
Bibliotčlm poučná a zábavná
vydávaná

„Dčdictvím sv. Cyrilla a Methcdčjď.

Veškerých Dědictvím vydaných spisů č. 56. na rok 1907.
'—1__J(ňlň

Krištof Kolumbus.
Napsal

Hrabě Roselly de Lorgues.

-Z frančjný přeložil

Josef Florian.

V Brně '1907.
V kommíssi u' Kula Winikra v Brně, Bedřicha Grosse v_Olomouci
a, v Cyrilla-Methodějském knihkupectví (Gustava Frenela) v Pr'aze'.

Tiskem benediktinské knihtiúimy .v Brně. '



Krištof Kolumbus.
Napsal

Hrabě Ros'e'lly de Lorgues.

Z ffápšwipfelPř"

Josef Floria-n.



Panu

bob.Cblumec1<z/mu
fuk) zkrácenou
bisforíi velkolepe
událosh od 015
zacnná M19;
?dfzK \! nzms nz—

záři—112%GSF—"ída“Gem



č. 2137.

Nihil obstat. Imprimatur.
Dr. Jos. Samsour, Dáno v bisk. konsistoři
, prof. bohosloví. v Brně, dne 2. května 1907. \

R.- Šuderla, _
kupit. děkan.

Dr. Jak. Hodr,
kancléř.



K jubileu smrti Kolumbovy.
(1- 25. května l_506.)

[.

Čd palosských břehů v díle odhodlaném
nedočkavě spěchá „Santa Maria“,
pátravě a směle s tOuhou “genia ,
neskloněný Kolumb kráčí“okeánem.

Dlynou dní a týdny, dlouhé, smutné, věčné;
lodníci se =rotí, loď však pluje dál,
nedbá hněvu, hany' klidný-“odmítal,
s pevnou věrou_brázdí vlny nebezpečné.

Všude vody“pusté, divé, nespoutané,
všechen svět se 1ev1hrozným jezerem,
plavc1 trno'u'bazní: „Zachovel- nás, Panel,

Fl hle, „Země, zeměl“ zahřmí jarým hlasem,
„Salve Regina,“ zní tichým večerem...
Hežli vstalo jitro,. plála země jasem!

ll.

Ctyři pldvby konal do neznámých světův;
stíhaly ho bouře, hana, vztek,
do vavřínů slávy trn .a pelyněk
vplétali mu zlostně místo vděčných hvětův.



Kastilsku a králi našel nově zdroje,
netušené kraje, nekonečný svět,
za to vlečen“v poutech záhy sklaný kmet,
neměl nikde střechy, bloudil bez úkoje.

Bratří Františkovi přijali ho slavně,
pod klášterním krovem sklonil hlavu mdlou,
chovali jis láskou, věrně, neúnavně. —
Velký muž, jenž přemoh' nezkrocená moře,
v malé, tiché cele skonal u pokoře:
„Do Tvých rukou, Dane, skládám duši svou!“

_?aroslar Tic/tj

Lodi Kolumbovy.

I.))odí trě se plaw oceánem
a duch mocný řídí jejich běh,
nového až světa vábný břeh
nového je věku vítá ránem.

Lodí tré to ducha Kolumbova —
božská víra, láska s nadějí
nešla v příboj mořských' peřejí,
aby Krista poznala zem nová.

Dřistál Kolumbus, než jedna z lodí,
běda, na- skalách se rozbila:
“loď to, která lásku značil,a
'a jen z' té se světu blaho rodí.

QQ
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LATINSKÝ LIST

JEHO SVATOSTI PAFEŽE
a PS,;35., PIA lX % „2%%

HRABĚTI

ROS-ELLY-MÚ DE LORGUES

,PIUS PP. IX;

Dilccte Fili salutem ct Hpostolicam bene
dictionem. In tuis ad nos litteris Kalendis No
vembris proximi d'atis, novum invenimus tui
jampridem cogniti et pr'obati pro sancřissima
religiOne studii testimonium cum singularjs erga
Nos Sanctamque hdnc Petri Sedem devotionis
et observantiač sensibus conjunctum. Quarc nihil
potius te ha'berc significas, quam ut historiae
luce adhibita stupenda et maxime insignia bene
ficia ab Religione ipsa in remotissimas novi
o'rbis plagas derivata ostendas atque p'ropugnes.
Ejus saně generis est argumentum, de quo scri
bere, ut ais, mox tibi proposuisti. Cum' in lucem
publicam illa prodierint documenta, quae portem
novi orbis a Christophoro Colombo primum
detectam spectant, apparebit certíssime, ut tu

Krištof Kolumbus. 1I'
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jure optimo affirmas, Dilecte Fili, Christopherum
ipsum Hpostolicae hujus Sedis impulsu et auxilio
Clerique praesertim magno studio id praecel
lentis coepisse consilii. Ingenio iglcirco et volun
tati tuae jam tunc gratulamur, Dilecte Fili, tibi
que u_berem coclestium muner'um copiam ab lll_o
impense pre'camur,a quo est omne datum Opti
mum, et o_mnedonum perfectum. Quorum auspi
,cem simulque patemae qua tc prosequir'nur cari
tatis pignu's, habeas Hpostolicam Benedictionem,
quam ipsi tibi, Dj-lecteFili, intimo -cordis affectu
amanter impertimun

Datum“ Romae apud S'. Deti-um die 10 de
cem'bris an'ni 1851 Dontificatus Hostri anno Vl.

PIEL P. P. 1x.



VÝTAH z- PAPEŽSKÉHO BREVE,
ODESLANÉHO

HRABĚTI ROSELLY-MU' DE LOBGUES-OVI.

FlUS ÍFF. lX

milovaný Synu,
_Pozdraveni-a Požehnání Hpoštolské;

Vůlí' božskou povoláni jsouce k řízení vše—
obecné Církve přes naši nedostatečnost, žádostivi
jsouce v úřadě svém apoštolském rozmnožiti ve
likost téže Církve, pečujeme bedlivě _oto, aby
náplní pocty obštědřeni byli mužové, 'věhlasní
leskem a starobylostí rodu neméně než svou
hórlivost'í'pro dobré díla a- obranuriáboženstvi.

Ji'stotně musíš býti. přičten k těmto. mužům
výborným i ty„ synu rozmilý. Fl tudíž k“osvěd
čení naší blahovolnosti uzn'xiváme' tě hodným
převelikého čestného titulu, .nebot jsme se do
věděli z hodnověmých dokladů, že pocházíš ze
starobylé a=šlechtickérodiny Italské, jež zanesena.
byvši čásovými převraty do Francie, vydala muže
znamenité zbožnosti, moudrosti, bezúhonnosti,
obratnosti v řízení veřejných záležitostí. Připojil
jsi svoji ctnost a své zásluhy k této chvále, pro
nesené o tvých předcích.

lt



_Skutečně, obdařen vlohami a proniknut nej
lepšími zásadami, oživen výtečným důvtipem a
výtečnou naukou, nepoužil jsi všeho toho k marné
s'lávč jména svého, avšak k hájení věci svatého
Náboženství a k zmatení svými spisy opovážli
vosti bezbožníků, rozzuřených proti víře katolické.
Všemi svými silami přičinil jsi se, abys pomohl
lidské společnosti, jež bez náboženství nemůže
se udržeti. .fřlbyvyšly na světlo jiné práce do
poručující se zbožností a učeností, nešetřil jsi
ani péče ani bdění,_tak že jsi nedosáhl pouze
pověsti učence, nýbrž i muže, jenž si velkých
zásluh zjednal o Náboženství.

Z tvých dčl jedno obzýláště přispívá jak ku
cti Náboženství, tak k lesku ltalie: jest to velmi
bohatá Historieýnapsaná tvojí rukou o životě
a skutcích KRIŠTOFH KOLUMBH, jEHŽ ROZ
DLEMEHĚN—HORLIVOSTÍDRO vínu KHTO
LICKOÚ, ODHODLHL SE, DODNIKHUV NEJ-'
o-Dvnžuvžjší z DLHVEB,OBJEVITInový
SVĚT, N—lKOLlVPROTO, Bv PŘIPOJIL NOVE
ZEMĚ K pnnswí ŠDHHĚLSKÉMU,HÝBRŽ
nov novÉ nnRoov UVEDALDOD VLÉDU
KRISTH, NEBO, což TOTÉŽ j-EST, DOD
VLÁDU CÍRKVE.

(Ostatek týká. se jedině osobních záležitostí, proto nutno
obmeziti se na. tyto řádky:) '

%



.PREDmuum nuronovn

Kde nalézti v let0pisech národů osobnost
vznešenější nad Krištofa Kolumba? Kterého
smrtelníka postaviti nad toho, jenž zdvojnásobil
povrch „Země a doplnil pro nás dílo Stvořitelovo?

Od celé věčnosti tento posel- Drozřetelnosti
byl vyznačen v úradcích Tam Nahoře; ba i jeho
jméno úžasným \symbolismem (významem obřaz
ným) prorokovalo jeho určení, neboť toto. jméno
podivuhodné znamenalo: HOLUBICE KRISTHnesoucí.

V č'as ustanovený vyvolenec “Páně p_ozvedl
závoj, jenž přes rozvoj šedesáti století zatajoval
ještě národůmfcelost oboru zemského. jím pro
vedlo—se Objeveninové polokoule a sjednocení
člověčenstva. Skrze něho hnutí myšlenkové _nej
zrychlenější, jaké kdy od dob rozptýlení národů
se ukázalo, rozproudilo se v éře našeho 'taju
plného Babelu. Jeho péčí obdrželi jsme první
pojem základních zákonův o této planetě. Jemu
třeba děkovati, že tvar a rozsáhlost našeho by
dliště konečně jsou nám zvěstovány._]emu díky,
že “člověk mohl změřiti oblast, moří a vyhotoviti
mapu našeho nebe. ' '

Objevitel Zeměkoule navždy zavázal k díkům
Svému geniu: hydrografii' (vodopis), zeměpis,



meteorologii, rostlinopis, zemědělství, vědy pří
rodní vůbec, srovnávací fysiologii, hvězdářství,
kos-mografii (světopis), filosofii a všeobecnou
historii. Hespočetně výsledky jeho prací budou
se pociťovati po všechna pokolení. Nuže, o žád
ném člověku tak jak o Krištofu'Kolumbovi nelze
spravedlivěji říci, že jest dobrodincem člOvě
čenstva.

jistot'ně velebnost jeho úkolu ve Světě zů
stává nevyrovnatelnou; zdaliž však, jsouc pozo
rována bedlivě, nezdá se vznešenějšíxa zářivější
-v Církvi Ježíše Krista !_

Koho z dítek ženy po blaženém J_anu Křti
teli, připravujícím stezky Spasitelovy, přirovnáme
křesťanovi, jenž získal druhou' pólovíci Světa
Církvi, by tam zasel Evangelium?

Kolumbus ve svém božském poslání usku
tečnil předpovědi prvního pořadím. a posledního
věkem mezi-proroky. Kolumbusnaplňuje zvěst
Knížete lsaiášova, jenžho nejen předvídal, avšak
pronesl i jeho jméno pod jinotajným závojem;
zumožnil zavedení OBĚTI US'I HVIČHÉ, jíž obět
Hebreů byla pouze předobrazením! Zdaž jemu
samojedinému není Země dlužna za štěs'tí této
oběti smírčí, jež ode dneska se obnovuje bez
přestání v křesťanstvu, a od západu slunce
k svítání pokračujíc a z jedné polokoule na
druhou přecházejíc slaví še bez přerušení jako
klíčení, život a kroužení naší Zeměkoule kolem
její osy?

Fl přece po tři Století tento muž nebyl znám
ani světu, ani Církvi. Uprostřed všeobecné lho—



VII

stejnosti národů Řím samojediný se na něho
rozpomínal. Flvšak ode dne, kdy nesmrtelný
Pius IX byl povýšen k Tiáře, pověst katolického
hrdiny vyšla okamžitě ze stínů zapomenutí.

Při svém návratu z Gaěty tento veliký papež,
první z nástupců svatého Petra, jenž překročil
Htlantický ocean a- spatřil Novou Pevninu, na
řídil nám“ napsati úplnou historii křesťanského
plavce, na něhož jakoby výsadou až do dneška
osobili si nárok nevěřící knih0piscia protestantští
spisovatelé.

S uctivou vděčností poslechli jsme.
Důsledky našeho díla jsou nyní patrny. Úcta“

katolíků k Objeviteli- Zeměkoule hned se jala
utvrzovati každodenně pevněji a pevněji Svědek
jejich zbožnýchi přání, osvícený“ metropolita
francouzských Flntil, Jeho Eminence kardinál
Donnet, arcibiskup Bordeaux-ský, stal se tlumoč
níkem u Svaté Stolice.

Od- té doby množství biskupů Francouz-.
ských, španělských, Italských, Belgických, švý
carský-ch, .Řeckých, Flnglických, Mexických, Ko
lumbijských, B'rasiISkých; _preláti ze Severní.
Flmeriky, z Ekvatoru, z Jižní Flmeriky; apoštolští
delegáti— ze Syrie, Egyptu, Hrabie; biskupi
z Fllbanie, Bosny, Hercegoviny,. Západní Fisie,
z nejzazšího' Východu, z Flfriky Severní a Vý
chodní, z Indického Oceánu,'z Tintil, z Mandžur—
ska, z rozličných krajů Číny, ]apanu, Dolynesie
a Nové Kaledonie; Knížata Církve, ,Drim'asové,
Datriarchové připojili se k žádosti nejdůstojněj
šího arcibiskupa Bordeaux-ského, i doufáme od



nového Svrchovaného Velekněze spravedlivou
odměnu za zásluhy neporovnateln'ého Služebníka
Božího.

Nechť svobodní myslitelé dobře si zapama
tují : poněvadž povýšenost Krištofa Kolumba jest
hlavně výslednicí jeho katolických ctnosti, bylo
by dvojnásobně mylno a nespravedlivo, chtíti ho
posuzovati dle ducha tohoto světa s domýšlivostí
a vědeckými předsudky naší doby. Dředstavili

jsme tedy Objevitele Zeměkoule tak0vým, jakým
byl ve skutečnosti a nikoliv takovým, jak ho
vylíčili životópisci nepřející základu, na němž
se zakládala jeho velikost a jeho sláva.

Nemohouce uveřejniti úplně s veškerým
vysvětlením obaa velké svazky naší historie 0
Kolumbovi, shrn'uli jsme do jediného látku tu,

.aniž—bychom vypustili některý z dojemných činův
'a dějů, z nichžse skládá drama" jeho “života; a
to můžeme dotvrditi: kdokoliv přečte tuto knihu,
zjedná si dokonalou představu o muži, jemuž
především doba přítomná dluží za poznání na
šeho všehomira.

%
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KAPITOb-A PRVNÍ

Mlhavá záře obkličuje kolébku Krištofa
Kolumba. Jeho pravý ,rodopis, jeho skutečná
vlast, přesné datum jeho narození, předměty to
nekonečných rozprav, zavdávaly ještě před třiceti
lety podnět ke Sporům, aniž by který z nesčetných
spisů, vztahujících se k této otázce, dovedl ko
nečně vše to vyjasniti., Spisovatel nejrozšířenější
knihy o Krištofu Kolumbovi, Američan Wa
shington Irving, počíná těmito řádky: „Neví se
ničeho jistého o prvních letech Krištofa—Kolumba.
Jak doba,. tak rodiště jeho zahaleny jsou stejnou
temnotou. Ani jeho předkové nejsou lépe známi.
A takova byla unavující jalovost vykladačů, že
jes't- nesnadno odkrytí pravdu—v bludišti do
muěnek, jež ji? obklopují.?

A po těchto slovech místo aby' s úsilím
pi'fičinilse a zaOpatřil svým čtenářům historickou
nit, by je vyvedl z toho bludiště nerozhodnosti,
sám ničeho jiného nečiní, nežli že přitěžuje jejich
nesnází rozmnožováním jejich nejistoty.

Nám však temnota, jež z mnohonásobných
příčin jako můra přetajemně snesla se na po
čátky dnů člověka, jenž zdvojnásobil náš Globus, 1)
nikterak nezdá se' neproniknutelnou.

') ZeměkOule,
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Právě z dáta smrti Kolumbovy dá se určití
datum jeho narození. Známo, že zemřel ve
Walladolidě 20. května 1506 u věku sedmdesáti
let. Narodil se tedy r. 1435.

KRIŠTOF KOLUMBUS NARODIL SE “v JANOVĚ.

Taková jest pravda.
Co záleží na nárocích Cuccara _vMontferratu,

Pradella v ÍPiacenze, Oneglie, Finale, Boggiasca,
Quinta a Nervi na janovskěm pobřeží? Nadarmo
malé městečko Cogoletto tvrdošíjně vystavuje
'na odiv pohledům cestovatele nápis, jenž mu.
hlásá název vlasti Krištofa Kolumba; nehodláme se
zabývati takovou měštáckou ješitnou sebeláskou,
ani více méně učenými hádkami, _dle nichž též
Savona dovolávala se této cti. Žádná z těchto
rozepři“nedokázala, že Krištof Kólumbus -narodil
se jinde než v Janově; a mnoho dokumentů 1),
předvedených průběhem jio__htrvání, chce „tomu-,
bychom v něm viděliJairovana. Není'jí'ž-doV'oleno
'pOchybovati o tomto' faktě, fstavším. se zjevným
a nepopíratelným: tak jsou hojně a důvodně
různé druhy svědectví, na nichž, spočívá;

V listině Staršinskěho Řádu-ze dne 22. února
1498 ve prospěch svého rodu KrištoílKolumbus',
stav se velkoadmirálem Oceánu .a místokrálem
Indů, praví vlastními slovy, že —jestnarozen
“v'Janově; ;,Siendo yo nacido en Genova,“ dále
odporoučí “svým dědicům, by přízni dařili, aniž
by však škodili koruně španělské, 'vše, co může
posloužiti ku cti a erůstu Janova, ušlechtilého

1) Dokument : doklad, jímž se nějaké tvrzení pověřuje.



a mocného přímořského města: „Ciudad noble
y poderosa por la mat.“ Vysvětluje tuto zálibu
ještě dodává.: odtud pocházím, tam jsem se na—
rodil, „della sali, y en ella nací.“

Průběhem šedesáti osmi let ve vlastní rodině

Kolumbově tři pokolení svědků svědčí, že jest
narozen v Janově. ,

Co možno až do dnešního dne namítnouti
proti vážnosti takového tvrzení, vyplývajícího
z listin authentických 1) neb vyhotovených ve vší
pravoplatnosti? Popření bez důkazů, důmněnký
bez podkladů, dětinské úvahy,“vyvozené patrnými
překrouceninami, v nichž, jestli logika faktů jest
bědně znásilněna, jakoby náhradou marnivost
místní a choutky rodinné pOpřavají si úplného
zadostučinění.

Nuže, opakujeme to:.

KRIŠTOF KOLUMBUS NARODIL SE v JANQVĚ.

Jeho otec také byl Janovan. Jmenoval se
Dominik Kolumbus a 'byl synem Jana Kolumba,
usídleného v Quintě, kdež, jak se zda, .těšil se
značnému blahobytu. Otci Krištofa Kolumba ne
mohlo býti upíráno občanství Janovského. Vy
plývá. z jeho vlastních prohlášení v mnohých
hodnověrných listinách, jichž původní rukopis
dodnes se chová v archivech Savonských a
Janovských.

Dominik Kolumbus vzal si za ženu vesničanku
z Bisagna, Zuzanu, dceru Jakuba Fontanarossa,
jenž ji vypravil s malým věnem z části v mincích,

*) hodnověrných.
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z části nemovitostmi. Usadil se v Janově, zprvu
v domě, jenž mu- osobně příslušel. Tento dům
s kupeckým krémem a soumezící Se zahradou,
zavlažojVanou studnicí, stal vně zdí, za branou
Svatého Ondřeje, na cestě do Bisagna, krajiny
jeho ženy, jež tuto beZprostředně—sousedí.Dominik
Kolumbus měl\ ještě jakýsi stateček v údolí Nury
& několikf měr půdy v okolí Quinta. Nicméně, by
doplnil skrovné 'své důchody, zabýval se česáním
vlny a obstarával řemeslo v soukenické továrně,
v níž obyčejně zaměstnával jednoho dělníka a
jednoho učně.

Právě "v tomto předměstském domě spatřil
světlo světa Krištof Kolumbus. Ke kif-tudonesli
ho před křtitelnici starobylého kostela Svato
Štěpanského, tehdy osar'mceného na svém pa
hrbečku a Spravovanéhcx benediktinský-mi řehol—
níky. Tot ten chrémec, obyčejně 'v Janově jme—'
novany: „Svatý Štěpán z Arko.“

Po několika letech Dominik Ketumbus, maje
již. několik dítek, považoval za prospěšnější, když
pronajme svůj vlastní příbytek, a bezpochyby
.jednomuz těch-mal-ýchhospodských nebo krčmářů,
kteří obkliěují vstup "doměst, tak učinil, by sám
.se přiblížil ku čtvrti výhradně obývané punčo—
cháfi, ěepičkáři, barvili a kramplíři' vlny. Zatím
účelem najmul si v ulici Mulcento domek p_ří—
zemní s jakýmsi výstupkem u vchodu, kamž se
svítilo dveřmi, k tomuto přiléhala síň, opatřená.
jedním oknem, ozdobeným železným mřížovím
s pruty a závity dosti útlými, “avšak dobře spoje
nými; ta mohla sloužiti za krám. Na starém
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katastru _republiky Janovské dům tento měl
číslo 166. Patřil mnichům benediktinským. Mnohé
knihy příjmůva vydání jejich kláštera, uchovaně
před pohromami revolucí a dodnes ještě trvající,
zmiňují „se o postupných platech- zapravovaných
Domini-kem Kolumbem.

Dominik Kolumbus měl čtyři syny: Krištofa,
Bartoloměje, Pelhřim'a a Jakuba. Měl taktéž
dceru, jež nedoufajíc v lepší, štěstí, rada se "pro
vdala za uzenaře ze sousedství, Jakuba Bavařella,
a již nízkost jejího stavu, skrývá. hned za jejího
života "zrakům dějepiscovým. Pelhřim zemřel
překročiv'věk zletilosti, pracoval v řemesle svého
otce. Většina spisovatelů naň zapomenula nebo
nevěděla o jeho existenci.

Předkové Kolumbovi příslušeli rodu. .šlechti
ckému. Tot jisto.

V žilách tohoto kram plíře proudila krev
velmi ryzí. Jeho dědově pccha'zeli .z kmene
vojenského, původu Lombardskéhó, jehož větve

_postr'anní rezepjaly se _v.Piemontě' a ,v kraji
'kolem Piacenzy, zatím _co jiní,. přesazení do,.
Ligurie, viděli se nuceni. oddati se námořnictvu
a obchodu. Nepochybně v první polovici patná
ctého století bylo'v Janově více Kolumbii, spo
jených tímto starym příbuzenstvím; avšak jejich
postavení stalo se velmi rozmanitým, jejich styky
a poměr vzájemný jevily .se dle této rozličnosti
stupňů .vhodnosti. Jedni výše stali svými službami
&.svými statky, zatím co jinízaujímali postavení
podružné neb- i nezname v námořním kupectvu.
A ještě jiní, obývajíce vesnice v Ligurii, věnovali
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se polnímu hospodářství na svých skromných
statečcích. Tyto svazky příbuzenské a sousedské
zavdaly podnět k mnohým domněnkám o pravé
vlasti Kolumbově, do nichž budoucí věky zabředly.

Kolumbové měli ve znaku tři stříbrné holubice
v azurovém poli a za heslo tato slova: „Fides,
Spes, Charitas—“1). Erb tento, vyjma bezvýznamné
odstíny,. byl společný různým větvím starobylé
rodiny l'ombardské a příslušel“stejně Kolumbům
Piacenzským a Kolumbům z Montferratu a Ligurie.

Nechť již Dominik Kolumbus uchoval neb.
neuchoval erb svých předků, zdá se, že vždycky
na ně pamatoval svým chováním. Jednal dle
svého stavu jako muž šlechtictvím vázaný. Učinil
ze své rodiny ._vzor svatého konání povinností.
Úcta, láska synovská, příchylnost bratrská, skrom—
nost ve shánění se po důstojnostech, zmužilost
v nehodách a protivenstvích, velikodušnost, ryzost
a čistota křesťanská: takovými vlastnostmi pro
jevoval se vlnařskýxdělník. A ten, jenž pro chu-'
dobu byl nucen provdati svou dceru za řezníka.
Jakuba Bavarella, zvěděl dříve, než opustil. tuto
zemi, že jeho prvorozený Syn rozšířil její povrch;
že byl velkoadmirálem a místokrálem. V dítkách
zráčilo se Bohu požehnati tomuto pracovitému
starci, neznámému v domech patricijských, jenž
počítaje jako druhý Jakob v dlouhých letech
svého putování dni dobré a dni zlé (a tyto po
slední \“byly nejčetnější) viděl se zalíbením ku
konci své dráhy, kterak ožívá- k budoucímu ži
votu v synu, oděném leskem oslňující slávy.

') Víra, Naděje, Láska.
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Nikdy kramplíř z ulice Mulce'nto nedostal
ni jediného uctivějšího slova od životopisců svého
syna. Omezili se pouze na' takoveto rčení: „Ro—
dičové Kolumbovi. byli chudí, avšak počestní.“
Toto vysvědčení mravnosti, vystavené s vážnou
tváří školou protestantskou, bylo by urážlivo,
kdyby nebylo směšno. Snad prosta spořádanost
byla by zje'dnala příklad těmto třem synům,
kteří, stale. uctiví a vděční, dovedli přes vlastní
nesnáze ulehčiti starobě svého otce ? věrně sjedno
cení mezi- sebou, plni povolnosti a uctivé-úStup—
nosti k svémui'staršímu bratru, bez rozpaků vy
znali se “v podnicích nejnesnadn'ějších- a 'v po
staveních nejvznešenějších; obstáli ve velikých
úkolech pevně-. a tak přirozeně jako v ranách'
osudů a neumdlévali a .neochabolVali v žádné
příležitosti? 'Nepocitoje se tuto cosi vyššího “nad
jednoduchou mravní zachovalost? Nepozoruje se
zde podstata šlechtictví,ctnost? Kdyby šlechtický
původ toho kramplířenebyl nadbytečné dokázán,
působení jeho příkladu stačilo by k dosvědčení
heraldické tradice, jež _seudržovala u jeho skrov
ného krbu, a. prozrazovalo “by'urozenOSt,vzdorující
úzkoprsým. nutnostem" žiVota, jednotvárnosti a
únavě" každodenních namáhavy'ch prací. A přece
'z těchto nepatrných poměrů Bůh vyvodil zpro
středkovatele největšího z. vy'konů, _jež se kdy
mezi lidmi udály.

