zprávy o tom byly za jedno, že vynález
ten je čímsi ďábelským & že v té, kdy
ho bude užito, hned všelikě válce ko
nec učiněn bude. Rozcházelý -sepouze co
do času, kdýže tohto prostředku upotře—
beno bude. Jedni tvrdili, že se tak co
nevidět stane, kdežto druzí upevňovali,
že je teprve model hotov a že pořízení
strojů celé ještě?měsíce (zabere.

Dra-vou vichřicí letěla hrůza italskou
zemí; Než mysli od'vracovámr od té .pří
šery, věištílcíudbecmow zkázu a vzničení
všeho, čeho legie vlastními hruďmi chtě
.ly chrániti.

Náh'l'e uhodil hrom.
Na pomezí někdejších držav rakou

ských objevilo 'se několik vzducholodí
Gesnarehorvých, Na zprávu o tom seši—
kovaly se křesťanské samoletý, by jim
další cestu zarazily. Než tui padla 2
.prostředtní lodi jedna rána, druhá, —
a v tom okamžiku stála celá pohra
niční zřlbtila v ohni. Hodinu potom plu“
ly Gesnarehovy samolety uvolněnou již
drahou rponad benátskou rovinou. Tam
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postavila se jim v cestu silnější hradba
vlašských lodí. než i ona stala se v “kra
timké chvíli obětí plamenů.

Zděšení zmocnilo se velitelstva kře
sťanských vojsk. Ale neztratili hlavy.
Depeše lítaly na všechny strany jalko
vlaštovky. pozývající všecky .povětrné
síly, by se co nejrychleji shromáždily
nad Adriatickým mořem. Stačí-li jenom
času na zastavení smrtonosnéh-o aero
planu v jeho letu do vnitna? Stačilo,
nebot 'loď se zastavila, jakoby úmyslně '
čekala na nové seskupení se nepřátel
ské flotily. Křesťanští letci podívili se
té zvláštní taktice. Pochopili ji, když
malý kurýrský samolet vyrazil z bi
tevní čáry pr-orokmry a zamířil “k nim,
vyvěsiv .bílou vlajku.

Spuštěn na rychlo můstek a po něm
vstoupili dva vyšší důstojníci na palu
bu, kde jich čeka-l' vůdce flotily.
Szeglenyi.

— Náš největší pán, — začal
starší z parlamentářů. — .posílá nás ja
ko patrný důkaz svého slitování a míru
miliovnosti. Viděli jste. pánové. .jaké
ničivé prostředky stojí mu k službám.
S žalem musil jich užiti. Kdyby se byl
dovolával pokusných úspěchů pod' Kra
kovem činěných, nebyli byste mu uvě
řili. Teď však jste sami to viděli. Na
-d'íváme se, že oceníte velikou lidskost v
jednání vládcově, jenž moha vás zničiti
jediným pokynem ruky, volí postaviti
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vám podmínky nevvyporvědi'te'lnělaskavé
a mírně.

— “Známe laskavost vašeho pána, —
odpověděl Maďar. — Nelž poslouchám.

— Pán náš žádá od vás dvou věcí
a za to zavazuje se, 'že upustí ode všech
dalších nepřátelských kroků a že da
ruje lživot všemu vojsk-u vašemu, jakož
i vůdcům, a že ušetří také životů veške
rého obyvatelstva této země).

Odmlčel- se, chtěje patrně vyvo-lati
mocnější .dojem. Ale Ar-pad, jenž ne
uměl držeti na uzdě ani svého jazyka
ani své pádné pěsti, prohodil poškleb
ně: — »Pán váš patrně ve svém milo
srdí ponechá živo-t t'ěan, kdož ser Krista
odpřisáhnou?

Důstojník zavrtěl hlavou, ohražuje se
proti takové domněnce.

— To vlastně rozumělo by se samo
sebou. Ale vládce náš jde ve svých
ús—turpcíchdáfl'e.Dovoluje Irtal'ům spravo
vati se po jejich vůli .a.vyznávati, jakou
by chtěli víru, a'le nesměli by ji šířiti za
svými hranicemi, aniž se plésti do zále
žitostí sousedních krajů. To však se mů
fže státi jenom tehda, 'bude-li mu vydá
na sestra jeho prvního ministra, nachá
zející se u papežského vojska, nejdů
stojnější Edita Stratfordova.

Szeglenyi .podíval se na společníky
svoje.

— Okamžitě pošlu depeší do Říma,
Chcete, pánové, počkati na. odpověď?
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-— Prosili- bychom.
Po dvou' hodinách oznámena parla

mentářům odpověď. Byla odmítavá.
Církev nemohla se zříci svého poslá

ní hlásat evangelium všem národům,
krajům, papež pak znaje historii Edity
Stratfordové, nikdy nepřivolí k vydání
jí Gesnarehovi.

Gesnareh uslyšev tu odpověď, upadl
do zlběsilého “hněvu a zoufalství.

'Byl přesvědčen, že mírnost podmínek
spolu s hrozným účinkem přístroje Lu
cifera pohne papeže k žádaným ústup
kům. Zklamání otrávilo mu duši a na
plnilo ji vzteklostí.

— Půjdu na Řím :a:rozmetám to hní
zdo pověry, — křičel, — potru svého
nepřítele. Ve vatikánské basilice nad
hrobem apoštolů postavím svůj trůn a.
ona zasedne na něm po mém boku, Petr
II. pak udeří přede mnou čelem a po
líbí nohy té, z které chtěl učinit-idruhou
Johlafnu a (již uzří mou milenkou-, mi
lenkou lboha! Ano! D-o Říma!

A“.l'eokolí osměalílo „se >>božskéh0<<upo
zorniti, že pochod?na Řím v té chvíli ner
ní možný, rvnejpříznivějším případě vel
mi nebezpečný. Jeden pekelný stroj ne
stačil na takový podnik. Třeba ustou
piti, sebrati všecky síly, vyčkat, až bude
zhotoveno nlělkolik tak—ových »mašin<<, &
potom teprve znlOfvazahájiti- útok s ne
pochybnou vyhlídkou na úspěch.

Gesnareh podrobil se očividnému.
Vždyť to bylo jenom poodlložení celé
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věci na krátkou dobu. tDolbytí Italie ne
podléhalo pochybnostem-, nebude státi
žádné námahy. A po dobytí celého kraje
potom vynaiítí a uchvátiti jed-mwženu,
zvláště ženu, ma:iící—takovou, “jak ona,
pověst; to přece bylo hračkou pro děti!
Vládce radoval se. mys'l'ena to, jak mu
;papež do rukou pracoval, když Editu
povznesl“na hodnost a význam Johanny
z Arku, čímž znemožnil její zamknutí
v šerých darvech.

Z toho však přišla mu na mysl strašná
myšlenka. Což bude-li mezi těmi, jež
pekel-ný str-oi 'zničí, i ona? By:“lopřece
nemožno ohraničiti rozsah katastrofy a
uchrániti někoho od: jejich účinků. A
potom. .. nel Velitel flotily »a:štáb mají
pravdu. Neradno ničiti flotily křesťan
ské. dokud rv jejím okruhu modrá. se
Editirn samolet. Třeba se vrátit a vymy
sleti něco, co potře všecky nepřátele
jeho — kromě té jedné. . .

XIX.

V Rafadlbvě stanze \delál'aSegnatus'a
konala se kabinetní porada. Účastnilo se

-ií několik »purpurátů .s kardinálem Blacl —
hurstem v čele a vojenských hodnostářů,
mezi nimi Szeglenyí. V sousední stanzc
Heliodorově čekali na zanvolanouv pra
vou chvili o'ba svatí poustevníci a Edit ;.
Papež předsedal osobně. Jeho královslaa
postava se za poslední tři léta poněkur:
l'"““-. 11-"7' ' \
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nachýlila' a vrásky rozbráizdily mu líce,
alle týž maljestást trůnil mu na če'l'e, černé
pak oči jeho probodávaly ven a ven.
když mluvil..

'Petr II. zahájil vsedění, nastíniv struč—
nými slovy oibraz postavení křesťalnastva.

Bylo .plné hrůz. Nebylo pochybnosti.
že stroj Lucifera vydával svět v ruce to
ho, jenž opanovali; novvněžnesporno bylo,
že přestávku, v ofensivě vyvolal pouze
úmysl poří-d-iti ještě několik takových
pří-strojů, čímž výsledek války v něko
lika hodinách zabezpečen. A potom —
konec!

— Dány jsou nám tedy. ty dni, — h—o
vořil papež. — abychom se připravili na
poslední rozhodnutí, s mysli však ne
spouštějí-ce, že o tom rozhodne Bůh, a
ne Jeho zapřísáhlý nepřítel. A poněvadž
o tom rozhodlne ne satan, ale: Bůh, ne
sluší se powštěti srdce pod lasvici. Ne
bojujeme sami, ani o lidskou věc. Ani
nevíte, jaíké pomocníky v tomto boji ne
besa nám posílají.

— Myslím, _ pravil kardinál Ballack
hurst, — že naši povinností jest vésti
válku tak, jako bychom měli 00 nej
menší rvyhlídky na vítězství nad nepří
telem.. Zahyneme-li, bude naše smrt
blahoslavena, nebot zahyneme, hájíce
pravdy. Asl'eBůh jest mocen stanouti
při slabším a děti páži slabého větší sílu
nad všelikou světa moc!

Přítomní :sklonili hlavy na— znamení
souhlasu.



— Ve vojsku je duch bez výjimky
nejlepší, — ozval se Szeglenyi, na ně
hož se oči všech upřeíly. — Nejmladší z
rekrutů ví dobře, že ho čeká smrt. Ale
každý jde -jí vstříc ne jako odsouzenec,
ale jako vítěz, nebot každý ví, že smrt
— toť palma mučednická, mučednictví
ptali — t-oťvítězství, a to vítězství věčné!
_ — Aleuzdaž uváženy důkladně všecky
okolnosti? — míninl'kardinál ostijský,
děkan sv. sboru, pořád ještě bystréh—o
ducha, ač věkem sešlý. — Není opravdu
ochranného prostředku od těch pekel
ných srtrojů ničivých?

-— Není! _ vzdyclm'l'chéf štábu — Co
dělati proti přístroji, který v několika
minutách obrátí nejpevnější pancéřník
v :mour a popel?

Narstala chvíle hlubokého mlčení.
Všem sebraným- stanul před očima obraz
Věčného města, obráceného v hromadu
rumu, Obraz stole-té kultury, z křesťan
ského du—chapošlé, ale teď ohrožené po
sledním zničením, obraz .Petr-ovy lodič
ky, jíž Kristus slíbil, *žese nepotopí,a
hle, rozbouřené vlny jí teď zmítají a za
nejaký časezk roztříští se o podvodníútesy!

Petr II. rozhlédl jse orlím zrakem po
sklíčených tvářích shromážděných a
mráček výčitky přeilétl mu po výrazných
rysech.

— Lidé malé víry, proč jste pozbyli
naděje? — pravinl'svým hlasem, moc
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ným & zvučným jako spěžový zvon, do
něhož hod-ně stříbra dolito.

Svěsili hlavy, uznávajíce oprávněnost
výtky, papež pak mluvil dále s tváří
jasnoul a plnou klidného majestátu: —
Čeho nedfovede člověk, to dokáže Bůh.
Čekejme, co určí Jeho všemohoucn-ost a
milosrdenství! Zatím zjevím vám velli
ké tajemství, jež jsem dosud choval v
hloubi vlastní duše své. Zázrak, ma
který ode tří let patříte, nedovedouce
jeho významu pochopit, a zázralk ten
posílí srdce vaše a rzapudí od nich oba
vu o osud Petrovy lodičky!

To řka, dal znamení a hned otevřely
se dokořán dveře, jimiž prošli nejprve
kardinálové, čekající v sále Konstanti
nově, za nimi pak celý dvůr papežský,
shrvomálžd'ěnýv jedné z dalších komnat.
Vešli též oba poutníci & za nimi vsu
nula se bílým stínem Edita.

Shromáždění seřadili se .v dvojitém
pošl'okru'hu, jehož nejvnitřnější obvod či
nili členové sv. sboru.. Prostřed polo
kruhu stanufl papež ve svém bílém ta
láru. Po obou jeho stranách, byvše jím
zavolání, stanu-li dva starci, přibyli z
póuště. Petr II. jal .se mluviti: — Je
vám dobře :známo, že ze všech synů této
země, přioděnýoh smrtí, než je počalo
lůno matky, (dva;toliko po všecky dlou
hé věky nekl'esli pod smrtelným jařmem,
čekajícím na všecky žijící. Víte všichni,
že Henoch vzat jest za živiaJdo nebe, a
jak tam potom ze středu živých na ohni
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vém voze uchvácen byl veliký prorok
Eliáš. I to vás není tajno, že o obou
těch světcích povždy v církvi panoval-o
přesvědčení, že i jim bude se pvodrobití
nezměnitelnému “zákonu smrti a :že s ne—
be sestoupí v poslední dni světa., by Vy
da'l'risvědectví víře, povznesli slábnoucí
duchy a aby z'pečeti-li tisíciletý život
mučednictvícm.

Papež se na okamžik odmlčel, obchva
cu'je očima shromáždění-, plné očekává—
m.

— Jistě slepým musil-'by býti, — mlu
vr'l'lpapež dále, — kdo by neviděli, že
poslední dni ulž rrnadešl)r& že Boží soud
rozehřímá .se „nad našimi hlavami co ne
vidět. Syn Beliál'ův opanoval; celý svět
a velí všem- nlálnodům „prokazovalii mu
božskou poctu. Jen tento jedinký kout-ek
zůst'aJl.nám, služe'bníkům Kristovým, & i
tu vtírá. se pekelná. moc, ozbrojená ní
čivýrmti přístroji. A tu rv slabších sr—dicích
ozývají se otázky: _- >>Kde jsi-, Bože
otců našich? Kd'e Tvoje moc? Kde
zázrak, jenž by nás ;zachlrán.il?!<<A po
něvadž nevidíte .zázralm, o který pro—
síte, snďlce vaše obavami umd-lévají. Ale
maliodušní, „zázrak je tu': vaše oči j-exj
vidí! A přij—clledoba &!bude-li toho tře
ba, wzříte ještě jiné! Zdali vyčerpala
se moc Boží'? Zda neďožili jsme se ho
diny., luhr zjevují se tajnosti nebeské
& kďv- dáno bude žijícímu člověk-ovi
stanouti tváří v tvář mocnostem ne
beským a mocnostem pekelným? Ne
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jeden: ani dva, a*le stotisíc zászraků
uzříte, než o pár dní sestárnete, rnebot'
z mnoha lidských rpokcll'enívWD-lil nás
Pán, abychom se stali .srvědkývelikých
věcí a abychom účastní ibýli vítězství
Beránka nad šelmou!

Znovu se odmlčel a posluchači,
náhlou hrůzow jam ?tri'sklise jedni ke
druhým, jako by to přituz'l'ení-k sobě
měLo moc jich uchránit od těch straš
ných věcí, o kterých nástupce Petrův
mluvili.

On pak končil: — 'Pcohleďt-ena tyto
dva star-ce! To jsou ti. jež vám nebesa
posílají! Opustili trůn Nejvyššího, .na
jehož .slávu bylo jim dáno po dlouhé
věky .paltřiti, aby měli účastenství v po
sledním boji s „nepřítelem. Tohle je
patriarcha Henoch. vzatý do nebe v
prvních dobách lidstva! A tu máte pro
roka Eliáše, Henochova společníka u
nohou Jeho velebn'osti! Není to zázrak?
A nestačí k zapuzení wšelůkýohstarostí
a všeliiikývchzemských klopot?

— Zázrak! Zázrak! — le'ali přítomní
jedním hlasem.

A všecka včelaskloni'la se před ne
fbeskýlm'l posly. Oni pak. jak to učinili
při volbě posledniho papeže, padl-i k
nohám Pveltra II. a uzdeříklxičePý 0 ma
morovou podlahu. Pokýnull jim, aby
vstali.

— Jděte ted-*ý.kam vás Duch volá! —
pravil velitelský a potom dod—al;obrace
je se k :posluchačstvu: — 'Před chvílí

_.263...



přišli ke mně a pravili-. že uslyšeli hlas
volající je do .sídla šelmy, zvaného kdy
si polským Římem. Tam mají říoi Anti
kristovi slllova, jaká jim vnukne Duch,.
a potom podstoupí mučednickou smrt,
:pro kterou; uses-tmpillido tohoto slzavé
ho údiolí!

Šum podivu proběhl rdůsbojným shro
mážděním. Na okamžik mě'li srdce nod
povlakow, ale hned potom zalil- je veliký
jas.

— Jděte ve jménu Páně! — šeptáno.
— Ražte nám cest-ul
— Výproste síly pro hodinu zkoušky!
— 'Požellmejxte nám, vyvolení!
Tento výkřik peřehlušil ostatní. lKardíp

náli, pre'láfb'i, důstojníci okliom'li kolena!.
Než naši starci se ubránili.ukazujíce na
papeže.

— Jedině on jest oprávněn žehnatil
— tvrdil Eliáš. — My jsme služebníci
Toho, jenž ho postavil nad nás!

V rté však pozornost přítomných od
vrátila se od svatých mwžů, neboť spa
třili Editu, 'chrvatně& papeži pospíchají
cí a k nohám jeho padající.

— Svatý 'otčel — pravila spínajílc k
němu' ru-oe. — Dovol- mi s nimi jíti!

— Tobě? — divil se. — Chceš \se vrh-
nou-ti v jícen lva.?

Zawtělai hlavou a prosili/a úpěnlivě:
— Tam ibYlla.moje vina! Tam také bu

diž “dáno dostiufčinění. A kromě toho . . ,
— Co kromě toho?
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— Kromě toho mám ještě něco na
mysli, 'jedmmnaději!

— Naději? A čeho se niasdírváš?Chceš
křesťanů rbam posilnirt?

— Ne, svatý otče!
— Ne? Co tedy? Snad memímíšGes

nareha obrátili!
— Jeho, svatý otče! J eho právě!
Papež o krok couvl. hled'ě na. ni vyje

veným “zrakem,
— Třeštíš! Neví-š, 'že oni ie — vzll'oduch,

vtělený v podobu člověka,?
— Vím, ale i 130vím, že ie člověkem,

a jako člověk má sdtrce, jehož možno zí
skati. A já chci získati srdce jeho Bohu,
já přívodu) Gesuareha !: nohám tvým.
otče, a. rty učimíš z vtěleného satana. Lkře
sťanského kaiícníka.

— Šílená! _ opáčil papež. — Mate se
ti v hlavě!

— Ano, blámovskou' kápi jsem nosi
la, když jsem se nechala. svésti' jeho zzlvou
mocí. Teď však isem prohlédla a chci
slowžirti Bohu svémJuL

Papež hřleděl“na ni znepokojen., na vá.
hách.

— Smím ií'bi?— táml'a se, vpíieiíc se
mu očima ve tvář.

— Na. mučednickou smrt, když toho
duch tvůj žádá. ano! Ale získati bobo
člověka — — —

Zarazil se & zahleděl se v Hl'oubci'd'u
še své.

— Kdo rví? _ zašeptal sám k sobě.
-— Jel-li- to člověk — — —
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A obraceje se k mladé 'ženě, doslbvú-l:
— Je-Li člověkem, pokus se obměkčiti
jeho kamenné srdce &—zíolcati je! Je-l-i
satanem, nedej se mu ovládnout!

— Ne, otče! Teď střeže mne víra,
které jsem tehda neměla.

— Modlitby církve sv. budou tě pro
vázet'í! Zethnám til \.Idí!

XX.

Na- 'kraíloorvokem »rynkua (\t. j. námě—
stí) měl'a se konali neobyčejná slavnost.

Chystala se výprava na Řím Poslední
tažení, jež mělo dokon'at rdlílllopodána-ně“
ní světa. Na místě wzbořenémpředsíně
chrámu Mari-e Panny, při vchodu—do
hlavní l'odě, postaven z mramoru 011m
rského nádherný olrtář, jehož vnch dosa—
hoval štítovéh-o přelomu střechy. Na rvr
c'hw,strmíc ponad kostel. a ovládajíc ob
šírně náměstí, vznášela se spěžorvá so
cha Gesnareho v trojnásobně zvětšeném
měřítku. Trochu; níže u rvý'křlenkuupra
ven byl pumpurem a zlatem ozdobený
ftrfm (pro pána usvě'ta, jenž :se na něm
občas lidem ukazoval.

Dnes měl se ukázat v plném lesku své
Mol'ebnosti, neboť chtěl vyk-onati posvě
cení na počest bíll'éhoboha, pána pekel
né prapasti, nově vynalezeného a náleži
tě vyzkoušeného přístroje, jenž měl zlo
míti konečně všelíký odpor proti jeho
království na zemi!.
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Náměstí bylo lidmi v pravém slova
významu nabito. Kde kdlo, jenž nějaké
postavení zaujímal nebo aspoň jakýsi
nárok na vážnost měl., tlačil se rv lese
praporů, korouhví, koberců a. zelených
věnců, jimiž |byly domy okrášleny za
vítězných fanfár & kordonů slavnostně
u'braného vojska.

Prorok dostavili .se jak obyčejně sa
moletem a zastavil se na Stanici zřízené
na kostelní střeše. Vzduch otřásl se po
ezdrarvy vítacími. Lid pad-l“na kdlena &
orchestr s průvodem .sborů odehrál li
turgickou hymnu. Tu povstal Gesnareh
& promluvil k “lidu. Slova. jeho byla jako
ohni-vé nack—ety;plné síly & jasna. 'Otálel
dosud zasadírti poslední kámen na ko
puli budrovy j'í-mpostavené. Jako kaz 'v
diamantě, jako skvrna na obraze bouří
se jeden tl—nouselkEvropy proti harmonii
& kráse světa. Nyní však učiněn bude
konec vzpouře &mrzkzosti. Svět stane se
jedinou: sytmtřonfiíjbez zl'ozrvuků 'a; srdce
velikého otce _zaradu'je .se v propasti. v
které kraluje.

V té ze .zástwpů, posl'ouohajílcí'dh se
zatajeným dechem slova; vládcova, ozval
se jakýsi hlas hluchý & jakoby- 'zpod
země se dobývajífcř, all-emohutný. že jej
bylo slyšeti na celém prostranství až v
Sukiez-m'L—cích&'u sv. Vojtěcha.: — Ortcem
rvšehomírw není — zlý duch-, s nebe sra
žený, a. duc-h ten nekraluje v propasti.
pekelné, ale rtrpí tam spravedlivé tresty
spolu se všemi, které svedll.
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»Mnohotti'sícový daN tence dýchal. Co
to bylo? Kdo směl vmetnout-i do očí
»božs-kěmu<<,trůnícímu ma.pres-telu ieho
slávy. ta neslýohaná slova?

Ale hlas znova se rozileh-l: —'Duc.'hlží
svedl mnohé, nebo po věky přibíral na
sebe nejednou. podobu rpramdy,ale nikdy
tolik, co dnes. A nikdy nedoanáhal se tak
nestoujdně) cti pro sebe jako ted'. Proto
posílá nás “Pá-n,abychom svědectví vy
dali pravdě. Jsme nehodmí, jsme třtiny
neužitečné, větrem »skláněné, ale po
slyšte hlasu: našeho, neb-ot skrze nás
mluví k vám Bůh.

Hlas umLkl', ale hned po té ozval se
jiný na „protivné straně »rynkua. — Slyš'
přede vším ty, 6 Israeli! Já jsem krev
z (krve tvé a kost z kostí tvých! 'Já jsem
ten, jen—žpobil bezbožné kněze Baelovy
& \hřímalr proti nespravednlivému králi
Achaboví. Spolu. se svým :sool'ečníkem
Henochem, jehož izsteslyšeli, přišel jsem
ohlásit rvármposlední dni světa a příchod
Toho, jenž bude soudíti svět! Odlvr'at'se
přede vším ty, lide vyvvoilený,od modlly
nepravosti & pokloň .se pravdě, kterou
ilsi zarpřel ve dneclh navštívení svého,
kterous rozpiail: na kříž a již nepřestá
váš zloř-eči't! Protože jsi neobstál ve
dnech zkoušky & odstoupí-l jsi od J eho
rvy,rpadliri posilední věrní z tvých starších
.k nohám Baalovým. Ale teď sliboval vse
Hospodin nad tvou :bíJdou,i volá k tobě:
»Pmtaň & USV-ŽŠ!<<

— Konec světu tom-uto! — rozhřím-al

_268_.



se zase první hlas. — Konec všemu. co
žije! Na soud! Na soud!

— Vrať se, Israel.-i, k Bohu, kterého
jsi opustil! — vdlal' druhý hlas.

— Obraťte se na všecka pokolení a
mzdeite úctu jedinému“ “Pánu světa! —
'hučelo s druhé strany náměstí;

H-lasy .se blížily. Moře hlax,r.se rozhou
pa—lona obou stranách, jako by se byla
po něm vlna převalila. Všichni se roz
Sftupovali. !Kordony stráží se prolomily.
U stupňů obrovského „oltářestanuli dva
starci z pomstě, arcio'oec Henoch a pro
rok s hory Kanmlelské.

— Sestup s trůnu svého. rouhači! —
zvolal hlasem velikým Eliáš. — Jediné
mu Bohu čest!

— Tys sám rouhač! — rozkřik—lse
Gesn'azreh, prdbíraie se z ohromeni, do
něhož .jei uvedla slova obou starců. —
Stráže! Chyťte je!

Stráž hnala se na ně. Ale Henoch
rvztáhl' wuce & celá rota ombroimych mu
žů padla na zemi, iako by bleskem. za
sažena. Oba světci, olbr Henoch a zne

flt'vořenýEliáš stáli sami v prázdném ko-'e.

Zástupy .hled'ěilyna ně, hrůzou zmrt
vělé. Eliáš pozdvihl' ruky.

— Synu nepravosti! — zvolal. — Se
stup s pres-tonů,který ti nenáleží!

——Chyťte ie! — křičel Gesnare'h
pěně 'se. — Do žaláře s nimi!

Ale nežli stráže mohly rozkaz vypl-mi
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ti, Henoch vztáhl. velitelský obě ruce
nad lid-em.

— P'opatřte a .sldloňte .se před mocí
Boží — volal. — Hospodin dá rvám zna
mení, aby pokořena byla pýcha rowha
čoval

— Pán dá vám “znamení — opakoval
jeho slova Eliáš.

A dba, pozdvihnwvše očí k nebi-, rvzkži
kl—ihlasem velí-kým: — Udeř, ó Panel

Den byl: podzimní, jasný, tichý. Ani
jediný oblláček nevlnil se na blankytně
obloze. Statisíce vočivzneslo se hore fpo
hledem stanců, č—ekaiícecosi, co mělo
přijíti, cosi uneslýchanéh'o, strašného. A
přišlo. V tom okamžiku az jasného ne
|be uhodil“ blesk. Štít chrámové svatyně
se zachrvěl, zasypávaje "průčelí llavinou
cihel a kamení. Obrovská socha Gesn'a
rehorva, nebeským ohněm zachvácená.
sleltěla se své výše a svalila .se zuhelnan
tělým žvancem d'o rumisika. A po stup
ních trůnních školbntal .se omráčený a 0
hlušený prorok.

.Plopadlo ho a odneslo v pozadí »rymf
lkw<<několik hodnostářů, stojících poblí
že oltáře; pečlivostí jejiucahnabyl za kráft
ko vědomí a povstana rozhlédl se po da
vech ohmmenýnoh a rvzmšených.

— Tí lidé ztratili víru ve mrnel —
vídal si potichu. — Prak-lati. _buďtež ti
staří šílenci, co je k tomu dovedli!

Skutečně ohromeni, vzděšernízmocnilo
se všech účasmíků slavnosti. Po prvé za
tři |leta zafrýsovala se před těmi lidmi,
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zvyklými jíti slepě za prorokem, ohnivý
mi písmenami otazka: není-li svůdcem a
neleží-lí prra'vwdaza ním. NCWÍdallíovšem
tak často jako v prvém roce jeho poslá
mí, v Jerůsalemě a v Budapešti, zázraků
ve službách Gemamehorvýeh, ale přece
někdy iby-litolho svědky. Nymí ale octli se
před zjevem, který, o tom ned-alo se po
chybovati, vymyjkal se z rámce _rpřiroze—
ných sil'. & zjev rten namířen byl proti
Gssnarehovi,

Hrom uhodil s čistého nebe a zničil—
oltář vtěleného fboha, jeho pak samého
povalil s výše bohotoolrtálře:to přece bylo
patrné znamení, že nad světovými pro
storami vládne ne omenbůh propasti pe
kelné, na čas [přemožený a chystající
triumfální odvetu. allestarý Bůh, Jehova
starého (zákona, Kristus, vládnoucí nebi
a peklu! A ti dva starci tak divný-ohpto
stav a takové moci ve svých planoucítch
očích 'ti divotvorci, jejichž slovo srrazmlo
pána světa s jeho 'tsrůnu _ nebyli oni
thtasatell'i a rvěštcí nových časů »a nové
pravdy? A snaď to byla toliko stará
pravda, zapomenutá. v posledním po
blouzení lidstva, vracející .se s nebes
na. zemi?

A zástup přestá—lcu-hrůzou potřeš'tě
mý,v okamžiku měnící náladu a přesvěd
čení, 'hm'ucl se k oběma .sta-rcům a ja!?se
před nimi bití čely, jak před chvílí 'b-ill
před Gesnaxehem. A byly to především
vášnivé a vznětlivé davy židovstva, činí
cí jak obvykle v Krakově wětši—nuveřej
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ných shluků, jež pevným kruhem obem
kly divotvorca, unese-ny sillloujejich slov
a zázračným účinkem jich, hijíce se rvpr
sa, wowce si rvlasy a hlasitě prosíce Je
hovy, aby jim odpustí-l jejich zpronevěru.

Východní prudkost .a bouřlivost citů
činila z nich Lvov-ma-šílence. Viděti bylo
některé křečovitě se svízjeti s pěnou u
úst; jiní vrhali se na zemi, nechávajíce
po sobě šlapat a se mačkat a opět jíní
:notili hlasem, připomínajícím vytí vlků,
jakési hymny, jež za mlada slyšeli ve
sbornících, .a usilovali zpěvem svým pře
hlušíbir hall'as a tartas, naplňující celé
střední město. Na všech stranách ozýva
=lyse výkřiky, křižující se jako seky
kordů.

— To .jsou praví vzkřísitelé dávné
sláva Sionu!

— Vizte spalnilý květ Karmelu!
— Hle, pravých vůdců Israele!
— Pojďme za nimi—,a oni vrátí veliké

mu Adonai panství světa!
— A vysvobodí nás ze jha nepravosti!
— A vyvýší nás nade všecky národy

světa!
Vlna: uchvátila a odnesla poustevníka

s [Karmel-11.Spolu .s ním odplul dav ži
dovský a zapad'll v černých čelistích Ka
zimierskéhno předměstí-, Současně našly
se ruce, jež spěchaly druhého kazatele
odvésti v jinou stranu. Byla to hrstka
křesťanů, kteří vědowce :o přibytí obou
mužů Božích a o jejich úmyslu vystou
pití pnoti Antikristaví, vynaš-li se na
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blízku, 'by jim íku.pomoci přiskočili. O
něco později stráže, ichtěiíce vyplhíti
rozkaz mládbůrv,nenalezly už ani stopy
po star-cích.

Část zásturpů rovněž se rozcházela. O
statní-, vedeni zvědavostí toho, co se mů
že ještě státi, zpo'byli,těka-iíce nepokoině
mezi ústím urlice Flor—janské a. bývalé
Gradízské. Gesn-are'h stál u stwpňů pova
l'eného oltáře. S ibezmocným vztekem fpo
hlí'žel na ty zříceniny a současně zoufa
lým pohledem běhat za.-oddíly strážný
mí, marně rozbíieiřcími lidská klubka
na různých stranách náměstí-. Ne-ž nadě
ie wpástrati mezi mimi jednoho ze stí
hán-ých mužů nadobro selhala.

Gesnalreh viděl marnost namáhání
svých pochopů, i :zatínal křečovitě ruce.
Se zoufalstvím mysli-l na to. že poslání
jeho může lbývt-izmařeno a. moc ieho že
bude zlomená, odejdou-lí *ti dva starci,
smrtí zapomenutí, odltmd-v triumfě fvítěz
ství nad ním. A'PeHenoch & Eliáš zmi
zzeli, a. v posupně duši Gesnarehově za
čalo se cosi ozývati, čeho dosud nepo
znal: rpocit vlastní bezmocnosti.

— Hy'nu., pří-stavu doplýfvaiel — poví
dal si., — Ale ne! To je pouze zdánlivý
osud! Hned si to vynahrad'ím!

I pokynu'l trulbáčům, iby zatrouibilíi na.
' znamení, že vládce mír! promluviti. Ale

takový vám byl zmatek a. hluk, »žetruba
či nezaslechli daného jim signálu. Dav
řvail' jako rozkacené moře. Gemmeh
zkusili promluvila, „skládaie .se na nosnost
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& proniLka'vost svého hlasu. Ale prřepo
čítalš se. Hlas jeho vyzněl falešně,
zvrhna se v pronikavý skřek, jenž zanikl
ve všeobecné vřavě, jak on, vládce zani—
ka'l nepovšimnurt v šerém víru- statisíco
rvéhodavu: lidí. On, Juda Gesnareh, pán
světa, octl se proslřed l-uzyztracen, ba.
v pravo, !ba v levo „zároveň s jmými
s'trkán a smýkán jako kterýkoliv krám
síký nebo paoholek, rozvážející bečký
's pivem! Nikdo ho nepomuávaul,nikdo si
ho nevšřmal. Byl sám, sám v tom měs-tě.,
jež se před hodinou před ním třáJSLO,jež
dechem jeho žilo.

Tu zatmžil' dáti se poznat, zatoužil
rvyprostili se ze železného svěráku; té
chátrý, zatoužil viděti ji v pokoře se
hnutou— u svých nohou. I jall' se znova
křičet, ale jako před tím bez úspěchu..
Neboť všichni křičeli pod dojmem po
sledních událostí, rtakže nebylo slyšeti
je—dnotlirvoovahlasu-.. Všecek zoufalý, že
se nemohl iZ.tlačenúce dostati, pravil sám
lk sdbě, Supouštěje vztáhnuté před chvílí
r-u'ce:— Tož nikdo nechce mne poznati,
mne, Judy Gesnareha? Nikdo podati mi
pomocné ruky-?

— J'ál _ ozval. se tu nedaleko něho
ženský hlas, hlas tak dobře mu povědo
mý. že se při jeho zvuku všecek zachvěl.

— Ty! Tv zde? w mne7. — zašeptal ja
ho v horečce.

Hlava šll'amu kolem. Krvavé vločky
lítalý mu před očima. Chápal, že se ho
chytají záchvaty třeštění.
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Jakže? Ona že to stála před ním. 0
na, po níž (po léta prahl, mamně však jí
vyhllížel, ona., královna jeho snů, fta ne
vděčnioe. jež .pahrndla jeho poklady, jeho
mocí a jeho íl'áskou',ona .že by se nachá
zela. u nělho rv *téchvíli zkoušky & poko
ření?

— Ne! To byl přelud jeho podrážděné
obrazotvomosti. — Potřásl hlavou. za
pwzuje jej oď sebe; než místo aby pře
rlud byll' usborurpil, hlas opakoval znova-:
— To jsem já, mistře!

Tu ji 'ulzřel. »Pn'otlačil-a;se .zástupem &
stála před ním všecka 'bízlájako vonný
květ \lililosvýs jasným očima na něho u
.přenyma, s úsměvem na rtech, světlá
jako sluneční paprsek. Tak kdysi na.
něho čekávall'a,když k ní 'chvá-tal po den
cnídh klopotách v hodinu večerní, věda-,.
že ji najde vždy stejně ho milující, slad
kou & tichou. Jak dlouho po ní rtesknil
& toužil, danno očekávaje rté požehnané
hodiny &proklínaje ji, když nadešla, po
něvadž mw přinášela jenom poci't neza
hojené rámy & nenahraditelné ztráty! A
teď , — byll'oby to možno? Byla by to
zase one.?

— Ty jsi tu? — táza-l se ještě jednou-,
jsa 'žádostiv nového potvrzení z jej ích
milujících úsrt.

— J á, pane!
— Ke mně jsi přišla?
— K rtobě, pane!
— A neurtečeš zas ode mne? Neroz
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:plvneš se rv mlze? Neshasneš, paprsku
slunečný?

— Zůstanu u tebe tak dlouho, dokud
ti :budu moci býti &&užitku!

— Tedy na. vžd'yl Na vždy u'-mne zů—
staneš!

— Dokud rti budu moci 'bý1ti!&užitku,
— opáčila.

Neporozuměl jí, srdce jeho zalilllabez
měrná radost.

— Ted)r jsi mně nedělala- zelené?
Tedyr mě miluješ?

— Nekopala jsem »důlků pod tebou,.
pane, varlemiluji dutši tvou.