Překvapen schOpnostmi svého syna Krištofa,
řemeslník ten usilovně hleděl podporovati přírodu,
i zjednal .svému hošíkovi nejúplnějšího vyučení,
jakého 'se tehdy mohlo synům uděliti. Poslal ho

Krištof Kolumbus. ' 2
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na universitu do Pavie, kdež jeho přílišná mladost
byla ochraňována některými členy jeho rodiny
ze států lombardských.

Ostatně věda jeho učitelůnevalně mu .mohla
prospěti, neboť již ve čtrnáctém roce byl pře
praven, a víme, že mezi dobou, kdy opustil
universitu, a dobou, kdy chopil se zaměstnání
dle své chuti, zúčastnil se Kolumbus každo
denního zaměstnání s'vÝCh, rodičů, a pracoval
jako učeň“v řemesle svého otce.\:

II.

Opustivše úzké a tmavé ulice Janovské a
vystoupivše na valy nebo ,slezše přísně zamračené
hory, jež strmí nad městem a je obkličují se
všech stran, nedOpřávajlce oku výhledu jinam
než .na moře Středč'zemské a zrovna. nu'tíce_je
k této cestě, jakob'ychom oslněni byli světlem,
zaplavujícím průhledné vzdušné prostory,—plně
silnými vůněmi prosycene. Živá. modř vln, _po—

_hrávajících si na pobřeží v' čarovném zařámco'
vání, jasně se lesknoucí .záliv Ligurský pozvedají
duši, odnášejíce myšlení pod jiná nebesa. Cítíme,
že veškerá nádhernost města toho- mramoro
vého nemůže do svých hradeb _sevřítiobraznosti
jeho dítek. Chápeme, “že skutečně moře jest žit—*
votem, mízou a silou tohoto města. svrchovaným
jakýmsi půvabem navnazováni byli mladí Jano
vani k dobrodružstvím na moře.Krištof Kolumbus,
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jehož záhy láska k přírodě táhnula k rozjímání
děl božských a jejž'tajný pud jakýsi hnal k studiu
geografie 1), dal moři 'přednost před usedly'mi a
jednotvárnými pracemi své rodiny.

V době tě plavba byla- trudnou školou. Za
řízení lodě neslibovalo žádných pohodlí života.
Prostor byl do- posledního koutečku využitkován.
Kupecké námořnictvo bylo nevyhnutelně poněkud
válečným, jenže obmezovalo se toliko na obranu;

“avšak ohrožováno jsouc piráty všech národův,
útoky nejnepředvídanějšími, bylo vždy pohotově
k odvetě. Bez ohledu na jeho zavazadělko vědy,
jež si přinesl z university Pavijskě, mladý, náš
žák dle obyčejů té“doby musel počíti svě učení
námořní v hodnosti plavčíka. Ztracen v řadách
podřízených byl vyučen nauce o “moři jedině
délkou prakse, pozorováním a zakušením všech
psot. Vychován jsa v této strohé škole, vycvičil
;se v' zacházení se zbraní tak dobře, jako s větry
&'lanovím. Bezpochyby v tomto zvykání nebe
zpečenství od vln a od' lidí, v hojnosti spletitých
případů nejnečekanějších a nejstrašnějších čerpal
onu chladnokrevnost spojenou ,s bystrotou v roz—.
_hodnutí, onu jistotu přehledu a pevnou určitost
rozkazu, jež'na moři jSou spásou plavby.

Víme, že projezdil širošírě moře Středozemní,
plul do Levantu, v té době brázděněho piráty
z Archipelu, korsáry mahomedánskými a forbanyi)
berberských států. V jednom z těchto bojů ne
známých a chrabrých, jichž dějiny nezaznamenaly,

.) Zeměpis.
.) Lupič námořeký.
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zasazena mu hluboka rána, jejíž jizva, dlouho
zapomenutá, znovu se rozevřela v posledních
letech jeho života, nebezpečím smrti jej ohrožujíc,
Setkávaje se s nejodvážnějšími dobrodružstvími,
strávil. na vlnách mnoho “let, v nichž žadné -vy—
učení nepřišlo osvítit vrtkavost těchto strohých
dnů. Po prvníkrate, když dovoluje shistorický
doklad stihnouti jeho stopu, pluje pod vlajkou
francouzskou. Avšak již jest námořníkem a jedním
z důstojníků pověstného Kolumba, svého velikého
strýce, jenž velel loďstvu krále Renáta, vypra
venémuj proti království Neapolskému r. 1459.
Tot ,ten Kolumbus, jehož Sabellicus nazývá „zna
menitým arcipirátem“—. Při jiných příležitostech
byl na palubě korábu—jiného kapitána Kolumba
mladšího, synovce slavného „arcipiráta“,“pra
vého to Dugay—TrouinaLigurie. Rozeznavali tohoto
synovce 'od strýce příjmím Mozo-Cólombo. il
Mozo.Kolem této doby Krištof, způsobilý žák obou
těchto ušlechtilých mořských vlků, též stal se
velitelem; Kral Renat přidělil mu vůdcovství vý
pravy, vyžadující.smělost a zručnost neobyčejnou.

Nepochybujeme, že Kolumbus i v dalších
čtyřech "letech, jichž. král Renat použil k dobytí
Neapolska, nebyl by pokračoval v'jeho službách.

? Nemůžeme se při této příležitosti ubrániti
vžpomínce na tuto válku, jež přesadila naši rodinu
ze států 'Neapolských do krajiny Provenceské a
přetvořila ji tak v rod francouzský. Hrabě Cesare
Roselli přidav se poněkud později k vévodovi
Anjouskému, výbornému to králi Renátovi, a za
stavaje na souši zaležitost, jíž na moři hájil



Krištof Kolumbus, byl přinucen vystěhovati se
po pohromě, jež stihla krále Provenceského. Za
chránil se na palubu loďstva, jež ještě drželo
přístav Neapolský. Radi se domýšlíme, že to bylo
na loď, jíž- velel Krištof Kolumbus; a že tak bylo—
přano poslednímu z našich předků na půdě italské
poznati Objevitele tohoto Globu, oněmž právě
píšeme tuto první francouzskou historii.

Poslední den vojenského života Kolumbova
poznamenán byl dramatickou Okolností,jejíž na
sledky mají nás k tomu, bychom věřili,'že udalost
ta přihodila se po zvláštním _zasahnutí Prozřetel—
nosti. Kolumbus ppustiv moře Levantskě, plavil.
se jakožto důstojník na.-korabu, na němž pro
pukl požár poblíž břehů Portugalských; musel
se vrhnouti do moře. Vlny kotalely se v_ro'zloze
dvou mil—'od nejbližšího. břehu, kamž by bylo
možno d0plavat k poslednímu výdechu. Nechť_
byl Krištof sebe „obratnějším plavcem, byl by
býval nevyhnutelně—ztracen, kdyby Prozlř'etelnost
nepřispěla mu "ku pomoci. Vlny vsunuly mu pod
ruku jednofz těch širokých vesel, v té době ještě
užívaných, by doplňovala plachty a uváděla loď
v „pohyb při bezvětří. Pomocí této podpory mohl
trochu pohověti svým ú'dům,udržeti se na povrchu

—a—dosíci "takto břehu; Poděkovav Tvůrci za své

zachránění, dostal se podporován a milosrden
ství-rn obecenstva do Lisabonu, kdež chtěl setkati
se s mnohými ze svých. krajanů, mezi nimiž

,k svému milému“překvapení našel'i svého dru'-'
hého bratra Bartoloměje Kolumba.

W



KAPITObA oRuHA

-I.

Jistý francouzský spisovatel upozornil správně
na to, že všichni “velcíplavci byli křesťani. Kníže,
jež zavdalo první podnět k plavbě na. Oceaně,
rovněž bylo vpravdě katolické. ,

Syn Joama I., kral Portugalský, blízko jsa
trůnu, aniž "by však po něm. toužil, ustraniv se
daleko od hluku dvora v Algarvech, v kdutě za
toky mysu Sacrum, obecně jmenovaného Sagres,
na malebném návrší, cdkudž rozvíra “še dalekí
pohled na moře, dal si“ tam vystavěti. palac,
vhodný ke studii kosmograíie. V pokoji samoty
tě ušlechtilý tento duch oddal se vědám mathe
matickým, astronOmii, shromaždil nautickou
knihovnu, zaopatřil si popisy cest, o nichž do—
sleóhl, dal přeložiti arfabSké rukopisy, přivabil
k sobě muže zkušeně v námořnictví a proměnil
svůj královsky příbytek “ve,školu námořní.

Smrtí učeněho knížete zadržen byl rozmach
objevů, jež pedn'ítil jeho_genius. Avšak Lisabon
uchoval s_isnahy po námořnických pokrocích.
V tomto místě nalězáli se nejzručnější hotovitelě
lodí, zde se' prodávaly nejlepší planiglobyl), díla

1) Mapy polokouli.
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astronomická, zde se hotovily zeměvidy, mapy
námořské nejpřesnější, město to cplývalo lod
níky nejzpůsobilejšími. Jménem námořníka ozna—
čován byl tehdy každý důstojník námořní, jenž
nevelel jako. vůdce lodi; používalo se ho i 0 pod
řízených kapitánech ve vojenském námořnictvu.
Podvelitelé korábů všichni byli nazýváni námoř
níky. Veliký počet lodního mužstva, jež přivábila
do Lisabonu štědrost knížete mathematika, pro
dloužila tam svůj pobyt i po ztrátě královského
příznivce.

'Níkte'rak tedy nepřekvapuje, _že námořník
Barthelemy Kolumbus, mladší bratr Krištofův,
usídlil se tam, ačkoliv pozdě, by zužitkoval .své

geograňcké schopnosti, jichž přednosti nelze p0příti.
S _velkou radostí otevřel svůj příbytek

svému nešťastnému bratru; pociťoval k němu
něžnou lásku _smíšenou s úctou. Usiloval o to,
by ho zadržel u sebe. Krištof honosil se pře
krásným písmem, neméně zručně vládl tužkou
"a štětcem. Kreslíl mapy a plány; zaměstnával
Se kopiemi rukopisů, přepisoval vzácné knihy,
protože přes to,.že knihtiskařství bylo vynalezeno,
v Portugalsku typograíie byla ještě v plenkách;
nebylo' snadno setká.-ti se s dobrými“ sazeči;
knihy udržovaly si tedy cenu dosti vysokou.
A poněvadž při své lásce ku geograňí a své
zálibě v studiu, obeznámil se se čtenáři přístavu
Lisabonského, kupoval knihy, by je příležitostně
prodával; a tím způsobem zařídil jakési. malé
knihkupectví.. Takto nejen že vyhovoval svým
vlastním potřebám, avšak ve své šetrnosti a od—
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pírání, jež jeho synovská něžnost si ukládala,—
mohl poněkud uleviti málo šťastně chorobě svého
otce. Historik Indů, Gonzalo Fernandez de Oviedo,
jeho nepřítel, vydává o něm to svědectví, že
v Lisaboně i v' jiných místech, kdežse zdržoval,
„pamatoval vždy starostlivě na svého otce a po
máhal mu“, přes nesnadnost vlastního postavení.
Příjemný zevnějšek Krištofa. Kolumba uSnadnil
mu styky mezi námořníky a zabeZpečil.mu nej
lepší přijetí u mnohých Janovských kupců,
v Lisaboně usazených.

Od pobytu v tomto městě, vyjma krátké
mezery, hlavní události jeho _životarozvinují se
nepřetržitým pořádkem a zůstávají dokonale pří
stupny pátrání. Vlastně řečeno, tady počíná jeho
historie. _ _ _ _

První fakt od jeho přistání skoro zázračného
v Portugalsku týká se jeho .zbožných zvyklostí.
Jeho příkladná horlivost, jakou obcoval službám
Božím, přivodila mu nejpříznivější příležitost, -by
mohl rozvinouti sveho genia; rozšířiti svě srovná-"
vací“ schopnosti, utvrditi se-_ve—“svem povolání,
seznámiti se s učenci a. velikány této země.v

.n.

'Krištof Kolumbus konče tehdy svůj třicátý
třetí rok, dosáhl plnosti. své. fysicke státnosti a
své intelektuální dokonalosti. Jeho postava hrdě
vznešená, štíhlá, nabývala. svým silným složením
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mužné elegance, již zvyšovala jeho pevnost v cho
vaní, tak přirozeně vyplývající z jeho povahy._
Jeho protáhlý obličej honosil se čistou ovalností.
Ačkoliv lícní kosti výrazně vynikaly, jeho tvaře
dosti zakulacené zmírňovaly jejich obvod a ne
znatelným ubýváním pokračovala harmonická.
křivka k utvoření brady. Ušlechtilá. prostornost
jeho čela prozrazovala rozpětí jeho myšlenky.
Vznešeně rozjímání jakoby tíhou naléhalo na
oblouk jeho obočí a vtiskalo mu leh'ounkě vraštění
zamračenosti. V jeho očích světle modrých zářila
průzračná, jasnost. Ohyb jeho orličího nosu končil
bezvadnými nozdrami, .rozvírajícími se poněkud
široce při jejich zakladu; Dosti zřetelně koutky
jeho úst jevily jemnost obzvlášt výraznou. Známka
dobroty: jeho ret spodní přesahoval trochu horní.
V bradě hloubil se půvabně důlek. Sem tam pihy
posěvaly tváře, oživovaně' svěží pletí. Jeho vlasy,
z bleda do kaštanova přecházející, počínaly pod
ustavičným obráběním jedině myšlenky ode tří
let bělati. _

Tato rozličnbst- odstínů, tyto kontrasty při—
čiňovaly k jeho mužná čilosti _lesk předčasně
zralosti. Rysy jeho tváře v přirozeném souladu

“s jeho, chováním a jeho držení těla slušící tolik
jeho postavě, tvořily mezi jeho tělem a jeho
móralní bytostí dokonalou jednotu. Jeho krok,
jeho postať, jeho gesta, vše to prozrazovalo vro
zené důstoj'enství, o němž netušil. Přes kolísavý
jeho zítřek, nejistý jeho původ a skrovnost-v oděvu,
nikde jeho přítomnost nemohla zůstati nepo
všimnuta. .



Nejrozsáhlejší schopnosti přidělenybyly v ná
ležitém poměru k těmto zevnějším známkám;
Vzácné jemnosti ucha odpovídala pronikavá
dalekozrakost, jíž přitahoval dálky a- přesněod
hadoval vzdálenosti. Útlost chuti dovolovala mu,
by rozeznával odstíny obyčejné chuti nepřístupné.
Avšak tyto přednosti předčila bystrost jeho čichu,
jímž- rozlišoval různé shluky vůní. Banný cvik
těchto smyslů přispěl “k zmohutnění vnímání.
Jeho ohnivá láska k přírodě unášela ho., bez
ustání ku kontemplaci 1) průběhem dne a k pc
zorování hvězd za jasných nocí..Plnje podél břehů,
vdechoval s rozkoší balšámové vůně, vanoucí
s pobřeží; a na vlnách v'moiři'širém s_sáldychtivě
mlhy, přetížené solnými a hořkými výpary. _Ob
divoval se, něžně .dílu Tvůrcovu,.vyhledával- hor
—_livěkvětiny, ptáky, mořské produkty, a zvláště'
pochutnával ši na vůních rostlinstva.

Nuceně prostý .ve svém oděvu; Krištof.
Kolumbus neměl "jiného přepychu než čistotu:
A ta- byla vybraná. S nejbezúhonnější čistot—
ností těla, še šatem .bez posk-Vrny,_bez*roztrženin
& bez nedbalosti v úpravě, jejž dovedl dlouho
uchovati, hleděl sloučiti bělost a často jemnost
prádla, stále napuštěného parfumy zrůží a kassií
nebo z květů poinorančovych, jež sušil a jimiž
ve svém námořním kufříku šatstva prokládal.
Jeho náklonnost k libým vůním nikdy neochabla.
Miloval vonné květy, aromatické byliny, lesy
libě páchnoucí, balsamické pryskyřice, voňavky
v. essencíoh nebo prášcích. V jeho chudé jizbě,

') Hluboké rozjímání.
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již zdobily pouze některé vzácně přírodniny,
u'proStřed map a rukopisů linuly se sladké vůně.
Rád si těž napouštěl svě rukavičky a zvláště svůj
listovní papír.

Tato elegance vkusu byla mu vrozena jako
jeho vloha kavalírskěho krasojezdectví, v němž
se nikdy necvičil. Svým slušnostním útlocitem,
svými příležitostnými promluvami, svým chováním
a vystupováním jevil se především dokonalým
šlechticem. Jeho jediný _pohled prozrazoval jeho
noblessu ducha. a. jistý'výraz moci, jenž bil do
očí inteligentního pozorovatele. Jevil se „mužem
urozeným a mužem velitelským, což jeho profil 1)
a chování ukaZovaly velmi dobře“, praví Oviedo.

Ačkoliv“ od. čtrnácti let Krištof Kolumbus

byl stále na_ moři nebo v přístavech s námoř—
níky, nikterak s nimi nesdíleljejiCh obvyklých vad.
Ošklivil-si' klení, _necudně písně; pil “málo vína;
nemohl'viděti hazardních her; opovrhovalvšedními
zába'v'f'ami&'nízkými rozkošemi; neliboval si ve
společnosti soustolujících a i na „zemiuchovával
své jednoduché střídměi obyčeje z moře. Jeho
krajní střídmost ukládala mu řád skoro výhradně
.veígetá-lní. Ošvojil si v přístavech Lev-antských
zvyklosti arabské hygieny. Obešel se snadno
bez masa, živě se, zvláště chlebem, rýží, vejci,
čerstvou zeleninou, datlemi, sušenými hrozny,
granátovými jablky, vodními melouny a pomoranči.
Před vínem dával přednost vodě'sl'adě'něhnědým
cukrem z Kanárských ostrovů a. parfumovaně *)
několika kapkami tresti z pomorančových květů.

') Pohled na tvář se strany. — ') Prosycené vůní.
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Tato střídmost spojovala se s duchem po
řádku a přesnosti, bránícím mu, by nikdy 'ne
odkládal na zítřek, co mohlo býti vykonáno téhož
dne'; znal cenu .času. Nikdy nespatřili ho jednati
na zdařbůh, bez ohledu na rady, povinnosti nebo
logiky. V žádné věci nezastavoval se při dobrém,
jestli doufal, že dosáhne lepšího.

Láskyplný k. svým bližním, vlídný a pří
větivý k svému okolí, k svým podřízeným pro
jevuje dobrotivou superioritu 1) vládnoucího, pln

' jsa zdvořilosti, jíž_ se neučí na palub'ě,fjeho snad—
nost ve vyjadřování, malebně střídání obrazů,
jeho výrazy, často smělé, vždy šťastné, vábily
v jeho rozprávce. Chvění vážného a čistozvučného
jeho „hlasu dle jeho citů hluboce pronikalo jeho
slovo; i chápeme velmi dobře, proč byl „rád.při
jímán některými bohatými Janovskými kupci.
kteří, měli své účtárny v Lisaboně.

Přes. tuto obvyklou mírnost byl Krištof
Kolumbus přirozeností netrpělivý, __khněvu ná
chylný. Jeho bleskorovná' hbitoSt myšlenky, 'roz—
něcujíc prúdkost jeho síly, urychlovala její pro—
vedení; tu stával se strašným. Avšak tímto prvním
výbuchem, všestrbující bouři podobným, jenom
sám býval zachvacován. Úvaha, chvatná neméně
než hněvný' výbuch, krotila jeho nával a po
tlačovala usilovně jeho výstřelky-. Zdálo se, že"
jeho p0pudlivost byla mu udělena na zkoušku
jako příležitost k sebezapírání, by přemáhal
vlastní náklonnost, by překonal tuto vnitrnou
překážku dříve, než zvítězí nad překážkami" ze—

') Povýšenost.
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vnějšími. Nejvýstřednější netrpělivostí trpěl ten,
jenž měl se státi vzorem trpělivosti, by provedl
nesmrtelné svoje dílo.

Pamětliv jsa otcovského příkladu a přikázaní
své zbožné matky, Krištof Kolumbús uchoval
-na moři křesťanské návyky Svého mládí. Víme
'dle jeho vlastníCh svědectví, kterakou nevy—
čerpatelnou stravou jeho povznesům k Bohu
bylo moře. Od svého příchodu do Lisabonu chodil
pravidelně každého rána na mši do chrámu Všech
Svatých, přiléhajícíhok ženskému klášteru. Jeho
výrazná tvář a nábožnost byly zpozorovány mří
žemi kl'áštera. Urozená panna, která byla tam
na_ vychování s ostatními chovankami, velmi
živě se o něho zajímala. ..Chtějíc ho důkladně
poznati, vynalezla ve svém něžném dy'chtění,
kterak by se mu představila.

J menovala s'e 'Dona- Felippa de Pere'strello.
.Byla '_dcerou Barthelemyho Mognisa de Pere

strello,_.italského šlechtice, usazeného v Portu
galsku, bývalého důstojníka v tělesné královské
stráži, jednoho -z chráněncův, infanta dona
Henriqua, a jenž ve své hodnotě “dokonaléhoná
mořníka byl přidělován k posledním o'bjevnym
výpravám. V odměnu za jeho služby m0řské
podnítitel plaveb don Henrique jmenoval ho
guvernerem. v Porto-"Santo a splnomocnil ho
k osazení tohoto ostrova, kdež velké statky byly
mu uděleny na věčné časy. Poněvadž však mu_
chyběly dostatečné kapitály, jeho kolonisaění
pokus překažen hned v začátcích. Vzdělání půdy
Opřela se překážka jak vážná, tak směšná. Ně—
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kolik králíků na ostrov přinešených rozhojnilo
se tam v"krátké době s takovou plodností, že
rychlým plemeněním pustošili _zuřivě vše, co
kolonisté, ještě máločetní, podnikli. Tito malí
čtyřnožci okusovali všechny byliny, ničili v noci
plantáže a malomyslností plnili srdce rolníků.

Gu'vernérství na PortoiSanto nepřivodilo
Bartoloměji Mognis de Perestrellovi než \starosti
a výlohy; Zemřel, z'niěen jsa rozsáhlou jalovostí
svých statků, pozůstaviv vdovu se třemi dcerami,
jejichž spanilost a ctnost tvořily hlavní část
jejich věna.

Tento nedOstatek jmění nezabránil Kolumbovi,
by nenabídl ruky své dóně Felippě.

Krištof Kelumbus pokračoval v kreslení map
a v opisování rukOpisů, by zabezpečil" si svůj
chléb každodenní, poněvadž věno jeho ženy sotva
by stačilo na jejich živobytí! Nicméně hodnost,
již zaujímal jeho tchán, styky vížící se k tomuto
ctnostnému svazku, „zjednaly mu, přístup .do nej_
vznešenějších kruhů. Král—Alfons V., jenž aniž
by podnikal velké námořní výpravy, _přecetra—
dicí a pudem zajímal se' o věci moře, při
pouštěl rád—do své společnosti tohoto cizozem
ského námořníka, jehož rozprávka ho neodolatelně
zajímala.

Po kterých— podivuhodných cestách vede
Prozřetelnost vše k svému cíli! Vyvodí z po—
hromy dobrodiní pro toho, jenž se zdál její obětí.
Kolumbus proti vůli své zahnán byl do středu
ideí, jež měly rozšířitii jeho obzor, u jediného
národa, jenž oddával se objevům, a nabývá čím
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dál tím pokročilejších pojmův o Oceáně a obla
stech jižních.

Myšlenka, jež vzrůstala mlčenlivě v jeho
duchu, _zárodek, jejž tam rozjímání zúrodňovalo,
studium a jeho vášnivá kontemplace díla bož—
ského doznaly najednou v lůně jeho vlastního
krbu rychlého rozvoje. V důvěrný'ch rozhovorech
jeho tchýně, žena to neobyčejně zbožná,
velká horlitelka pro Církev, dojatá jeho náklon—
ností k pronikání neznámého, jeho žádostí, by
objevil krajiny neznámé, — vypravovala mu
o životě svého manžela, jenž byl velmi obratným
námořníkem. Sdělila mu, jakým způsobem spolu
působil při objevu mnohých ostrovů. Svěřila mu
poznámky a denníky z cest jeho tchána. Z těchto
pozorování ' Kolumbus vyvodil brzy oporu pro
'svůj záměr. Přezkoumal celý postup Portugalců
na pobřeží Guinee a cestu, již sledujíce, tam
přistáli. Po nějakém čase odplul s donou Felippou,
svou \ženou, by se uvázal -v držbu jalového
ostrova Porto-Santo; strávil tam jistý čas. Právě
zde narodil se mu první syn Diego.

Obk10pen jsa nesmírností vln, v _oslňujícím
světle trapického slunce, Kolumbus pociťoval,
jak v propastech ducha jeho zraje nadpřirozená
'idea, smělejší záměr než všechna dosud známá
hrdinství. Co viděl, co slyšel, jen ho utvrzovalo
v smělých jeho vývodech. Jeho zvyky, jeho ná
klonnosti, jeho styky v sousedství .a s příbuz
nými jakoby byly předem přistrojeny, by sloužily
k plánu, jenž se utvářel v hlubinách jeho nitra.

.Druhá sestra dony Felippy měla též práva



na statky Porto-Santo. Stala se ženou urozeného
námořníka, Pedra Correa, jenž byl guvernérem
tohoto ostrova. V důvěrných besedách u rodin
ného krb'u Kolumbus mohl sdělovati své kosmo—
grafické názory 'tOmuto plavci, shromažďovati jeho
zkušenosti. Naskytla se mu. příležitost k cestám
na nejvzdálenější ostrovy Atlantika, daleko od
břehův' afrických. Připlul na Madéru, na Azory.
Přistál na pobřeží Guinee, navštívil ústí řeky
Zlaté, el rio d'Oro, pobyl na tvrzi SvatéhoJiří
u Dolů, rozšiřuje takJíši svých zkušeností a řadu
svých ervnávání.

Pedro Corea vyprávěl mu, kterak spatřil
v mořských zááokách ostrova kus dřeva, jemně-.
zpracovaného,'a zahnaného větrem západním k.po“
břeží, jakoby bylo přišlo z druhé strany moře.
Na Azorách dozvěděl se, že západními větry vlny
hnaly k břehům Graciosy, Faylu, veliké sosny,
jichž druh byl nežnám'. Ujišťovalho, že na ostrově
Květin nalezly se na mělčinách dvě mrtvoly,jichž
vzezření líšilo se ode všech .oStrovanů. Tvrdilo
se též, že setkali se plavci s loděmi plnými -lidí
neznámého plemena. Jistý důstojník portugalského
námořnictva, Martin Vincente, s'věřil'mu,_ že na
čtyři sta padesát“ mil od Evropy k západu vy'
lovili z vln kus dřeva dokonale _vyfezávanéhď
jež větřík od západu hnal _několik„dnína dohled
od jeho '\lodi. Jiný loduík, Antonio Leme, jenž se
oženil na Madéře,vyprávěl mu, že plaviv se'velmi
daleko na západ, zpozoroval tři oštrovy na nej
zaz'ší obzorové čáře na západě.