Táhll' ji za. sebou. Měl na spěch dostati
se z tohoto 'davu, býti s ní sám jeden,.
uzamknouti na rmomotoho rajského ptá
'-kado :zláté klícký, z mž mu jednou ule
těl. Prodím-all:se zástupy, obejímaje ji
pevným ramenem & \téměř v povětří ji
nesa.

Zatím však rozchá-zejíncíise davy zno
vu se vracell'y k Sukiennicim. (Mý by
chom řekli .po stáru: »k soukeníkům<<,
t. j. ulice soulkení'ky hlavně obydlené.
Pozn. př.) Vzpamat-ovewše se z jednoho
leku-, padly do druhého. Nezná-mo, od
kud, roznesla se pověst strašná, z níž
vám krev v žilách stydla. Že prý vládce
blesíkem zabitý leží u stupňů vyvrácené
ho oltáře pod věží mariánského kostela.
Jiní zase tvrdili, že zmizel beze síledu.

Dvoa'ští hodnostáři ohromeni rozeslali
služebnictvo, be.-sami se rozběhli hledat
zahynul'ého. Zatím on prodírá-l se shlu
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kem fli—dí,plnících náměstí a stále ro
stoucích pod dojmem .hroznýqh \zpráv.

Posléze podařilo se ípalá-oovému slu-
žebnictvu zahlédnourti pána. Za radost
ných rvýkřitkůspuštěn dvorský samolert.
A krátce potom octli se Gamatreh a E
dita ve Wawelu.

— Moje! Moje! — šepíal rabbi rozpá—
letnými rty, hlledaje dívčí—nýchúst. Ale
nenalezl- j-io'h. Od'vr-acela se, odsrtrkujíc
ho laskavě ale rozhodně-'.Gesnareh vrhal
se jí k nohám a svíjelj se rv záchvatech.
vášně jako rozšlápnutý červ, dožebrá—
vaje se její útrpn-ostci.z toho zase jí po»
ms'tou vyhrožuje. Nadala .se uprositi.

— Proč jsi tedý přišla, když nechceš
býti mou? — vyčítal jí vášnivě.

— Chci.,anýs ty se stal mým-,— zněla.
její odpověď.

A místo milostných slov., jichž očeká
vala jeho mzuzďaná pochoť, jala se mu
mluvit o duši a to pravém Bohu.

Slova ta ibnusdi'lav něm bouři vztekllosti
a bolesti. Místo lásky dostávalo se mu
kázání, a to kázání:, jež v očích jeho by
-10 rouháním. (Každé slovo ztoho kázání
pálilo ho rozžhaveným železem, vrtall'o
nesnesitelně v jeho mozku. Zakaždé s-llo
vo zvláště 'dýchtiflč'trisícerými meči proklátí
rta sněžná :prsa.,na věky uzavřít drzá ú
sta, provinivší se vyslovením takových
mrzkosií. Ale ústa ta byla jako granáto
rvý květ a hoře touhou o-pojioi se jejich
půvabem dorážel na srdce mladé ženy
lkavými, Malými prosbami. Prosby
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“však jeho byly mamy. Edita odpovídala
na ně důvody, jimž ji důkladně naučil
dvouletý pobyt v klášteře, a. namáhala
se přesvědčiti jeho, Antikrista, jeho, od
bojněho ohe-nmbína, o nutnosti pokořítí
se před Petrem II., obléci se rv fbíllérrou
cho katechumenů a povolatí k sobě otce
Wincenntyho, jenž mu daleko lépe, než
ona, dovede všecko to vyložit.

Dlouho trval ten souboj mezi vroulcí
Věrou nedošlé řeholnice & člověkem,
pokládají—címse za vtěleného boha. Po
řadě dní“, za kterých se jejich vůle bo
jem utkával'y, Edi-ta byla, jako v první
chvíli, klidná, mírná, n-eochvějná, házejíc
slowa svá jako kovové korálky, dopad-a
jící odměřeně & iedhostejnně' na stříbrnou
mísu. Gesn—arehvšak hulbeněl, chřadl.
vybíjel se ze svých sid; mřel u jejich
noh-ou. Vládní záležitosti stá-ly, pokud
jich Stratford nevyřizova'l. Což se o ně
Gesnareh hral! Jeho oči a myšlenky
obírraly se jedním toliko předmětem.
Kromě Edtity nebylo pro něho nic v
životě.

'Zartímvšak v jeho blízkosti dá-ly se
věci velice divné. Na Kazimierza V staro
bylé synagoze. pamatující časy velikého
Piasta, rtísni'lyse zástupy židů jako za
bývalých Idol), než tu cti-hodnou budovu
zabrali na museum & za místnost schů
azovou. Třikrát denn-ě zjevoval se tam
11 »pwltu'a ohnivý řečnílk s rna-cthýl'enous,
cdyni podobnou hlavou a házel mezi tisí
ceré posluchače zapálené pochodně a
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ohněm zaněeoval jejich duše. Vyklád'al
jim smysl mesians'kých proroctví, VY"
světloval jim Písma. Jindy byli by snad
na něho rafbíni uvaJl-iJliklatbu., nebot co
jim povídal, ibylo obracením fv nilveč ce
lého učení a rvšech podání Israele od
dvaceti věků, fteď vlšak rabíni dei k
nohám falešného proroka., i nebylo, kdo'
'by nad ním posvátnou, \kletbu vyřkl.
A nadšeného kazatele pošlourchaly po
řád četnější zástupy-, utísníce se kolem
jeho »pulftua a rozsedávaiíce rameny sy—
nagogu, a d'oiem', Eliášem vyvolávaný,
každým dnem rostl. Synagoga iixžnestap
či-l'a,scházeli se tedy v opuštěné jízdár
ně vojenské, potom na nivách u IKrze
anion-ky. “Pověst o starci přelétalla zdí
Krakova a rozbíhala se daleko široko po
židovských úsadbách. Potichu stahovaly
se dlouhé řetělzy příchozích \z Varšavy,
Vilna, Berdyczova a dále z ponad Volhy
z Kaspického moře, !z Elsaslka a Syrie.
Z toho, co se na Kazímíerzu -d'á.le,nic
vlastně do veřejnosti nepnmúklo, ale
neslýchaný příliv lidstva do krakov
ského předměstí přece jenom teď vzbu
dil všeobecnou pozornost. Než židé byli
živlem, o který se rdůvěřivěopírala Ges
naa'ehova politika, proto přííboi té živé &
nervosní společností neznepokoljil' poli
cie. A přece na Kazimierzu dokonávala
se věc neslýchané důležitosti a vážnosti..
Neboť po dvaceti věcíoh bohatýrské vál
ky s křížem lid židovský ve své nejvíce
zachovalé část.-ir rozcházel se s rhradící
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talmudu, s Věrou a.nenávistí otců a pro
trhávaje sítě a osidl-aAntikristem mu
nal'e'čená, hromadně přecházel pod pra
fpor Kristův.

A společník El'íášův.,patriarcha Hen
.n-och, současně táhl za sebou jiné zase
zástwpy, jichž projev-tinestačily už těsné
kaple, i bylo třeba h'ledati velikých sálů
v městě nebo předměstských skladišť
.a průmyslových síní [:dvoran). Už ne sta,
ale desítitisíce unesené výmluvností pa
triarchovou volaly k němu hlasem veli
kým -o křest, slibujíce stálost až k mu
čednické smrti. Tu již bystré oko policie
postřeh'lo nebezpečí těch rejdů, a tož si
'pospí'šila haldou raportů (t. j. oznámení)
obrátit-i pozornost >>Nejsvětějšíh0<<na ú
kaz, který mohl podikopati základ jeho
trůnu. Než rapcrty přijíunallStratford a
ani jeden z nich nedostal se do rukou
“vládcových, jenž ostatně zaujat čímsi
jiným, sotva by si jich ibyl všimnu-l.

Tragický konflikt (t. j. roztržka) mezi
Editou .a.Ge-snarehem blížil se věru kva
pem svému rozuzlení.

Mladá žena dlouho se klamala. Mysli.
'la. si, že největším úsilím a obětí vlast
ního štěstí dobude d-wš-etoho člověka, je
hož kouz—l-ona něj-aký čas vlastní její
rduši ujařmi'lo. V jednom však se ne
zmýlila. Vliv prorokův na ni neožil, su—
gesce ani na okamžik se u ní neopako
vala. Chránil ji kříž, zjemwžslibem se
byla zavázala. Ale ostavši sama nedo
zstwpnou, am ona převahou p-ochlubirti se
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neanioh'la. Přesvědčila se důkladně, že
žá-dné důvody nepůsobí na ducha tohoto
člJověk-a,'že žádný cixt nedovede do jeho
srdce proniknouti, kromě egoismu, :pý—
chy a tělesné poohotnosti. Jako by byl
opravdu z jiné hlíny uhněten, než ostatní
lidé. Ne! Nemohla :ho spasit ani zachrá
niti hynouciho lidstva. Za to však mohla
se obětovat a sama zahynout. Duše její
vší silou zatoužil-a po mučednictví.

A mučednictví- se blížilo. Neukoiený
chtíč Gesnarehův 125th se v krvelačné
šílení-. V »samoděržamcia probudil se ty
ran & dravec. S pěnou kolem úst vrhl se
jednou na ni, hroze, že mukamí nejbliž
ších jejímu srdci: vynutí její povol'nost.
A téhož večera kázal rufvěznitiStraiforrda
a podepsal dekret pronásledování kře
sťanů, poručiv rozeslati jej do všech
zemi k provádění.

I d\olétal'y na onu! stranu Alp k Tibeře—
hrozné, neslýchané zvěsti, nad nimiž za
pbakail'rymužná legie a veliké srdce Pe
trovo div se žalem nerozpwklo. Oceán
krve (zaulilobě polokoule. Nikdo netušil,
že křesťanů počet je tak ohromný; .pře
svědčila však o tom kde koho ža'tva
smrti, nad pomyšlení hojná. Hynwly sta
tisíce, “hymlly (miliony, &'úbytku nebylo
znáti, vězení nepustla, ruce ka'tanů ne
pást)r mravenců. Ale ne sama smrt je
nom vila věnce stálosti Kristových vy
znavačů; 'smrft předcházela, jako na po
čátku křesťanství, dlouhá a neivymyšl-e'
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nější muka, nodlkcnikaná. od římských
praetorů a asiatských t'y-ranů.

Denně do sálu ved'lleEditina pokoje
:donálšeilliStrafforda. Byl všecek polámán
mučením, ale zběhílrost'katanů uměla .u
šetřiti zřid'la životního poškození, ač vy
užívallřatrápení a trýznění v 'plném jich
rozsahu. Současně se svým někdejším
zástupcem dbjevovzal se u mladé ženy
Gesn'areh. Ukazuje na mučedníka s po—
lámanými kostmi & ranami .pokrvtého,
šepta'l Editě': — Není ti bratna vlíto? Viz,
jaký z něho Lazar, a dnes zase hrozná
mrulka =ho č-elka'jíl Dám ho páliti žhavým
železem a končetiny mu výklroubiti. Ne
slitu—ješse nad ním?

Ale ač ticho mluvil, utrpením .zby
střený sluch Straifordův zachycoval
jeho slova.

— Vytrvej. sestro! — volal jeho hllas.
každým slovem mohutnicíl — Vytrvej &
odmítej od sebe svody ďábelské! Vytr
vej, jak i já s pomocí Boží výtrvám!

A Edita stála nepohnuta jako skála.
Vládce ikynul: ka'tani zahajovali své kr
vavé dílo. Z úst mučeného vydíral se
skrze zaťaté zubý tlumený ston. Odpo
vědí na to .byl mu zoufalý výkřik sestřin.

— Ukrat mu muk! Povol! — domllou
val jí sladce rabbi.

Ale duch nad všecky zemské silnější
vstoupil do ní. Nad .zmučen-oupostavou
Harryho viděla vznášeti se věnce a :pal'p
my. A tož místo aby nad jeho utrpením
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Lkala,dodávala mu odvahy. Hlasy jejich
se pojily u společném děkoslovném hym
nu &tváře jejich |zářnlcy,ač on se krví po—
til, na její pak srdce každá krůpěj té
krve olovem dopadala a jak oheň pálila.
Omdlelého odnášeli do vězení, ale než
jej “dne—“715%Probouzel se z mrákot a
vzpamatovav se, (blahoslavizl Pána & se
stru, jež se mu stala nástrojem tak veli
kých vítězství a tak rvzácné slávy. I roz
cházeli se, žehnajíce se jako přátelé„
přemšujíce veselou zábavu radostným
slovem: »Zítra na shledanoul<<A radost
byla na jejich obkličejích,ač jemu vlasy
stále opakovaným trýzněním jako mléko
zbělely, její „pak černé vrkoče iinovat'
postřibřila.

Až posléze lékař, mukám přihlížející,
co nejpokorněji >>božského<<upozornili,

že rvězni musí na nějaký čas býti pop—řán
klid, aby se z ran vyhojil, jina.-kže zí
třejší >>tortury<<nepřebude. Gesnareh div
se v nos nekousl. Zase odklad! Štěstí
zase ho prchalo jako nepollapitelzné ptá-
čel Než co mplvat! Muka Straífordova.
byla jeho posledním »:t-numfema ve hře,
jaklou:s Editou prováděl. Nemohl té kar
ty z ruky déšť. Což nebylo tjiného :pro
středku? Což kdyby místo toho ocelo
rvého člověka, jakým byl Stratford, dal
rpřed| jejíma očima mučiti prostředního
šosáka, tuhého jako tZlTLPZlá.košillte v hor
ké lázni a statečného jako máslo na
slunci?

Gesnareh odevzdal Stnafford'a lékaři
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do ošetřování, poručiv mučiti na; očích
fEdzi'ftinyohmladíčky, ženy, starce . . .

“Editě bylo poslouchati strašné nářky
bolestí nad síly, patřiti na rány, do nichž
lili vroucí smolun,na usekávání jednotli
rvých údů, na. drcení jiných. Vše, co mohl
člověk vytrpěti, bylo jí dáno viděti. Tr
pěla. v duši to, co jiným 'by'llosnášeti na
těle. A pokušitel stále se jí. ptal svým
medovým klidným hlasem: — Chceš mu
přinést úlevu? Chceš, anych kázali Ibal
sámem pomastit ty rány & je zahojit?
Chceš prrokázati tormu zraněnému milo
srdenství?

Ale Edita. věděla, jakou vemou by“ jí
bylo to milosrdenství vykoupil, a. tož je
od sebe odmítala jako pekelné pokušení.
Tu kataní obraceli .se k mučeným, utka—
zujíce na. tu *bledou ženu v sousedním
pokoji: — Proste důstojné! Ona může
vaše muka. zkrátit & životu vás vrátit!

Mnozí věděli o ní i o strážních, jež jí
bylo snášet-i ja.-kmjim, & ti, jako 'před tím
bratr, vybízeli ji, aby jen vytrval-a, sami
vyirvávajíce.

Ale někteří ji neznali, jiné zas utrpení
zmáhavlo. A rtu .z úst jejich nesly se pro
sby o slitování, &když muka. .neustávala,
zoufalé výkřiky, žaloby, ba i .prctklínání.

— Proč jim nechce pomoci? Což je
srdce její prosto všeho soucitu? Je přece
křesťankou, proč se neus'tme nad sou
věrci? Což má mís-to srdce kámen v
;prs—ou'7!

Edita zelam-alla ruce nebo si uši za.
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cpáva-la, by toho neslyšela. Ale tu hned
cítila, jak jí ruce s uší strhuje, pevná
ruka a jak jí do uší sladký hlas svůdně
šepoce: — .Proč nechceš vyslyšeti těch
proseb? Vždyť jsou to tvoji bratři! Poruč
jen: bud'-ouuvolnění a utrpení rbudou jim
desateronásobně nahrazena!

Edivta nemohla dáti toho znamení, je
hož od ní nešťastní čekali, jako květina
usýchající na poušti ždá rosy. A nastoj
te! matky proklínajl'ryji za muka dětí, ibi
čovaní šlehali ji důtkami svých vlastních
muk. Trpěla nad míru a nad všeliké
pomyšlení.

Ale všecka muka newzamykala se ve
vnitřních komnatách kráillovlského kdysi
zámku. Postaráno bylo i- o pastvu pro
oči širokých mas-.s_ krvavými obrazy.
V určité hodiny konány den jak den po
.fpravy, jak se před dvěma věky konaly
dopravy kár s odsouzenci k »paní guil
lotině na náměstí Grěském. Ale program
těch „představenía 'byl rozmanitější a
čivů živěji se dotýkající. Na guillotině
vypořádali se s každým odsouzencem v
několika minutách. Smrt talk náhlá cne
byla by teď vyvolala valného zájmu. Vy
branost a umělá !hledaJmoststředních
rvěků se vrátily, mamčujíce divákům
dlouhotrvající podráždění nenvů a očím
pestrou podívanou, než nadeš'la smrt a s
ní kronec'programu', “alespoň hledě k jed
né osobě. Ale, jako kdysi v Římě, pro
gram byl zároveň *zpestřeni co do obsa
hu, i co do počtu jednajících osob. A jak
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při guildotině, tak při býčích zápasech
obklopovaly popraviště roje stálého obe
censtva, zvláštních ».affício-nadosa (t, j.
milovníků), vždy důkladně zpravených
o programu lkaždého představení, vždy
neumavnýoh v přihlížení k nejkwavěiším
z nich.

S „počátku konaly' se popravyr ma jed-
nom místě, ale :za krátko počet odsou
zenců tak vzrostl, že byli mučení a xmo
ření. současně na různých místech. Byúo
to tím nwtněiší, že se propaganda pověry
nepoměrně rozmáhalka, a tož bylo třeba
od ní zodfstrašit příkladem krutosti a
surovos-ti,

Zvláště činným rv slídění po křesťa
neoh ubyl“waa-šniemski. thřibě'lý íbývalý
profesor a archivář točilllse jako buiarý
mladík, říd'ě armádu špehoumů a sesta
vuje denně dlouhatánské soupisy'rodsou
ze-nců. Veliká byla jeho moc. Dotřel se jí
spolu s Rozbockim a Finkelbaumem ne
dlouho po katastrofě u kostela Marie
,P-anny, kdřy utvořen byl vtlládní triumvi
rát, jehož v život uvésti nepodařilo se
tak dvě leta. V tom triumvirátě spravo
val Fintkelbaum politiku, Roztocki finan
-oe & Kwašníew-ski vypleňoval křesťany.

XXI.

Jaro toho roku dostavilose kupodivu
časně & by.—lovelice krásné. Nenastal ie
ště březen, a “již ,z.pod sněhů vylézaly
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klíčky mladých travin a fialky vys-trko
valy své azurově hlavičky. Mízy plně
větve stromů rašily, vyhánějíce [první,pu
pence. Ptactvo vracel-'o se předčasně z
jihu, naplňujíc luhy a háje svým švrdlin

áním'.
Krakovským afřioionadům obličeje

jen radostí zářily.
— Sláva »!bOŽSkéITHIla——mluvili plni

vrouicn-osti.,— Zítřejší slavnosti |dopad
nou skvostně! Jenom přešlcoda, že se
budou kxonatísoučasně na dvou místech,
tak odlehlých od :sebe!

Skutečně, jeden z prvních březnových
dní stanov-en byl za den dvojí popravy.
Popravy ty měly býti vykonány dile
zvláštních .rpokynů, udělených samým
vládcem Kwašniewskěmw. “Pokyny ty
propůjčovaly 'slafvnosti ráz vysoce jstamo
bylý a neobyčejně malebný, podněcu
jílce fantasií affíciionadů a na-pllňujce je
jich duše nadšení-m. Neboť ihle, na ko
lišti, zabírajícím koryto staré Visly, při
ústí Kazimierza do Stradonu, proti Ges
narehově pomníku, postavena vysoká
hranice. Ve čtvrti, kde byla zoologická
zahrada, na vrchu kopce-, nasypaného
kdysi na památku Košciuszkovu a zva
ného ted Belzebubovým vrchem. byl do
země vbit velikánský [kříž zhrulba otesa—
ný. Zítra o polednách měl na hranici být
upálen jeden člověk, druhý pak na kříži
rozpjat, Tak poručil rabbi.

Na kříži měli?viseti Henoch. Hranice
čekala zase Eliáše.
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Dlouho před polednem “započatos pří
pravami jak u vyústění Kazimierza, tak
na Belzebubavě vrchu:. Městské stráže
sháněly černé davy židů, nutíce je sú
častnii se stnášného výjevu, jenž se měl
odehrát zrovna naproti oltáři Gesmare
hově. Ve vládmíoh kruzích se skládá-li, že
židé, ohromeni tou podívanou, odmítnou
od sebe podvratné vlirv'yEliášových ká
xzání.Kolem nejvyššího náspu kopce ro
zestaveny nepřehledné řady křesťan
ských rvězňů. Stoje na. povýšeném místě,
s něhož mohl všecko :kjolem očima.- pře—
hlédnouti, .za'lanwvalll generální inspek
tor rpolítíokých vězení-, 'Kwašniewski.
zoufale, ruce nad tím množstvím zblou
dilých & úpornýoh.

— Je jich tolik, co hvězd na nebi &co
kapek v moři! — íbII'UJČCl'mrzut & patrně
pohledlřý, ač pergamenová kůže jímala
jeho tvář jako by v tvrdou. nažlutlou
rpoohwnu.

Roztocki, jenž v té před ním vystupo
val ze samoletw, zahould, nachýliv se k
jeho wchw,nebot staroch ružnedoslýchall:

— Kdylbys viděl! ty davy na Kazi
míerzu!

'Kwašniewski sebou tnhl: — To je do
fbře! Sám jsem poručil příhnáti je na to
auto da ra'zon, jakým. jest upálení apo
štola. pověry! Ať se třesou—;a koří před
vládcem!

Roztnocki pokrčil' rameny.
— Mně se zdá, že teď teprve nemají

na spěch rabbimu k nohám padnout.
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Starý podíval se znepokojemě na- ko
legw hodnostáře.

Myslíš? A já 'jsem byl?“tohomínění. že
celá ta propaganda starého ošusty či
iblouznivoe je chvi'lkov'ý záchvat hyste
rwcky,v nejhorším případě zvratná vlna
talmudňsmu, nám neškodná!

Roztooki zakroultil 'hlavml.
— To by nebybo tak hrozné, ale něco

jiného. \Pnopaganda Eliášova a Heno—
chova-jsou. jiné barvy Jeden 1druhý šíří
křesťamství.

— Což i židé jdou na lfe.ptakovým
beslům?

— Jdou!
— Snad bol-ikojednotlivci?
— Ne! Celé davy!
Starý si dupl.
——To' je lež! To ti nasypali prachu do

očí! Pozbyl jsi očí!
Roztoncki zavrtěfl' rázně hlavou.
—— Buď rto Bohu ža'lováno, ale mám

to z hodnověrného pramene.
— Ale, člověče, zapomínáš na to moře

žluči a křtifV'd,jež dálší židovstvo od jeho
»pověkých rwtísžkovatelů!

— Chci říci, dělilo. Israel obrátil se
k >>božskému<<.Rabíni vzdali mu:božskou

čest, s.pál'ivše před ním ta'lmud, rjakož i
thoru. Nyní však je ten stařec přesvěd
či'l, ze-byli rabbim podvedeni, i fvrací jim
víru, ne však tru,[kt-etěje. rabín-i učili, ný
brž někdejší, které učíšb=ible..Anení,kdo
by proťi tomu rvystoupil & dřoklatby dá
val, protože se rabíni Jehovy zapřel'fi.A_
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Kristus -z toho těží, jeho llcřížmá bohaté
žně mezi Imelem.

— Toť hrozné! — zaúpěl' zsirna-lýmirty
inspektor vězeňský. _ Tomm-lí tak, k
čemu tohle všecko?

Roztooki- mávl pochybovačně rukou-.
— Zatím lk tomu. by se stalo po 'vů-li

vládcově, jenž nás kryje svým pláštěm.
Kwašniewského jzakuclbrysršeň bodl: —

Ale mně lběží () ideu; & ne o Gesu-atrehův
plášť, ani o mou osoba.

Roztocki se Mzšlílílbll,bmče: — I táhni.,
starý »rpylskáčia, a zlom si vaz &s tvou
ideou!

Zatím nozest-awíyllizástqu křesťanů,
první místa jim vykázavše, na úpatí
rvalu, na němž kříž 'byl postaven. _

;onzornjost stálých navš'těvova'telů těch
»rozumovýnchčinů<<,jak inašniewski po
Calllderonowijmenoval popravy křesťanů,
vzbudila trojice mužů, 'jež =biřic'irz poza
kordlonul postrkávali k dřevu kříže.

Jednoho .znich dopravil-itam na nosít
kách, neboť měl mučením všecky kosti
pochrámán-y. Podiepírall ho muž v plné sí
:le, jehož 'byalí lodenwalltiod oltáře a jenž
proto měl na sdbě knělžský talár. Třetím
(byl “hrbáček scvnklé pleti, mhour-avých
očí-, jenomže v nich ted' místo někdejší
uštěpačn-os'ti obětní! zápal pfiiál. Oba, jak
on., tak i otec Winlcenfty. byli na muči
dlech, (než mučení nezanechali) na nich
takových sledů, jako muka Sta-affordem
přestáilá.

Dnes mělfa nálslled'ovati jejich smrt

—a290_



hned) po prorokově, jejímiž svědky měli
byti, protože se nadíwáno, *žepohled na
příšer-ná muíka ukřižování- zlromí jejich
odrpm'a k odpadu je pohne.

Poledne už tu bylo. Správa: vězeňská
konala- svow službu velice přesně; to ji
přiznávalli všichni popravám obouxiící.
Jakmile dozně'llo _poslllední wdeření na
lzwm, oznamující hodinu výkon-u ortele,
stanul vězeňský samolet ru-stanice, zříze
mě na! vršku kopce. Vyskočili z něho o
zbrojení biř-iči, již se rvrhil'ina vězně, vy
rtahujíIc-eho 'z u'zamzkmntéa opancéřované
klece. On však je odhodil, třebas že měik
ruce spoutány. I vyšel IZ“klece sám. Oka
mžik postái se m'a-kemutkvěulym na vy
:sokánsk'ý křiž. potom vztáJhI'po něm s-vá
zané ruce, jako (by jej cbeimourti chtěl, a
nespouštěie očí s nástroje svého umuče
ní, jak *sestoupati do schodů k němu ve
domcích.

Z davu“nesil'lose na 'tisíce křižujících se
hlasů. Křesťané prosili starce, by jim
udělil svého požehnání k smrti, jeho po
dobné. Diváci syčelit, dožadujíce .se tichá
jako fanatičtí melo-mani (t. i. milovníci
hwdby), když ri-imněkdo překáží poslou
cha-ti krásný koncert.

Stařec zatím došel kříže, pokll'ekď před
ním, tiskna tk němu čelo & p'oťimky„pokrý
vaie “jeho spodek. Pak vstal aobrátil se
k lidu, chtěie k němu“promluvit, ač'ebiřiči
mu v tom zabránili, povalivše ho na zem,
co vojenská hudba spustila hvallíasivouna
všecky bubny a trouby. Stmhli s ods-ou
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zence lbí-lýpl'álšt', jenž bohatými řasami
halí! jeho wso'kiou postavu fPostrčiLiho
!: žebříku, ke kříži přistavenému. Vylueml
po něm, maje na sobě |jenom krátkou
žíněnow suk-ní, nahoře pak se OtOČill:roz
táhne. ruce, jež katané honem provazy k
přílčním cbřevvnůmkříže přivázali. Upou
taný pokusil se znova.promluvit, ale ví
řem' bubnů neu-stávalo, a. tak dole stojící
rvidělcijenom, jak se ústa. jeho pohybova
la. Nebysbo však nsrvědlďlm třeba.- ho 5th
šeti, jim stačilo vírdět jeho tvář, nadizelm
ským ja,-sem ozáďemom :by pochopili. co
jim chtěli říci. Všafk se také současně
vaznesdy. 'l'etícek jeho s-irvéMave, d'va.pro“
tífvzné.proudy výkřiků a: volání.

»—Netbeské .světlŽloline se z něho jako
sluneční záře!

— Ubírej se k Ot-ci, jenž tě poslal!
— 'Požehunejnám, bychom šli za. tebou!
— Vizte, jak vydává svědectví pravd—ě!
— Sláva a-chvála. jedinému Bahn! Po

msta Boží-af stihne Antikrista!
.S druhé však s-trrany ozýval-y se vý

křiky nevolie:
— Zas—třítirmu- obličej, aby tak drze

msví-tilll!
— Zašíuti mu ústa!
— Rychle ho usmrť'te, aby už nepo

horšoval!
— Zaid'ělejte mu tvář! Honem mu. ji

zakryjte!
Obličej patriarchůrv opravdu září! po—

řád silněji. Jako :by se cprOměníclv druhé
slunce, ta.-kse od“něho rozlévaJ'Jy paprsky

_292_.



na daleko široko. Z řad “křesťanských
maléhal'o se stále hlasitější voláni: —
Zázrak! Zázrak!

Kwašniewski rvystourpil-červený jako
!kakeš & třásl! se jako osikva.

— H-oďte umunějaký cár přes hlavu
a. fzašpeluj-te mu ústa! — křičel trhaje
sebou! jako pes na řetěz-u.

Hadry po ruce nebylo, strhli tedy jed
nomu policajtovi s ramen plášť a hodili
jej odsouzenci „přeshlavu. Ale tu viděti
bylo, jak zpod! zálhybů a otvorů v plášti
draly se ohnivé plaménky a reflexy, či
níce dojem mnohem diwnější, nežili před
tím záře. A tož z řad křesťanských roz,
léhalo se ještě mohutněji nežli spíše. že
to zázrak, co zatim zástup hoďnostářův
u.—diváků se snažil! volá.-ní bo překřičet
proklinánim a nadávkami. Ale mnoho
tisícové davy, jež s .počá't-ku !( zlcoiřečení
přimkovaly, teď mlčely údivem jaty &
jako znepokojený.

Jako by se v představách a u vícřetěch
davů bylo náhle cosi přelomilo, jako by
se před? duševním- zrakem těch lidí byly
otevřely nové obzory. Před chvili ještě
tvořili jeden sražený šik, teď stáli na
rozcestí.

Zatím však katani rc—zpj-alistarce na
ramena kříže a odstavivše žebřík, od
stoupil'i od dřeva hanby.

Obrovské těl—eHenochovo rýsovala se
na čistém pozadí jarní oblohy polední.
Vojen-ský plašt', zakrývající hlavw, činil
na rbll'ankyjtě šedtivoui, špinavou skrvrrrm.
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Skvma ta však náhle zmizela. Vichři
oe zaburácel'a kopcem i lkříužem,str-hnu'vši
plášť s hlavy. Tvář mučednikova ukáza—
la se; 'v slunečních paprscích jako (by zl-a
tá a záplava jasu: azní .se illinoucíhorozlí
la se po celém návrší-, sáhaiíc až po ro—
vinu, odrážeiíc se o šeré zdi klášterní a
o třpy-tné ;pmouldyřeky. Veliký pov-zdech
wdral: se z tisíce!-ýchprsou. Zástupy
křesťanů padly na kolena, vztahují-ce
hore moe. Davy. 'l-hos'tejných a zvědavýc-h
zaledlísnaly se jako sclbiln'í-lán-, ani nedu—
ftaiíce. A z úst stanových začala—ply
noutitrhavá slova, celé věty, drtivé jako
.hromu- údery. Vyzývaly lk wtrwallostí
rvěrné, smoláwady pomstu Boží na pů
MOdce Všeho zla, hillásaly konec světa,
volaly na soud'.

Než Iba-zinkoodnmřela mučedníkova
slova na rtech. KwašnLewski, lapaie jež
ky, udělil Žolld'álkůmrozkaz. Dva z nich
mzběhli se ke kříži. Jeden chrva'tněpři
stavilI žebřík, druhý vyšplhal “se.po špr-u
slech & nozlumu'v žíněnon košilí (t. i.
sulkni), jilž stařec na sobě měl, na prsou,
rozehnal se nožem a bodl jím ukřižova—
ného do sndoe..

Řadami křesťanůprolétl vzlyk a — od
umřell, Navštěvovartelé smrtelných podí
vájní oddychlí si z plných prsou; první
akt drrarnabw skončen. A záře, nosilioňující
staroorvu hlavu, pot-wchala a zvolna
hasla'.

Sivá hlava spws-tila se abezvládmě na
prsa a duše Heniochova odxešl'axvpoakoji.
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Tu vyve dixi—naJ výstuz.:mii OII-YÍř'í fVěimě'
stojici“ 'v popředí. Starší kat obi'aJtulllse s
němou MW k vězeňskécnmmspekto
--.:. Ale LKwašniewsk-inedával znaku k
zahájení .drulhéh-oldějství-. 'Pohlížel zne
pokojen k Wawelu. Ale nepostřehl niče
ho ani na nebi ani na silnici.

— Čekat! — řekl' krátce a. netrpělivě.
GesnaTeh slíbí-], že se .pžijd'yepodívat

na popravw nejvyššího komisaře svého-.
Na programe stanoven byl ortel všech tří
todlsoulzenců současně; nezbývalo tedy
nic jineho, leda čekat; >>božský<<patr-ně
byl přesvědčen, že smrt Henochova déle
se protáhne, a proto se omeškajlž,Poslé
ze však zahledilniblížiti se od polední
strany střihřistý sam-olet s tla-wavečerve
nou vlajkou).U kormidla stál sám Gesrna
reh, v ka jutěl ubylo viděti blbdou ;pqos'tarvu
Editinu'.

Sam'olet uvázati na. rovině u výši ná
SPU, ale vládJee z lodi nevystoupil; Roz
hléd'l se po zástupu křesťanů, potom u
llběl očima na trojici odsouzen-ců. Poslé
ze zavolal lk sobě Kouteckého.

— Slyšel jsem, že ten hrbáč je tvůj
příbuzný. Což nechtěl“ se odří—ci?

Člen nejvyšší rady učinil nevýraznýa
wstaraný posunek. nic nneo-dporvěděv.
Kwašniewsfki' přispěl nm honem na .plo
moc: — Všichni tři lz-atvr-dilrise ve vzdle
ru. Ty »“božskýasám jsi několikrát vyše
třoval- svého komisaře, já pak .zase zkou.
šel tam ty dva, nešetře námahy. V—še
WšaLk mai-mo!
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_ _ 'PO'VČ'Zmai-.— na to Gesnareh, obrá—
tw se k Roztodkém, _ že ho uvolním
bez odpřísábnutí. Ať se ma gm pokloní
by ltin pohoršení: nevzal, — ať um..: íer;
obvyklou dvorní .poklonrul.Nic více!

— Tvoje miilbsrdenství- nemá konce,
jakož i! .tvá moc, rvftělený fbože! —- “zvolal
Roztocki, pokl-oniv se do prachu, a „poté
rozběhl se k Poratýňskémuz. “Chvíli vedl
s ním živou rozmluvu, rozlkládaje ru'ka—
ma & dlomlllowvwaiemui, potom rvšak oouíl
všece—kbnmatný. 'Poratýňski pak střelil
po Gesnarehcrvrř pohledem jako kalená
střela a. pozdvíhnta pomalu 'prafvájcido
želez zaku'touv, učinil \jí na čele a na [ptr
sou a ramenou veliké znamení kříže.

G—esnarehdřv z kůže nevyletel.
— Na smrt s tím špalkem! — rozkřilkl

A po chvíili dodal: — A nech ii poči
je!

Tu začal strašný výjev, jeden z těch,
jež byly nejzskwostněiším pdbavem (t. i.
atrakcí) milovníků krvavých soen. Pora
týňskému drtňllípo řadě mac-esa nohy, pá
líce ho současně žhavým železem. S'tráš
ná rta mulka tsnlášel s nadlidským \l—zlcldecm1
ani. ieku ze sebe nevydávaje. Jeho krví
podílí-té oči zawacely se občas lk otci
Wincentyrmu, jako by hl'edaly u něho po
síly :pro-snášení. útrap: tru kněz nadzdvi
zhorval“pravici okovy zatíženou a :žehna'l
umírajícímu.. Cosi jako by nádech úsmě
vu přesouva'lo se tu přes zmodralé rty
mučednůkovy &rv očích krví- zašlých blý

SB
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štil se teplý paprsek. A trápení—rprota
h-owáno. Až posléže! kaI'VčUVá.hmota.-, kdýsi
člověkem jsoucí. přestala se hýbat &
hlavní kat. hluboce se vládci uklonciv,
dal mu na jevo, že [v'šeokoskončeno.

Gesmareh ukázal na kněze.
—=Posrpěšte si s ním! — pravil. —

Mám pilno.
Pater Winoenty pazdívihl ještě jednou

pravi-ci, děleje jí znamení rrozhřešení
svědčí'cílmo wšem tu věrným, 'pohří—žený-m
do modliteb & očekávajícím smrti.