Tyto zprávy, jimž přikládán velký vliv na

s'
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rozhodnutí Kolumbovo, nebyly než dráždidlem
jeho pozornosti; avšak nebyly valně spolehlivé,
v žádné souvislosti vespolek, a tedy nikterak na
jeho přesvědčení nepůsobily. A ten, jenž je sbíral.,
uměl převésti je na jejich pravou hodnotu.

Jeho rozhodnutí, by odebral se na objevování
zemí, jež tušil na západě, bylo od r. 1474 v něm
ustáleno. Prostřednictvím jistého Toskánce, use—.
dlého v Lisaboně, zapředl korrespondenci s nej
proslulejším tehdy mužem Italie, lékařem z Flo
_rencie, Pavlem Toscanellim, mathematikem a
kosmografem, jemuž na cestách do Říma byly
jako domácímu dvéře ke dvoru papežskému ote
vřeny, 'a jehož král Portugalský žádal o debro
zdání v záležitostech týkajících se geograňe a
plavby. _

Ze dvou jediných úryvků, jež se nám za—
chovaly z korrespondence. Kolumbovy s lékařem
Pavlem, vyplývá:

1. Že před měsícem červnem 147.4Kolumibus
sdělil u_čenému Florentanovi záměr své plavby

-na západ.
2._ŽeToscanelli pohroužilsse s, živým zájmem

do listů Kolumbových a 'usoudil, že jeho přání,..
;by dosáhl východu západem, jest myšlenka ve
liká a vznešená; a že již Kolumbus vyprávěl
mu o neocenitelných výhodách, jež by z toho
vyplývaly pro veškeré křestanstvo. Prosíme, by
se dobře zapamatoval tento fakt a toto datum.
Neboť toto jediné slovo „křestanství“ zahrnovalo
již účel, úplný rozvoj a odměnu ideje Kolnmbovy.
- Osmnáct let předsevzetí to zrálo,

Krištof Kolumbus. .



III.

Roku 1476 Krištof Kolumbus dočkav se
čtyřicátého roku, odhodlal se pokusiti se o-usku—
tečnění svého planu. K vůli tomu obrátil zraky
své přirozeněku své vlasti; toužil po tom, by se
súčastnila cti takového objevu. Portugalští spi
sovatelé předstírali, že Kolumbus nabídl předně
Portugalsku prvotiny svéh'o projektu. Někteří
historikové, kteří nepochopili tohoto vznešeného__
charakteru, opakovali to po nich; avšak vlaste
nectví Kolumbovo bylo příliš; upřímné, než aby
nepama'tovalo předně na město, k—němuž ho
poutaly rodinné náklonnosti a poetické obrazy
jeho mládí.

Odebral se \tedy do Janova a nabídl svůj
plán senátu. Zavažoval se, že vystrojí-li mu
několik lodí, projede úžiho'u Gibraltarskou a že
se vydá k západu do širého oceánu a pojede,
až __najde zemi,. kda roste koření, a že—tak
objede svět. Avšak kosmógrafické důvody,
o něž se opíral, nemohly býti oceněny uroze
nými údy této spelečnosti. Jan'ovahi, jakkoliv
hbití a—neohrožení v pánvi moře Středo
zemního, neoddavali se dobrodružstvím na širém
moři. Pokrók, jejž činili každého. dne. Portugalci
v'geograiii, ještě jich “přílišnedojímal. Považovali
"se za odborníky “vpovolání plaveckém, mysleli,
.že_nelze jich předstihnouti a prohlásili nabídku
svého krajana pyšným pobloužněním. “Předstírali
nouzi v pokladně, vyčerpané značným zbrojením;
,a konečně, by snad' snížili hodnotu- nároků Ko



lumbových, pravili mu, že tato touha po objevech
není senátu novinkou; že již mnoho výzkumců
zaplatilo smrtí svou odvažlivou zvědavost; archivy
republiky to potvrzovaly. Četlo se tam, že dvě
stě let před návrhem právě radě předkládaným
dva kapitáni z nejvyšší šlechty, Tedisio Doria a
Ugolino Vivaldi, vypravili se na Velký oceán,
aniž by se kdy jaká zpráva donesla. o jejich
osudu.

Odmítnut senátem Janovským, Kolumbus,
jenž chtěl naprosto, by všechny výtěžky z jeho
objevu jen Italii plynuly, odebral se do Benátek,
nebot republika svatého Marka zdála se mu
"ohledně ňnancí a námořnictva schOpna'; by pod
porovala jeho záměry. Avšak rada, nedbajíc
bystrosti jeho ducha a' snažněho naléhání, co
nejlépe podpomvaněho vědeckými vývody, ne—
"přijala jeho nabídky. \!

\ '

IV.

Jestli toto dvojí odmítnutí a snad i zřejmá
nemožnost, by se -_s„nadějí- na úspěch obrátil
bezprostředně k "jinému státu, nutily Krištofa
Kolumba, by _odročil uveřejnění svého projektu,
nepřestal méně bedlivě ve svých pozorováních
a snažil se “i na dále rozšířiti řadu svých kosmo
žraňckých zkušeností. Vidíme ho po roku,. an
plaví se přes moře Německé a zajíždí daleko do
moří polárních. V měsíci únoru nalézal se více

3.



než sto mil za Islandem a zjistil zajímavé zjevy
pro hydrograíii. Všude od pošmurných obzorů
severu, od sploštěných nebes tohoto ostrovu
dalekého, ultima Thule starých, k zářivým
nebesům krajin trapických, svou mohutnou sch0p—
ností generalisační, shromažďoval do svého zá—
pisníku soulad 'země a nebes, usiluje o to, by
pronikl poesii zjevův a. vyvodil princip velkých
zákonů globu. Přecházeje z rozjímání děl Božích

„k bádání v dílech lidí, zasvěcoval v okamžicích
pozemského pobytu prohledávání spisů filosofů,
historiků, přírodozpytců všechny hodiny, jichž
nepoužil k opisbvání mkopisův a k sestrojování
zeměkouli, jichž výtěžkem opatřoval svůj každo—
denní chléb.

Pokračoval takto ve svých cestách, z nichž
„neplynul mu jiný prospěch, než znamenitá zku
šenost v plavbě, pak žil v trampotách avpráci
až do okamžiku-, kdy král Jan II-.,“\jenž nastoupil
po Alfonsovi V., svém otci, jakoby h_odlal k“*roz—
květu přivésti tradice svého strýce, slavné paměti
dona Henrika.

Tento- mocná! shromáždil do svého námoři
nictva plavce prvního řádu,skutečné,muže mořské,
jakými byli Diego Cam, Bartoloměj a Petr Diaz.
Po příkladě strýcově přijímal. do svých služeb
každého cizince, jejž pokládal za opravdově způso
bilého. Když se zdál Kolumbovi okamžik vhodný,
nebylo mu nesnadno, by si zjednal v_olnéslyšenía.
vyložil svůj plán. Jeho příbuzenství se dvěma
guvernery Porta-Santa, jeho předešlé styky s “otcem
královým musily mu zabezpečiti dObrotivépřijetí.
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Při první rozmluvě a. od počátku ukázalo se,
že Jan II., překvapen novotou plánu, jenž pře
vracel všechny ideje, dosud v kosmograňi—při
puštěné, malo projevoval ochoty, by se Vpravil

Král Jan II. Portugalský.

do jeho náhledův; avšak“ později súčastniv se
dalších porad, zvaživ skutečnou hodnotu dů—
vodů Kolumbových poch0pil, že Vahloubcetohoto
návrhu tkvělo coSi nesmírného a. vyššího. Ná—
sledkem své povýšenosti ducha a. své příchyt
nostizku vědám přírodním král cítil, že se při—
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znivě kloní ke Kolumbovi. Unesen jeho ušlechtilou
jednoduchostí a prostotou i přímou důvěrností,
odhodlal se Jan _II. k nakladu výpravy. Nio
měně přál si, dříve než se zaváže, poznati určitě,
jaké odměny by žádal Kolumbus v případě, že
by se podnik jeho zdařil.

Portugalsko podporovalo objevy velice štědře.
Z pravidla půjčovala správcovství nad ostrovem
nebo krajinou tomu, jenž je zabral ve jménu
“koruny. Mnohdy zvýšil se ještě tento úřad ně—
jakym čestným titulem. Naděje na takovéto
vysoké odměny roz'ohňovala kde kterou obrazo
tvornost. Avšak podobnóu odměnou nechtěl se
za nic spokojiti tento muž, jenž zhubeněl při
kreslení map“ a cpisovaní mkopisů,_ by uživil
svou rodinu. V jehoočích' tato cdplata byla nuzná,
sk'rblická; zdálo se mu, že znehodnocuje velikost
jeho podniku. StanO'vil tedy své požadavky. Tolik
byly královské, že panovník se tím poněkud
rozmrzel, a dřívenež svolil, chtěl podrobiti záměr

_ten a možnošt zdaru učencům na posouzenou.
I ustanovil komissi o třech členech: doktora
Diega- Ortize de Cazadilla, biskupa z Ceuty,
Roderiga, svého lékaře, a žida Josefa, rovněž
lékaře a mistra v kosmograňi.

Kromě několika Portugalců, nezasluhujících
však zde víry, nacpak oprávněně podezřelých,
všichni historikověxpřiznávají,že nejistota králova
byla pouze záminkou. Zdrahání Jana; II'.——po
cházelo jedině odtud, že požadavek Kolumbův
byl považován za přemrštěný a pyšný, ačkbliv
byl učiněn jak prostě, tak s upřímnou skromnosti.
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Jest zjištěno, že kdyby se byl býval spokojil
s doživotní správou krajin objevených s přídavkem
čestných titulů a některými dědičnými výsadami
k tomuto důstojenství, zaležitost. by se byla
snadně skoncovala. Jak pak by neměl kral zhrdati
s tak vysoka těmito výhodami, když-Kolumbus

"svým nárokem měl se trůnu neobyčejně přiblížiti!
Kdyby nebylo nesmírných těch požadavků, obe—
zřetně zdržovaně rozhodnutí Jana 11. bylo by ho
ihned vybavilo z umrtvující loudavosti, jíž se po
zději měl. podrobiti. Probereme dale podmínky,
jež přesahovaly“velkodušn'ost krále, a předložíme
je vaším zrakům. Jestli bylo Krištofu Kolumbovi
třeba velkých poct, nebylo mu měně zapotřebí.
velkého 'b'ohatství; neboť on měl uspokojiti jistou
myšlenku a toto uspokojení bylo jedinou odměnou,

.již považoval hodnou jeho podniku. Až ji zjevíme,
bude “ospravedlněna. jeho neporovnatelné. cti—
žádostivost u každé duše křesťanské,

Vědecká. komisse _ve své zprávě usoudila,
že .návrh Janovanův třeba'zavrhnouti. Patřila.-na.
záměr ten jako “na „snění jalového snu; Avšak
pevýšenost ducha, jež _ charakterisovala krále
Jana II., hájila. sama záležitosti Krištofovy.
Bezděčně. pojal důvěm k tomuto cizinci, tak
chuděřnu a tak pevnému _vesvých. požadavcích.
Nedbaje náhledu komisse, i na. dale zajímal se
vážně s plánem Kolumbovým a vznesl jej vý?
minečně na vysokou radu, již složil z předních
hodnostářů portugalských.

Rada. ta, aniž by projekt nějak projednala,
ztratila jej dokonale se zřetele, věnujíc se jedině
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otázce životního zájmu pro monarchii portugal
skou: znovuzapočetí výprav, podnikaných infan
tem don Henriquem a přerušených za poslední
vlády. Příznivě vyslovila se o objevech, avšak
úplně pomlčela o projektu Kolumbově.

Toto 'zasedání rady jest vzácným doku—
mentem v histerii Krištoía Kolumba. Vyplývá
z něho, že v době téf již hlásání evangelia bylo
přiznaným' a deňnitivním účelem jeho podniku.
" Přece však povrchní a pohrdlivý způsob,
jímž vysoká rada odložila projekt Kolumbův,
neuspokojil ani spravedlnosti, ani tak jasného
ducha Jana II. Odsouzení nebylo' souzení. .Při
rozmanitých příležitostech svěřil se .s nim svým
domácím. Ti snažilL se krále .z toho vyvéstii.
Představovali mu, -jaké nepříjemnosti Ímohou
snésti se na královský majestát z vážně učiněné
smlouvy ohledne plánu, jenž nebyl snad než
učeneckým přeludem obchodníka s knihami.
Vnukli mu, by učinil zkoušku s projektem dle.
vlastních myšlenek, poskytnutých tímto cizincem.

Zatím čas ubíhal.

Dvůr se neměl k ničemu,by učinil přítrž
nejistotě. Kolumbus, pevný a odhodlaný, Opásán
jsa tou přísnou trpělivostí, jež slouží za zbraň
duším, silným, vydělávaje denní chléb úáavnou
prací péra svého axkružidla, živě ducha, každou
knihou, již koupila přečetl, dříve než"ji odbyl,
nabyl průběhem této' nucené nečinnosti. vědo—
mOstí jak rozmanitých, tak důkladných.

Konečně mocnář vlastní svou úvahou byl
přiveden k tomu, že třeba rozhodně podniku
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toho se odvážiti. Posud zdržovala ho přehnaná
odplata, jíž si žádal Janovan. V těchto rozpacích
jeden z jeho rádců našeptal mu, kterak usmířiti
jeho touhu po výpravě s tím, čemu říkali dů
stojnost koruny. Tento prostředek záležel v tom,
by se opatřil tajně plánem a návody Kolumbo
vými některý dobrý portugalský námOřník, a aby
byl odeslán k objevu cestou naznačenou. Jakmile
by se zjedhala známost země, jíž hledal Kolumbus,
nebyli by povinni uděliti mu tak velkou odměnu;
& tento úskok- byl by Janovanovi spravedlivým
potrestáním Za jeho neús'tup'nost v nesmyslných
nárocích.

.Běda! Jan II. Zapomněl, že byl šlechticem.
A tak klamný paprsek naděje ozářil-trndně

jednotvárný život, jejž— vedl Kolumbus,—stále
čekající. Krá10v_st “poselství vyzvalo _ho,.by vy
ložil b'ez prodlení podrobně svůj záměr, by před
ložil důkazy a doklady; by se tak" mohly pro
zkoumati důkladně i theorie. i prostředky k pro
vedení jeho plánu. Kolumbus nejsa schopen do
mnívati se na tak vysokem místě šalby, vyda—l“
bez “nedůvěry plán,--poznámky, mapy, jedním

_slovem vše,: čeho—bylo “třeba k provedení jeho
podniku. lIhned jeden ;z nejobratnějších kapitánů
portugalského námořnictva byl. odeslán s jednou
karavelou, by zdánlivě jel zásobit potravinami
ostrovy Kapverdšké, s tajným však posláním, by
plul k západu na objevení neznámých zemí,-dle
údajů, jichž opis mu byl za0patřen a odevzdán.

Největší tajení bylo příznivo tomuto oloupení
genia. Avšak i když vylákali na Kolumbovi jeho
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vědecké zakladní myšlenky, jeho odhodlanosti,
pevnosti povahy, jeho víry, povýšenosti jeho
hledisek, tajemných to darů, jichž se mu dostalo
s hůry ku splnění jeho díla, nemohli mu vyrvati.
Po několika dnech plavby k západu směle pod—.
niknutě, mužstvo lodní počalo žasn'outi nad roz
sáhlosti moře a lekati se cesty., Tito muži třásli
se před nezměrností. Bouře zdvihnuvší se zvýšila.
jejich poděšení; Pan nebyl. 's nimi;'zmatený.

lkorab náhle se obrátil a vrátil se zahanbeně,
odkud vyplul, by spáchal pokoutně toto nasili.
A tu, jak se stává. v podobném případě, “zbabělci
stávali se chvástaly a posměvači. Vepluvše do
přístavu, uváděli v posměch projekt Janovanův.
Je prý to jen marnivá., vychloubavá.výstřednost
A tak sami chlubnou žvanivostí .zradili později
tajemství tohoto pokusu skoro svatokrád'ežněho.=

Tato zrada pronikla hluboce srdce Kolum..
bovo. Ve svrchované přímOsti své pocítil obav-_.
nost královské zpronevěry. Avšak již byl zvyklý.
utrpením d.uše Od nějakého času kromě ostatních
zkoušek hořcenesl, že byl smrtí cloupen o družku,
svých nadějí, matku svého syna, urozenou Filipu,_
jedinou útěchu svého Chudého krbu.

' Kolumbus mlčel a patřil k nebi.
Zatím však král se dověděl, že loď neplula

tolik „dní“a tolik mil, jak vyznačeno bylo.vina
vodech, ukradených Kolumbovi. Chtěl zapřísti
nová. vyjednávání. Byl by teď udělil vše, co tak
dlouho odmítal. Avšak Kolumbus, ačkolivu velikě
bídě, rozhodl se, že nikdy nebude vyjednavati
s dvorem, schopným takových hanebností. Stavěl
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se, jakoby nechápal, jakoby nevěděl o nových
plánech krale. Pokračoval v ústraní ve svých
"skrytých pracích.- Zvěděv však z dobrého pra
mene, že mocnáf chce ho stůj co stůj připoutati
smlouvou k svému podniku, rozhodl se neustoupiti
&.maje se všeho možného obávati “od rádců ko
runy, kdyby trval ve svém odporu, zpeněžil bez
hluku, co mu po jeho ženě právem příslušelo,
připravil se Opatrně k odjezdu, a ku konCi

r.1484 uprchl tajně z LisabOnu, veda s sebou
svého- mladého syna Diega, .jehož jemué' rySy
upomínaly na krásu jeho matky.

“Po moři unikl Krištof Kolumbus z Portu
galska. '

Plul do Janova.
„Přes odmítnutí nejjasnější republiky, jehož

s bolestí zakusil před několika lety, čerpal 'ze
svého vlastenectví odvahu, by vzdoroval zno'vu
pochybam a pohrdání rodného města. Prostředky,
republiky už jí nedovolovaly, by postrádati mohla,
několik korabů, o něž by musila loďstvo své
připra'viti,kdyby se chtěla pokusiti o dobrodružnou
výpravu, již nic předběžného nebápravedlňovalo,
Kolumbusnepopadl z cesty té ničeho kromě po
těšení, že znovu spatřil svého úctyhodného otce,
že mu mohl předvésti jeho vnuka, a vyprositi po—
žehnání staňčkého pracovníka na hlavu tohoto
dítka, jež se mělo spřízniti jednoho dne se dvěma.
panovnickýmidomy: španělským a portugalským.

Duše starého kramplíře zachvívala se ple
Sáním otcovské. lásky, slyšíc o záměru synově.
Neboť jestli Dominik Kolumbus znal odmítnutí
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obou republik a baživost portugalskou, znal
rovněž pevnost úmyslu, horoucí víru, ba tušil
nejasně i povýšenost ducha svého prvorozeného
syna. Věděl, že Krištof předsevzal si dcplniti
objem země, přijíti tak k národům modlářským, ne
znajícím příchodu Kristova, a rozvinouti před nimi
lesk korouhve spásy'! Tyto výlevy,- skryté před
světem, omlazovalyduši starcovu. Takové veliké
vyhlídky, spatřené na prahu hrobu, proměnily
v zářící červánky soumrak jeho posledních dnů.
Byly mu náhradou. za "dlouhétrampoty a odměnop
za příklady, jakož i za křesťanské vychování,
jež dal svým synům.

Zahrnuv po dobu svéhokrátkého pobytu láskou
svého otce a zajistiv jeho potřeby pro nepřítom
nost, Kolumbus rozhlédl se po křesťanských
mocnostech v Evropě, by vyvolil korunu, jež'by
chtěla míti podíl na cti, jaká měla vyplynouti
z jeho plánu. Zdálo se mu, _že pro horlivost,
s jakou hájilo víry, pro neohroženost, s níž odr
ráželo Maury, pro svou rytířskou povahu, své
prostředky námořnické, zvláště pak pro pře—
slavnou pověst obou“ svych panovníkův tehdy
spolu panujících, Ferdinanda Aragonského &
Isabely Kastilské, že Španělsko zasluhuje před
nosti. Od té doby mlčky vešel“ s ní ve spojení,-'
jsa jakoby od ní přitahován. I odplul při prvním
větru západním do tohoto království, svěřiv se
jedině pomoci a ochraně Prozřetelnosti.\!



KAPITOLaATŘETÍ

I..

Půl. míle od Palosu směrem k oceánu vy
píná se srázně a skalnaté předhoří, kdysi ob
klíčené věncem vinic, sem tam ozdobených fíky,
a na vrcholu korunovaná lesíkem borovic na
způsob ckolíku. Nad-tento šumící vrcholík stromů,
z nichž dýchala vůně mísící se s vůní mateří
doušky a levandulí, vyrůstajíCích na úpatí, vztýěil.
svou zvonici-,sám zakryt jsa lesem, klášter, po
doben hnízdu holubice v cypřiších.

Tento klášter, jejž tehdy obývali řeholníci
svatého Františka, byl zasvěcen Svaté Barmě.
Jmenoval se Santa-Maria de la Rabida. Byl
zbudován na sbořeninách jednoho z těch chrámů,
jež pohanství tak rádo vztyčovalo.v posvátných
hájích a na místech vyvýšených. Stavba ta, cele 
'natl'ená zažloutlým vápnem po způsobu arabském,
'neskytala žádné jednotnosti stylu. Bylo patrno,
že Se přistavovala v rozličných dobách dle' potřeb,
bez ohledu na souměrnost architektury; hradby
uzavíraly dva vnitřní kláštery, kapli s portálem
špičatě lomeným a zahradu, kde maurské jasmíny
dloužily se mezi točitým rěvovím, jež prstencovalo
se nad stezkami letních procházek, olemovaných
citronníky a rozmarýn'y.



Rozhledem se střechy kláštera, jehož kopule,
obehnaná zděným zábradlím, mohla druhdy slou
žiti za hvězdárnu, lze obejmouti na pevnině široký
obzor. Od plání zavlažovaných Quadalquivirem
až k horám portugalským, jichž základy omývá
Gaudiana, vymezujíc hranici, spočítati možno
četné proudy vod a vísky provincie Huelva, zatím
co na moře ztrácí se pohled v nesmírnosti azuru.

V červenci r. 1485 byl ustanoven v temto
klášteře—otcem.kvardiánem muž, na němž jeho
současníci provinílí se 'nevděkem,jenž však nesmí
býti zapomenut v našich dějinách.

Tento řeholník, podřizuje se ochotně řeholi
svého "ústavu, poskytoval svému klášteru příklad
dokonalého žáka „svatéhoFrantiška. Byl člověkem
bohabojným a pověst o jeho zbožnosti překročila
,'zdi “kláštera de la. Rabida. Najednou byl povolán
ke dvoru. Královna Isabella mnohdy vyhledávala
jeho rady; tolik si ho vážila, že svěřila svědomí
Své“pronikavému pohledu „tohoto mnicha. 'Stal
se jejím zpovědníkem; avšak pokomý Františkán
nemohl _snésti hluku dvora. Tento klášteer
netoužil. leda po klidné pravidelnosti svého klá
štera; svými usilovnými prosbami dosáhl ko
nečně, že se. tam směl vrátiti. Královna ne—
ctila v něm pouze řeholníka svatého života,
duchovního vůdce a velkého theologa; ctila jeho
skromnost, jež však nemohla zatajiti' úplně jeho
vědomostí; viděla v něm obratného hvězdáře a
výtečného kosmografa. Svědectví, jež vydala jeho
vědě, tak jeho jemné povaze, dochovalo se _až
na naše dny.



Tento Františkán jmenoval se bratr Juan
Perez de. Marchena.

Vroucí zbožnost nikterak mu nepřekážela
v náklonnosti k mathematice, a jeho 'mnoho
násobně exaktní vědomosti nikterak nevadily
jeho zálibě v literatuře. O rOZmanitosti jeho
vzdělání nelze pochybovati. Císařský letopisec
Oviedo praví, že tento mnich byl velkým kosmo
grafem; královský dějepisec don Antonio de
Herrera dodává, že byl „velký humanista“, totiž
učenec a literát. Historik Indů, Lopez de Gomara,
zmiňuje se rovněž o jeho literárních a zvláště
o vědeckých vědomosteoh. A výbomost jeho
ctnosti byla dosvědčena, svrchovaněmu veleknězi
Lvu X. prvním biskupem Antil. Msgr.Alessandro
Geraldini mluví „o .jeho životě zbožném a'o jeho
svatosti ze všech stran uznávané'.

Vylíčivše intelektuální a asketickou povýše—
nost tohoto Františkána, můžeme jej sledovati
v obraznosti na střeChu, kde“ jakožto astrónom'

_.zbudoval jakousi observatoř.“Neužíval svýchpřed—
ností superiora, než aby rozšířil pole svého roz
jímání a aby prodloužil hodinu svých studií.

Často, když jeho “řeholníci odpočívali "ve
spánku v jasných nocích, Otec Jan Perez de
Marchena, povznášeje duši svou k Tvůrci světů,
sledoval pozorně harmonický běh- hvězd. Oheň
jeho myšlení- jako plamen svíce zářil samoten
na tomto svahu. Za dne, v okamžicích, “kdy ne
volaly ho bohoslužby do kům, vystupoval na
totéž místo svých pronikavých a smělých intuicí,
jichž snad v celém- Španělsku nikdo tehdy



netušil. Při pohledu na vlny, zabíhaje zrakem
do nedohledných dálav k západu, tázal se sama
sebe, zda za těmi prostorami, jichž nikdy žádná
plachta nepřeletěla, rozprostírá se skutečně říše
MOŘE TEMNÉHO,onen hrůzyplný_oceán, zvaný
tak. k vůli temnotám, jež zastíraly jeho povahu,
jeho hloubku, jeho nevyzkoumatelně hranice.

Již tato pochybnost znamenala pokrok.