“Kwašniewski však netrpělivě sebou
zam—těl.

— Dal jsem zvláštní rozkazy-!_ bru
čel obraceje se k nejblíže stojícímu Roz
tookému. — Měl dáti rpříkledl Všichni ti
zde — toť jeho ovečky, jím oballlamuce
né, jaké to pohoršení, jestliže jejich
svůdce bude míti l'ehčí smrt, než ony!

Než R-oztocki nxeje'vfilúčasti s kklopoďia
má vězeňského inspektora.

— Měllsbýti řezníkem, — sytkl. _- Ne
máš té knve [ještě dosti?

Starý se pohoršdl
— Chci fbýti řemíkem lidí! _ zawčel.

— lKr-vítěch ziločinců zachraňují lidstvo!
— Jestliže jenom z něho neučiníš hor

d'u lidí, naučenou »lchlemtatia krev, jak
ty činíš! — 'zašeptl otec Kalinin, ale
zcela. potichu, neboť nebylo radmo
dráždítli Kwašnáewského, zvláš-tě když
tak vysoko stál.

Zatím katané utloukali těžkými kýji
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otce-.“Wincentyho. Tu vynesli do prostřed
porvaLu.Straiforda.

— Píočk-at!— poručil Gesnare'h.
I “zmizel v kajutě, zamýlnaje za sebou

dveře.
Edita klečela tam- s tváří do dlaní za

hořenou. 'Ústa její šeptala modlitbu.
Gesnlareh přúsbmpiil k ní a sevřel její
ramena jakoby železným svěrákem.

— Slyš! — praví. _ Je to poslední
chvíll'e! Bratr tvůj hned? začne v mukách
skonávat. Zachraň ho! Buď mou!

Neodpověděla, jemom ústa j'ejí pohy
bovala. se jako před tím a slova modlitby
lánu-la se *z,nich wowcměji.

Chvilku .rnilčelv, potom jal se znovu
mluvil vášnivým, rozechvělým hlasem: —
Poslyš! 'Poslyš ještě! Já vím, že sláJva &
poklady tohoto světa nemají pro tebe
ceny! Vím, že nestojíš o to. bys dělila se
se mnou o panství nad zemí, ani o trůn na
nebesích. I to vím, že ti už .nefvy'biíjuz
hlavy. těch postupných povídaček o pekle
& satana, jimiž ti srvůdci tvůj mozek za
temniřli. Ale mám ještě—Jjednu kartu!, již.
jsem nevyhodí'l, jedno velké slovo, jež
chovám v prsou až do poslední, rozhod
né chvíll'e! 'P—oslyštedy & uvwanž.jak mnoho
moje láska tobě 'obětocvatíchce!

Vydechl jako pšl'avec.ohystající se ke
skoku 's výše. Edita nechala modlitby a
zahl'eděla se na nlěthov bezděčném- oča—
kárvání čehosi neobyčejného, nezvyklého.

— Poslouchej tedy! Ta trojice lidí
i ten čtivrtý, který na: hrani-ci fbyl upalo—
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ván, když jsme ze zámku; odjížděli, ibu
dou posledními obětmi. Ostatní pustím na
svobodu. A nejenom že je z vězení; .pro
pustí'm & tresty jim pnominu, dám jim i
volnost věříti, v co budou chtíftiu,uctívat
.a. klaněti' se, komu ;se jimi iza-líbí. Vložírm
tvrdá. pouta nenávisti rproti pověře & lá
SCe ke světlu! EDám těm. co mi 'h'Olld od—
pírají, stejná práva, jakých požívají mně
:odjdaníl & rvěrní! I-tallie zůstane tvému upa
pelží, .o němž vaše vlast-ní proroctví prra
ví, že má být poslední—mna svém stolci.
já však % myslím i o nástupcíoh, jestli
ze před'powědělníklamou! Dokud budeš
žít a mně budeš vět-na.,nechat i oni ži'jí!
'S tím rtfedypřicházím k tobě, ženo. To.
čehož kdysi nedšosáhly-Konstantinovy. &
co nejsou s to dnes nápodobící je legie,
to dokážeš ty, budeš-lá chtítí! S'kládám
moc v ruce tvé! Odmí=tlljasod sebe slávu
oherulba: rpřijcmialespoň mdlé vlastnosti
dobrýoh andělů., jež mnafliujena stěnách
vaších svatyň přežilost křesťanských
představ a. štětců! No, s'mnh-lvasíš?

Vzhléd'la &&němu & hleděl'a na něho
klidně “&vážně.

— Ne! — odpověděla pomalu. — Ne
souhlasím a nikdy se s tím nes-hodnu!

— Tedy mne tak nenávidíš?
Zavrtěila hlavou.
— Kdybych tě nenáviděla, coz bych

byla sem přišl'a, vydávajíc se tomu-, co
se děje se mnou samou a. s těm, co jsou
mi drazí?|

— Proč uodttmítášspáísu milionů? Proč
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se zřílkáršposlání pokoje? Proč se ne—
ohceš státi dmulhýmKonstantinem a an
dělem tak mnohým?

— Protože se nesluší hříchemani nej
větších věcí ziskárvati.

— Bláhová! Jlallao děcko odha-zuješ
poklad, který rti podláIV'áum!

— Ne, neboť nevlělřimtomu pokladu!
— Nevěříš mně? Tý 'býs se opovážila?
— Co tě, pe.-ne,znám, slava tvoje byla.

vždy _ :kilLamem.'Proč bych měla nyní
tvým slibům věřit?

— Chceš záruky? Dám ti, jakých jen
požáďáš!

'Plotřásla hlavou.
— Nežádám nic, l'eda' jedno . . Ty víš,

e!
N á1h=lýmfv'ztekem jat obořil se na ni:

— Mlnč,prokleté! P'ckoušíš mě nedůstoj
ně. Já abych se zřekl svého otce v pekle
& svého božského pos-lání na zemi?!

— Význej Kristal On jediný Bůh!
— Nikdy! Ty se Ho nwpři!
N eodtpověděll'a. 'Zaclorúala. lS'i rukama

oči & jala se znovu modliti. Gesnareh
přiskočil k ní &'zatřerpa'lji, jako podzim
ní vitr cluoumá březovými větvemi.

— Poslední slovo! Ano, nebo ne'?
— Ne! — dlě'fla.rozhodně.
— Ne? — vykřikl zoufale & zlostně &

otevřev prudce dvéře kabiny, dal zname
ní kamnům, stojícím u nositeli „seStr-af
řordem. Potom obrátil se k Editě. V
křečovitě “sevřené hrsti- držel kapesní
bambitrku.
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— Z-hýň!_ vzkřikl.
A vystřelil.
Mll'adá žena klesla ubez ieku na“ zem.

Gesnrareh naklfoniv se, .patřil dlouho na
stydnourcí tělo.

— Zhyň, llásko má.! — opakoval. —
Teď ohe—ižíti pouze *bolbě.pomsto, a. to
bě, Lucifere!

A znovu zatmělsose slunce jarní. za
střeno byfvšilrroiem 'povětmých lodi. Plu—
ly jedna za.-adfrulhou jako hejno “zm-ava
(jeřábů), ale jak se lišil—,rodÍ tažného
ptactva.! Za. dne obrovská jejich iěiis'ka.
pokrýval-'a povrch zemský umělým “sou
maul—rem,rv noci park zaněcorvally na nebi
tisícero hvězd, nekonečně skvěleiších
lidskému oku-, než ty, co tam rowsví'tila
'božská .Všemohoucnzost. Plulý hrozné,
přin-ášeiíucestrach a smrt. Od jejich
ohnívých střel zapalovaly se vsi, v dým
obracela se města;; hynula ne.- vždy
mnohověká osvěta italské Země. Oby va
telé, upozornění požázrovýmí “záplavami
ukrýivali se v .ska'lníoh slujích anebo
prchali -s dobytkem na jih, nepozoruuiíce,
že týmž směrem nepřítel se žene, niče
a pustoše kde co na své cestě.

Byl io strašný ílet. Nepozůstavii za
sebou ani kousíka. zdiva., anti vywácené
pimie. ani žíxve'hozvířete nebo člověka.
Vše bez lítosti hubil oheň a meč.

— Trře'ba. očistiti 'tu zemi pověry &
ohněm k novému žiřvotu ii obroditi! —
tak míuvil Gesanarreh, když rpfustOoŠ-itelům
ruce únavow klesaly.
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PobáJdáni & podněcování šli, nesouce
záhulbw. Jak černá. stopa Boží metly
kladlo se zpuštlělnína rýžová pole lum
ban'dská, na kvetoucí llu'hýa nivy-toskán
ské, na zříceniny slavných hradů a
„zámků. thciIerůrv stroj plnil? svůj úkol.
U-stupujíce „před ním na rozkan pape
žůlv stahovala se pěší &povětrmá rvojska
k Římw. Tam média na nepřítele čekat.
V pravdě však na — smrt.

N ebof darmo proti vodě p'llowtín.Pe
lkelné rprros'tředlkýničivé, jaké byly ú
točníkovi k službám, zmaxmožňowali'ýrja
koukoliírv obra.-nm A kromě »toho 11vedení
války cítivti ;býlloneslýchaný vztek. By
la to “vyhlazovací válka, a vyhlazování
to prováděno soustavně. Zrní-čenjeden
kraj, jiný na čas zachován za účely
a-provísačnímí. Jakmile však tý opatře
ný, vše napořád ničema.

Vojenská rada upozorňovalLa vládce,
:že takový systém ihrozí vojsku hladem.
'Zníčení míst, tve kterých se mohli ne
přátelé potom opevniti, 'bYlOrozumno,
ale takové nebezpečí rvůlbecnehrozilo.
Buidov býllo lize použí-ti za byty pro voj
sko, obdělání pollí zabezpečovalo apro
vísaci- do budoucna, “kdežto vraždění .lídí
oluxpuolv'aJl-oo pracovní síly, velice potřeb
cné jak vojsku, rtak i vládním orgánům-.

Ale upozornění míjela. se dle. Gema-_
reh na ně bud' neodpovídal anebo jen
rameny pokrčoval'. Než časem ukloulzlo
mu příznačné slovo: — Co je mi po
ubytování vojska, co po apnovisacil Vý
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si myslíte, že dibám o voj—sko? Docela
ne! Zhýne tato armáda., — najde se
druhá.! Ale ten kraj od' Brenty a Garda
po [Messínslcou úžinu (mořskou) musí
se proměniti v jednu zříceninu, musí se
státi jední-m hrobem! Na; sedmi pahor
cíndh mezí zčernalými ska-lísky budou
míti lišky & vlci doupata a na. celé roz
loze vlašských krajů nesmí se ozvati
lĚdský 'hl'as . . .

Neb rto .=bwdepomník mého hněvu &
pomník “tenpotrvá věkům na postrach.

Tak jim jednou odpověděl., když na.
něho velice d'opěkali (t. j. doráželi), oni
pak svěsilí hlfarv'y,porozuměvše, že tak je
určeno &že! sdeblě)té marno useopírat.

Pokračováno tedy dále v mlčení, jež
řádí-“lojako prourd' láJv'y, jenž vyvalív se
z jícnu vulkánu, pohlcuje všecko, nač
rpíjijde.

XXII.

V Římě konaly se denně skající a pro
sebné průvody. Šly cechy & bratrstva,
nesenry stříbrné a; zlaté relrillcviáře& so
Cthý swatých. Před každým průvodem
čel-nel se bratrský lkříž, ve vzduchu tře
potal se les korouhví &praporů. Sluneč
ní paprsky 'k-louazallýpo vyhollenýoh leb
Íkách & zvadlýoh tvářích, po bílých &
čer-ných “há'baitech,hnědých, blankytných
a šedých, :po škapwlíříoh a- čepcíoh roz
manitých trvarů, po krajkách rochet &
ibíllý'ch komužíiclh'i zlatých řetězech, po
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fialových flímcíoh prelátů a biskupský-sh
mih-ach, rpo pin-pum a hranostaj ích
“kardinálů.

Za bratrstvy, za duchovenstvem a
hodnostáři, za rojem dětí, zpívajících
ch-oralmě žalmy a mespornsorila (t. j. od
povědi) “kráčel ve své :bílé .sutan—ěpapež,
maje ruce 'sepijaty a vzhůru vztaženy.

,Průvody obcházely pořadem basiliky,
místa, proslavená. největšími mučedníky,
chrámy, —vnichž uctívány zázračné obra
zy Madonny. Na větších náměstích se
průvod zastavoval. Na rychle postavenou
kazatelnu vystupoval kazatel, jenž živý
mi ibarvami líčil obraz strašné přítomno
sti, budouci-oh tres-tů a odměn anebo vy
„zý'v-allid', alby útočil na nebesa úpěnlivě
prosbami () milosrdenství. Lid padal na
“kolena & opakoval' hromovým hlas-em
prosebné inlvvokace (t. j. vfzý'vání), potom
zase zpíval litanie ke všem Sva-tym.

Ve ízbožných cvičeních míjel den,
večer vracel se Petr II., únavou: zrovna
padaje, do Vatikánu, by zasedJLa vyři
zoval vládní & církevní věci, jež mu ne
dopřávaly ani chvilku pokoje:. Div hlava
na něm. Byll'o třeba mysliti na miliony
uprchlíků 'z.celých Vlach, hledajících v
“Římě ochrany od! pronásledování a vá
lečných sveřepostí. Třeba *bylo těm mi
lionům opatřiti vezdejšího chleba, chrá
niti jich od' zoufalls'tlvfí:vazamezovati hád
ky mezi nimi, držeti je v mezích strohé
kázně.

S tažnosti, jež byla hlavním rysem
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jeho povahy, řídil Petr II. po celé ho
diny porad-y svých ministrů, a jeho nb'y
strý & zaradný duch nalézal- rvhodnou
odpověď na všecky problémy, věděl Si
rady ve všech těžkostech. Poslední
odešli od papeže: kardinál BJackhrurst &
Arpád Szegl'enyi. Os—aměl.Čásevk pos-tál
na smrt zmořem,.potom zamířil k oknu,
=hledícímu na Svatopetrské náměstí-. &
prudkým nárazem je otevřel.

Ohl-adný mzduch noční vrazil do veli—
kého, pustého sále. Papež chtirvě jej do
sebe lokal.

Náměstí. jsouc obépjato polokruhem
Berniniova; sloupem, rozevíral'o .se na.
daleko, tonouc ve tmách. Tu-a tam hořely
elektrické ilampy. osvětlujíce temnoty
stříbrnými dunami na zemi se sneslými,
Než hore z upozamraků chvílemi jej za
stírajících rvyplouval měsícovy koráb &
svým třpytem zatemňoval své chabé ná
podo'bite—le. “V okolních domech 'hasla
světla a. v ulicích vybíhajících k paláci
čím dále. tím větší ticho se rozzh—ošť-ovallo.
Tru &tam ozvalo se slabé zařinčení zbra
ně! a dusot přecházející hlídky nebo sa
mochod vidmem .se mih-l', svifté Mnočních
temnotách jiskrnýma. očima svych sví
tilen.

Petr II. hleděl nějaký čas do tiché
noci, potom opřel čalo o ;přivřenou půl
ku okna a rty jeho počaly se pohy
bovati modlitbou.

Slova modlitby dopadala. tíhou olova,.
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Duše mu lkrvácela. Hile, stál na sklonku
života, plného klopot & strážní. Vyrostl
w potiláčování' a. pohrdání svou. důstoj
nosti, potom s nádilčidskounámahou se
jal povznášeti tu: důstojnost z úpadku,
nový život v ni vléval. A Bůh snahám
jeho žehn-ál'. Hrst zaleknutýoh wbožáků
přerodila. se v mocný zástup, jenž do
suld chránili tak účinně italské země a.
stolice křesťanstva od nepřátelského ná
jezdu.. Teď však konec. Vojska, jejichž
odjezdu na sever ?býú'požehnálf, přijala
ono požehnání jako .prředsmrtné Wliáticum
(t. j. poslední posi'lu). Zásturpý, které
dnes vvedl v prosebném průvod—é jsou
právě tak k záhubě odsouzeny, jako ty,
jež na.- tytéž cesttý proti barbarům Vý
provázeli talk mnozí jeho předchůdci,
Jenomže zpod,imečů rvojsk Alarichových
& Genseríohových zotavíla se setba bu
doucích ;pokolíení Kristových lvyznávačů.
ale Antikristovýwm ohňům nikdo ne
unikne. A hile, on, Petr II., jest posled
ním z pastýřů Kristových! Oči- jeho
musí pátí-ití na zničení zbytku toho
stád-ce!

I modlil se veliký papež, hl'edě mo
dlitbou- proraziti nebesa, ale nebesa zů
stálva'lá beze měny černá & neproniknu
tel'ná. Ani paprsek jitřenký neprorážel
'hustých stínů. Papežovy oči zahledělý
se na sever — náhle zasvívtilo jim tam
světélko. Byl to stříbrný bod, ostře zá
řící, “každou vteřinou větších rozměrů &
jasu nabývající. Jáskérka protáhla se v
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šíp, vrhající s povětrných (výšin světlo
na zemi.

— Toť Gesnarehova loď! — zašeptal
papež.

A po chvíli. dodal: — Toť smrt!
I stá-I' d-lounho zatuonullý v myšlenky.

oči maje upřeny na svamolet. svítí-ci na
obrubě obzoru. Jeho nakloněná postava
se vztýčila, hlava vzpřímila. Mrak odlle
těl s jeho panovnického obličeje.

— Bů'h jest veliký! — pravil nath-als.—
On jedině jest pánem světa! :Proč jsem
pochyboval, já, jehož povinností jest
druhým odvahy dodávat?

A oči jeho utkvěl-ly s klidem. & jasem
na světelných střelách.

— “Zítra rozhodne Bů'h mezi námi, Ju
dlo Gesnarehu! — ptr-ones! pevně.

A zalwřevokno, padl na kolena před
velikým křížem, visícím uprostřed pro—
tější stěny—,a přebyl ostatek noci na
vroucích modlitbách.