Ohledně MOŘE 'TEMNÉHO víra kosmografů
byla neobyčejně zmatena. Jedni“jistili, že kdyby
se plulo k západu přímým směrem po tři 'lěta,
nedosáhlo by se "ještě břehu. Jiní zase, že vlny
MOŘE TEMNÉHOvalí se do nekonečna, a že tam
není břehů. Dle svých různých mínění o podobě
_zeměkaždý'mistr v geografiii různil se soustavou
MOŘE TEMNÉHO. Avšak" 'Otec Juan Perez de
Marchena, aniž by.se dál šáliti arabskými geografy
a věhlasnými námořníky, tázal se, zdali tam za
vlnami nejSou země křesťanům neznámé.. J ehb
péče o spásu národů, kteří nevěděli o Kristu,
přání, by svaté jmeno Ježíšovo bylo velebeno
všemi- národy, vedly ho ustavičně k této otázce:
„Nebylo by ničeho za tímto prostorem ?“

Jeho předtuchy vždycky mu dávaly"odpověď
přisvědčující. Kvardián de la Rabida, nezávisle
od theoretických vědomostí, svými hojnými styky
s námořníky z Palos, maleho to města, dnes
opuštěného, avšak v oné době střediska vzdále
ných styků, byl velmi obeznámen s výpravami
Portugalců na západním pobřežíafrickém a dobře
zpraven 'o objevech na Azorách a u mysu Zele—

Krištof Kolumbus. 4



ného. Ovládal obecný nážor lidu pomořského ve
svém sousedství.

Jednoho dne, nejsa zaměstnán prací svého
úřadu, šel kolem obydlí bratra vrátného; i zpoo
zoroval zvenčí v hovorně Garcia Hernandeza,
klášterního lékaře, jenž vrátil se z“Palosu, an“
pózoruje -s překvapením pocestněho, jenž, přišed
pěšky v_průvodu 'malěbo dítka, na toto místo
tak ustraně'né .od cesty, žádal bratra vrátného
o"trochu vody a o kousek chleba pro svého syna,
Otec kvardián "povšimnul—si výrazné tváře. tohoto
muže, v takovém odporu .s .jeho bídou. Poznávaje
po jeho jazyku, že'je'st cizincem, pocítil zvědavost,
smíšenou se zájmem, a ptal se ho, odkud při
chází a kam jde. Pocestny mu odpověděl velmí
“prostě, že přišel z Italie a že jde ke dvoru vy
hledat královských manželů, byJim svěřildůležity
záměr. Otec kvardián vybídl cizince; .by vstoupil
do kláštera, by 'si tam poněkud odpočal; cizinec
pozváni přijal.
' Byl to Krištof Kolumbus,

_ Kterak se octl v tomto klášteře? Toho "nikdo
by nám_nedovedl pověděti.

' Nechť v kterémkoliv přístavě vystoupil na
břeh,-at “vPort Sainte—Marie, ať v San-Lucar de
Barrameda, ať"v Higuerra, neb i v Palosu:_ jeho
přítomnost v klášteře de la Rabida nevysvětluje“
se přirozeně. Tento manastýr, tehdy uplně skrytý
v borovicíoh a viditelný jen od moře, nalézal—se
stranou. přímé cesty, již měl jíti Kolumbus do
_Huelvy. Jen zblouděním mohl se tam" dostati.
Byl tam přivedeni'jednou z těch náhod, obdivu!
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hodně vypočtených, jež nám zjevují zasáhnutí
vyšší mocnosti, před níž se klaníme.

V tomto okamžiku Kolumbus “nešel, jak
tolikrát se opakovalo, do Huetry k svému švagru
Pedro Correovi, bývalému správci z Porto—Santo,
nýbrž do Huelvy k neznámému Španělovi, jménem
Muliarovi, jenž se oženil s nejmladší "sestrou
jeho ženy, _a jíž byl by svěřil své dítě, dokud
bude usilovati o to, by získal dvůr kastilský
pro své záměry.

Zajisté, jestli způsob, jímž Krištof Kolumbus
přistál v Portugalsku, byl poetický a romaneskní,
způsob, jímž Prozřetelnost přivedla ho na břehy
Španělska, jest neméně podivuhodný. Když při
chází bez protekce, bez jakéhokoliv doporučení,
zbavený veškeré podpory, do země, neznaje ještě
ani jejího jazyka, božská dobrota? přivádí ho
k člověku nejlépe připravenému na jeho myšlenky,
nejzpůsobilejšímu, .by pochopil a jej utvrdil v jeho
poslání.

Pod hrubou látkou, jež pokrývala jeho hrudš
Juan Perez de Marchena tajil ušlechtilé city
vlastence. Ani věkem, ani vědou, ani umrtvo—
váním a přísnosti života nescvrklo srdce jeho.
Jeho r'ozpínavá duše uchovávala dojmy plné'
svěžesti a živosti. Těšil se onomu trvalému
mládí, z ctnosti vyplývajícímu, jehož čas nikdy
nedovede pomšiti. Rřijalbratrsky cizince, k němuž
jej cosi prudce táhlo. Jakási důvěrnost nastala
ihned mezi nimi, neboť již před jejím setkáním
předcházelo nejtěsnější sdružení idejí, jaké jen
může pojiti dva duchy.
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Otec kvardián po prvních důvěrných sděleních
Kolumbových vybídl ho, by pobyl s ním, protože
okamžik není přízniv, by předložil bezprostředně
záměr svůj dvoru.

Tvrdilo se, že Otec Juan Perez poslal pro
učeného svého přítele, téhož Garcia Hernandeza,
lékaře řehole, sídlícího v Palosu, velmi obeznalého
v mathematice, a že projekt Kolumbův byl mezi
nimi probírán v mnohých poradách; že poznav,
že jest rozumny, že by se dal prOvésti. Tot
omyl, jejž p0pfel hodnově'rněvlastním svědectvím
lékař Garcia Hernandez v soudní výpovědi.

Nikdo mezi Kolumbem a jeho hostitelem
ničeho neprostředkoval.

Důvěra Otce“Juana Pereza byla samovolné,
a naprostá, protože 'důkaz byl“nezvratný; protože
velké poslání tohoto cizince jemu se 'zjevilo;
_protože'Frantíškán honosil se tím vzácným
světlem srdce, jež, osvěcuje velké otázky, a aniž
"by je 'rozbíralo, hned je rozřešuje. Jeho kosmo-.
graiické vědomosti stačily mu„by ocenil světovou
soustavu člověka, jejž mu“posla_la _Prozřetelnost.

'Vyslechl, pochOpil a uvěřil.

A tak v tomto pokojném. klášteře františkán
ském mohlo býti odhaleno nejširší pojetí lidského
rozumu geniem, nadšeně přijatým. V tomto klá—'.
štei'e uvěřilo se slepě a rychle kulatosti země,
existenci ostrovů a pev'nin neznámých a tomu,
že možno k nim se dostati, kdežto ve všech
akademiích, na všech školách, universitách, byli
by patřili na tyto ideje jako na sen nemocného.



54

Kolumbus,stav se hostem Františkánů, zbaven
jsa starostí o život hmotný, nejsa nucen vydělá
vati každodenní chléb, mohl věnovati veškerý
svůj čas záležitostem duševním, rozjímání věcí
božských. Tady pracoval na svém vnitrněm zdo
konalení.—Chtěl modlitbou, čistotou státi—se, méně
nehodným k “naplnění nesmírného díla, jímž se
cítil pověřen. Maje volný přístup do knihovny
klášterní, mohl se zasvětiti do svatých “knih,
prohledávali církevní spisovatele a. vykladatele.
Ví sě, že studoval sv. Jeronýma, ..sv. Augustina,
sv. Ambrože, sv. Isidora; že znal 'Skota a Miku
láše z Lyry, atd. Nepochybně zde “to bylo, kde
zjednal si tu rozmanitou znalost děl theólogic
kých, o nichž čaštěji od té doby důkaz podal.
Jsme oprávněni říci, že práce Anděla školy 1)
a Doktora Serafského ') ušlechtile spekulativní.
“otázky z metafy'siky a morálky, nemohly od
vrátiti jeho ducha od bádání méně namáhavého,
avšak praktičtějšího, obecného to studia životů_
Svatých. Rád rozjímal příklady těchto lidí, kteří
rozmanitě Bohu sloužili: ti s pokorňou vytrval-_.
lostí a skrytým hrdinstvím, _oniskvělostí genia
a zjevnou. osvíceností; jedni' 1druzí stejně draho
cenni v očích Páně,..a ctěni v jeho církvi. .Každý
člověk “tehdejší doby tbužil z hloubi “srdce po
tom, by os1avil Ježíše Krista. Prosycuje se jas
ností božskou, již „Písma svatá osvěcují rozum
věřícího upřímně podřízeného, Kolumbus neob:
mezi! se na to, by se jen probíral knihovnou,

') Sv. Tomáše Aquinského.
*) Sv. Bonaventury.
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žil'životem mnišským, účastňuje se studií a roz
jímání Otce kvardiána, bohoslužeb a stravy řádové;
poznal ducha svatého Františka. Oblíbil si jeho
pořádek, jeho řeholiti šat.

A OtecJuan Perez zamiloval si zase v Krištofa.
Kolumbovi člověka právě tou silou, jakou již
obdivoval se v něm kosmografovi, básníkovi,
s'vrchovanému genin. Bez rozpaku pravíme: za—
mi'lo'val'si ho tím více, že jsa jeho zpovědníkem,
byl udůs'tojněn viděti nepokrytě víru, jež si zacho—
vala čistotu a _prostosrdečnost přes smělosti
u_čen03tia 'neobyčejnost ducha-. Mohl patřiti tváří
vtvář na“myšlenku-obSáhlejší než svět, pokorně
se Skiánějící-"před soudcem, jenž mohl roz'vázati
a rozhřešiti. Jakožto kněz přečetl jasně v hlubi—
nách této duše, jež aniž by to věděla,odhalovala
svou krásu tím, že odbývala. své chyby ve svá
tosti- pokání; obdivovali-se tak velkému geniu,
Spojenému s takovou pokorou. Žasl nad velikostí
tohoto muže neznámého, v němž vznešené vlast
nosti tak ladně s_edruží-ly, že zdálo se, jakoby
tvořily výhradnějednu jedinkou, kterou nažýváme
ctností. Františkán ten poznal v Krištoíu Kolum
bovi známku prozřetelnostníh'opředurčení.Právě
proto zajímal se o: jeho 'osud, & přilnul k němu
oddaností, jež' neskončila až s' ním:

V okamžiku, kdy Kolumbus měl ,opustiti
klášter de la Rabida, Otec 'Juan Perez [zácpatřil
ho- malým peněžním obnosem, a odevzdal mu
list naléhavého. daporučení - na jistého muže,
důležitého u dvora, na převora de Prado, Zpo—
vědníka královnina, jehóž dobrotivé zakročení
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zabezpečiti' mu mělo snadný přístup a příznivé
přijetí. Poněvadž Otec Juan de Marchena soudil,
že přes svůj šlechtický původ švagrová Kolum—
bova, žena chudého Muliara, nemohla by v Ijuelvě
dáti vhodného vychování mladému Diegovi,
svému synovci, chtěl\ se sám postarati o jeho
vyučení. Tedy pod touto střechou chlebem, oděvem,
knihami a láskou rodiny františkánské byl syn
Kolumbův vyživován, odíván a pěstěn ve svém
útlém mládí.

Host kláštera de la Rabida, maje od ny“
nějška- srdce upokojené a ducha volného ohledně
svého dítka, prepuštěn laskavě ctihodným kvar
diánem a doprovázen jeho modlitbami,- vypravil
se na cestu do Kordovy.

* *
"*

Náboženská revoluce španělská, v níž de
kretem stanoveno bylo potlačení klášterů, ohro—
žovala Rabidu příštím zrušením.Naštěstí štědrost
vévody de Montpensiera zachovala nám _skro'v
ničký ten klášter, v němž byla prvně přijata.
idea., zdvojnásobivší Svět.

Dne 11. března 1854 osvícený kníže ten,
infantka jeho důstojná družka a Obdivuhodná
královna Marie Amalie šli poutnicky, by navštívili
vznešený příbytek, jenž poskytl útočiště Kolum
bovi. Upadal tehdy.—v trosky. Bylo ihned roz-__
hodnuto, \by se opravil, a roku následující-ho
skutečně se Oprava provedla.

A tak, díky šlechetné této péči, obydlí
Františkánovo, kterého přátelství jeho zvěčnilo,



57'

bude zůstaven úctě našich potomků. Odvažujemev
se tedy tuto poděkovati Jeho královské Výsosti
za. tuto ochranu & blahopřáti mu z hloubky
svého srdce, že tak hodně pro Francii zaplatil
kultu velkých památek dluh, jež zapomenuIOv
vypořád'ati Španělsko.



KAPITObA (kW-RTA

I.

Kolumbus přišel plny naděje, opatřen listem,
—0d-něhož očekával výsledek jak rychly, tak účinny;__

Zdálo se, že neobyčejná.. důvěra, jíž požíval
.převor de Prado, osvobodí ho od „obyčejných
průtahův' a- že mu dovolen bude bezodkladny
přístup k Jejioh “Veličenstvům.

Avšak běda! přijetí této. osobnosti mělo

velmi hbitě rozptýliti. tento sen. Nejen že mu
,převor ničeho neslíbil, avšak ani mu nedovolil
žadné naděje a' neračil ho ani vyslechnoutj.
Fernando de Talavera, jenž mělbýti jeho pečlivým"
-předvoditelem před panovnické manžely, .stal se
první překážkouzdaru jeho záměru. Jakoby tento
-č10věk'byl vyvolen, by zkoušel bolestně jeho
trpělivost a jeho odevzdanostdo vůle beží.

Bratr Fernando de Talavera z řádu Jero
vnymitů,'převor u chrámu Panny Marie dePra'do
've Valadolidě a zpovědník královsky, nebyl snad
duchem obyčejným, jenž by zavistivě patřil na
Slavii bližního, nebo jenž by soustavně nepřátel-_
sky choval se vůči jakékoliv nově ideji. Stejně
obeznaly v literatuře i v iheologii, sampřed ně
kolika lety upřímně podporoval literární ruch,
podníceny Isabellou.. Moudrost jeho rad rovnala
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_sejeho skromnosti. Jeho vytrvalost v praci, jeho
bystré kombinace .rozmnožily důchody koruny
o třicet milionů maravedů. UproStřed lesku a
znadhery „dvora žil dale jakožto pravý řeholník.

Co o něm v_íme, nesvědčí nikterak o úzko
rprsbsti. Avšak jakkoliv učený- a zbožný byl
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města;-La _Babida.

zpřevor de. Prado, „nevyznal se v \mathem'ati'ce a
dve-vědách přírodních a nebyl schOpen posouditi

měco z—ko'smograňe'. Nejsa fysi'onomistou, soudil
—dle_zevnějšku,i' musel nutně se klarnati.

Vzezření--tohoto cizince neznámého, ch'ndě
ošaceného, jenž přišel bůhví jak do 'Špáněl'ska,
jehož- jazyku učil se někde v pře'dsíní'c'h, při—
cházejícího ku dvoru jedině s nahodilým do
;poručeníin mnicha, jenž sam nedavno vypraven
'byl do venkovského kláštera, vše to „neposkyto
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valo mu mnoho příznivého o člověku tom a ná—
sledovně o jeho projektu. Domníval se, že Otec

.Juan Perez de Marchena byl ošálen tímto blou
znílkem. A tak nechal svého chráněnce křehnouti
na schodech, v předsíních, v čekárnách, by zkoušel
jeho trpělivost, by znudil mu a zošklivil za
městnání čekatele a žadatele. Myslil, že mu tím
prokazuje službu.

.Možno z toho souditi, že převor de Prado,
jenž si předsevzal nemíchati se do této záleži
tosti žádným doporučením, sotva “byl nakloněn
k tomu, by zažádal o slyšení u_ královských
manželů pro tohoto Vlacha. Byl toho mínění, že
by se provinil proti Jejich Veličenstvům, kdyby
je připravil v jejich neodkladném zaměstnání o
několik okamžikův, jež měli věnovati dobro-
druhovi, kterýž maje so'tva kabát, přišel nabídnóut
jim království. Kolumbus musel tedy- trpěti a
zápasiti marně s předsudky toho, jénž měl mu
byti protektorem. Po dobu těchto beznadějnych
a. neplodných pokusů, vydav se ze všech peněz &
pociťuje krutě tísďú bídy, byl nucen, by seuživil,
znovu vrhnouti se na Opisov'ámrukopisův a na
zhotovování námořskych “map.

Ztracen docela uprostřed hluku v tomto—
nádherném a skvělém městě Kordově, proslulém
elegantními rozpustilostmi a svým přepychem,.
Kolumbus cítil, jak jest zapomenut, osamocen,
bez přátel, bez rodinných styků, vydán v šanc
nejtruchlejší Opuštěnosti, když nedbajíc jeho.
nouze, urozená panna, v jejímž sousedství byl:



ubytován, chtěla státi se útěchou v jeho neštěstí,
chtěla se s ním spojiti ve svazek nerozlučný.

Byla ze vznešeného rodu. Její původ pře
vyšoval velice její jmění a její krása převyšovala
její původ. Jmenovala se Beatrice. Zdálo se, že.
toto jméno, Dantem milované, schválně čekalo
na Itala. Doňa Beatrice Enriquezová příslušela
urozenému domu Aranů, jedné z nejstarších rodin
Kordovských, v níž ctnost přenášela se dědič
ností; bez ohledu na malé statky těšilat se úctě,
jíž nikdy samojedinému bohatství se nedostává.
' Skrblívbst historikův, často jejich mlčení
a vždy nepřítomnost Beatrice Enriquezové při
slavnóstních příležitostech, několik slov Kolum
bových na. jeho smrtelném lůžku, zahalených
cudným zamlčením, a hrubě vykládanýchr vše
to přivodilo proti ní všeobecnou předpoj'atost.
Vskutku, staří historikové, připomenuvše sňatek
Kolumbův, nemluvili dále o Beatrici Enriquezové.
To proto, že nebylo, ěeho o tom vypravovati.
Její skromnost, povaha její záliby, jejích obyčejů,
jež vzdalovaly ji od vznešených míst, kamž jí
jinak urozenost vstup dovolovala, její přilnutí
k ródnémn městu, z něhož se nikdy nevzdálila,
zabraňují, byChom ji sledovali v běhu jejího
života. _Její životopis obmezuje se na její sňatek,
jako její štěstí na její manželství. Žena křesťan
ská těšila se skromně ze slávy svého chotě a
nevynášela se tím před světem.

Co se týče Beatrice Enriquezovy, doklady
jsou stručné, avšak určité. Vyplývá z nich, že
byla z vysoké šlechty a velké krásy. Její jmění,



nerovnajíc'í se sice „jejímu postavení, zajišťovalo
jl nicméně neodvislé živobytí. Majíc však bratry,
jest pravděpodobno, že dle zvyklostí doby a země,
neobdržela věnem než „co jí zakonem patřilo“._
Sňatek Beatrice Enriquezovy slavil se v Kordově
ku konci listopadu 1486; Stala se matkou Fer
nanda Kolumba 29. srpna roku následujícího.

Jakoby toto spojení bylo prozřetelnostně'
připraveno, by připoutalo Kolumba svazky rodin
nými k" Španělsku, k oné zemi rekovné, jež se
stala druhou jeho vlastí. Popatřlme—li vážně,
v jakých okolnostech uskutečnil se tento sňatek,
překvapí nás podivný, výminečny raz jeho, stejně
výminečný, jako osud Kolumbův; objevuje se
v něm sloučeno neočekávané, velikost a utrpení.

Tato náklonnost byla mohutná. a :šlechetnaÍ
u Kolumba, dejemna a poetická. u Beatrice.

Nedbajíc svého šlechtického původu, svého
mládí, své uchvacující krásy, provdala se za muže
„tehdybeze jména, jehož rodina nebyla ani známá.;
be“z*výřečností, španělštinu ještě drmolilť; beí
mládí, byloť mu čtyřicet devět let; bez panictví,
bylt..vdovcem a syna měl na starosti-; beze jmění,
nemělt ani pozemku, anifdůchodu, ani movitost1;_
Zajisté jeho výrazné vzezření, ušlechtilost jehoj
podoby a jeho rozhovory prozrazovaly jeho- po
výšenost; avšak jeho oděv byl nutně chudý a
bez okázalosti. Jeho vlasy úplně zběle'né a.:
vrasky jeho čela neposkytovaly již těch vyhlídeť
na dlouhou budoucnost, jimiž“se vášeň tak ráda
šalí. Nadějí jeho jedinou byl pouzezaměr, třikrát
odmrštěny radami vlád; Bez jakékoliv pochyby:
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Aranové a Enriquezové kladli překážky tomuto
svazku, jenž je urážel v jejich dědičné pýše,
v jejich zájmech, v jejich předsudcích, ba i
v jejich rozumu, a musel se jim zdati méně
omylem srdce než poblouzením ducha. Nebylov
možno, by opomenuli zrazovati z tohoto sňatku,
Beatrici, představovati jí Kolumba, tohoto ne
známého cizince, jakožto odvážlivého chlubila
nebo blouz'nivce.= Musela ho obhájiti před na.-
m'ítkami Svých příbuzných, svych přítelkyň, opor—
-v_rhovatiklepy a výsměchem, .touto zbraní, jež
vždycky zatína všem choutkam a překonáVá.
rozhodnutí povah obyčejných.

Naopak zase, že intelligence tak pevné„ jak
“uKolumba pozorujeme, podlehla zápalu srdce,
krasa dony Beatrice byla zajisté velmi neodo-—
latelna, _a.její mravní vlastnosti tvořily zajisté
.s její osobností podivuhodné ladný celek. Jestli
však se .jí obdivoval pro její půvab, jistotně ne-—
zahořel k ní, než pro její náklonnost, a nemiloval
jí než proto, že ona jej milovala. Vděčnost, tento ».
ušlechtilý cit, jenž má. své kořeny v nejhlubší
lasce, sklonilavv něžné to jho muže, jehož nic ne—
mohlo podmaniti, pokud Se Uzavíral v rozjímání
nejobsáhlejší myšlenky o zemi.

Nebyl to nikterak sňatek smluvený, sňatek
peněz nebo postavení;, byla to čistá, nepřeko—
natelna náklonnost, silnější než ctižádost, zku——
šenošt' a neštěstí. Tento svazek byl tajemně
určen 'Kr-ištoíu Kolumbovi-jakožto vyšší-zkouška.
Bylo záhodno, by ji-miloval veškerou vroucnost'i'
svého srdce a pociťoval svrchované. kouzlo její-_
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bytosti, aby, až bude nucen rozhodně opustiti
.milovaný pohled a žíti dobrovolně v dálce &.od
loučení k vůli vyplnění svého úkolu, zjednáno
bylo větších zásluh jeho oběti, více vznešenosti
jeho sebezapření. Oběť a sebezapření! O těch
.nikdo nikdy nemluvil a nikdo snimi v historii
aneúčtoval.

Blaho, jež mu skýtala Beatrice, jako. po—
kušení, vstoupivší na drsnou cestu, jíž měl

„projíti, nemohlo spoutati tuto duši, cele“ pro
rniknutou svým posláním, aniž odvrátiti' ji od
_jejího nesmrtelněho cíle. Hned v Kordově ještě,
nedbaje čarovných pout svého svazku, neméně
vytrvale než před tím. pokračoval. ve svem bez

'-úspěšněm úsilí, by se “domohl slyšení- a aby se
»dostal- až ku královským manželům.

Konečně, vytrpěv mlčky v skrytě .mnOžství
:skIamaní a nepříjemností, docílil toho, že se se
mámil s bývalým nunciem apoštolským, Msgr.
-Antoniem Geraldinim. Tento hodnostář na prosbu
královnina přišel do Španělska, by ukončil vy

-chování infantky, její prvorozené dcery.
Vysoká. intelligence Antonia Geraldiniho při

:pravila ho ku přijetí velkých myšlenek. Ve věku
dvaceti dvou let ozdobeno bylo jeho čelobásnickým
zlatým vavřínem ža účasti a potlesku skoro celé
Italie. Jeho předčasná vyspělost ve veřejných
záležitostech nikterak neoslabila jeho šlechetného
ducha. Jakmile bývalý tento nuncius “poznal
Kolumba, pocítil k němu živou náklonnost a stal
se jeho přítelem, nedomnívaje se býti leda. jeho

,protektorem.
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Na jeho žádost velký kardinál Mendoza,první
ministr, přijal v jeho přítomnosti cizího plavcě.
Obeznalejší jsa v záležitostech než převor de
Prado a oceňuje lidi na první pohled, pochOpil
povýšenost Kolumbovu, jakmile jej spatřil. Vy
slechnuv jej, zamiloval si ho a- pojal tak vzne
šeně mínění o jeho osobě, že považoval za svou

_Kostel v Palom.

vainnost promluviti o něm před královskými
manžely; Tímto laskavým prostřednictvím domohl
'se konečně Kolumbus slyšení.

Přes- chudobu svého šatstva a svůj cizo—
krajný přízvuk objevil se bez rozpaků a bez
poníženosti' před panovníky. Důstojnost jeho tváře,
přísný půvab jeho chování “s ušlechtilou důvěr
ností- jeho řeči zaujaly jejich pózornost. Reklo
by se, že to přestrojený král rozmlouvá ,se sobě
rovnými. To proto, že zapomínaje na svou bídu,
všeoek- jsa proniknut svatostí svého cíle, po
vznášeje se k výšinám svého poslání, představoval.

Krištof Kolumbus. 5
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se jako legát Prozřetelnosti, „vypravený s posel—
Stvím“, dle jeho výrazu, k nejmocnějším z kře
sťanských knížat, a zvláště k nejhorlivějším Ve
víře, by jim předložil podnik, jenž by znesmrtelnil
jejich království „prokazaním službynašemu Panu,
rozšířením jeho “svateho jména a víry mezi tolika
národy“, kteří snad ještě nevěděli o Messiáši.
Oslaviti Spasitele, nésti evangelium, vzdělanost.
do krajin nejvzdálenějších, využitkovati tak moc
'časnou, to znamenalo připraviti si nehynoucí"
korunu na věčnosti.

Upřímně a jedině jen na tentO' nábožensky
důvod, spoléhal u královny kastilské. Výhody
politické a obchodní, jež vycenil před vladou-.
janovskóu, benátskou a portugalskou, zde “byly
uvedeny jen _jako'přídavkem; První 'účel—objevu,
oproštěného jakéhokoliv lidškébor zajmu, byla—
tedy oslava Spasitele, rozpjetí církve JežíšeKrist'a.
Hle, co historikové- až- do dneška pominuli
mlčením nebo ponechali v mlhavé změti-!“

Kolumbus, muž žádostí" na způsob-—Daniele,
všecekf prodchnut duchem Božím, věda —oněžné
zbožnosti králov'nině, a dosahnuv přízně její po
zornosti v odměnu za svou“ sympatií, "doVolil _
mluviti svému srdci. “Jeho vymluvnost r_pronikla
srdce Isabellino. Od tohoto prvního 'okamžiku
poutal ji, nevysvětlitelný zajem k tomuto cizinci,
jehož jasny“ pohled,“ čelo geniem ozářené, jazyk
plny vrozené vzletnosti a vznešenosti, přes mnohé
nesprávností a nedokonalosti v přízvuku, pro-—
zrazoval povýšenost a probuzoval v posluchači
důvěru .s úctou a vážností.
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Na králi bezpochyby jevilo . se též trochu
tohoto vlivu; avšak jeho povaha, plná. chladné
rozvažlivosti, vzpírající se jakémukoliv úchvatu
a nadšení, bránila mu', by se _hned neprojádřil.
Chtěl, by záměr založený na vědeckých předpo
kladech byl napřed vědou pověřen, i odevzdal
ho. na posouzenou sboru učencův, jejž měl převor
de Prado ustaviti a spolu jemu předsedati.

Muže ku“komissi té nebylo lze tak snadno
shromážditi, jak 'bychom se domnívali. V době
té' Kastilie měla malý počet kosmografů a dle
přiznání královského jistého historiografa nebyli
ani schopni. je tedy nebylo světských znalců
vesmíru, sezval převor de Prado theology.

Salamanka, kde dvůr trávil onoho roku zimu,
byla přirozeně místem učeného shíomaždění toho.
K ruce převora de Prado přidán byl ještě jakožto
přísedící jeho příbuzný, doktor Rodrigo.Maldonado
„de Talavera. Datum tohoto pamětihodného zase—.
dání nebylo historií dochováno... Nicméně dvě
zvláštní okolnosti nam dovolují, bychom je velmi'

přibližně určili. Bylo to v listopadě .1486._“
11

V ustanovený den Kolumbus objevil se před
svými soudci s velkým duševním klidem, přes
nekonečnou vzdalenost, jež ho oddělovala od
jejich idejí. ,

Jedni věřili pevně, že země jest nejobjem—
nější těleso celého viditelného světa, nehybným

510



střediskem vesmíru. Na základě toho zdálo se
jim zcela přirozeno, že slunce se kolem ní otáčí.
Země, obdrževši přednost hmotou svou přede
všemi hvězdami, samojediná byla cílem jich roz
ličných pohybů. Jiní zase byli toho mínění, že
země tvoří sploštěnou kruhovitou plochu nebo
ohromný čtverhran, ohraničený nesmírnou spou
stou .vody._ Tito, připouštějíce čtyřhranný nebo
kruhovitý tvar, stále však sploštěný tvar země,
vymezili sedminu pevného povrchu tohoto světa
pro moře. Oni zase, aniž by si sami nějaký přesný
system sosnovali, považovali jakoukoliv my
šlenku protivící,se názorům starých autorů za sen.

Mnozí klonili _sek náhledu, že theorie tohoto
cizince skrývá v sobě nebezpečně novotářství,
z něhož-.by se mohlo vylíhnouti nějaké kacířství.

Kolumbus sama sebe oslabil" a skoro od
zbrojil, dříve než se ujal slova, svým rozhodnutím,
že nezasáhne do tohoto rozhovoru jistými .vše
obecnostmi—aže neodkryje veřejně..ner0zvážnosti
vnitemý pramen svých přesvědčení. “Zpronevěra
Portugalska opatrnost jeho ještě “povzbudila i
u právamilovněho dvora Isabellina. 'Nehodlal na
kosmOgraňckých předpokladech budovati“ ne'
zvratněho důkazu svě soustavy. Předkládal pouze
důvody—podružné.

Přes tento shluk překážek Kolumbus vyložil
pevně základní _důvód'y, na nichž spočívalx jeho
záměr. Poněvadž. opíral se hlavně o vědy, shrň
máždění nemohlo sledovati daleko jeho dokazo
vání. Jedině řeholníci dominikánští od Svatého
Štěpána naslouchali mu pozorně a přížnivě.
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Někteří členové sboru doráželi na jeho vývody
velmi špatně volenými místy z Písma svatého,
a zkomolenými úryvky některých církevních spi
'sovatelů. Professoři „cathedraticos“ tvrdili, že
země jest plochá jako koberec a že nemůže býti
kůlatá, protože Žalmista praví: „Rozprostíraje
nebe jako .kůži“,- což by bylo nemožno, kdyby
země byla kulovitá. Namítali mu slova sv.-Pavla,
jenž srovnává “nebesase stanem rozvinutým nad
zemí, čímž jest vyloučena okrouhlost "světa.Jiní
tvrdilijžei když se připustíkulatostzemě, hledání
krajin obydlených na jižní polokouli jest snem
blouznila, protože druhá polovice světa byla
zaujata MOŘEMTEMNÝM,strašlivou a bezmeznou
to propastí; a kdyby na štěstí loď vypravena
v tomto směru dostala se až k Indům, nikdy
by odtud k nám nemohla přelětn'outi zpráva,
protože předstíraná okrouhlost země tvořila by
nepřekročitelnou překážku jeho návratu, necht
by byly větry. sebe- příznivější.

Když“odpovídal důvody ze zkušenosti a plan
vectví, odbyli ho autoritou Laktancia nebo
.sv. Augustina, odsuzujícím nesmyslně mínění
těch, kteří v_ěřína prótinožce a k posile cír
_kevních autorů sháněli svědectví spisovatelů
pohanských: vyjímali námitky z Epikura. a. váž
ného Seneky.

Rokování bylo příliš obsáhlé a dotýkala se
množství otázek" vedlejších, než aby se rázem
ukončilo.-'Po každém vykladu Kolumbov'ě _konal'a'
še tajná porada sberu, by- přezkoušela důvod
uvedené autority, a' aby připravily se odpovědi



a námitky k seZenínásledujícímu. Po dobu těchto
konferencí, jež se protahovaly do nekonečna, byl
Kolumbus hostěn klášterem sv. Štěpána. Domi.
nikáni pečovali o všechny jeho potřeby, šlechetně
ho zaopatřili, ba zaplatili mu i útraty jeho cesty.
Ještě dnes slouží ku cti klášteru jejich toto po—
hostění, jímž' tak důstojně se zachovali k poslu
_Prozřetelnosti, tehdy neznámému.

Kolumbus, pociťuje dobře, že v tomto sboru,
kdež- počet theólogů převyšoval velice počet ná
ímořníkův a kosmografů, nestačily by. vývody
„čistě vědecké jeho soudcům, rozhodl se, přes"
ne,bezpečí '_žebude podezříván z kacířství, pro
jednávati konečně i texty Písem a mínění VY—
kladačů. _

Zdá se, že“ 'v'roucnost jeho apoštolátu pro—.
měnila ho v očích jeho posluchačstva. Vznešenost
jeho osoby, jashost jeho pohledu, osvíce'nost-jeho
Ičela, pronikavá zvučnost jeho hlasu dodávaly
přes'vědčivéautority této řáči, neodolatelně pů
sobící na každou _dušipovýšen'ou._ Poesie _a ve-
lebnost svatých knih elektrisovalá jeho srdce;
energie jeho jazyka zušlechťovala _sevelikostí.
předmětu; i obrátil proti svým odpůrcůma skvěle
rozvinul tytéž posvátné texty, jimiž doufali do-.
kázati jeho odsouzení.

Uchovalo se v paměti jeho ušlechtilé chování
před “sborem.Mnozí z přístojících cítili se uneseni.
Mezi nimi první profesor theologie od Svateho
Štěpána, dominikán Diego de Deza, podjal se
jeho obhajoby a získalpro jeho věc první mistry
university.



Kolumbus získal si tak ne-li kvantitu 1), tož
jistě kvalitu 1) hlasů. Avšak duchové _úzkostliví,
tvrdohlaví a umínění scholastikové viděli v tom
notnou dávku domýšlivosti, když lecjaký námořník
staví se proti mínění sv. Augustina a Mikuláše“
z Lyry. Ba šířilo se jitření, jež mohlo se stati
nebezpečným v této zemi, v níž inkvisice, před
nedávnem zřízena, rozvinovala činnost svou bu
jarostí prvního mladí. Na štěstí nuncius, msgr.
Scandiano, věděl o všem,- co se dalo. Bývalý
nuncius Svaté Stolice byl přítomen. Jeho mladý
bratr, Alessandro Geraldini, tuše nebezpečí, vy
žádal si audienci u velkého kardinála Španělska.
Malo slov stačilo, by mu. dokázal, že nazor-y
Mikuláše z Lyry, byť by byl sebe výtečnějším
vykladatelem Písem, ba ani sv. Augustina, jak
koliv znamenitého ve ňlosdii' a svatosti, nemohly
býti autoritami „vkosmog'rafii.a plavbě, jež jsou
jinými předměty, než o jakých oni pracovali.
Míňění apdštélsk'ého nuncia, "velkéhokardinála
&;bývalého nuncia Antonia Geraldiniho zastavily
činnOst oněch prohňaných osočování,jichž si
již inkvisice začala všímati.
_ Dvůr nečekal na konec konferencí; opustil

salamanku 26. ledna 1487, by se odebral do
_AndalnSie.

Než 'se jaro otevřelo, sbor se rozešel, aniž
se na čem usnesl. Jednomyslně' záměr odsoudil,
buď jako přeludný nebo jako neuskutečnitelný.
Nicméně spisy, týkající se jeho jednání, nebyly

!) Kvantita, mnohóst, týká se počtu; kvalita, jakost,
týká se povahy, vlastnosti, zde ve smyslu dobrém..
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tehdy sepsány a dvom předloženy. Výprava proti"
Malaze zatlačila projekt Kolumbův do. pozadí.
Fernando de Talavera nemohl se-jím zabývati.
Jednak nezajímalo .ho to, protože nevěřil na.
možnost podniku; jinak zase musil provazeti
dvůr jakožto královnin zpovědník, přes to, že byl
právě povýšen na biskupa avilského; i bylo mm
velmi nesnadno sledovati ,.tuto záležitost, když
členové sboru se rozptýlili. '

_ Přes jalový výsledek přece konferenCemř
salamanokými vynikly znatelně učeností věda,
obrovské výhledy Krištofa Kolumba. Jeho záměr
zjednal si velikou známost v obecenstvu a-jeho
jméno jakousi“ populárnost. Od' tohoto dne dvůr
jal se pohlížeti' pozorněji;na tohoto cizince. Aniž
by“se na čem ustanovili, aniž by se več smlouvou
uvazOvali, do libosti mohli se ho dotazovati
_vprázdných chvílích, hovoříce radi o jeho plánu.
Kral zdráhal se sice vsaditi do podniku sebe
menší obnos, nicméně hýčkal jako zlatý 3911tuto
"myšlenku o zemích neznámých v. nejzazších
končinách Indů, o zemích plných koření, draho—
kamů a diamantů.

Zdá. se, že častěji byl „Kolumbus volali. ku
dvoru,

Šezúspěšně prosby, ustavičnů čekání a. zkla-a
mání naplňovaly všechny dnyroku následujícího.

A-přece jedině na něm záviselo, by'konečně
provedl svůj plán 'a dobyl ceny, již vysadil na
svůj objev. Král Jan II., jediný Portugalec, jenž
uhodl jeho genia, obratně navázal s ním Opět



styky. Kolumbus ve své odpovědi vyjadřiv bez
pochyby, by odůvodnil svoje odmítnutí, obavy,
že kdyby se ocitl jednou v rukou monarchy,
radci našli by záminky, by _sahlina jeho svobodu,
obdržel od krale vzkaz ze dne 20. března, ob—
sahujíčí průvodní list. Nadpis listu takto zněl:
„Krištofa Kolumbovi, našemu obzvláštnímu příteli
v Seville.“ Avšak Kolumbus, bez ohledu na tram—
poty, nedbaje svě netrpělivosti a běhu let, setrval
'nezviklatelně na svém odmítnutí.

Panovničtí manželé Opustili SaragOSuna jaře,
by se pokusili o smělý čin na území Maurů.
Během lěta povolali Kolumba ke dvoru, jak .po_—
tvrzuje poukaz na tři tisíce maravedů, vyplaceně
.po' jich rožkazu ze dne 1.6 června 1488. Zimu
stravili ve __Valladolidě,jejž' opustili v měsíci
únoru, odebravše se do pruniysloVěho města
.Medina del Campo, kdež chtěli přijmouti pcsel
ství, -__vyp_raven'ěk nim kral'em Jindřichem VIÍ.,
jenž si přál vejíti s _nimi ve spojenectví. Na. po-_
"čatk'u května odešli do Kordovy. V okamžiku
tom zdálo se jim, že jest jejich povinností, by
"konečně—vážně“byl projednán zaměr Kolumbův.

Zatím ještě jedna závada...
Odhodlali' 'se k Obléhání Bazy. Bylo k'd'obytí

tohoto města zapotřebí, by Se nepromeškal ani
jeden den dobreho počasí, nebot bylo jedno z nej—
silnějších, jež Maurové měli ještě ve své moci.
Znovu projekt Kolumbůvkoctl se na vahách.

Statečný tento Hestan, bez přestání. 'posil
ňovan jsa ve víře svě, vyrovnával odevzdaností
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do vůle Boží skoro osudnou, houževnatou stálost
procesů, jimiž bez konce prodlužováno bylo pro
vedení jeho podniku. Nevidíme, že by v tomto
beznadějném postavení si' zanaříkal, prozradil
sebe .menší. netrpělivost.\!

iu.

Obléhání Baz'y nebylo pouhým strategickým
výpočtem; obsahovalo předpóslední slovo křižá
ckých výprav. Od jeho úspěchu měl záviseti osud
Maurů ve Španělsku. Kolumbus chopil Se sveho
meče a odebral Se do pole.

Tu v řadách podřízených oddal se mlčení a
sloužil jak udatně taki pokorně záležitósti kříže..
Ba zdá se,že přispěl výtečnými radami pri ob
lehání. Avšak nedostatek jmění, jeho cizinství a
jeho zaměstnání námořnické, bránily radě '“trá—'
lovské, by jich použila. Různé pohromy _odpot
čátku, tažení a bouřlivé deště, spojené s nemo—'—
cemi, jež zmnohonásobovalnedostatek mnam.,
zastrašovaly přední bojovníky. Král hodlal již.
upustiti od obléhání ze strachu před záhubou.
Než se k tomu odhodlál, poradil se s královnou,
tehdy v Jaěnu trvající. Isabella mu v tom za
bránila, slibujíc opatřiti lidi, peníze, potraviny,
střelivo. Zastavila ihned v měStech Barceloně &
Valencii své klenoty, své zlaté a stříbrné stolní
náčiní a stala se hlavní zásobovatelkou vojska;
nikdo však nechtěl převzíti dodávky zásob a to



ze strachu před cestami a před nebezpečím
maurskych léěek a záloh. I vystrojila šest tisíc
zákopníků, by opravili rozjezděné cesty, nasta
věli mostů, přepravovali děla; najala čtyřicet
mezků a mulů a uspořádala pod ochranou ozbro
jenych družin pravidelný převoz, jenž zanášel
nadbytek a naději do prostřed stanů.

By podnítila zápal křesťanů, vypravila do
tábora dva Františkány, _kteří přišli ze Svaté
země, pověřeni byvše poselstvím, jímž se hrozilo.
sultánu 'egyptskému.
_ Přes dojímavá vypravování těchto řeholníkův

obležení vleklo se do nekonečna. Vše váhalo,
jakoby se 'nemohli odhodlati k útoku; v roz
kazoch byla nesouvislost. Nedostávalo se jednoty
a .ráznosti. Tó pochopila Isabella. 'i odebrala se
sama do tábora. Přítomnost tohoto velikého
Ívůdce změnila stav věcí. Náhlá“ změna zavládla"
v obléhajících. Od té' doby žádných osobních
hádek, třenic, odporu v- rozkaZech. .Rozmnožily'
se obléhací oko'p'y,'pOStupovalo se ku předu;
stráž „příkopů „byla b'děláv,útok pravidelný a “vy—
trvaly. Anive __dneani v noci neuplynula hodina,
'aniž by- dělostřelectvo- nebilo- do zdí městských
a neZtěžovalo.práce: opravné. A proto Maurové,
poStrašeni _touto;činností dósud neznámou v ob-.
_léhání, vidouce marnOst dalšího odporu,. jali, se
.vyjednávati.

Vzdáním Bazy hrůza rozšířila se po veške
rém islamismu, jásot však naplnil křesťanské“
Španělsko. Sevilla připravila skvělé přijetí 'obou
králů, kteří slavili triumfální vjezd do jejích zdí.
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Kolumbus viděl, kterak slavnost sleduje za slav
ností a kterak radovánky, smrtelně na něho
působící, vzdalují opětné konference, na něž čekal
déle dvou let.

Sotva panovníci si oddechli z únavy tohoto
dlouhého veselí, již opět sňatek jejich prvorozené
dcery, infanty-Isabelly s infante'm donem Alonzem,
domnělým to dědicem koruny portugalské, za
ujal jejich pozornost.

Nové slavnosti předcházely sňatku, jímž
v dubnu 1491-spojeni byli oba infantové. Skvělá
nádhera provázela a následovala tento obřad.
Zdálo se, _žeradovánky a zábavy nebudou míti
konce. Hostiny', turnaje, tance"v kostymech, noční
pochody v září osvětlení chlušovaly život a za
.tlaěovalydo pozadí nevčasnou vážnost vědeckých
rozprav. Jakou trpělivostí muSil býti zásoben
Krištof Kolumbus!

Bylo nemozne, by před návratem zimy znovu
se projednával předmět salamanckých porad.“ _A
pak, vždyť zpráva, již s_bor měl podati králům,
nebyla ještě zpracována. Kolumbus, věda dobře,
že královna _seneuklidní, dokud se Granada ne:
\octne pod panstvím kříže, nechtěl čekati na
přípravy k nové válce. Sjednoceným úsilím těch,
kteří ho milovali, dosáhl toho, že sbor dohodl
se určitě o jeho pláně.

Biskup avilský, Fernando de Talavera, před—
sedali-"znovu tomuto novému sdružení. Mínění
jeho se nezměnilo. ' Všichni členové sboru pro
hlásili jednohlasně, že záměr spočívá na klam—
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ném a smýšleném základě; nebot původce jeho
tvrdí pravdou býti, co jest nemožno.

Přes truchlé tyto závěry královna se ne
vzdávala záměru. Její genius nikterak neodsoudil
genia Kolumbova. Poněvadž však válka, již
hodlala podniknouti proti Granadě, vyžadovala
nesmírného nákladu, bylo Fernandu de Talave
rovi uloženo, by vyřídilKolumbovi, že vyčerpání
pokladu brání královně. pomýšleti teď na usku
tečnění jeho podniku; že však hned se. bude
zkoumati jeho návrh, jakmile válka se ukončí.

Po tolika letech oddaného čekání, vytrvalých
obchůZek, zklamaných nadějí, tato odpověď byla"
by ohrOmila a odstrašila kteréhokoliv jiného
ducha. Avšak Kolumbus, otu'že'n jsa strádánim,
uvyknuv' výsměchu, opovržení vznešené nevědo—
mosti, pevně snášel toto nové odročení. Chtěje
rozhodně, by Španělsko, jehož náboženská hor-»
'liv'ost a rytířská povaha vyvolávaly jeho nej
vnitřnější \sympathie, těžilo z jeho objevu, navrhl
provedení projektu jednomu z největších pánů
Kastilie, vévodovi Medinu-Sidoniovi, _jenž sám si
vydržoval loďstvo, přístavy, ba i armádní sbor.

Vzácné přijetí a—nabídka, že ho dopomčí
královně, to bylo vše, čeho dosáhl na osobnosti
té, tehdy velmi zaměstnané přípravami k příštímu
válečnému tažení. Rozsáhlost Kolumbových ná—
hledů přiměla ho, _žepatřil na jeho plán jako na
přelud a snad jako na vnadidlo„ namířené na.jeho
finance. Nedůvěřoval mu proto, že byl cizincem.

Mezitímšlechtic jistý, jménem Morales,správce
vévody Medina-Celi, jenž měl též mohutné loď



stvo, ponoukl svého pána, by se pokusilo podnik.
Kolumbus byl poprošen, by se dostavil do Port—
Sainte-Marie, města \příslušejícího vévodovi. Skvělé
pohostinství jej tam očekávalo. Vévoda Medina-.
Celi, velmi příznivě zaujatý vznešenosti jeho po-=
vahy, uchvácen jeho rozhovorem, pojal k němu
takovou důvěru, že dal sestrojiti hned lodě na
'cestu objevnou. Potom v okamžiku, kdy bylo již
vše ujednáno, rozmysliv se a boje se, by takový
podnik, učiněný v jeho vlastním jméně, neuvrhl
stínu na královnu, ucházel se o její svolení. Za.
tím účelem dopsal ji z Boty.

Královna byla povděčna vévodovi Medínu
Celimu za jeho povolnost a prosila ho, aby pos
stoupil toto vyzbrojení koruně se srážkou obnosů,
jež již vydal a jež se mu zaplatí po válce. Při
tom mu pravila, že nevětila příliš ve zdar tohoto
záměru, že však byla odhodlána zkusiti jej. —
Isabella vybídla tedy vévodu Medina-CeIihO,by
jí poslal Kolumba. Jakmile přišel, svěřilaho s tou
jemností taktu, jež ji tolik krášlila, péči Alonza
de QuintaniÍla, jehož ušlechtilost ducha, vzneše—
nost názorů, horlivost katolická, zasloužily si
velice cti takového pohostinství. Na to pak
častěji dala si královna Kolumba zavolati, hovo—
fila s ním o jeho plánu a ujišťovalaho, že po
válce mu. vyhoví. Avšak kdy se válka skončí?
Všichni Maurové Španělska viděli v Granadě
svou poslední baštu. Jejich obrana, připravovaná
již dlouho před tím, strojila se k zoufalému od—
poru. 'OdIožiti podnik, až válka bude skončena,
neznamenalo—ližto odkládati do nekonečna?



Rozpomínaje se v duchu svém na odklady,
odmítnutí, posměch, podezřívání, urážky, cesty,
tlachy služebných v předsíních, jež snášel mlčky;
vida, kterak život svůj marně utrácí v trapných
obchůzkách, by provedl své dílo; boje se, aby
Španělsko, slepé a hluché ke svým vlastním
zájmům, nevděčné k jeho oddanosti, nebylo pro
takovou umíněnost'vyděděno Prozřetelností z ve—
likých úkolů, jež mu určila, Kolumbus přestal
naléhati a dožadovati se. Spravedlivou nevolí
dmula se hruď jeho a srdce hořkosti překypovalo;
i setřepav prach se svých nohou vzdálil se od
tohoto dvora, kde trpělivost jeho tak těžce byla
zkoušena, načisto rozhodnut jsa odebrati se ihned
do Francie, by tam vyjednával s králem, jemuž
hod-lal—do'póruěiti svůj návrh.

Při odchodu svém z Lisabonu,—předvídaje
případ, že by Španělsko zavrhlo jeho nabídky,
Kolumbus, by hospodařil s časem, poslal svého
"bratra, námořníka Bartoloměje, by jeho jménem
předložil zálněr ten králi Anglickému. Od"té doby
nezvěděl ničeho o jeho cestě. Rozhodl se však,
že se nedá do řádného výjednávání, — myslilt,
že se již v Londýně počalo — až po výslovném
odmítnutí království 'velekřestanského.

Než opustil Španělsko, a to snad 'navždy,
chtěl dovésti do Kordovy ke své ženě 'Doni
Beatrici Enriquezové mladého Diega, syna z prv—
ního manželství, jenž zůstal v klášteře de la
Rabida v rukou důstojného Juana Perez-a, de
Marcheny, jenž se'uvázal láskyplně v jeho vy—
chování.— Přišel tedy do kláštera de “laRabida.



IV.

Nevyjádřitelná truchlost sevřela srdce otce
kvardiána, když zatloukl na bránu kláštera by
valý jeho host, jeho přítel, nesoucí na celé své
osobnosti stopu únav, došlé trpělivosti a bídy
po šest let snášené. Jakmile zvěděl, že tento
velký muž,. znavený zápasem proti opovržení
učencův a průtahy dvora, hodlá rozhodně opuštiti
Španělško a Obšťastniti svými ideami jiný národ,
jeho vlastenectví rozjitřilose právě tak jako jeho
přátelství. Třásl se pro 'svou zemi; bál se,_ že
uvidi ji nevyhnutelně zbavenu slávy a prospěchu,
jež by jí přinesl takový podnik. Prosil Kolumba,
by odložil ještě svůj odchod a aby si nějakýčas
u něho- odpočinul.

Juan Perez prosil svého přítele, svého žáka
ve svatém Františku ; nemohl byti odmítnut.
Ostatně tento pokoj kláštera působil zdárně na
Kolumba; potřeboval sebrati se. na du'chu', zota
viti se v Bohu od únav tohoto světa; osvěžiti
tam své naděje, upevniti se hlouběji ve“ svém
výjimečném povolání; čerpati v tomto prameni
tajemném nové síly proti“ opovržení a -'zápasům,
jež ho snad. ještě jinde očekávaly:

Až do té doby otec kvardián z"Rabidy při—
jímal samovolnou sympathií a předběžným pře
svědčením záměr Kolumbův. Posoudil jej po
střehem a uvěřil mu zcela sám, bez cizího vlivu.
Přece však když pozoroval,- že při dvojím za
sedání sboru kosmografů b'yly myšlenky jeho
hosta odmrštěny,jeho skromnost mu našeptávala,
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že se snad klame, že snad považuje své žádosti
a tužby za úsudky, za pouhopouhou pravdu; že
však věda, zbavená illusí a nadšení, potřela jeho
zamilované naděje. Než-li se ustanovil na těchto
pochybnostech, chtěl přezkoušeti jiným ještě
zrakem systém Kolumbův, iposlal hned do Palosu
pro lékaře Garzi'aHernandeza, mathematika velmi
obeznalého v kosmografii. Všichni tři radili se
o tomto plánu, předmětu tolika debat. Náhled
Garzia Hernandeza souhlasil úplně s míněním
učeného Františkána. Ukázalo _se, že "záměr jest
odůvodněn a že se dá uskutečniti.

Od té chvíle kvardián rabidský nezdržoval
'se déle prosbami a hádkami učenců. Teď bylo
třeba jednati, Otec Juan Perez rozhodl se, že
dopíše přímo královně. Avšak chtěj'e se" vy
hnonti tomu, by“jeho “list nepotkal _se s příliš
obecným osudem korrespondence vydané v' ruce
sekretářů, odhodlal se, že jej vloží do rukou Její
Výsosti přímo některou osobou oddanou. Posel
ství to bylo,:svěřeno váženému občanu z Lépé,
námořníka Sebastiánu Rodriguezovi, jenž svym
taktem a jistou obratnosti v předpokojíchdovedl
se vyznati ve stycích u dvora.