Nastalo jasné a teplé ráno, vonící vůní
planých květin kampaňských, do níž se
občas vžín'al zápach uzuihelma'tělý—chlesů &
stavení, vanoucí od Monte Rotondo, kam
Antikri-stovy hordy dorazily. .Před prů
čelím :va'atopeftrskéh-ochrámu přibíjelo
honem několik >>sanzpietrinů<<('sanpietri
rno — tak 'sluují .s-táJlezaměstnaní služeb
nící, řemeslníci atd. při svatopetrském
chrámě. 'P. př.) — ubíléhedvábné dra-pe
rie .se zlatými prýmy a pod nelhesv z nich
postavili zaiíimní oltář. Před rozsvitem
ještě počala se basilika plniti duchoven
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stvem a věřícími, neboť ohlášeny .byly v
ní bohoslužby po celý den. V té, kdy
první paprsek sluneční vyrazil, ukázal
se uv!po'bočníah dveřích průvod-. Vatikán
ská. kapitula ubíral—'ase před' svým kardi
nálem-arciknězem, nesoucím velikou a
drahocennou monstranci, již se užívalo
o Božím Těle. Ostatními východy vali-ly
se vlny věřících, nap'lňu—jíce nádherné
schody a náměstí před' basilikou. Tu od
Port-a di nbronzo íblížil seajiný průvod. Za
dlouhým řetězem biskupů a kardinálů
kráčel papež s rukama sepjatýma a ho—
lou hlavou. “Dojda oltáře, »poklekl“Petr II.
na připravené klekátko a pohrowzil se cv
modlitbu. Jeho bílá postava čněla ponad
nepřehuledmým davem, na náměstí se
tlačícím.

Nia-staloticho a potrvalo hezky dlouho.
Potom vznesl: se k nebi jakoby ohlas
zvoncviny. To stotisícový zástup modlil
se sborem »Věřím v Boha<<.A zase ticho,
a znova společná modlit—ba.'Za modlitby
obracely se oči :všechk zlaté monstranci,
ale když >>Otčenáš<<dozníval, tu letěly
zraky do dálky, kde na okraji obzoru se
třepota-l, lihotaje se na slunci, řetěz hou
pajících se nad Římem vzducholodí. Tam
odtud' měl vyjití signál, že zahájen boj
na život a na smrt. Ale ne! Nikdo 2 při—
tomných se nekvlamal. Nebyl to boj na
život. Pro jednu! z válčících stranunebylo
jiného východu :kromě smrti.

A tu náhle ve vzduchu zahučel'o a za
šumělb. .Nepřátel'ské vzducholoď-stvo se
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pohnulo. 'V čele plula pod krvavě rudou
vlajkou Gesnarehova loď. Za ním v tu
ihémklínu pluly ostatní samolety. Flotila
rychle se blížila, až stanula nad námě
stím svauťopetrským.

Dav se .zakolé'bazl jak-o obilní. lán-, po
němž.se vítr rozejel. Rozlehl se pláč žen.
Mužští- zdvihl-i proti mzducholod'stvu za
taté pěsti. .J'edni padali na- kolena, spí
najíce ruce |k nebi-, jíní; pohlíželi vzhůru
.polomrtvi. Výkřiky 'zděšení a zvědavosti
jen jen vzduchem létaly.

Zatím na admirálské lodi konaly se
přípravy k útoku. S hlomozem otevřela
se aluminiová zákl-opka pod kormid-lem,
divákům objevil“ se čer-ný jícen lodního
nitřa. A z jícnu začal se vvdobývati hlu
chý sykot jako z kotlu vroucí vody.

V té vynořil se u kormidla vysoko nad
palubou člověk s bílým pláštěm na ra
menou, pod-obaje se sněhovému vlečku
na pozadí průzračného blankytu. Stál
tam &'zacláněje si oči od slunečního
jasu, hleděl lbystře na široké linie prů-—
čelových sloupů & na Ob'l'OVSlkOdLkopuli,
nad průčelím se vznášející, jako ve
vzduchu rvisící Pantheon. '

Zástup dole znova se rozvlnil. Dutý
jek tisícera prsou vprol'etělovzduším.

— To jest on! — vydralo se z tisíce-'
rých úst.

Papež, jenž chvíli už stál s očima obrá—
cenýma k blížící se flotile, dal teď zna
mení. Kar-dinál-arcikněz přistoupil k 01-
táři a pod'al mu—m-onstvrancí. Petr II.
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vys-oko ji před sebou vyzdvihna, jal se
vel'ebným pohylbem opis-ovatif jí znamení
sv. kříže. Briliantové paprsky, vycháze
jící od bílé Hostie, zazářily proudy zá
blesků nad širokým čelem a orlím pro
filem Petra II., svezly se k jeho prsům,
dotkly se ramen. "Lid zmrtvěl, nespou
štěje očí s velekněze, čekajue;zázraku.

Obrovské náměstí zalehlo “hrobová ti
cho. Pouze 2 jícnu admi-rálské lodi vy
cházel stále ostřejší, pronikaJVější „než
před tím sykot.

Oči všech visely na Gesnarehovi. Juda
stál, nehýbaje se, upíraje zraky své na
“zlatý kotouč, jaký opisovaly plameny z
monstrance se linoucí, nakloněn horní
půllkou těla přes vnější brlení lodní .pa
luby: Náhle spatřili, jak vztáhl ruku, v
níž se cosi zablýsklo.

?Papež právě do—pisoval kříž, jehož
znamením odporoval náporu nepřátel
ských mocností.

— Apage, satana! — (Odejdi,
'kli-ď se,_satane! P. př.) — pronesl ive
likým “hlasem, jejž slyšetit bylo až na
nejzazších krajích náměstí a jenž jistě
doletěl i nahoru ke Gesna-rehovi. — iPo
koř se před Pánem, satane, &uznej svou
bezmocnost a :ztrať se do pekla!

V tom okamžiku houkla rána. Anti
krist stiskl kohoutek revolveru—,jímž byl
chvíli na monstranci mířil. Bylo slyšeti
svist kulky, ale koule Velebné Svátosti
nezasáhla. Než v témž okamžiku rozlehl
.se strašný rachot, jenž všecky ohlušil'.
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Hliníkové boky admi—rálskélodi pukly. &
zrakům diváků objevily se její útroby
rplné ohně. IKřídla samol'etu s praskotem
se zlomila. “Plameny zachvátily povětr
nou loď, před chvílí ještě tak pyšně ply
noucí mezi oblaky. Hořel'a jako svíce.

Vlašské vzducholodi, 'obemykající po
lokrurhem nepřátelské loďstvo, rychle u
couvly. Gesnarehov'y samolety chtě-ly
totéž učiní-t. ale neměly už na to času.
Z jícnu' a-dmiralské lodi lítaly, nesouse
jim oheň a záhunbu, střely pekelného
stroje. Za mal-ou chvíli celý roj Gesna
rohových samoletů' stá-I' v plamenech.
Nebesa zaplavena ohnivou září.

Veliký jásot radosti a triumfu rozlehl
se na Petrově náměstí a odrážel se o
daleké zdi Hadrián-Dva pomníku &o žlu—
tavé vodýr Tibery.

— !Prchajíl Prchají! — křičeli rvzhůru
pohlížejíoe'.

Skutečně nepřátelská flotila unikalak
řece, hledajíc v jejich vodách poslední
ho pr-ostředku záchranného. Pouze jed'
na loď se 8 místa nehýbala, buď nebylo
možná ji říditi, nebo všecko její muž
stvo oheň už strávil. Ale ne! U kormidla
pořád stál člověk v bílém plášti. Plame
ny ho už ze všech stran otáčely & za
chvíli musily ho schvátiti ve svou sžíra-
jící náruč; on však neustupoval' &nehle
dal záchrany. Bylo ho zřetelně vid'ěti,
jak s rukama na prsou. založenýma stál
u kormidl'a, hledě upřeně na jeden 'bod',
a tím- fbodem byl zlatý ohýnek, vycháze—
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jící ze zlaté monstrance. Řasnatý plášť
už na několika místech tlel. Pířemožen
bolestmi, jakých jistě 'zakoušel, shodil
Gesnareh s ramen pálící ho šat a nachý
lil se přes brlení do volné prostory, hle
daje v ní svěžího vzduchu a úniku trýz
m.

'V té práJvě končil papež znamení ukři
že, apisované jím proti Antikris-tovi. a
pronesl poslední ze slov, jimiž poroučel
satanovi, by se Kristu poddal. V té chví
li člověk, naklánějící se přes zábradlí.
ztratil rovnováhu a sl'etěl s výše samo
letu—na zem.

Hluboký vzdech rvvdial se ze statisí
cerých 'hrudí. U nohou- papeže, držícího
monstranci, u podnoží svatopetrské'ho
Chrámu ležel v kaluži“ krve Juda Gesna—
reh, výbojce a pán světa, přemožen v
posledním :'boji s Kristem.

Petr II. odevzdal přisluhujícímw kar
dinálovi vmonstranci, již duchovensbvo
odneslo do chrámu. Potom přistoupil' k
okrvavené mrtvole a dlouho patřil na
královskou sličnost jeho obličeje smrtí
neďotčenou. _

— Tak tedy bylo se nám tváří v tvář
setkati, protivníku Pána mého? — pra
wil posléze. — Takového konce mělo se
dostati tobě, jenž jsi chtěl postaviti Lu
ciferovi na nebesích, sobě pak na zemi
*trůn věčné slíávy?
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DOS'LOV.

Gesnarehovo vzducholoďstvo bylo na
dobro zničeno, pouze něco rozbitim po
dařnc ne ], Tibery vylovit, Na zprávu o
tak neshvkané porážce a o smrti szlád—
covělrozprohly 30 pěší armády v popla
chu a celé panství, jehož moc zdála se
býti fbezměrná, rázem se rozpadlo. Oba
nepřátelské živly, z nichž se lidská spo
lečnost skládala. od časů světové války,
dělnické třídy a kapitalistická oligarchie
osvědčily se nes-chopnými vládnouti. Ja
kási zvláštní malátnost zmocnila se lid
stva od té, co zmizel s jeviště ten, je
muž se tak snadno podařilo je ovlád
nouti. A tu z úkrytů, v kterých se do
sud choulily, začaly se na povrchu svě
ta objevovati zástupy křesťanů, jako
jde dobře vycvičené a četné vojsko, za
bírajícee přemo—ženýmnepřítelem opuště
ná postavení, u'jímajíce se otěží vlády,
jež protivník 'byl z rukou' pustil'.

A stala se věc víře nepodobná. Na
jednou na obou polokoulích převzali
křesťané vládní správu-. Ani jeden kraj
nezůstal- v rukou buďto proletariátu \ne
zbokapitalismu. Ti třetí, ti pohrdání, za
pomenutí, stali se pány světa. A nedosti
na tom, že se ujali vládního řízení, zí
skali si také srdce & přesvědčení širo
lkých mass. 'Jak onen plamen, jenž v
okamžiku zachvátil celou flotilu Anti
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kristovu, tak oheň víry, zavržené a zne—
uznané, prostupoval všeáy národy svě
ta„ leo žil-, jakoby horečkou jat, chvá
tal' do křesťanských kostelů a ke kně
žím. a po staletích odpadlíctví stal se
svět zase křesťanským, tak křesťan"
ským, jakým nikdy nebyl', ani ne V do
bách nejskvělej'šího rozkvětu víry, ne
bo už ne část zemí a národů, ale celý
prostor zemský a všecka jej obývající
plemena poklcnily se majestátu kříže a
podrobily se jeho vládě.

A byl to opravdu obraz, o jakém se
nesnilo žádnému z myslitelů, pokusiv
ších se během věků před-povídati příští
osudy světa. Žá-d'nýbásník, :libující sobě
v i-dylá-ch, nezmohl se na tak daleko
jdoucí koncept o zlatém věku. Tím není
arci řečeno, že by lidé "byli svou přiro
zenost změnili a svých chyb a ned'oko
nalostí pozbyli. Zůstali-, jakými vždycky
byli, ale naby—l'omezi nimi vrchu vědo
mí, že vše časné jest nestálé &že se blí
ží koniec tvše'homí-ra.Silné popudy život
.ní oslably. Nač se chápati velikých po
činů, usilovat o ukojení dychtění & sna
žení, když vše stálo na sypkém písku a
když se vědělo, že světová rafie ukazu
je poslední minuty lidských dějin?

Taková nálada nepodněcovala tvůrčí
v-osti a činorodosti, ale usnadňovala
svorně spolužití a řízení veřejných zále
žitostí. Svět celý dávno již byl přiměře

.ně ethnografickým podmínkám rozdělen
na řadu států, které podržely i ted' svou
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samostatnost. Ale vzájemný svazek me
zi mimi stal se užším pojítkem-, vespolek
je vížícim, jímž byl Řím.

Ne že by Řím byl jednotlivým státům
panoval, ale státy uznávaly jeho autori
tu. Papež byl jakoby otcem dospělých
a samostatně jednajících dětí. Neporou-
čel ani nenutil, dával jenom pokyny a
rady. A svět, kdysi tak se vzpírající vše
likému ved'ení, šel: teď poslušně za hla—
sem nástupce apoštolského knížete. Zlo
mený událostmi posledních let a oče
káváním brzkého konce světa byl šta
sten, že- má někoho, jenž mu podával
ruky a .řlídilbezpečně poslední chvíle
jeho pobytu-.

Za; těch okolností změnil'a se důklad—
ně zevnější stránka života, ale změnilo
se i jeho jádro, Zanikla tvořivost, pomi—
nulo veselí, rozvála se starost o časně
statky. Za to rozvinula se nadmíru po
božnost, náboženská cvičení stala se
hlavními úkony společnosti, svět 'vzal na
sebe vzhled obrovského kláštera.

'V klášteře tom nebylo tragických zá
pletek a sporů, z jakých se dříve spřá
daly děijiny jednotlivců a veškerenstva;
s.lunečna moc v něm nebylo, ale bouřek
ještě méně.

A v tom polosnu minula léta.
Na papežském stolci stále zasedal bý

valý kardinál Colonna Orsini, shr-bený
břemenem dlouhých let pontifikátu a
majestátem vlády, před (kterou se po
korně celý svět sklaně'l. Byl otcem už ne.
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několika desítek zemí a pl'emen, ale ve
škerého lidstva; nebylo, 'kdo by neuzná
val jeho učení a moci. Vše, co v očích
lidí mělo význačnější důležitost. před
kládáno bylo jeho rozhodnutí, a on
».zprávya ty uvažoval a wynášel výroky.
jichž poslouchali velcí í malí, On pak
sám dobře věděl, že ještě ma ličko, &
přijde na jeho místo & zasedne na jeho
stol'ec větší jeho. Ctihodný kmet vě
děl. že se hodina posledního sou-du blí—
ží — neúprosně a on že jest posledním
z nejvyšších pastýřů. Čekal 'tedy na mo
dlitbách, až zazní velká vyziva.

Ale leta plynula po letech. a nic ne
věštilo. že by se nějaká. změna měla 11
d'áti v osudech světa. Pomalu pomalou
.čku vracely se lid-ské věci do starých
kolejí. |Napětí strachu povolilo, zápal
horl'isvostí slábl. Mlhy, .zastírající obzor.
se pozvolna trhaly. Lidstvo začalo se
samo sebe tázati, zda jeho prsou neza
tížila »můraq a nesluší-li co nejdříve se
prdbuditi z tí-snivého snu; zahnati oškli
vé přízraky, povznésti zase očí ke slun
ci?

Po době vyčerpání & duševní nečinno
sti povstávaly ve stínu kříže staré od
boje a spory, duch střásal se sebe pouta,
volná myšlenka hl'ásila se o svoje .prá
va. Zvratná vlna rostla, rozptylujíc čer
né netopýry a d-ovolávajíc se hlasem ve—
lškým světla, radosti, svobody ducha &
_rozuzdaností těla.

*Kněží počali se skrývati ve stínu
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svých zpovědnic. A mimo kostelní zdi
vihčínouí prostouplé šla, jak od- věků
rok z roku. zelení mladých travin, \vůní
svěží-ch květů. slunečním jasem — ves
na.

Šla- vesn-a, křísíc staré bohy, vábíc ve
selými chorovody nými a saty-rů, ovíje
'jíc se věnci z růží a vinného listí.

Obrod pohanského kultu těla, protest
proti pověčnému zákonu smrti.. .

Tak se dálo na uvýšiná-ch.Lid prostý
trval ještě věrně u- víře a očekávání
konce všeho pozemského. Než žár no
vých pocitů a snah zvolna i jej prostu
poval.

A léta. plynula . ..

Profesor Hoodleý Simrock znám byl
na obou polokoulích už jako učenec
.prvního řádu, kdý—ž přednášel o vyšší
mathematice n-a slavné koleji Harvardo
vě. Ale co převzal řízení astronomické
observatoře vwSkalních horách, sláva je—
ho ještě více vzrostla. Objevení celé řa—
ldý nový-ch asteroidů (drobných o'běžnic)
svázán-o jest s jeho jménem a výsledky'
výzkumů jeho 0 posledním projití Ve
nuše slunečním kotoučem vzbudilyr živý
zájem i širšího obecenstva, jakož i jeho
zcela nové ús-ujdky o atmo-aféře na Mar
su & o jeho tak zvaných kanálech. Jmé
no amerického uču se, když se "vyskytlo
v některých novinách, budilo i v nejza
strčenější kavárně pozornost, plnou
znalost věci: — Ach, to jest ten!
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(Lichotivá pověst, jaké se těšil“ proře
sor Hoodley Sim-rock, jak tv novém, tak
i starém světě, doznala náhle netušené
ho otřeseni. Jeho jméno bylo dosud vy—
slovováno s úctou a s posvátnou bázní,
jakou u šosáků budí vždy jméno, jež
přesahuje úroveň jejich ducha.-a tělesné
výkonnosti; roznašeči večerních vydání
rvrřeštěli pronikavý-m diškantem, že M1.
(t. j. zkratka anglického slova >>master<<,.
čti: míst-r; pán. P. př.) Simrock vypo
věděl válku zemi a že má úmysl' zničiti
ji ohněm své komety.

Skutečně profesor Hoodley Simrock
dopustil se zločinu, který odpu'stiti není
:přemoudrá veřejnost zvyklá. Od něko
lika totiž měsíců všemožně se namáhal
vštípiti světu svoje mínění, svět pak ne»
mínil toho mínění u-znati.

Stal'o pak se to takto: — Asi před
rokem dbjevil prof. Simrock kometu,
které dosud nikdo nepozoroval anebo
správněji řečeno, na kterou hvězdáři
zapomněli, i urvědomil svět o svém ob
jevu nejprve telegrafem, potom zvláštní
zprávou, vy—čenpávajícístručně jeho .po
zorování a vyvozené z nich důsledky
Zpráva o dbjevu přijata 9 uznáním a
zvědavostí, ale následky z objevu vyvo
zované vyvolaly všeobecnou nedůvěru a.
odpor. Mr. Simrook dokazoval totiž s
největší přesností dat a číslic, že se
kometa po uplynutí 19 měsíců a téhod'
ne srazí se zemí, a ne ohonem, ale
svým tvrdým jádrem, kterýmžto nára
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zem jak jí. kometě s tvrdým jádrem.
tak i zemi vzejde zcela jistá zkáza, že
se totiž obě tělesa promění v ohromnou

_spous-tu prchavých plynů.
Observatoře a fakulty odpovídaly řa

dou námitek. jež byly s to, aby rozdrti
ly na pad'frt celé desítky Simrocků. Před
jiným se ho .ptali, na základě čeho tvrdí.
že jeho kom-eta.má tvrdé jádro, & má-l'i
náhodou pravdu, odkud tak jistě ví, že
se zrovna její jádro srazí se zemskou
koulí. Na to odpovídal Mr. 'Simrook .řa
dou »fakta, proti nimž jeho protivníci
stavěli jiná >>takta<<.