Dvůr tehdy byl v tábore vojenském; a tábor
následkem nehody právě se přetvořovalv město.
V noci "18. července ohen vzňal se ve staně
královnině _azasáhl všechny stany k veliké ra
dosti- Maurů, kteří velké __nad'ěje skládali v toto
neštěstí. By dokázala své nezvratné rozhodnutí,
že neustane v obléhání, dokud nepodrobí Gra—
nady, ' královna rozkázala, by se prozatímné

Wf Kolumba 6.
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útulky tábora nahradily kamením a dřevem.
Vedením kteréhos architekta armáda zbudovala
v několika týdnech opravdové město v podobě
kříže, jistotně nejpravidelnější a nejlépe seřaděné
v celém—Španělsku. Rytíři chtěli ozdobiti jménem
Isabelly tuto pamětihodnou improvisaci její smě
losti. Avšak skromnost královnina zabránila této
poctě, a přejíc si, by nové město neslo jméno
svého. původu-, nazvala je městem Svaté Víry
nebo-li „Santa-Fé“.

Náš námořník dosáhl svou obratnosti, že
odevzdal lišt kvardiána z Rabidy přímo své
panovníci. Fr'antiškán zjevil v něm nadbytečné
horlivost pro slávu Spasitelovu, své vlastenectví
a svou oddanost ke královně.

Ku konci čtrnáctého dne námořník objevil
se Opět v Rabidě, nes'a královské pcselství.
Isabella, děkujíc za úmysly. svého bývalého zpo
vědníka, zvala ho, by po přijetí těchto řádků
přišel k ní; zároveň splnomocnila ho od tohoto
okamžiku, by povzbudilnaděje Kolumbovyk oče
kávání nových zpráv-.- Tato slova královny za
hrnula radostí malý ten klášter a jeho ho.sta

Kolumbusběžel ihned do Moguer, by tam
poprosil výtečného jistého muže, Juana Rodri—
gueza Cabezuda o zapůjčení mezka pro otce
kvardiána z Rabidy, povolanéhookamžitě do
tábora před Granadu Její Výsosti. Cabezuda, jenž
'žil ve velmi dobrém sousedství s knězem Mar
tinem Sanchezěm, přítelem Kolumbovým, _pro
kázal mu milerád tuto službu. Dtec Juan Perez
de Marchena odešel tajně z kláštera, bez lucerny,
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něco málo před půlnocí, nedbaje nebezpečí, že
upadne do léčky nebo na některý oddíl plenníků;
projel srdnatě země nepřátelské, důvěřuje v pomoc
.Boží; a sp'ěchaje přišel bez překážky do města
Santa-Fé. '

Kterak nevzpominati vděčně při této pří
ležitosti na'toh'oto učeného Františkána, jehož
odvaha nebyla slabší jeho pokory? Odváživ se
pro Kolumba autority své přímluvy, Juan Perez
de Marchena vydal v nebezpečí život sv'ůj pro

podnik, jímž 'měla'býti rozhojněna sláva Kristova
a civilisace. Duší i srdcem přilnuv k plánu ob
jevu, nezasluhujeliž též naší vzpomínky a uzna
losti s nesmrtelným hostem, jehož mu poslala
božská dobrota?

"Ode dne, kdy, spatřiv Kolumba před-branou
svého kláštera, otevřel ňu toto skrovné útočiště,
otec Juan Perez neustal ho těšiti, za něho se
modliti, o něho pečovati. Sedm.roků neúspěchu.
neschladilo jeho vrouc'nosti a neoslabilo jeho dů
věry. A jak brzy uvidíme, protekce tohoto chu- ,
dého mnicha,ústraněného.na skále rabidské,byla
prespěšnější budoucímu objeviteliglobu než různé
jeho styky s velkými _tohoto světa, s pány _ode
dvora, mocnými vévody, kteří měli pHstavy„lodě
& armády.

Z toho, že královna vyslechla tento návrh
v podobném okamžiku a že tak vrátila se zcela

' sama k plánu, odsouzenému učeným shrémáždě—
ním, vyplývá, že byla velmi silně nakloněna to
muto podniku. Uprostřed peněžních tísni a ne
jistoty ohledně ukončení boje-zaměstnávati se ještě

6*
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plánem tím, tot význačným znamením, že srdce
její samovolně k němu lnulo.

Kromě kvardiána rabidského nikdo nebyl
lépe uzpůsoben k tomu, by vyložil věhlasné
Isabelli vznešenost Kolumbovu. Nebyl nucen “roz—
mlouvati toliko o jeho. zaměru; on samojediný
mohl zvěstovati předurčení a tak svaté úmysly
člověka, jehož Prozřetelnost k 'němu poslala

v odměnu za jeho život, by tím zvěčněna byla
jeho sláva.

A tak františkán dosáhl plného úspěChu.
Královna, aniž by se pamatovala na sbor

salamancky, nepřipomínajíc Si než chvály, jimiž
vynášeli Kolumba oba Geraldinové, veliký kar
dinál španělsky, professor Diego de Deza, Alonzo
de Quintanilla a Luiz de Sántangel a svěřujíc
se zvláště svým prvním dojmům; uložila otci
kvardiánóvi, by jí bez otálení byl Kolumbus
obeslán. Poněvadž ve své geniální předvídavosti
Isabella se dohadla jeho peněžní tísně v tak
.dlouho jalovych obchůzkách, chtějíc, by se mohl
.ošatiti lépe po svém přání, koupiti si jezdecké
zvíře a objeviti se důstojně u dvora, dala mu
vyplatiti dvacet tisíc maravedů ve zlatě námoř
ním jednatelem z Palos,alk'ad'em Diegem Prietem,
jenž je předal s listem Juana Pereza lékaři
Garciu Hernandezovi, __byje dodal Kolumbovi.

\:



KAPITOLa'A PÁTÁ

Zápas mezi křesťanstvím a půlměsíoem chy'lil
se ku konci.

Mluvilo se o příští kapitulaci, o vzpouráoh
. a bojích uvnitř města. Brzy také nešťastný Boabdi
musel vyjednávati o vzdání Granady.

V pátek 6. ledna 1492; v den Zjevení- Páně,
na slavnost Svatých Tří Králů, panovničtí man
žele slavili “slavný vjezd do Alhambry, kamž
nový arcibiskup msgr. Talavera, s _přísluhoučet
ného kněžstva přivítal je se slavným processím.

Vítězoslavné radovánky z dobytí nebyly ještě
ukončeny, kdy-ž královna dopřála Kolumbovi
slyšení. '
' Samo vzezření“ tohoto. ušlechtilého cizince,
s níniž ji sbližovalo tajemné společenství víry a
ducha, obrnilb ji proti nám'ítkám sboru salamanc
keho. Nebylo v této _schůzce žádného rozhovoru
o projektu,. ,protože nestavalo žadné pochybnosti
o uskutečnění. Královna přilnula k němu samo
volně, viděla v tomto muži ““vyššídůmySl; jevil
se jí bytostí výjimečnou.Jediná jeho přítomnost
prozradila jeho vnitemou velikost. Věřila v 'Ko
lumba. .

Protože plán „byl “přijat bez kontroly, bez
výjimky, nezbývalo, než stanoviti pevně výhody,
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jež se měly přiřknouti objeviteli, když by se dílo
zdařilo. Za tím účelem byla sestavena komise,

_jíž zase předsedal opatrný Fernando de Talavera.
Kolumbus měl se s ní dorozuměti a sděliti jí své
nároky.

Měl je _.předložiti bez obalu.

A tu tento muž, s ideou _svět všeobsáhle
objímající, vyjevil velikost nadějí svých“ cenou;
již určil na jejich uskutečnění. Komisaři slyšíce ji',
museli býti ohromeni. Takto ve skutečnosti vy
padaly hlavní podmínky, předložené tímto. cizin
cem korunám—aragonské a kastilsikě:..měl býti

místokrálem;

vrchním správcem ostrovů a pevniny, jež
měl objeviti;

velkým/ admirálem oceánu;
jeho hodnosti měly s_eděditi v_jeho rodině

právem staršinským.

Obdržel by královsky česetinu všech bohat
ství, perel, děmántů', zlata, stříbraark—vonnýchlátek,
koření, ovocea jakýchkoliv produktův objevených
nebo vyvážených do krajin, jež budou podrobeny“
jeho moói. .

Komisaři, vyslechnuvše takové nároky roz
hořčili senad jeho Smělostí.Pýcha těchto dvořanů
rozzuiila se při pomyšlení, že lecjaký Vlach,
z něhož Si tak často sti-opili posměch nebo jehož
litovali, zatím co on stydnul v předsíních, ucházeje
se o jejich.slyšení odvážil se dnes vymiňovati
si tituly, jež ho stavěly nad nejvznešenější domy
Španělska. Konference byla přerušena.



Hodláte se pozastaviti se mnou na okamžik
u tajemství této obrovské ctižádosti? Tajemství
dojemně, jež mu uniklo několik dní' na to v dů
věrné rozmluvě s královskými manžely, a jež prý
„vyloudilo jim úsměv“. Hle, jak se jevil ve své
prostosrdečnosti!

Krištof Kolumbus považoval již za- uskuteč
něný svůj objev zemí neznámých, jimž měl
zvěstovati ' Krista Spasitele. Předvídal nesčetná
nebezpečenství, hrozné překážky, práce nepřetržitě.
V oplátku na veškeré toto úsilí dychtil po skvělé
odměně, jediné, již považoval za důstojnou svého
díla, Zamýšlel 'pomooí pokladů, .jichž by dobyl
„svými objevy, vyprostiti "svatý. hrob .ze jha Mu
sulm'anů.. "Chtěl napřed zkusiti,_.zda;by 'se nedal
po dobrém vykoupiti; teprve když by se to ne
podařilo, chtěl na svůj účet vypraviti padesát
tisio mužů pěších a pět tisíc koní, ._byjvy'rvali
hrob Ježíše Krista izneuctiVání Mahomedovu. Chtěl
hned _pakpřepustiti vládu nad. Jeru'salemem svaté
"S'tolici, sám hodlaje obmeziti se na čest-, že by
byl' strážcem církve na prahu této zázračné
země, v níž se splnila naše. spása.

Komisaři ode dvora nemohouce dohadnouti
se vnitrnámyšlenky tohoto muže, neviděli v jeho
nároku leda drzou, nestoudnou domýšlivost, tak
opovážlivou jako jeho dobrodružný záměr na
ooeáně. Dle všeho ani se nepřeli s takovým vy
chloubačem a obmezili se pouze na to, že o tom
zpravili .p.anovníky

Fernando de Talavera, na'sáklý svými před
'sudky proti janovskému kosmografovi, představil_.-—



královně, že by vážné nepříjemnosti mohly vze
jíti Její Výsosti, kdyby vešla ve smlouvu k vůli
výpravě, jež byla odsouzena jako přelud; že ne
úspěch vystavil by je na posměch dvorům cizím
a zmenšil. by v jejich státech úctu, jíž si tak
hojnou měrou _dobylisvou moudrostí; že, ikdyž
by se připustil zdar, udělením privilegií “tak pře
mrštěných neznámému, zvláště pak cizinci„ byl
by se nevyhnutelně zmenšil v mínění obecném
lesk královského Veličenstva. Působením námitek
svého zpovědníka královna se rozpakovala. Dala
navrhnouti Kolu'mbovi podmínky. poněkud od
lišné, ačkoliv velmi ještě příznivé Bezpechyby
nabídly se mu jako v Portugalsku důchody, tituly,
správcovství, hódné, by ukojily kterékoliv jiné
srdce. Avšak Kolumbus _nepi'ijal žádné z těóhto
podmínek, a neslevil ničeho se svých. Co řekl,.
bylo řečeno. Již teď lpěl na svém královském
požadavku, jako panovník na svém slově. Ve
všech- svých stycíCh s hlavami libí-imovanými;
i tehdy, když příliš často jeho šatstvo prozrazo
valo jeho nouzi, jednal přirozeně svým vznešeným
rozhovOrem, jenž nesl ráz důvěrné důstojnosti,
s knížaty jako se sobě rovnými; teď, "když nad
cházela hodina, v níž se mělo splniti jeho poslání,
jednal, jak mluvil.

Hrdě ustoupil. _
Ani jeho chudoba, ani šest let strávených

u dvora španělského v neplodných obchůzkách,
ani běh času; jenž smrtí ohrožoval jeho záměr,
nemohly .ho zviklati. Více než osmnáct let strávil
v rozličných marných pokusech, a přece dal
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p—řednoStnovým, obtížným vyjednáváním s jlny'm
státem, než aby jednal na újmu důstojnosti svých
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Isabellinu. Zdálo se jí, že skutečně skoro krá
lovské požadavky Kolumbovy byly by cenou
příliš nepohodlnou, necht by byly objevy jaké
koliv.

Konference byla již přerušena; rovněž i vy
jednávání. Nemoha dosíci, čeho požadoval, ne
poddajný ve svém rozhodnutí, že ničeho nesleví
se svých práv, Kolumbus obrátil oko své k Francii,
jejíž král právě mu odpověděl. Bylo to .ku konci
ledna; nechtěl ztratiti již ani jednoho dne bez
úspěšným vyjednáváním se Španěly; jeho pod
mínky. byly nezvratné. Rozloučiv se tedy smutně
se svými "řídkými přáteli a osedlav svéh'o'mezka,
vydal se na cestu do Kordovy, kdež měl uSpo
řádati některé rodinné záležitosti, dříve než opustí
navždy snad Kastilii, stavší se srdci jeho druhou
vlastí.

II.

Kolem Isabelly, této hvězdy nových osudů
Španělska, kroužilo několik duchů vybraných,
kteří 'zrcadlili, jas její duchaplnosti. Milovníci
pravdy, zachovatelě spravedlnosti, toužící po slávě
Boží, vroucně záujatí pro velikost svě královny a
španělského národa, byh velice polekáni odjezdem
Kolumbovým; zdál se .jim nesmírnou, neporov—
natelnou ztrátou, jež měla snad přivoditi zemi
jejich hanbu a již by věčně musila litovati. Jeden
z těchto mužů, Luiz .de Santangfel, vykonavatel
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práv církevních v Aragonu, vymohl si bezodklad—
'nou audienci u královny. Strachuje se o slávu
zbožňované panovnice, nadšen jsa její horlivostí,
vyjádřil jí hořce, tonem výčitky a nářku své
překvapení nad tím, že by byla poklesla a ochabla
v- příležitosti tak snadné, ona, jejíž odvaha
vždycky byla nepřemožitelnou. Představil jí,
kterak podnik -tento zasluhoval její pomoci,
protože mohl tolik přispéti k slávě Ježíše Krista,
k triumfu církve a jenž tolik výhod sliboval
potomstvu jejího království. Připomenul jí, že
osobnost Kolumbova, jeho čistota, jeho víra, jeho
véda, jeho převaha nad kosmografy, kteří ho od
soudili, zasluhovaly víry; tím více, že nežádal
ničeho dříve, dokud by sám nedal.

Isabel-la, daleka jsouc toho, by se urazila
napomenutím Luiza de Santangela, jeho prud
'kostí a horlivostí, nebot dovedla oceniti pohnutky,
děkovala mu za jeho Upřímnost. V témže oka
mžiku objevuje se znenadání, Alonzo de Quinta
nilla,—jehož otnost _vzbuz0vala důvěru Úsilím
svým podporoval tak nepředpojatá naléhání Sant
angeloVa. V _téže době, na několik “krokův odtud.
v- kapli královniné, otec Juan Perez, klanéje se
před svatostánkem, prosí-lPána pro zásluhy umu-.
čení jehó božského Syna, by osvítil milostí svou
tak přímého ducha ISabelly. ..

Bezpoohyby Bůh ho vyslyšel.

Náhle' královna mění tvář; její pohled se
rozjasňuje. Tajemný okamžik Se odehrál 'v její
duši: Bůh osvítil její mysl; pochopila úplně Ko



lumba; uviděla, že člověka toho poslala jí Pro—
zřetelnost.

A tu neposlouchajíc, než svého vniterného
hlasu, jenž mluvil k jejímu srdci, děkovala za
úsilovne naléhání" těmto dvěma věrným služeb
níkům své slávy; a s důrazem nezměnitelného
rozhodnutí prohlásila, že přijímá podnik ten
na vlastní účet jako královna kastilská. Dodala,
že by' bylo přece záhodno poněkud věc odložiti,
protože pokladna následkem války jest vyčer
pána; že však, kdyby tento odklad je znepoko
joval, že by' použila svých komorních klenotův,
a že by se tak pořídil obnos, _jehož bude 'třeba
k vystrojení korábův a mužstva.

Ihned na to z rozkazu královny důstojník
tělesně stráže byl odeslán co nejhbitěji, aby při
vedl Kolumba. Dohonil ho na dvě míle od Gra—
nady, právě když vstupoval na most pinosský,
proslavený četnými boji, jež se tu odehrály. Praví
se, že po tolika protivenstvích a zklamáních, Se
rty staženými hořkostí, jíž překypovalojeho srdce,
velikán ten zdráhal se na. okamžik,_nehodlaje h'o
následovali. Avšak když zvěděl, co se bylo sběhlo,
když zvěděl o pevném rozhodnutí Isabellině, rek
náš- poslechl se srdečnou oddaností, tuše již
podíl, jejž v_jeho díle vyhradila Prozřetelnost
této 'ženě, jedině“hodně, by se stala jeho po
mocnicí.

Královna skutečně ujala se věci s rekovnou
opravdivostí. Bez ohledu na sbor kosmograíů, na
náhled své soukromé rady, na námitky sveho
zpovědníka, jemuž vždyóky byla nakloněna velkou



povolností; přes smýšlení krále, svého manžela,
jemuž vyhověti v každé věci za povinnost si
kladla a jehOž přání za rozkaz přijímala; nedbajíc
nepřízně okolností, zprotivení všeho, co ji obklo
povalo, Isabella odhodlala se a zavázala se slovem
tomuto cizinci.

Přihlědneme-li dobře k důvěře, jež tak náhle
a pevně zakotvila se v srdci královnině, zpozo
rujeme tu cosi vznešeněho' a tajemného, jako
podnik, jemuž se měla státi duší a protektorkou.

Otec Juan Perez, jenž překonav svou nechuť
ke hluku a okázalostemdvora, zůstal „v h_laholu
zábav a__radovánek, jimiž se oslavovalo dobytí,
by byl poblíž královně, a by tak mohl hájiti
slávy její a slávy církve podporováním svého
přítele, nyní ujištěn již o dobrém výsledku,
pospíšil si, by se uchýlil opět do své pokojně
klášterní cely.

111.

Při příchodu svém byl Kolumbus uvítán
dvorem s neobyčejnými poctami. KráloVna při
jala ho s takovými známkami blahovolnosti a,
uspokojení, že mohl zapomenouti na Okamžik na
minulá utrpení. V poslání Kolumbově nadešel
'rozhodný okamžik. Od nynějška královna stává
se samojediná duší a zprostředkovatelkou pod
niku. Obmyslný, zchytralý a nedůvěřivý král
aragonský ZůStává výpravě cizí. Dává své jméno
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a svůj podpis na skutky královny dle vespolných
smluv. Avšak každý dobře chápal, že podnik byl
proveden výlučně královnou'Kastilie', na její“útraty
a nebezpečenství. Také za jejího života jediné
Kastiliani měli právo usazovati' se v zemích, jež
by se objevily.

Ceho Kolumbus žádal, bylo mu. uděleno,
aniž by “z toho čárka byla vyškrtnuta. _

Avšak nutne formality k sepsání listin mezi
Aragonem a “Kastilii kvůli půjčce této koruně &
ustavičně starosti, jakých vyžadovala nová orga
nisace bývalého království granadškeho, nedo
volily králům až 17. dubna 1492, by podepsali
V'městě santaa-Feí-článkysmlouvy, sestavenepod.
jménem kapitulace sekretářem kabinetu, Juanem
de 'Colomou. _ _ _

30. dubna odeslána byla listina výsad—iKo
lůmbových. T__entoveřejný patent obsahoval, 'že
bude velkým admirálem oceánu s'těmitéž právy
a přednostmi, jióhž požíval. admirál Kastilie;
místokrálem; vrchnínr 'správcem všech .oStrovův
a pevnin, jež objevígže jeho—hodnostibudou-se
děditi ustaviěně “v jeho rodině.

8. května'k těmto “možným odměnám. krá—'
levna připojila “skutek plný přízně a dobrotivosti,
jmenujíc maleho Diega, prvorozeného. syna“ Ko
lumbova, pážetem královského :prince, s ročním
důchodem devíti tisíc čtyř set maravedů. 'Tato
pocta, tak hodná závidění, byla udělována pouze
dětem z “nejznamenitějších domů království.

Z pohnutek hospodárných pro vystrojení vý
pravy byl vyblednut skrovný přístav Palo'ský.
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Protože jeho obyvatelé byli zavázáni pod peně
"žitou pokutou .zaopatřiti zdarma koruně během
roku dvě karavely, 1)vyzbrojené mužstvem a vším
potřebným, bylo „jim přikázáno, by ve lhůtě de
seti dnů odevzdali je v ruce Krištofa Kolumba!
a pod jeho rozkazy. — Kupcům a zásobovatelům
tohoto výstroje _byly prominuty daně ze soli a
všechny povinnosti finanční. — Byl vydán rozkaz,
by byly odročeny veškeré žaloby a všechny soudy
proti těm, kdož se súčastní tohoto podniku,

12. května Kolumbus zjednav si slyšení na
odchodnou, čile odebral se do Kordovy, .by tam
Zařídjl vše potřebné s vychováním svych dítek.
Pravděpodobně tehdy příbuzný jeden jeho ženy,
„po'č'estny'šlechtic kordovsky“, Diegode Arana,
odhodlal se súčastniti se této odstrašující cesty“
přes MORE TEMNÉ

Za několik dní na “to dostal se “Kolumbus
do Palosu._

IV.

ÍOtec Juan de Marchefna, jenž otevřel. své
útočiště chudému a- neznámému cizinci, přijal.
s otevřenou náručí přítele, zahrnutého poctami
a plného nadějí, libě chutnal s ním první radostí
štěstí, na němž"směl míti největší úěastenství.
Kolumbus stal se zase hostem kláštera svatého
Františka. A jak uvidíme, přítomnost otce kvar

') Lodě.
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diana, nebyla mu tehdy méně prOSpěšnou než
v prvních dnech jeho příchodu 'do Rabidy.

Ve středu 23. května před polednem otec
kvardián sestoupil s kláštera“ s Kolumbem a. do
provodil ho do farního chrámu paloského, za
svěceného svatému Jiří. Zde, uprostřed zástupu
námořníků, v přítomnosti prvních měšťanů, Diega'
Rodrigueza, Prieta a Alvara Alonža Cosio, k vy—
zvání Krištofa Kolumba. jemuž stále po boku dlel
františkán Juan Perez de Marchena, veřejný
notář “František Hernandez slavnostně přečetl list'
Jejího Veličenstva, jímž se přikazdvalo, by vyda-Ii
dvě lodě,mužstvem a vším potřebným vystrojeně.

Ačkoliv přístav paloský měl zaopati'rti s_výťm
vlastním nákladem námořníky pod pokutou
deseti tisíc maravedů ve prospěch králevskěf
komory, panovníci 'laSkavě přiřknúli jim tutéž
mzdu jako na lodě válečné, jež měla se vyplatiti'

“čtyři měsíce před vstoupením na palubu, Kromě"
toho při návratu výpravy měli býti cavohozem
od :ostatního trestu, bude-li 'se jim_moci vydat'r
vůdcem výpravy vysvědčení dobreho chování '
Správa paloská jsouc k tomu kevšemu odhotna,
odpověděla, že poslechne těchto nařízení 3 pod
daností, jíž jsou povinni rozkazím královským,

Přece všakLjakmile se rozneslo, že se jedná
() plavbu k západu-, až dor MOŘE TEMNÉHO,
zděšení rozšířilo se pod každou střechu; hrůza
překvačila všechny l);árky MOŘE TEMNÉ! I nej
odvážnějším stydla strachem v žilách krev při
pouhém tomto slově.
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Dnes na výšinách našeho vědění neslušelo
by se, kdybychom se smáli tomuto strachu. V té
době byl přirozený a logický, protože zakládal se
na úvaze rozumově. Dalekohled nehroužil se ještě
“doetheru, by zpytoval prostor, by spočetl myriady
sluncí mléčně “dráhy, by vytýčil průměty pahrbků
luny, by stanovil počet, souputnic Jupitera a
Uranu, by rozložil trojnásobný prstenec Saturnův,
by se. zvážily hmoty, by se vypočetly různě
rychlosti světů, jež obíhaly kolem našeho slunce.
Složení, objem a váha země nebyly stanoveny.
Její podóba nebyla určena.

_ Jedni pravili, že jest plochá a podlouhlá, za
ní že pokračuje donekonečna nezměřitelnýoceán;
jiní zase tvrdili, že jest čtyřhranná, avšak ob- '
klíčená ledy a mořem bezmezným. Se vší roz-
hodností p0pírali se protinožci. Připouštěla se
_„pásmaneobydlitelná“. Následkem nedokonalosti
plavby byly výklady kosmografů roztodivně -a od—
porovál'y _si vespolek. Nepřekvapuje *tedy, že
tento zmatek...obrážel se i na int'elligencích. V mysli
stýká se neznámé s temným; a trny odstrašivě
působí na každou bytost smrtelnou. Myslelo se,
že chaos, Ereb, tajil se 'v nejzazších hlubinách
toho moře, jež kosmografově označovali jménem
TEMNÉ,protože dle nubickěho kosmograía, sherifa
Edrysihó a dle vypravování arabských plavců
_nalězají se v končinách těch „silně proudy, temně
vody a' málo jasnosti v ovzduší“._ Nejistota a
temnota vědy ohledně takoveho moře, jakoby
ospravedlňovaly toto pojmenování odstrašující.
Tam v MOBI'TEMNÉMvrážely na sebe pelagickě

Krištof Kolumbus. 7



bystřiny, tvoříce propastné víry, v jichž lůně po—
hrávali, si Behemot a obrbvský Levjathán, pro
vázení jsouce menšími obludami.

Všechna díla geografická přisvědčovalašpatné
pověsti MOŘE TEMNÉHO, neboť na mapách ko
smografů byly kresleny kolem těchto poděsných
slov: MARE TENEBROSUMstrašlivě obrazy, vedle
nichž kyklopově, lidožrouti, báječní nohově,
hippocentaurové -'honosili se dobráckou tvář
ností. — Arabští geografové, jimž koran ne
dovoloval repredukovati obrazy zvířat, obmezovali'
se na to, že označovali moře to pomocí znaku,
jehož pochmurná jednotka, aniž by zprvu od—
strašovala pohled, tím více potom rozrušila
obrazotvornost. Byla to ruka hákovitě zahnutá
a černá, ruka satanova! vyčnívající z hlubin na"
póvrch; a *každou chvíli přihotovená, by strhla
do prOpasti odvážné plavce, kteří nedbali nebe
zpečí vod BAHR—AL—TALMETU.

A nejen tato podmořská nebezpečenství .ohro
žoVala výzkumcez' gigantičtí odpůrcove mohli se ,
snésti i se vzdušných výšin.. V těchto prostórách
vznášel se na obrovských křídlech pták Rock,
jenž v "zobáku svém unesl ríejen člověka nebo
bárku, nýbrž i loď s veškerým "mužstvem &
ve výši k svému pobavení rozerval je ve
svých spárech, bý'je pak upouštěl kus za kusem,
lidi i věci, do hrozných vln MOŘE TEMNÉHO
Jistě stránky vážných autorů dosvědčují,žev té
době i. oni sdíleli obecnou tu víru. Právě v onom
roku v předmluvě knihy zakázané, jurista ' Fer

pando de Rojas mluvil s veškerou Opravdovostí



o ptáku Rockovi. Více než století po objevení
Ameriky vévoda z Arionu, místokrál mexický,
věřil, že v neznámých končinách Nového Špa
nělska žili orlové o dvou hlavách.

Vysvětlíme si snadno tuto víru a tento strach,
jestli si připomeneme, že tehdy nebylo ani jediné
mapy, jež by neoznačovala vyobrazením oblud
čím dál tím ohavnějších stupně sousedící s rov
níkem. Kterak lid a prostí námořníci-měliuniknouti
obecnému tomuto poblouzení? Vypraviti se do
MOŘE TEMNÉHOto znamenalo: dáti se sžehnouti
plamenům slunce, vrhnouti se do temnot chaosu,
býti zničenu Ve vzduchu nebo pohřbenu ve věčné
propasti černého oceánu. A neohrožení námořníci,
kteří navštěvovali Lisabon, nebo kteří plavili se
ku Kanárským ostrovům a k Azorům, nadobro
hrůzami těmi zdrceni, nebyli méně přesvědčeni
o nemožnosti, že by kdy se dalo přeplouti MOŘE
TEMNÉ, strašlivý BAHR—AL—TALMETArabů.

Zatím čas kvapem ubíh'al. Přes rozkaz krá
lovský a přes to, že Palosští veřejně osvědčili
poslušn0st, spráVa městská nezaopatřila dosud
žádné lodi.- Kotviště bylo úplně pusto. "Všichni
majetníci lodí skryli je do vzdálených zátok nebo
je přepravili do jiných přístavů, by se vyhnuli
úřední pohledávce.

Královna, zpravená o této překážce, odeslala
20. června do Palosu důstojníka tělesné stráže
Juana de Peňasola, muže energického, s plno
mocenstvím, by stihl pokutou dvou set maravedů
za každý den zpozdění ty, kteří by se vzpouzeli
provésti její rozkazy. Bylo mu uloženo, by

7.
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zabral na pobřeží andaluském každou loď a kaž
dého lodníka, vhodné k této nové službě.

Těžký zármutek padl tím na vlastníky lodí
a na námořníky. Vzpírali se, bránili se; k prosbám
připojovaly se sliby; avšak zbrojení nepokračovalo
rychleji. Přece však podařilo se Juanovi de
Peňasolovi. zabrati bezohledně loď, dobrou pla
chetnici, jmenem Pi'n tu, již měli dohromady dva
obyvatelé Palosu: Gomez Rascon a Cristoval
Quintero. Tito lidé myslili, že jsou ztraceni, oni
i jejich lod', celý jejich statek. Proklínali příchod
Janovana vychloubavého chvástala a pletkáře,
jenž ošálil moudrost královskou a vymámil rozkaz
k této. přenešťastné plavbě.

Zácpavači lodní &.tesaři předstírali nemoci
nebo se skrývali, by nebyli nuceni pracovati na
opravě Pinty. Nebylo ani dříví, ani koude'le,
.ani dehtu, ani provazů. Přísnosti Juana _de Pe—
ňasola nedařilo se lépe než domluvám Kolum
bovým. Bylo třeba třílodí; dosud měli jenyjedinou.
Chmurná jakási ro'zhořčenostzmítala již duchy;

V tomto kritickém postavení horlivost otce'
Juana Pereza přispěla k pomOci příteli a po
bouřenému lidu.

Františkán jest přirozeně sympaticky lidu
pro chudobu svého života a skrovnost sveho
oděvu. Jest jím milován, protože zjevně sám lid
miluje. Jeho prostosrdečnost jej vábí a jeho
obětovnost ho dojímá. Kvardián rabidsky' kromě
toho těšil se osobní vážnosti u námořníků. Vmísil
se mezi ně, žertoval o jejich strachu, _potěšoval
jejich rodiny, a svými slovy, svym přesvědčováním
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najímal i v sousedních přístavech. Horlivý
Františkán očekával od této výpravy, že rozšíří
království Ježíše Krista, že oslaví církev, a to
na prvním místě zavdalo podnět k této výpravě,
a že bude dobrodiním celému lidstvu. Cítil, jak
vhodně poznamenala královna, že Kristus chtěl
V. „oněch končinách oceánu splniti věci vele
důležité k službě Boží“. Ačkoli'vpodporoval hosta
z přátelství, záleželo mu při tom také 'na vlastních
ideách; katolicky činně súčastnil se jeho díla,
za čest pokládal si, že může spolupůsobiti na
jeho apoštolátě, uskutečňovati tak tužbyrblaženého
zakladatele řádu seraí'ického, jehož vroucí láska.
chtěla tomu„ by kázán byl Ježíš Kristus, jeho
kříž a jeho chudoba po celém světě. A proto
'Juan Perez pracoval zmužile a žité-"duše rád na
obrácení'bázlivců, na posilnění nerozhodných. Při
pravoval vystrojení korábů svým přemlouváním
a. autoritou své vědy..

Chodil hned sám, hned v průvodu svého
přítele, avšak všude, kde mohl. spatřen býti
Kelumbus, jistě nebyl daleko-těž kvardián rabid
ský. Zázračným Způsobem dovedl še rozmnOžiti.
Ohnivá. jeho činnost způsobila rozruCh po krajině.
Více než dvacet let svědkové vzpomínali jeho
horlivostí. I potom, když jméno. otce Juana Pereza
de Marchený vymizelo z některých pamětí, šat
františkánský nedopustil, bý sešel s oči. Nemohlo
se hóvoříti o odjezdu Kolumbově, aniž by se ne
mluvilo o jakémsi františkánovi, jenž ho všude“
doprovázel, všeho S' ním se súčastnil a všude
ho hájil a, zastával.



Avšak přes assistenci otce Juana Pereza
často strach, šlendriánství, pošetila povídačka
zvrtly přes noc výsledek jeho několikadenních
plaveckých kázání. Jsou důkazy, že v oné době
na pobřeží Andalusie mnoho hluku povstalo
s touto výpravou; jen o ní se hovořilo. Všichni
plavci považovali“ objev zemí v MOŘI TEMNÉM
za blaznovský nápad; právě proto žadný lodník
nechtěl se s Kolumbem vypraviti.

Kvardián rabidský podjal se tedy rozhodných
kroků. \!

V.

Byla tehdy v Palosu bohaté a vážená.rodina,
jejíž dům, který ještě do nedávna stál, zdál se
nejkrásnějším _vtomto malém městě. Příslušel
třem bratřím Pinzonům, všem velmi zkušeným
v plavbě. Juan Perez de MarChena Seznámil Ko—
lumba s nejstarším ze tří bratří, Martinem Alonzou
Pinzonem. Byl to muž theorie i praxe, obezn'alý
ve věcích námořních

Cesta přes MORE TEMNÉ, jež zastrašila
všechny plavce andaluské, nepoděsila tak Mar
tina Alonzoa Pinzona. Před nedávnem vrátil se"
z Říma, kam již po kolikaté volal ho jeho obchod.
„Přinášel si z této poslední cesty některé ideje,
jež ho připravily k povýšeným hlediskům Ko
lumbovým.

Martin A'lonzo Pinzon znal se soukromě
s jedním z knihovníků papeže Innocence VIII.,



o němž se pravilo, že Se velmi dobře vyzná
v geografii. Tento učenec ukázal mu mapu svě
tovou, na níž k západu byla vyznačena země
beze jména v širém. oceáně. Jako kvardián ra
bidsk'ý měl tušení o zemích neznámých, tak také
kosmograf papežské knihovny povznesl se snad
k témuž pojímání; :Ostatně v Říměidea Kolum
bova nemohla býti neznáma. Víme, že v době
jeho korrespondence s Toscanellim tento navště
voval dvůr papežský. Právě z tohoto hlavního
města světa křesťanskéhoučený Florentan napsal
svůj druhý list plavci janovskému. Nelze věřiti,
že Toscanelli, sídle v Římě, by rozšířil své vědo
mosti kosmograňcké, vyptávaje se na země vzdá
lené, choval v tajnosti tento odvážný záměr, jímž
měla se objeviti nejzazší Asie, a to cestou
k západu.

_Tento_projekt, jenž měl tolik církvi prospěti,
nemohl' býti lhostejný nástupci “knížete apoštolů.
Po několik let již“ svatá Stolice byla uvědomo—
vána o idejích Kolumbových. Tento úmysl za—'
jímal tím více svatého Otce, že byl vnuknut jeho
"krajanovi. Pozdější stýkýrKrištofa “Kolumba do
kazují, že předem. s_dělil mzhodnutí svoje hlavě
církve a vyprosil si požehnání pro své—práce.
Stálá- tradice v Římě še v tom smyslu upevnila.
Řím ještě za našich dnů to připomíná. Rodina
papeže Innocencé VHI. věděla o zájmu, jímž ten
osvícený "velekněz obíral se plánem Kolumbo
vým ; právě proto dala vepsati na jeho náhrobek
důvěrné účastenství Innocencovo v objevu, jehož
se zde na zemi bohužel již nedočkaL



Právem nepronašíme nižadné pochybnosti
proti této mapě, na níž poznamenána země,
jež se měla teprve odkrýti. Takové označení
mohlo existovati následkem onoho tajemného po
pudu velikých věcí, kterýž jest vlastní římské
církvi, nebo jako důsledek a svědectví předběž
ného sdělení idejí Kolumbových, přímo tak po
drobených nejvyššímu veleknězi.

Nechť tomu jakkoliv; když Martin Alonzo
Pinzon vrátil se z Říma“ a vešel ve styk s Kri
štofem_Kolumbem, jenž tam byl znám, všeChny
nesnadnosti odpadly.

Zpráva o geografrckém sdělení bibliothekaře
papežova potvrdila uznaní, jehož se dostalo idejím
Kolumbovým apoštolským nunciem, velkým kar
dinálem Španělska a františkánským kosmo-*
grafem Juanem Perezem de Marchenou. To, že
kněžstvo bralo v ochranu záměr cizincův, za
ručovalo nejvíce jeho pravdivost. Jali se mu.
všeobecně měně nedůvěřovati.

Brzy se rozneslo, že nejstarší ze tří Pinzonů,
obecně nazývaný seňor Martin Alonzo, zamiloval
si projekt Janovanův. Ba.dodávalo se, že předse
vzal si. podstoupiti dobrodružství to na Ni n ě,
“hezké to lodi Vincence Vaňeza Pinzona, nejmlad
šího ze. tří bratří, jenž co nevidět měl se stati
velmi proslulým námořníkem. Vskutku tři Pin
zonové podepsali smlouvu s přítelem otce Juana
PereZa. Jejich příklad napomáhal podivuhodně
působnosti kvardiána rabidskěho. Většina _namoř—
níků počala se _upokojovati.



Veliký byl úvěr Pinzonů v Palesu. Seňor
Martin Alonzo vedl obchod s potřebami- k vy
stroji lodnímu a k zásobování lodí; byl hlavním
dodavatelem námořnictva v tomto přístavě. Jeho
jmění, jeho vědomosti, starobylost jeho rodiny
stavily- ho v čele předních města. Od té chvíle,
aniž by Juan de Peňasola musil znovu přísně
zakročovati, Palos nabídl k dostiučinění své ro—
botě jakožto dmhou karavelu jakousi malou
karaku, sestárlou na moři, jménem „La Gal
lega“, poměrně velikou, hrubou a těžkou, ale
velmi pevnou. Ačkoliv ne příliš způsobilá- ke
službě, k níž ji určili, ani Kolumbus, ani bratr
Juan Perez, jeho rádce, neodvážili se ji odmít
nouti ze strachu, že by se prodloužily odklady,
již tak velké jich netrpělivosti. Mala karaka
Galle g_a byla tedy přijata za karavelu; &.hned
jali se ji vystrojovati; Ba Kolumbus ji vyvolil,
by 'na' ni vzty'čil svou velitelskou vlajku. Jenže
prvně změnil její jméno, by ji pokřestanil; po—
_staviv ji pod zvláštní ochranu svaté Panny, dal
ji posvětitia nazvalji Santa-Maria.

Uprostřed příprav Krištof Kolumbus žil dále
životem žáka řádu seraňckého. Nevycházel z klád
štera než z- nutnosti, zabyvaje s'e péčí o' svou'
“duši a cviěe se v dokonalosti křesťanské. Svě
dni trávil na modlitbě a v rozjímání tajemství.
Usiloval o to, aby se stával méně a ..měně ne
hodnym dobrotivosti Boží, jež ho ráčila vyvoliti
„k neporovnatelněmu dílu mezi lidmi. Neznepo
kojoval se průtahy, hrůzami, nedobrou vůlí města,
ačkoliv nakupily se k odjezdu tak vážně pře



kážky, že ani autorita královská'nemohla' jich pře
_konati.

Kromě zmíněných překážek připadl'Kolumbus,
když tak jednou objevil se ze svého klášterního
zátiší uprostřed dělníků, na zařízení, vymyšlené
Gomezem Rasconem a Cristovalem Quinteroem,
by “unikli svou lodí plavbě této,. jež jim tolik
strachu naháněla. Kormidlo P i n ty totiž takovým
způsobem upevnili, že dřeva, teď sice“řádně za
čepov'aná, byla by se uvolnila & rozkloubila při
prvním nárazu .vln. Kolumbus chtěl je přinutiti',
by znovu/"se dali do práce a "to předělali; avšak
tesaři a. ucpavači' se. skryli.

A tu neunavný—františkán nové služby pro-,
kázal světu, pohnuv dělníky k dílu a povzbudiv
je spasny'm napomenutím.

A tak konečně přičiněním bratří PinzOnů,
kteří tím 'bedlivěji bděli nad výstrojem, že se
samivelice zajímali o úspěch výpravy, důstoj
níka tělesně stráže Juana de Peňasoly, jenž zůstal
ustavičně v přístavě, by uspíšil odjezd,. horlivostí
otce Juana Pereza Stalo.se, že ke konci července
tři ty lodě byly s to, by vypluly na —m0ře.

—u

VI.

: Dnes žádný admirál neodvážil by “se na
dalekou cestu na podobnych urkách.') Avšak po
něvadž;až na Santa-Mariu oběkaravelyhono

1) Druh lodi mořské.



sily se výbornými podmínkami, by se mohly
přiblížiti k břehům, protože mužstvo, výzbroj i
zásóby dostačovaly, Kolumbus shledal dle vlast
ních slov, že jsou „velmi vhodné k podobnému
podniku“ ; slovy těmi však více mínil personál
výpravy, jejž tuto v krátkosti vylíčíme.

Na Santa- Marii pluli dle řádu předností:
Údtyhodný Diego de Arana, velký Alguazill)

loďstva, synovec Kolúmbův se strany jeho man-'
želky; Pedro Guttierrez, dozorce královského
nábytku, vedoucí účty koruny; Rodrigo Sanchez
ze Segovie, přezvaný panovníky V e e d o r,=) kon—
trolor výpravního vyzbrojení; Rodrigo de Esco
vedo, královský notář, mající sepsati. při příleži
tosti protokoly; bakalář Bernardín de Tapia,
historiograf výpravy. _

Po nich v hodnosti důstojníků řadili -se ná—
mořníci: Per Alonzo Niňo, pravý to vlk mořSký,
Barthélemy Roldam, spíše podnikavý obchodník
..n'ežvoják.; Fernand Perez .Matheos, duch fnepo
-':kojný a .závistivý; Sancho Ruiz, vášnivě službě
“oddaný; Ruy Fernandež, dobrý důstojník; Juan
de Ia Cosa, příjmím' „Biskajský“, 'óbeznalý jsa
v theorii a hydrograf instinktem. Následuje tlu
močník výpravy, obrácený. žid, pokřtěný na“jméno
Luiz de Torrez, jenž. uměl latinsky, hebrejsky,
řecky,arabsky, kopticky, arménsky; potom znalec
kovů Castillo, zlatník sevilský.

Zdravotnictví obstarávati měl jistý mistr
Alonzo, lékař nevalné zručnosti, a velmi debrý

') Dozorce.
') Kontrolor.



chirurg mistr Juan, roztomilý a soucitný u ne
mocných. Muž neohrožený a skromný, statečný
Diego Mendes, František Ximenez Roldan a Diego
de Salcedo, “přiděleník osobním službám 'Kolum
bovy'm jakožto panoši, zaujali místo se dvěma
svými přáteli, dychtivými po neznámém, pOblíž
velké kajuty.

Kromě Jacomo-a, mistra plavby a “mistra
v lanoví, jenž byl z Janova, byli tu ještě mistr
tesař, mistr ucpavač, zbrojmistr, mistr bednář,
lodníci a plavčíci počtem čtyřicet; mezi těmi byl
jeden Angličan. jménem Tallarte de Lajes, Irěan
nazvaný William Ires, dva Portugalci a Majorěan
Šebestian; dohromady se sluhou a dvěma kuchaři
šedesát šest o'sob.

Slušno “poznamenati, že mezi mužstvem
Santa-Marie nikdo nebyl z Palosu; všichni
byli .odjinud, většinou ze Sevily nebo z provincie
Huelvy. Za to však. na větší z obou karavel, na
Pintě; důstojníci a lodníci byli všichnirz obyvatelů
palos'kých, buď příbuzní, buď přátelé, buď sou
sedi Pinzonů.

Nejstarší Pinzon byl kapitánem na výborně
plachetnici Pintě. Za důstojníky měl svého
bratra- Martina 'Pinzona, svého bratrance Juana
de 'Ungria a Cristobala Garcia Xalmentia; lékařem
byl Garcia Hernandez z Palosu, přítel kvardiana
rabidského; dozorcem nad potravinami byl- jiný
Garcia Hernandez z Huelvy rodem, umíněúě za
měňovaný od“historiků _spředešlým. Se všemi
ostatními páčilo se mužstvo Pinty na třicet
mužů, důstojníky v to počítaje.
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Roztomilá, hezounka rychloplavkyně Niňa,
jíž velel Vincenc Vaňez Pinzon, obsazena toliko
dvaceti čtyřmi muži, nesla ostatní spojence,
přátele a sousedy Pinzonů.

Nemožno pochybovati, že by Kolumbus,
ukončiv přehlídku svého mužstva, nepronesl
k němu dle obyčeje řeč a že by, nepovoliv ná
tlaku svého srdce, nepromluvil k nim o Bohu,
do jehož rukou měli všichni poroučeti své duše..
Nechť bylo rozhodnutí těchto .mužův jakkoliv
srdnaté, přece, když přiblížil se okamžik odjezdu,
veliká starostlivost zmocnila se jejich duchů.
Blízkost nebezpečí v podobné “výpravě obrátila
srdce k Otci milosrdenství. Každý dbal toho, by
se smířilss Bohem, by se vyzpovídal a by dosáhl
rozhřešení svych chyb. Načež odebrali se pospolně
v procesí do kláštera rabidského s vůdcem v čele,
by 'tam vzývali Boha o pomoc a aby se postavili
pod zvláštní ochranu svaté "Panny.Vysl'echlimši
svatou, “přijalinejsvětější Svátost oltářní z-rukou
otce Juana “Pereza de Marcheny' a .v pořádku
svědomitém vstoupili na koráby.

Byl to obraz dojemný a truchlivy. Celé město
Palos .sdílelo' dojmy námořníků; mnoho slzí p_ro
lilo se v kapli svaté Panny.

By se využitkovalo prvního větru západního,
jenž co nevidět »měl nastati, nesmělo mužstvo
již opustiti lodě. Žádnému důstojníku nebylo do
voleno přespati na zemi. Již vlála vlajka k odplutí.
Kolumbus rozkázav, by přiběhli Zpravit ho, jak-—
mile by se ohlásil vítr žádoucí, ujal se teď svého
mladistvého 'syna Diega, jehož mu' vydal jeho



šlechetný vychovatel Juan Perez, a svěřiv ho
dvojnásobně péči dobreho kněze Martina Sanchaza
a Rodrigueza Cabezuda, jenž přichvatal z Moguer,
by .mu dal s Bohem; poručil jim, by dovedli toto
dítko do Kordovy k jeho ženě Doně Beatrici,
kdež mělo býti dokončeno jeho vychovaní; sam
vrátil se do cely kláštera rabidskěho.

Zda se, že od tohoto okamžiku neměl jiných
styků kromě se ctihodným Juanem Perezem de
Marchenou. Bázeň před nebezpečenstvím neza
městnavala jeho ducha. "Neznepokojoval se již
lidmi, avšak ohýbal se pod břemenem sveho ne—
smírněho poslání. Měl odkrýti tajemství, snad
strašlivá. tajemství, urvaná. z dosahu lidské zvě
davosti od stvoření světa. Svůj čas trávil na po
radách s Bohem, poslouchaje ho,. očišťuje srdce

_svě, by zasloužil býti chrámem Ducha svatého.
Dechem Písem svatých rozpínala se jeho intelli
gence. Cítil, že jest určen k úkolu většímu snad,
než jakým kdy pověřena byla bytost smrtelná..
Měl splniti apoštolát neslýchaný, nésti kříž přes
MOŘE TEMNÉdo krajů neznámých, a uvésti ve
styk dědice rodu Jafetova s jejich bratry v pra-.
dávné minulosti ztracenými, z rodiny Semovy.

Duše' jeho, vhroužena v tišiny tohoto pokoj
ného kláštera,. kdež" setkal se s tolikerým ne
očekávaným povzbuzenIm, rozpínala křídla _a
věrou prostou, upřímnou a vroucí vzlétala k Bohu;
vznešenost jeho moudrosti, vzrůst jeho vědění
nepřekáželynijak'něžným výlevům jeho zbožnosti—
a čistotě jeho bohoslužby. Rozjímaje svou oblí
benou knihu, evangelium svatého Jana, vznášel
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se jako orel pathmoský do výšin Slova, skrze
něž vše bylo učiněno. Jeho duše něžně milující
dlela na modlitbě a rozjímání po všechny oka
mžiky, jichž nevyžadoval kůr; nebot sledoval
bedlivě pravidla řehole svatého Františka.\!

VIL

V noci dne 3. srpna o třetí hodině pojednou
probudil se Kolumbus šuměním sosen, jichž
vrcholky pozemní vánek počal kolébati. Jemný
sluch námořníka poznal hned očekávaný vítr. ,

Toho dne byl pátek. '
Pátek, považovaný za neblahou věštba a za

předmět pověrčiveho odporu u námořníků, stal
se naopak tomuto vroucímu křesťanu šťastnou
předzvěstí; neboť to byl den spásy; byl to den
osvobození svatého hrobu Francouzem—Gottfriedem
z Bouillonu; toho dne vzdala se Granada, toto
palladium mahomedanismu na západě. Pátek.
zdál se tedy Kolumbovi dnem od Boha určeným.

Bez jakekoliv pochyby opustiv ihned svou.
Celu, šel a sám zaklepal na dveře ctce'kvardiána;
brzy na to probudil tento bratra vrátného, by šel
rozžehnout svíce oltáře a by vše připravil ke
mši svaté. Málo okamžiků na to hlídka nakara
velách mohla Spatřiti v tuto neobvyklou hodinu,
kterak září skrze borovice vysoká okna chrámce
rabidskeho. Zatím co řeholníci svatého Františka
pochutnávali si na pokojném spánku, Kolumbus



vešel sám pokorně do kaple Matky Boží. Otec
kvardián, oděný kněžským hávem, vstoupil k oltáři,
by obětoval vznešenou tu oběťna úmysl až dotud
neslýchaný a snad jediný od ustanovení nej
světější Svátosti oltářní. V okamžiku přijímání
Kolumbus přiblížil se k svatému stolu a přijal
p'osilu chleba andělského; Po díkůvzdání vykročil
bez hluku. z kláštera, stále doprovázen otcem
Juanem Perezem de Marchenou.

Po těchto svatých výlovech jest zapotřebí
sehrání na mysli; mlčení jest sladkostí. Slovo
by jen porušovalo vnitřní tento klid; a.není v jeho
moci, by jej opět zjednalo. Jest pravděpodobno,
že Sestoupili, pbhrouženi do "svých myšlenek a
mlčenlivi, po svahu na pólo divokém, po němž
s'ejpřichází. do Palosu. Poslední hvězdy skvělý
se ještě na. obloze, první záblesk zoiy svítal- na
východě ; ranní větřlk rozléval l_esemhořké vůně
borovic,—aroma dymiánu a. levandulí,_probuzených
v temnotě. stezky jich kročeji; 'pbslední"paríumy
země/Evropy, __jež měly osvěžiti prsa 'Kolumbova,
překypujíclho „štěStím „avelebnm1 důvěrou vÝ—Boha.
“Přišli tak p_oSpolu do městečka. PaIOSu:

Jakmile se Objevili, hlavní lodice Santa
Maria přiblížila se ku. břehu, by prijala vůdce.

Hlas l_odníků v službě .a píšťala lodních
mistrů, "rozkazují'cí, by se vše připravovalo k od
plutí, probudily sousední domy. Okna a dvéře se
rázem otvírají.. Křik: Odjíždějí! Odjíždějí! brzy
zavzněl na tomto konci města. Matky, ženy, dítky.
přibíhají na. pobřeží s pláčem; rodiče a přátelé

Krištof Kolumbus. 8



vsedají do bárek, by se přiblížili ke karavelám,
aby upozornili na sebe ty, jichž snad už neuvidí.
Kolumbus, přitisknuv na srdce své františkána,
k slzám dojatého', dal mu mlčenliVé s Bohem a
vskočil do člunu, jenž ho okamžitě ,dopravil na
koráb Santa-“Maria.

Velitel, přijatý na Své lodi s pocta'mi přede“
psaným'i řádem. admira'lity kastilské, vstoupil na
můstek admirálský" a obhlédl' bystrým zrakem
Veškerá Opatření. Zahoukli lodníci na kocábk'y
obyvatel města, by se Vzdálily... Velká tíseň se
vřela srdce a útlak veliký padl na prsa. všech.
V několika minutách všechny lodice byly vy
taženy na l_;oďkotvy byly již uvolněny,vytaženy
& z'avě'seny na přídu.