Po jeho mínění kometa byla již vidět—
:na a nebyla jím objevena. V polovici
19. věku-, tedy před' půl druhym stole—
tím. Tehda vypočítali její návrat o řa

'd'u let spíše, kometa však se ztratila v
prostoru-a (vrátila se v jiný čas. než by
lo očekáváno. Profesor Simrock vyvodil
z pozorování hvězdářů, tehda konaných,
úsudky jak o složení toho nebeského
tělesa, taki o dráze. kterou mělo přibýt.
a stál pevně na vytčené jím čáře. Důvo—
dy však jeho nepřesvědčily učeného
světa, naopak vzbudily v něm satiristi
ekého ducha. Zejména pp. Courchod' ze
ženevské hvězdárny a prof. Markham z
Greenwi-che pustili uzdu svému humoru
w—odpovědi na vývody ředitele observa—
toře v 'Skalních horách. Radili mu, by se
věnoval hvězdářské belletristice, již
kdysi pěst-oval Kamil Flammarion, a ja
ko zvláštního znalce Marsa upozorňo
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vali ho na neodkladnou potřebu vymy
sleti, kterak by možná bylo vejíti ve
spojení s obyvateli té planety.

Zvláště brožura dr. Courchod'a, na
psaná ve formě téměř feuilletonowé, ja
kou francouzští učenci rádi pěstují ve.
svých pol-emikách, doznala co nejšiřší'ho
přijetí. Z profesorských kabinetů pře
nesl se Spor do redakcí novinářských a
do kaváren. Hypothesou prof. Sim-racka.
počala se baviti přemoudřelá veřejnost,
zejména co karikatura.- svým způsobem
-zp0pularisoval'a zevnějšek profesorů'v a
povrchnost jeho vývodů, Mr. Simrock
měl. svou stálou rwbriku ve všech humo—
ristických listech. Jeho vysoká, vyzáblá
jako “hubená káně postava s poděšeným
výrazem ve tváří a ukazujícím prstem,
hrozivě hore vztyčeným, měla výsadu
lechtati bránící čtenářů.

— Nu, co nového tam? Vyletíme pře—
ce do povětří, než uplyne rok?

— Prý už za čtvrt roku!
— A kterého dne, vždyť ten starý po

dith vypočetl všecko na minutu!
— Že ho do blázince nezavrou!
— Ba, baňky by mu měli na hlavu sá—

zeti! Myslí si, že celý svět .bláznovskou
kápi nosí, protože mu nevěří.

— Tot! iProhlašuje to zcela nepokry
tě v jedné ze svých propagačních bro
zur.

Mr. Simrock 'vyd'ával-skutečně brožu
ry pro širší vrstvy obecenstva a v bro
žurách těch uboléva-l nad šílenstvím li
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dí, zavírajících oči před tak blízkým ne
bezpečenstvím. Dokazoval', přesvědčo
val, smích jimi pobíjel. A lidé smíchy
div nepopukali. “V nedělní-ch feuilleto—
nech ptali se ho, jaké záchranné pro
středky vynalez—ll,by lidé katastrofě u
nikli; karikaturisté lvyobrazovali ho s
velikánským slunečníkem ponad' země
kouli roztažený-m anebo s pekelným
strojem. ničícím kometu ve chvíli jejího
přiblížení.

Zatím však kometa, o jejímž bytí ob
servatoře tak dlouho pochybovalý, při
blíží-la se a tak vzrostla, že bylo možná
pouhým okem jí dohlédnout Za teplých
a hvězdnatých nocí zastavovali se chod
ci na kolištích & náměstích, ukazujíce
si na světlý puntík, vybíhající v táhlý
hrot.

— Hl'e. Simrockclv$r střely! — smáli
se, ukazujíce na kometu.

; Vlak na nepravých kolejích!
— Proč nevystrkují varovných pra

porců?
— !Patřilo by se zemí pojistit proti

úrazům! “Dostalo by se nám aspoň pré
mie za očekávané boule.

Moc soli- att-ioké v těch poznámkách
nebylo, ale cíle šprýmaři dosahovali:
posluchači se smáli a rozcházeli se v
nejlepší míře, přejíce si dobré noci.

A zatím kometa pořád výrazněji se
značila :na tmavém plášti noci. Už ji
bylo možná nejenom holým okem roze
znati, nýbrž wtírala se očím jako stříbři—
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stá, jasně blyštící Venuše. A zanedlou
ho zatemmla hvězdu večernici.

Sotva stíny začaly potahovati nebe
skou oblohu, objevoval se na šeří-cím se
teprve “bl-ankytž„zlatý paprsek, jenž
svým třpytem zat-emňova-lvšecka tělesa
nebeská kromě měsíce.

Prof. Simrock tvšalk »:zažranýa .do své
hypothesy, vydával brožuru za brožu
rou, rozvíjeje před čtenáři stále hroz
mější horoskopy. Ohlašoval průíběh na
stávající katastrofy. Tvrdil, že přiblíže
ní se komety vyvolá napřed neslýchané
pozměnění přílivu! a odlivu mořského &
jako další toho následek obrovské za
plavení. I atmosferické podmínky že se
naprosto změní, Neobyčejná horka a
naprosté vysušení povětří přivodí ve
škerému lidstvu smrt ještě před srážkou
nebeských vlaků, jak ahumoris-té nazý
vali Sirnrockem 'před'povíd'anou' kata
strofu-.

.Jšobovy ty rány kolovaly suvětem, vy
volávajíce úsměvv. Ale v úsmě'vech těch
vbyla špetka znepokojení. Před několika
desítiletími celý, svět žil v očekávání je
ho konce. Antikrist byl viditelným před
chůdcem nastávajícího konce, Po jeho
přemožení a vítězství křesťanství lidé
žili jediné myšlenkou na poslední den.
Pravda, potom se odvrátili od toho pro
tivného předmětu, ale Simrockovy před
povědi uváděly znova na paměť onu ne
dávnou náladu, lbudíce dotěrně myšlen
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ku, že-se přece jenom snad blíží splnění
tehdejších předpovědí a očekávání.

Kometa zatím rostla. Už vám to ne
byla střela, ale metla.

Když se objevovala na nebi za mě
siční noci, tu měl'i jste dojem dvou mě
síců, tolik světla linulo se od' ní na zemi.

Teď začali se lidé znepokojovat. Zá
stupy lidí trvaly noc jak noc na ulicích,
vzhlížejíce k nebi. Už nerozpouštěli špa
čků, naopak všem-čepy spadly, když ú
sta otevřeli, tož jenom na půlku-; mlu
vili spolu šeptem jak u lože nemocného
nebo při pohřbu. Každý hledal u souse
da u-spokojující odpovědi. Ne! Nebylo
možná toho vážně bráti! Takové strachy
šly 'na- lidi i před tím při objevení se
různých kom-et, a potom se vždy ukáza
lo, že celá 'věc byla! vlastně k smíchu-. &
vše končilo se dešti několik měsíců tr
vajícími. Teď_bud'e totéž. Bažel

Přese všecka tvrzení, že světu nic ne
lurozí, přece jenom: jednáno s kometou
vážněji nežli dosud. Pravda, hvězdárny
a fakulty trvaly na svém proti'vném sta
novisku, ne-ch—tějíceuškodíti své neo
mylnosti. ale tisk každým dnem věno
val větší pozorn-ost předupovědím Mr.
Sim-rocka, Na význačný-ch místech den.
níků počaly se objevovati populárně
;psané články astronomické, pos'l'éze u
veřejňovány na první stránce jako nej
pozoruhodnější— věci, čtenáři pak je
zrovna hltali.

Ponad denní události, ponad otázky,
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jež činily osu společenského živo'ta,po
nad všecky hod-noty a cíle tohoto života,
jichž dosáhnouti rod lidský usil-oval,vy
sou-vala se, zhášejíc svým rostoucím svě
tlem vše jiné, kometa;

A jak na začátku všichni byli zajedno
v popírání pravdy a tropení si z ní po
směchu, tak teď jednotilo všecky zděše
ní, kde kdo již 'věřil, že nadchází konec
všemu-, co na zemi žilo, a ještě ma li
č !(o, a celá ta jasná! koule, sídlo bolike
rých divů lidského ducha a tolika zlo
činů lidstvem spáchaných, promění se
v plynový slouép, rozpryskne se jak-o
mydlinová buňka.

A svět vracel se znova k mysticismu.
Nejenom 'v' Římě, nýbrž ve všech světa
dílech valily se zase zástupy do kostelů,
kající a prosebné průvody na ulicích se
netrha'ly, mysli lidské staly se kořisti
zd'ěšení.

A kometa rostla. Už s měsícem nezá
vodil-a. Bledý srp jeho h—aslv světle, jež
se od ní kafždé noci po nebi rozlévalo.
Noci vlastně ani nebylo. Jen co sl'unce
zašlo, už se vám celý prostor nefbeský
divným požárem 'zaněcoval. Co 'v'šak
zraky oslňlovalo, vduše-mrazilo, nebylo
ani nové slunce, ani ohromně zvětšený
měsíc.

Ale netoliko povšechné obavy a sta
rosti sklič-onvaly.lidstvo, nýbrž roztáčel
se ohromný řetěz události stále děsněj
ších a bolestnějších. Na moři zuřily bez
ustání or—kányneslýchané dosud síly a
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prudukosti. Vodní smrště dosahovaly ne—
obyčejné výše a na svém přelomu ničily
vše, nač padly. lLod-ě',jež se byly před
tou dobou na moře vydaly, podl'ehly
ztroskotání & ani jeden svědek na břeh
se nedostal. Doprava po vodě načisto
přestala, i „ne-bylomožná se přesvědčiti,
zda a .pokud pravdivy jsou hrozné
zprávy o katastrofách, způsobených roz
běsnělým živlem. Vyprávělo se, že Tichý
oceán, vystoupiv z břehů, zatopil všecky
kraje mezi Asii a Amerikou, ani Au
stralské pevniny nevymajíc. Pověst ta
byla nade všeoku pochybnost pravdivou,
co se týká Sumatry, jejíž zatopení bylo
zjištěno ze Singaporur, nežli ten ostrov
sám propadl zničení. Alfe stokrát citel
nější byla zpustošení, způsobená v_Evro
.pě vylitím se Atlantické-ho moře a moří
s ním spojených.

Velké Britanie už nebylo. Neexisto—
valo ani Holandsko ani Belgie. Zapla
ven byl poloostrov Jutský spolu .se Zee
landem, Finy a menšími ostrovy mezi
Dánskem a Švédskem. A to rozpoutání
živlů nejenom- že nepolevova-lo, nýbrž
ještě se vzmá-halo.

A kometa se blížila. Zaibírala svým
povrchem značnou část obzoru, měníc
svým oslňu-jícím jasem noc v den. Při
tah—ovalak sobě zemské nádrže vodní,
vywol'ávajíc čím dále tím strašnější zá
topy & zádavy, A při tom “jiný ještě
úkaz naplňoval obyvatele zemské hrůzou
a hořkosti. Neboť horko, jež bylo cítit
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od nějakého času„ dostoupila nebývalé
ho stupně, stávajíc se obecným trápením
a zříd'lemvúmrtnosti. Nepoměrná prud
kost mořských bouří a pot0p naplňovala,
pravda, ovzduší solný-mi výpary a vlh
kostí, ale neobyčejně vysoká tempera
tura zase je pohlcovala a slunce, nemi
lostivé jak-o ohnivý Moloch, všecko vy
palovalo a mořilo.

“K hrůzám, jež lidstvo už mořily, při
stoupilo v té nové sou-žení. Horkem za
čaly sladké vody vysýohat. Lidé, “dosud
hynoucí mořskými potopami a úpalem,
zmírali nyní žízní. Kde vodovody braly
vodu 5 horských vrchů, tam jí stačilo:
kde však výška vodní byla nižší a proud
slabý, tam v brzku zůstávalo pouze vy
schlé. řečisko, nad nímž se zoufale sklá
něly hou-fy těžce o—d'dychujícíh-olidu, hle
dajícího tu a tam pozůstalých rtrosek
vláhy a žízní padajícího, jak už zahy
nuly mnohé zástupy venkovanů z dolin.

Ze světa stal se veliký hřtbitorv,plný
nepochovaných mrtvol, jichž rozklad
otrafvoval vzduch, Živí závidě'li nebožtí—
ků—m,bloudíce stíny pustými městy a za
nedbanými poli a smrti čekajíce.

Naposled vlekly se zástupy živlům
.ze služeb děkující do kostelů, posledního
to útočiště na smrt odsouzených. Kněží
křepili je slovem a svátostným tělem a
spolu s nimi padali, z chrámu pak stá
val se společný hrob

Kometa zabírala celý bezmála již ob
zor a řítila se na zemí jako výheň pekel
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ným žárem sálající. Lidé, puzení neodc
latelnou síllou, nemohli od'trhnoutí očí
od jejího lesku. Uvadalí s očima vlepe
nýma na toho nepřítele, vraha svého . . .

3

V \Římě trval ještě život, v ostatním
světě už potuchlý. Předívná stavba řím
ských vodovodů uchráníla dosud kašen
a studnic. O vodu nebylo tam zle. Úpa
lem padající, spál'eninami pokrytí, nedo
statkem vzduchu“ leknoucí nalézali po
slední občerstvení u fontán ibez ustání
pracujících &u. rybníků nevysýchajících.
Vade-trysky na náměstí před svato
petrským chrámem obstouplé byly da
vem, jenž nořil do nich přepadlé tváře,
.l—okajechtivě drahocenný, mízící žív'e-l.
'Li-dfévalili se tam se všech stran. Ze
sláblí, polámaní posouvalí se do předu
s napětím posledních sil, podpírajíce
jedni druhé. Co chvíle některý z uvie
koucích se klesal vysílením na zem-,aby
už nepovstal'. "Dru-zí,stavše se zcela otu
pělými k smrti, šlapali po škubajícím se
ještě těle, vlekouce se dále. Nikdo nena
říkal, nikdo si nestýskal, nik-do nemluvil.
A proč by také? Co mohlo ještě zají
matí tv ubožáky kromě všemocného ma
jestátu smrti je obklopujícího?

Dvéře 'basílíky byly otevřeny dokořán.
Uvnitř lidmi se jen hemžilo, ale tma je
úplně “zaléhala. Elektrické světlo, jež
nádherně osvětlovalo l-odě za slavných
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obřadů, nehořelo, poněvadž přestalo
vše, co bylo dosud vzpružinou života.
Ohlášeny poslední služby Boží, jež měl
sloužiti papež. Po mši svaté mělo býti
naposled uděleno svaté přijímání, potom
měli všichni společně smrti očeká'vati.
Na ty slšaJvnébohoslužby s.pěchalo vše,
co ještě smrti nepropadlo.

.Na konlfesi (místě sv. ostatků) hořelo
šest ohromných svěc, jež osvětl-ovaly po—
supný mrak oparů, vzduch navplňujících.
A jako dříve, usedl na bílém trůně Petr
II., poslední nástupce apoštolského kní
žete. !Po stranách trůnu seděli kardiná
lové a preláti, kolem konfese & trůnu
stáli kněží a klerici. Ale zbylo jich po
několika jenom z mnohých set & tisíců,
co kdysi pestrou“ mosaikou: liturgických
rouch zvyšovali nádheru konaných tu
posvátných obřadů, tvoříce papežský
průvod &nejspani'lejší o'braz, jaký mohlo
lidské oko na zemi spat-řiti. Na kruchtě
nebylo také zpěváků papežské kapely.
Vymřeli i oni jak ohromná většina cír
kevních hodnostářů a kleru (kněžstvaL
však z vyschlého hrdla nebyl by se už
ani hlásek dostal. 'Papež sloužil tich-ou
mši sv., ale s plnou přísluhou'. Církevní
knížata odpovídala mu šeptem slabým
jako poslední dechnutí života. P—řisluho
vali mu a padali u jeho nohou, on pak
je vzpíral jasným, pobízejícím pohle
dem, jenž volal umdlévajícím hlasem:
Jenom chvilku ještě! Vytrvejte! Potom
dostane se vám odpočinutí a odměny!
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Lid? plnil basiliku do posledního kou
tu, leže na tváří, že nebylo už lze po
znati. kdo že ještě žije a kdo už ne
božtikem.

Papež sám jeden stál uprostřed toho
ohromného davu silný a statný jako dub,
o který se marně větry opírají. Bezmála
půl věku“ již nesla jeho silná ramena
tíhu apoštolského úřadu, devadesát let
přesunulo se přes jeho spěžovou. posta
vu, nezanechavše .po sobě ničivých stop.
I teď zněl' jeho hlas zvučné a lahodné,
zanášeie svatá slova do nejzazších kou
tů velesvatyně. Hrobové ticho panovalo
v basilice. Zřídka jenom d-oléhal od“ka
ple 'Piety (Matky Bolestné) nebo z ně
které sloupové síně tlumen-ý nářek ane
bo hlutboký povzdech. A mše trvala

'dál'e. Blížilo se pozdvihování. Kardiná
lové a1-preliátipoklekli, podpírajíce jed
ni druhých. Nad mořem skloněných hlav
stál jed-en člOvěk ohromný. upředčící
všechny spa'nilo-stí postavy, zářící nad
zemským vytržením. Jeho oči vzhůru
obrácené zd'ály se prorážeti kupoli a
ztráceti se v nebeských prostorách. Ruce
průhledné jako al'abastr braly bílou ho
stii a pozdvihc'valy ji vysoko nad hlavu.
»Toto jest Tě'lo mé! . .. To jest krev
má!<<Tato tajemná slova letěla nad ze
mi, rozplývajíce se v nebesích.

A mše trvala dále — — — _
(Nadešlo přijímání. Přidržujíce se ro

hů oltáře, by neupadli, přistupovali k
papeži purpuráti sivých, třaslavýc-h
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hlav, biskupové. klesající pod tíhou
zlatotk-aných pláštíků. mladí levité,
jimž blízká smrrt kalila. jas očí a s—tí—rala
barvu: s tváří. A .potom nejsilnější z duf—
chovních podávali sv. při-jímání lid'em.
Po mši sv. jal“ se fpodávatí sám papež.

Zástup tlačil se k němu. Každý chtěl
z jeho rukou naposled přijati tajemně
spojení s Kristem, viaticum před smrtí.
Ostatním kněžím doš1y1už sv. hostie a je
samé chytala smrt ve své ledově objetí.
“Mezi klečícím davem pořád víc a více
hlav sk'lá'n'ěllo se k zemi. :by už nepo
vstaly. 'Hroma-dy nehybně ležících po
krývaly bílý mramor dlažby a jen zřídka
kd'o ještě vztahoval ruce k papeži, k
sobě ho pozývaje. Posléze nezbyl už
nikdo z kněží, ani z těch, co sv.'.přijímá
ní rozdávali, ani z těch, kteří papeže
.provázeli, pouze on- sám jeden teď su—
nul se s místa. na místo jako jedna z
mramorových soch jeho předchůdců.
nezmožen, silný a spanilý, hledaje orlím
zrakem, zdali ještě někdo v těch pro
storách, mrtvolami postlanýoh, na živu
nezůstal a nečeká od něho posledního
duchovní-ho posloužení.

Tak postupu—je, d'ošel Petr II. 'vněj
ších vrat basiliky. lUvnitř už ani jedna
hlava nepozdvihorvala se nad ležící na
zemi žatvu smrti. S kalichem v ruce
stá_l papež v podvojech. U jeho nohcu
prostíralo se Svatopetrské náměstí, tak
též hustě poseté mrtvolami. Po obou
stranách obelisku“ rootbfr-oukávaly svou

_330_



odvěkou píseň vodotrysky. Na schodech
jeden z ležících se pohnul, nazdvíhuje
těžkou hlavu a vysílaje k papeži pro—
sebný pohled. Papež k němu přiklekl' &
vsun-uvlmu opatrně do pootevřených úst
svatou hostii.

Potom =*bystřese rozhlédl po širém
:pros'transtrví. Ticho ša' mrtvo na něm.
Tam už nebylo nikoho z jeho ovčince,
jenž by potřeboval jeho pastýřské po
moci. Tedy ještě jednou zavrátil očí k
člověku, jemuž byl podal. I ten už ležel',
nehýbaje se, mlha smrti prostírala se
mu- .po tváři-.

Petr II. povstal vskolen .a stál jako
před tím s kali-chem v ruce.

— T-o_-byluž poslední! — povídal si
v duchu.

I pocítil oalčivou Fbolest otce, jemu-ž
neúprosná smrt ibere poslední dítě.
Mnoho rvěru.bylo těch milovaných dětí,
jež přes .půl věku řídil a spravoval, ku
Kristu je veda! Co trudů podstoupil,
na jaké změny a obraty osludu' patři-i,
on, jenž ujal Petrovo dědictví, když lwlo
stla'čeno na hrstku věrných, ale za ně
kolik let potom dáno mu bylo celý svět
sjednotiti v jeden- poslušný ovčinec.
A ajl Teď celý ovčinec leží u jeho no
.hou, neúprosnou koslou smrti skosen, jen
on sám jeden tu pozů-stal, poslední ze
žijících, i nadešel? konec pěknému tomu
svět-u, dokonavá se všecko — — —

Jsem osamocen, jak nikdy člověk na
zemi nebyl. — pomyslil si kmet, i po
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cítil, že všeliká síla jej opouští, že jest
Opravdu velice stár, že život dolehl na
něho nesnesitelným břemen-em.

— Smrti, proč na mne zapomínáš? —
zalkal' z hořkosti přeplněného srdce. —
Aj, proč zvadly všecky květ)r života, já
.pak sám tu zbyl, já, ze všech zemřelých
nejstarší?

I uznamenal, že vlna trpkosti v srdci
jeho příliš se vzdouvá, &.tož začal se
vroucně modliti, aby Pán oddálil od ně
ho hrozné pokušení poslední hodiny.

_Al'e nebe zdálo se tbýti hluché, i d'ar
mo hledal stařičký papež svého .Boha,
Bůh se od něho vzdálil a před ztrápenou
duší skryl. S'e'viřeltedy poslední ze žijí
cích křečovitě zlatý kalich a jal se Ho
volati zoufanlivým nářkem: — Kde jsi,
Pane? 'Prvočjsi mne opustil? Proč stal
jsem. se hrůz-ou sám sobě? Zdali jsem
nestřehl svatosti a vele'bnosti Tvého pří
bytku? Zda jsem ztratil kterou z ovec
mi svěřených? A hle, ovčinec opustil
mne, a :konec našlo všvenlikéstvoření, je
nom mne jediného nedotkl .se and'ěl
smrti, i stojím tu jako živý pomník hně
avuTvého. .. Pane můj, Pane můj, proč
jsi mne opustil?

I stál chvíl'i zmrtvělý ve svém bolu. a
polední vítr pohrával si se stříbrnými
ivlasv nad jeho skrání. .Pojednou zdálo
se mu, že slyší jasně jakýsi hlas, zda
mimo sebe nebo uvnitř v duši, nedovedl
říci. A hlas ten ho káral.

— 'Proč se kormoutíš, sluho zaslepený
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a malé víry? Z-dali mne nemáš při sobě?
Papež se vš—ecekzachvěl a s úctou pl

nou zdělšení & lásky pohlédl na svatou
nádobu, již v ruce držel. Na dně kalicha
íbělala se j—exdinká— poslední hostie.

— Odpusť, Pane! _ zvolal kmet. —
Adoro tedevote . . *) — končily šeptem
jeho rty.

Než v té s údivem spatřil, “žese hostie
pomalu vysouvá z obklopující-ho ji zla
tého kalicha a hore se .povznáší.

Poděšen, chtěl ji chytit a zadržet. ale
hostie vysmekla se mu z prstů a zvolna
— majestátně vznášela .se výš a výše.
Opary, obestírající slunce, rozstou-pl'y
se před ní, odhalujíce široko prostran
ství nebeského blankytu. A blankyt u
chopil ji do svého objetí & nesl rvýš, až
zmizela v nekonečnu.

Petr II. dlouho za ní hleděl, potom
sivá hulav sklesl-a mu na prsa :a zlatý
kalich svezl se mu z třesoucích rukou
pomalu na zem.

— Tedy odešel jsi ode mne, Pane můj,
a já jsem na té smutné zemi osaměl! —
zalkal hluše. _ !Proč nepřicházíš, smrti?

A hrozně zmořen, klesl pomallu—na ko—
lena, přivíraje očí, jež neměly už nač
patřiti na zemi.

Ale tu týž hlas, jenž se už jednou k
n'ělmu ozval, po druhé k němu promlu
vil: — Pozdvihn-i hlavu a cviz!

Poslušen, poz—dvihl'očí hore, ale hned

') :Klaním se Ti tvrouncně. . . P. překl.
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je zavřel, neboť nemohly snésti neoby
čejného ja.—su,v jehož třpytu slunce haf
slo.

Hlas opět mu poroučel: — Pozdvihni
hlavu & viz!

Otevřel poslušně oči & hleděl', jas oak
zaží'ral .se do celé jeho bytosti, prostu
poval ji. stravuje & na uhel ji spaluje—.
Světlost ta- vycházela z velikánského
zářícího kříže. jenž zan-íral' celý nebe
sklon.

A kmet vyvrátil. se na smrt zasažen
strašlivostí toho jasu a světla, jehož
žádná stvořená bytost snésti nemůže.

A tu naplnilo se, co “bylo před[ věky
předpo—věděno.'Pominul tento svět,-jal;
,před tím pominuly jiné, na jeho místě
pozůřstal—atoliko moc a sláva Boží.

'Pozouny pak archandělů jaly se hráti
mrtvé zemi první sloku těla vzkříšení.

Na soud! Na soud! Na soudl!

&%



VÝŘATKY ZE STANOV

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje _v Brně.

'Dědictví pečuje o všestranné a časové
vzdělání všeho lidu na základě katolické
víry vydáváním knih náboženských, vzdě
lávacích a zábavných.

Údem (členem) Dědictví může se státi
každý za poplatek 40 [Kč jed—nouprovždy.
Manžel s manželkoíí mohou tvořiti jedno
členství (40 Kč). (Knihy se vydávají do
úmrtí toho, kdo z nich jest v diplomu: první
zapsán.

Knihovny. rodiny. spolky stávají se na
vždy členem zaplacením 80 Kč. -—Krásný.
umělecký diplom za 5 Kč.

Kdo chce vyz-vednouti si nový podíl. dá
napřed podepsati odběrný list místnímu p.
faráři a pak předloží ;list tom-u knihkupci.
který jest mu pro odběr fpodílu nurčen:

v B r n ě: Občanské knihkupectví,
v Olomouci: knihkupec Ignát Hofírek.
v .Pr a z e : knihkupec Gustav Francl,

a zaplatí poplatek výborem stanovený —
nyní 1 Kč (.na režii). Kdo chce podíly za
slati poštou, je povinen hraditi výlohy.



Úmrtí člena .se oznamuje přímo pokladní
kovi vrácením odběrného listu a udáním
data úmrtí.

Vyčerpainý (dopsaný) odběrný list se vy
mění Za nový |(za 2 'Kč). Kdo ztratí od
běrný 'Iist, mů'že dostati nový .(.2a5 Kč).

\Každý člen má právo podávati _:ísemné
návrhy výboru. \Dopisy se adresu'jí poklad
níkovi.

Peníze je nejlépe 'po—sílati'složenkou, jež
se pošle na požádání. Zprávy o Dědictví
budou ruveřejňovány v časopisech: Den,
Nový ÍV'ěk, Nluaišinec, 'Lid, Občan
ské Noviny,

Podíly za 5 let-po vyjití nevyzvednuté
propadají ve prOSpěch [Dědi-ctví.

Duchovní mi-Llosti:

Každý člen může získati pinomocné
odpswstky v den sv. Cyrila a Metoděje
(5. července) nebo během 8 následujících
dní, když přijme sv. svátosti, navštíví .ně
který *kostel, vzbudí sr-dečnou lítost nade
všemi hříchy &pomodlí se pětkrát Otčenáš,
jednou Věřím v Boha na úmysl sv. Otce.
vO—dpus'tky,tyto možno dáti rurčité duši
v očistci.

V této době slouží se za členy živé a ze
mřelé mše sv.



Účty
Dědictví sv. Cyrilla a Methoděie v Brně:

Koncem roku 1923 dle výkazu ti'skem vyda
ného v podílu na rok 1924. bylo jmění spolku:

na cenných papírech nom. 172.700— Kč
schodek . . . . . . . 5-38 Kč

Koncem roku 1924 vzrostlo iměni spolku:

na cenných papírech nom. 174000-— Kč
na hotovosti na . . . . 7.178'94'Kč

Koncem roku 1925 vzrostlo imění spolku;

na cenných papírech nom. 174.000'-—-Kč
na hotovosti na . . . . 1535748 Kč
"na pohledávkách na . . 5.802— Kč

Koncem roku 1926 vzrostlo jmění spolku:

na cenných (papírech na . 174.000— Kč
na hotovosti na . . . . 3421984 Kč
na pohledávkách na . . 126920 Kč

Pro nedostatek hotovosti roku 1925 a 1926
nebyl vydán žádný podil. Za rok 1927 ie po
dílem kniha »Antikrist<<, Spis Jana Lady.

Jan Tenora, starosta.

Ant. Bartoš, jednatel.

Alois Kapal, pokladník.

Emil Procházka, zkoumatel účtů.



Výbor Dědictví:

J a n T en o r a. č. kanovník mik., s t a
r o s t a, bydlí v Brně. Biskupská n.l.

A nt o—nín B a r t o š, profesor nábožen
ství, j e d n lat el, Brno, Kapucínské nám.

Alois Kopal, spirituál,pokladník.
Brno, Antonínská ul. 1.

T 0 m á š B all o n, farář v “Písku, Amerika.
Msgre Dr. F r a n t. 'Bulla. prof. bohosl.

n. o. ve Křtinách.

Msgre Dr. J 0 3. D v o ř á k, prof. bohosloví
v Brně.

Alois H 1anvi nk a, kons. rada, farář na
Odp. v Kroměříži.

Dr. T 0 111.H u d es-c, univ. profesor v 010
mouc1.

Frna nt. K or e c, bisk, rada. farář n. o.
v Čučicích.

Msgre Dr. J 0 sel “Ku pk a. biskup v Brně.
Dr. M e t h. M a r v a n. profesor bohosloví

v Brně.

E 111.“Ma s ák, katecheta občanských škol
v Brně.

P. Anselm Mato'ušek O. S. A.. prok.
klášt. august. v Brně.

J a n 'N o v o t n ý, arcikněz v Náměšti.
E m il P r o-ch á 2k a, profesor nábožen

ství v Brně, re Visor.



Dr. K a r-e 1 5 k o u p ý, profesor bohosloví
v Brně.

J an Štve stk &, profesor ná'bož. v Brně.
A dolf Vašek, katecheta občan. škol

v Brně.

Dr. Pavel Vychodil O. S. B., bi-sk.
nada v Brně.

Maxmil. Weinberger, kons. ass. &
farář n. o. v Brně.

Ignánt Zháněl, kon-s.rada a íarář n. 0
v Brně.



Seznam

zemřelých údů Dědictví sv. Cyrilla
& Methoděje.

Od poslední tiskem uveřejněné zprávy
r. 1922, zvláště v poslední době rutrpě'l ří
dící výbor ztráty velmi citelné, těžko'na
hraditelné.

18. prosince 1926 v požehnaném věku.
ale až do poslední chvíle neúnavný. čilý
opustil nás prelát dr. Josef Pospíšil,
kapitulní děkan v Brně. 'ZCSDHIlÝbyl od
r. 1876 členem výboru Dědictví, od r. 1910.
po smrti básníka Vladimíra Šťastného.
jeho starostou. Dědictví věnoval nejen
„mnoho péče, času. ale i mnoho peněz ze
svých malých příjmů v peněžních nesná
zích posledních let, což vše několika řádky
ani oceněno býti nemůže. Význam a záslu
hy preláta Pospíšila o církev. vlast, česko-u
literaturu zasluhoval lby většího písemného
ocenění, k čemuž Dědictví by rádo dalo
podnět, Prosíme, aby mu byl štědrý Bůh
za všechno hojným odplatiteleml

9. března 1927 zemřel nerozlučný přítel
preláta Pospíšila prelát dr. Jakub 'Hodr.
Stál mu po boku nejen v úřadě. v důstoj
nosti. ale i ve velmi mnohých pracích a
snahách ideálních. Člen-em výboru Dědictví
byl od roku 1886. několik let -(od r. 1911)



byl zkoumatelem účtů. I jemu patří vděčná
pamět Dědictví!

'Mimo to ztratil výbor člena č. kanovní
ka Jos. S'v ob o d u. který ve vysokém vě
ku, isa na odpočinku v Brně, obětavě ú
častnilvse schůzí výborových. Ztratil nena
hraditelného vědeckého pracovníka univ.
prof. Msgra dra Jana Sedláka, ztratil
úmrtím bývalého pokladníka dra Aloisa
D v oř á k a, děkana ve Velkém Meziříčí. a
Ferd. lHarnu, kons. radu, faráře v, v. v
Olomouci. obětavého podporovatele ka
tolické literatury.

Ze členů Dědictví zvláště pak jmenov-ati
jest:

Dr. Antonína Cyrila St oiana, arcibi—
skupa olomuckého, požehnané s'vaté pa—
měti. Antonína B-a'r tva, faráře v Benešově,
Františka D 0 s t á ] a, děkana v Mor. Bu
dějovicích, Jana Dv ořá k a, faráře v. v..
v Kostelním Vydří, Františka Chalupu.
faráře v. v. v Brně. J-ana Mic h al a, fará
ře 'v Horních Věstonicích, J. “Ru b r i nugr a
O. Cap., kvardiana v Třebíči, Frid, S mnut
ného, faráře v Bohuslavicích, Tomáše
Škodu. faráře v Žarošicích, Vincence
Še-včí k a. faráře v Blučině, Vincence
Š e vč i k a, poslance. faráře v Černé Hoře.
Meth. Vaňk a, administrátora v Horní
Bobrové, Al. Vašíč k a, faráře v Knihni
cích. 0, v p.!



Své dřívější podíly nabízí Dědictví letos —
v iubileiním roce sv. Cyrila — za mimořád

ně levnou cenu.

SEZNAM:

Jměno díla: CenaKč
Korea:: Poutní kniha IL Modlitby &písně

s notami
Tater. H-rudička. Janovský: Čtvero '

vzorů křest. života . .
Valoušek [F:-.: Tří povídky . . . . .
Tenora Jan: Život P. Martína Středy

Janovský. Weiss. Pavelka.: Zpět k
Římu

Hrudička A.: Františka Slavatová, Vrba
R O úpadku stavu rolnického, Pe
rútka Fr.; Katechismus střídmosti

Hlavinka A1.: Dějiny světa, I. .díl .
:Kouečm'rF J.: Jen katol. náboženství

má budoucnost, Šťastný Vl.; Frant.
Sušil

Rondina-Jirák; Anežka a Zuzanna,
\Veinberger: Z kat01.missií .

Tllavinka Al.: Děííny světa, II. díl .
Lš'oselly-Florián. Krištof Kolumbus .
Vrba: Rozmach kapitalismu

Jež Cyr.: Bož. Srdce Ježíše, pramenblaženosti
Samsour Dr. J.: Papežové v děiínách
Jirák Fr.; Přírodopisná čítanka 1. O

hvězdách .
Hlavinka Al.; Děííny světa. III. 1
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Rypáček F., Msgre Vl. Šťastný, Oliva
Václ.: Tovaryšstvo Ježíšovo .

Procházka E.; Do Sv. země. Pout roku
1910

Jirák Fr.: Přírodopisná čítanka 11. 0zemí
:Hlavinka AJ.: Děiiny světaJII. díl 2 sv.
Janovský Fr.: Vychovatelská rozhledna
lHudec T.: Obrazy z východu . .
Všetečka Fr.: Obrázky : katol. misií,

díl JI., Asie
Všetečka ÍFT.: Obrázky z katol misií,

díl II.. Airika .
Hudec T.: Za časů Kristových
Rezek A.: Sv. František Xav .
Ballon T.: Krásné poselství a dozvuk

jeho (Evangelia a Skutky ap)
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Obiednávky vyřídí: Dědictví sv. Cyrila a
Metoděje v Brně, Antonínská ul. 1,

anebo Občanská tiskárna v Brně, St'aro
brněnská 111.19/21.
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