Svinulase vlajka kodjezduSanta- Marie,
by se vztyčila královská kerouhev loďstva. Jakožto
věrný odznak zbožných citů KOIumbovýcha sku
tečný účel jeho cesty, byl prapor tento pravou
korouhví kříže. Nesl obraz našeho.Pána a Spa
sitele Ježíše Krista, přibitéh'o na dřeVě_s'páSy,
zatímcos velkehostožáruPinty a Niny vlály
pouze korouhve. pro výpravy 'obekÍe, s křížem—
zeleným mezi královskými iniciálami, 1)nad nimiž.
vznášela se koruna. \

A :tu Kolumbus, ._.-jasným"hlasem pozdraviv
dav tlačící. se na pobřeží, potom pokynu'v rukou

k poslednímu „s Bohem“ svému příteli. Juanu
PereZovi, zaujal místo na svém můstku, a všecek
proniknut důstojnosti sv'eho podniku, převládnuv

1) Začáteční písmena..

'



hlasem svým nad“ zmateným hlukem tří lodí,
rozkázal VE JMÉNU JEZÍŠE KRISTA, by se
plachty rozvinuly. \!

VII-I.

Po půl hodině kotouč slunce vynořil se
z tmavé záclony borovic de la Rabidea. Tři 'lodě
s nadmutými' plachtami, poháněny' svěžím zá.
padn'ím větrem, bralyse hbitě k Torre de Larenilla,

'a brzy chobotnatost Odielu zastínila. je zrakům
.lidu, plného smutku. Avšak s terassy kláštera
byly viditelny tři lodě, překročivše ješep. Salty a
vypluvše z ústí řeky, po „třihodiny ještě. Řehol
níci'-svatého Františka mohli viděti, kterak -se
v dálce rozplývají, kterak se- _snižují-a kterak
konečně mizejí za. modrou linif,_ jež“ ohraničuje
obžor.

Nemůžeme pochybovali, že otec Juan Perez
de Marchena, jenž první ve Španělsku přijal
Krištofa Kolumba a dal mu první povzbuzení
a. první podporu, že by tento _řeholníknevěnoval
mu s výše své terassy poslední pohled a poslední
modlitbu, že by nesvolaval požehnání s nebe na
tento podnik, zřejmě vnuknutý s výšin, a jenž
na důkaz svého vznešeného původu nesl zřejmý
raz zázračnósti a nadpřirozenosti.

\;
8..



KAPITObAsnem

I.

Po půl čtvrtém století zkušenosti a plavby
nemůžeme ještě postoupiti do Atlantického oceánu
na sto mil Za Azory, aniž bychom nežasli nad“
odvahou toho, jenž první pronikl dobrovolně do
těchto končin. '

Kterak ubrániti se i po takové době, jež nas
odděluje od onoho památného dne, obdivu nad

--udatností svrchovanou a klidnou-, nad tou vůlí
vladčí, jež musela čeliti neviditelnému, jež musela.
poraziti neznáiné, strašlivé; zdolati slepé před-
.sudky námořníkův a p_opudlivé,dražlivé strache
vání lodníků;podróbiti si každou mocnost stvo
řenou,__překonatinejhroznější možné přípaan
strašidla “obrazotvornosti, neméně nebezpečné než?
mořské příšery; opovrhovati vědou doby, vzdoro
vati nepřátelům neznámým: mořským obludám,
veškeré bytosti 'možné v povětří a- ve vodách,
propastem, proudům, smrštím, tišinam, hladu,
smrti žízní! Samojediný muž proti všem lidem,

proti nesmírnosti, odvážil se zbadati odstrašující
prostory,jichž nižádná. loď nebrazdila a odkudž
žadný smrtelník _se nevrátil, jestli kdy nahoda

nebo rozhodnutí tam zanesly lidskou. bytost! —
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Tuto heroickou plavbu, jejíž sebemenší trvání
stírá mythOlogický lesk ' Argonautův a všech
mořských výprav starověku ; tento katolický pokus
na—oceáně, by se hlásalo evangelium v ostatku
lidské rodiny, rozptýlené 'tam za vlnami; tento
dvojnásobný zázrak odvahy a genia, jejž víra-,
převládnuvši nad odpory- vědy a Současnými
hrůzami, vdechla; tyto divy bez příkladu, jichž
by nedovedla důstojně oslaviti ani nejúchvatnější
epopea, ani harfa nejvznešenějších akordů, od
vážíme se vypravovat prosaicky, jasně a stručně.
Budeme sledovati uzel za uzlem brázdění lodí,
změny pohybu, otáčky, vypravujíce dni a noci
této plavby úžasné s prostotou zběžněhodenníku.\:

II.

Rozkaz“ vE JMÉNU.JEŽÍŠE KRISTA roz
vinouti plachty, Krištof Kolumbus vstoupil do
své kabiny, sestrojené v zádi lodi, a vzav péro,
“_počalsvůj denník plavby, rovněž ve Jměnu na
šeho Pána Ježíše Krista: „IN NOMINE DOMINI
.NOSTBI JESU CHRISTI, etc.“

Tento prolog, jenž se nám Celý dochoval,
vykládá od počátku zvláště křesťanský'ráz pod
niku. Žádost .proniknouti prostor, přání evangeli—
sovati národy, předpokládané v tomto geografickém
neznámu, dosvědčují svou souvislostí účelnou, že
tato výprava byla především velkým úkonem
víry katolické.
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Prvního dne karavely hnány dobrým větrem,
pluly směrem jihozápadním.

Dne zítřejšího v sobotu vše šlo dobře.
V neděli 5. srpna přepluli více než 40 mil.
V pondělí vítr dul. citelněji. Brzy Pint-a

dala znamení, že se octla ve velkém nebezpečí,
ano její kormidlo se vymknulo 'z čepů; dřeva,
jimiž bylo _,přiděláno,se rozkloubila. Kolumbus
nemoha zabrániti nehodě pro veliký příboj,protože
vítr se silně přiostřil, “přiblížil se přece dle oby
čeje admirálů kastilských v podobném případě.
Poznal v “tom pletichy vlastníků lodi: Gomeža.
Rascona a. Cristobala Quintera., kteří týmž způ
sobem chtěli z-pozditi odjezd, doufajíce se tím
vyhnouti své povinnosti. Martin Alonzo Pinzon,
kapitán, dal provazy pevně při'vázati porouChaně
kusy; pokračovalo se v cestě. V pozítřku moře“
se .;dmulo kormidlo Znovuse vyvrátilo. Připevnili

„je, jak mohli, _azamířili na. Kanáry Lednici tří
karavel odporovali si v čáře na růži větrné, po
níž měli k nim co nejdříve přistáti. Kolumbus
řekl svůj nahled, zcela opačný všem, a stalo se
dle jeho mínění.

Připluli tam v noci. Velitel nařídil kapitánovi
Pi nty, by zůstal na Velkých Kanárech, zatím
co on sám by pekusil se opatřiti loď, jež by
ji nahradila. Marně hledav- a vyčkávav po tři
týdny, dal spraviti Pi nt u, zříditi nove kor
midlo a. zaměniti trojúhelnou plachtu N'1ň y
v plachty čtvercovcé. Obnovivše zásoby vody,
dříví a vzavše čerstvé potraviny, vytáhli kotvy
ve čtvrtek 6. září. V okamžiku tom loď, jež při
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jíždělá z ostrova Ferrského, sdělila veliteli, že tři
karávely portugalské křižují v těchto končinách,
by ho přepadly. Hněv krále Jana. II, podníceny'r
odmítnutím Kolumbovým, pronásledoval ho až na.
oceán; a. k dovršení nepokoje- bezvětří upoutalo
je do vod Gomera., v dohled vrcholu Tenerify,
jejíž sopečně výbuchy ohrožovaly loďstvo.

Toto postavení plně úzkosti trvalo od čtvrtko—
vého rána. až do soboty před rozedněním. Konečně
kořistíce z nejmenších vánků postoupili trochu

, a.dostihli posledního z Kanárských, “ostrova.Ferro,
kdež právě čekaly na. ně karavely portugalské.
„Tehdy“, jak“ praví Washington Irving, „nebez
pečí bylo velmi blízko. Na. štěstí větřík zavál

_svýchodem slunce, plachty se znovu nadm'uly &
při vzcházejícím dni návrší íerrská pomalu ztrá
cela se s obzoru. Od počátku. této úžasně plavby
potvrzujeme vlastnín1i slovy pretestántského; spi
sovatele prvnípomoc, již se dostalo Prozřetel
ností jejímu poslu Krištofa Kolumbovi, To nebylo
naposled. Bůh—mupomáhal'._Jestli obyčejné zákony
světa; nebyly nikdy hned pohotově k jeho pro
spěchu, niCméně nejšťastnější shody přišly mu
vždy ku pomoci v tak zázračně vhodnou přílea
žitost. \!

%

H[.

,Zde končila.věda.nejzkušenějších námořníků;
vstupovali do končin neznáma.. Zatím co srdce
Kolumbovo, spěchajíc na. cestu, po níž žádný!



člověk neplul, tlouklo ušlechtilou radostí, mužstvo
lodní, ztrativši z dohledu poslední vrcholky ostrova
Ferrskěho, jalo se naříkati. Lodníci pozbyli ve-,
škeré útěchy ztrátou naděje, že kdy uzří ještě
.vlast. Admirál snažil se jim dodati mysli, mluvě
k nim o tom, co mohlo vábiti tyto duchy hmo
tařské a hrabivě. Poněkud je oživil. Avšak
z opatrnosti od tohoto dne zapisoval cestu do
dvou různých knih, udávaje vzdálenost kratší
pro lodníky, a zachovávaje číslice pravé pro
sebe. Obával se, že by postrašil své důstojníky,
označiv dráhu příliš dlouhou; jeho předtuchy
nebyly- marny. '

Po“1ři dní a. tři n'oci pokračoval v plavbě
směrem jihozápadním, opravuje často omyl kormi'v
delm'kův, jehož ruka bojácná zdráhala se udržo
vati veslo ve směru tak zjevně od Evropy. Za
“příznivého větru měřil pohybující 'se pláně těchto
hrůzyplny'ch prostorů, a vzdaloval se vždy více
od Starého světa. A čím více přibližoval se
k zemím neznámým, tím více veškerá __jeho
rostoucí radost a důvěra obrážela se v pocitech,
kdežto“ “mužstva zmocňovala “se hořkost a tajný
zármutek.

Poznenáhlu však, zatím co se postupovalo
k západu, počala se jeviti značná rozdílnost
v_lesku světla, v účinku dálek, ve zbarvení vod.
Nebesa též jako by se měnila.- Souhvězdí; na něž
námořníci. byli zvykli, se vzdalovala, „sniž0vala
k obzoru a mizela. _

13. září genius Kolumbův podstoupil tuhou
zkoušku. Jeho pohled požorný postřehl první
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známku magnetické odchylky. Po prvníkráte od
počátku historie naskytla _setato podívaná.

Kolumbus viděl, že při soumraku večerním
magnetka., místo aby směřovala k hvězdě pelární,
odchyloVala se k severozápadu, a že dne zítřej
šího na úsvitě odklon byl ještě znatelnější. Atak'
jeho jediný vůdce, busola, jejíž neomylnost posud
trochu ujišťovala lodníky, jala se ho zrazovati,
i, viděl se“oloúpena o všechnu oporu věd. Vůdce
chránil se, by sdělil tento hrozný objev důstoj
níkům výpravy, jichž čelo se již zachmuřovalo.

V pátek šťastná předzvěst pro obyčejné
duchy oživila. naději lodntků. Mužstvo Niňy
uzřelo mořskou vlaštovku a faetona běloOcasěho,
první ptáky, jež spatřili od Gomery. Večer- dne
"zítřejšího meteor v podobě ohnivě žíly, skvostný
povětroň padl s nebo ve vzdálenosti asi čtyřmil.
Mužstvo bylo tím náramně poděšeno; rozjímátel
stvořeni naopak divil se.?oomu.Výraz svého obdivu
prozradil jedním slůvkem ve svem deiiníkm

V neděli 'mlhy a mraky—“zvedaly se z vod.
Kolumbus pozoroval mírnošt teploty, záření nebe
čím dál tím průzračnějšího, cosi libezněho a při
jemne mořské vůně. Na jistou vzdálenost moře
odštíňovalo se do zelena. Viděli, kterak azurová
pláň pestřila še Velmi svěžími bylinami, jež
jakoby právě byly odervány o'd skal. Všichni“
přijali radostně tuto známku blízké země. Avšak"
vůdce nesdílel jejičh omyl, i pravil: „Myslím, že
pevná země jest dále.“ Byli.hnáni větrem pří
znivým; proudy podporovaly plavbu; bylinstvo
jevilo se měrou přehojnou; leč mužstvo zůstalo

I
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zachmuřeno. Lodníci nemluvili, avšak patřili na
sebe s neblahou mlčenlivosti. -Nah1as však ne
na'řikali; jakoby chtěli vzájemně skrýti si_přlčinu
svého nepokoje. Velitel uhodl., proč to; zpozoro—
vali konečně magnetickou odchylku. Tu jeho
“genius podal jim tak, by' snadně porozúměli,
vědecké vysvětlení tohoto zjevu, čímž se na
okamžik upokojili.

'17;“září dospěli již v ty končiny, kde tropický
vliv p'očal se lahodně pocitovati. „Pravou rozkoš
člóvěk—zakoušel, když se mohl poradovati krásou
jitřních hodin, pravi Las Casas; chyběl toliko

wzpěv slavíků. Počasí bylo jako V'měsíci dubnu
v Andalusii“ Vzduch stával- se čím dál tím
vlažnější. \!

IV.

V této části iglobu,_;.jež sousedí s poeánicky'mi
"preriemL-xjakoby-.dělo' se ._vnebesích i ve vodách _
jakési tajemná rozdělení; cosi neznámého a .ne-.
zakuseného působí na člověka. Velikolepe pohledy
se rozvírají; pociťuje _se “vzdálena mohutnost
Oblastí "rovníkových .a-p'ře'dtuoha jižního nebe.

V'těchto -ve1ebný_chrozlohach oceán vyrovná.
se velkolepostí zemi. Nevypravitelna; libost šíří
se vzduchem, jehož- průzračná.. čistota., světlem
prosycena, rozradostňuje pohled a dovoluje zraku
proniknouti “do dálky. Od"svítání .nejnepatrnšjší
Výpary barví se duhovými odstíny, v nichž—růžová



barva převládá. Když hravý větřík odtáhne tuto zá—
clonu a obnaží-živý azur nebes, slunce. zmocňujíc
se chvatně prostoru, jakoby svým svrchovaným
leskem korunovalo neviditelného Krále. Jeho jas
září do všech hlubokostí obzoru a_oceán plane
pod širým promítnutím paprsků, jež odráží jako
zrcadlo. Jemné a lepé pruhování řásní vlnitě
povrch vod, rozmnožujíc tak světelné jeho lámání
& odrazy. Čírým mořem oslňující průhlednosti
preskakuje jas a měkce prolíná jemný svit. Nej“
prchavější odstíny zeleně a.-nejslabší přechody
modře rozrůzňují vlny, po nichž plují sem tam
svěží trsy .řas a chaluh, nebo lépe pelagické'
tajnosnubné rostliny, mezi nimiž často vznášejí
se divnotvární měkkýši, thetidy, stáda. _medus
s amethystoVými odlesky..

.Nesmírná jasnost moře dovoluje patřiti; —-ná'.
proháňky, zábavy, šarvátky a mnohdy stěhování
podmóřských obyvatel, Bojácná nebo" laškovná
hejna štítníků s“azurovými ploutvemivy1nrštují
se na povrch, opět se pohružují, létají do větší,
dálkyavyskakují až na palubu, chtějíce _sepředsti
hnouti neb uniknouti družinám sviňuch a tuňáků,
kteří půvabně je obtáčejíce, číhají na hřebenech
vln. Oko patříc do hlubin, uzří tam nádherné
zlaté rybky, okrášlené měňavými šupinami, tu
obrovského raka, žraloka, pilou zubův ozbroje—
ného, svárlivého pilousa, zblóudilé želvy nebo
despotického mečouna. Občas fregatka se širo
kými křídly, rackové, buřňáci prchají k obzoru,
znovu- se vracejí, kolébaji se na vlnách, potopí
se rychle & vzlétají s kořistí do vzduchu. "



Avšak v jistých dnech samota rozpíná se do
dálav oceánu; mlčení rozprostírá se vesmírem, a
nepohyblivost spoléhá na nesmírné vlhké pláně.
Kam oko dohlédne. a sluch dosáhne, nic se ne
pohne, nic se neuslyší. _Pohled na tento-rozsáhlý
odpočinek, na tento úplný klid, na tento nej
věrnější ,obra-z velikoSti, vyvolává nekonečno
v mysli. Tehdy mizí z : paměti krása pevnin,
velkolepě pnutí hor, důstojnost proudů, bujnost
rostlinstýa, malebně rozhledy a rozmanitóst po
zemských zjevů. Vznešenost oceánu nutí člověka,
by zvědavost svou v úctu zaměnil.

Ba ani noc, přikrývajíc svými závoji tuto
velebnOst, nestírá jejího rázu; jenom na skvělou
nádheru nastupuje mohutnost do nekonečna.
„Sotvaže řeřavě ohně západu pchasnou, moře
_odíváse stíny, zatemhuje se 'a-,hrouží se v mlčení.
Jeho hruď, mírně rozhárána večerními větry, _po
zyolna se uklidňuje. Jakoby s_ipopřávalo oddechu
a. chtělo si zdřimnouti. MajeStátní klid uspí i
větry i vody. Brzy rozzáří se blankyt oblohy
v mořských hlubinách. Zatím co na její klenbě
postupně zažehují se vzdáleně světy, jimiž Tvůrce
,pósel prostor, obz'or až do, poloviční vyše zdobí
'se kouzlem zodiakálního světla, tak málo zná
mého v naší Evropě. _

Pn'ízračnost a vlahá stejnoměrnost vrstev
atmosferických zmírňují třpytění hvězd, jež roní
bělostný a tichý jas na zrcadlo moře dřímájíCího.
Že vzduch jest tak čirý, jejich zářící sbory ob
jevují se v nekonečném počtu. Mléčná dráha
jako světelná ručej, řine se- do propastí nebes,
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jež, sama se rozbíhajíc, rozděluje. Občas ta'-.
jemný zvuk jakoby projel- prostorem. Ucho po—
střehuje-jakési nejasné šumění nebo náhlý krátký
hluk; jsou to.vzdálené zástupy velryb, táhnoucích
od polárního kruhu _do moří“ rovníkových nebo
spíše.hrozný vorva'ň, jenž bloudí truchle samo
tářsky a. oddychuje s úsilím, vymrštuje' “sloupy
vody. Brzy hejna. unaveného ptactva. vznášejí se
neviditelné těsně nad ko'rábem, &.'přerýVáným
křikem prorážejí: temnoty. Neurčité vůně, _do
nášené větrem, zal.-svěžesti večera. _zachvácují “čich
svým hořkým 'a. mnohdy balsamickým dechem.

Noční zjevy. 'na. oceáně “honosí se též svou
skvělost'í a. chmurnou velikostí. K zářivému od:,
lesku nebes pojí _se fosforescence, drobně roz—
ptýlené světélkování všeho, co hýbe se ve vlnách.
Sebe menší vráska. povrchu vybavuje jiskry; pod
jeho nazelenalým křišťálemneoznačít'elný jas„ po—
.kradmu těkájící tělíska. tvaru kulovitého kotálejí
se do velkýchxvzdáleností, vybarvujíce světlo velmi
čitelné. Roztroušená shluky polygastrů, cyklid a'.
orfydin oživují každou vrstvu vody, Všude, kde
-,se. tečkuje drobounký ten svi't, bezpočetné roje
.mammárií & ner'eid plicház'ejí na., povrCh, “cele
oživené fosforeskujícími nále'vníčky

Moc plodnosti vlhka, v jehož lůně počaly"
"klíčení&žiVot, jest posud zjevná při tomto třpytu
jeho molekul. VznešenostDucha, jenž na póčátku
vznášel se nad vodami, ,a. milost Slova, skrze
\něž vše učiněno__jest, skvěje .a- obráží“ se svrcho“
vaně v širém moři.

Od počátku světa. tyto divy rožvinovaly se



jediné před zraky duchů nebeských; obyvatelům
globu byly, jako nebyly. Poesie těchto mohutných
pohledů a plnost těchto mořských harmonií
nebyla naprosto zemí tušena. Konečně přísné
krásy a slavnostní velikost oceánu rovnodennost
ního,. až dotud neznámé, rozprostřely še očím
člověka. Po prvníkrate od stvoření lidska intelli
gence oddechovala v těchto končinách, až dosud,
výlučném to panství buřňáků, racků, sviňuch a.
obrovských kytovců. A ten, jejž račila vyvoliti
Prozřetelnost, by vedl nad pr0pastí duše ne
smrtelné, byl nejvyšším zosobněním lasky Stvo'e
řitelovy. Ani před tím ani potom _světější_zvě
davost a. živější poch0pení prírody nerozchvívaly
se v těchto pohyblivých oblastech:

Svatý obraz našeho Spasitele, vztýčený na
velikém stožáru na vlajce výpravy, jíž vítr tře
potal, smiřoval a uklidňoval sverepe: a hrubé
síly ovzduší, posvěcoval živly projížděje pod
ohněm slunce zářícími obzory a v noci fosfo
reskujícímí vlnami. Každého večera zpěvyk oslavě
Marie, hvězdy mařské, splývaly s větry Atlantika.
'Pod“ ochranou S_lo_va_jeho vroucí _rozjímatel- dva-.
zeval. se ve jménu víry vldržení těchto nezměn
nýchkončin. Nejvyšší udělil-.mn tuto poctu,. :by
vnikl první v prostory, kamž oko _smrtelníků
nikdy .nedosáhlo.

Krištof Kolumbus, blíže "se“k MOŘI.: TEM
NÉMU, předmětu to-likerých obav-a takového po
strachu, tehdy obklíčenému tajemstvím, jež “měl
osvětliti, pobádán ušlechtilou zvědavosti, “přálsi,
dle vlastního výrazu, „poznati tajemství tohoto



světa“; jeho pohled hroužil se neunavně do moře
průzračného, zaplaveněho tím svitem trapickým,
jenž prolíná zpěněnými hřebeny vln, a pronikal
lůno jeho do velkých hlubin. Pokoušel se o to,
by nabyl správného názoru o rázu mořského
rostlinstva, o podmořských leSích, vystýlajících
dno vyhloubených krajin, nedostupných elevnici.
Jakým oděvem ozdobil Tvůrce. prepast v těch
vzdálenostech, kam světlo dne, pozby'vši—přílišně4

lkrát lomeným paprskem rozmanitými vrstvami"
v.ody své síly a hasnuvši v návalu její “hmoty,
nemůže již praniknouti? Jak'ý'druh obyvatelův
asi _zalidňovaltyto chmurné hlubiny ? Jaké drama
odehrávalo se v' údolích krajin atlantick'ých, na
dně útrob oceánu? Jake strašlivě přízraky mohly
vystoupiti z těchto prOpastí, teď tak klidně dlí-,
majících? Otázka děsuplná, před níž bledlkaždý
smrtelník!

Historie a poesie stejně vychvalovaly ne
ohroženou chladnokrevnost Kolumbovu &. od
vážlivost jeho srdce v hrudi trojnásob bronzové.
Věřilose v jeho vášeň, ženoucí' se za proslulosti
v jeho opovrhování smrtí, a domnívali se, že mu“
tím působí čest, jmenujíce ho „herqem slávy“...

Tohle jest vrchol biografickěho poblouzenl.
Člověk, jenž postupoval tichý, klidný a jasný

nad propastmi, neměl a nemyslil, že by kdy měl
jakou záSluh-uneohroženosti; Při žádne příležitosti
neučinil "zmínku-o své odvaze; věděl velmi dobře,
komu připočísti „sílu a velkodušnost“, jichž tolik
projevil provedením sveho podniku. Dychtě přede
vším oslaviti božské Slovo, prohlásiti požehnané



jméno Spasitelovo na březích, jež měl odkrytí,
-cítě,že jeho dílo směřovalo ke vzrůstu křesťanství
;a k budoucím stykům národů, chápaje, že bylo
způsobeno božským milosrdenstvím, legát Pro
:zřetelnosti a vyslanec apoštolát_u k národům
neznámým, čerpal ve výši tajemství své síly.
Protestantismus nemůže toho popříti': „Kolumbus
měl za to, že stojí přímo pod ochranéu Pro
zřetelnosti ve svém slavném podnikání.-“ Marně
mesmírnost rozvírala před jeho přídou prostor
“bez hranic; místo aby toto nekonečno, do něhož
.se pohmžoval, hrůzou mrazilo srdce jeho, stalo
.se. duchu jeho předmětem velkolepého pátrání.

Nabyv pudem vědomí vznešenosti svého
poslání, poznav, že „tato cesta, podniknutá “ve
jménu nejsvětější Trojice“, přispěje- k její slávě
.a ku cti náboženství křesťanského, nebál se
:žádného nebezpečí a za nic považoval své únavy,
jak sám psal později nejvyšší hlavě církve, ná
_—městkuJežíše Krista. Nicméně přes svou důvěru
a..-dalek jsa toho, by odpočíval pokojně ve stínu
„Jeho Nejvyššího Veličenstva“, a aby dřímal ve
sladkém poklidu, jeho opatrnost ve dne v noci
bděla. Poněvadž odpovídal Bohu a královně za
bytosti, jež mu svěřili, nesvrhoval se sebe na
nikoho břímě své zodpovědnosti. Vyjímaje hodiny,
-v nichž uzavíral se pravidelně, by "vykonal
zmodlitbu nebo recitoval hodinky řádu františkán—
_ského dle svého obyčeje z Rabidy, trávil své dní
a své noci na můstku velitelském na zádi lodě,
adohlížeje na strojoví, pozoruje moře, vz'duch,
hvězdy, vystupuje občas do koše stóžárového,

Krištof Kolumbus. 9
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aby dále viděl a aby' lépe posoudil krajiny, jež
lodě brázdily.

Osamocen jsa svou zálibou, obřadnostl a
důstojnosti, oddával se vášnivě tomuto rozjímání
děl Tvůrcových, jež byla. od mladosti přední jeho
slastí ducha, a jež k starosti stala se mu nej
líbeznější útěchou „jeho duše.

Lépe než kdokoliv dovedl,pochOpiti příznaky
velikých. zj'evů a němé zvěsti přírody. Nalězal se
v'těch končinách, před ním neznámých,.kde vlivy
povětrnosti a vod, úplně nově, ve zmatek uváděly
\theorii a nástroje vědy plavecké. Jest to část
Atlantika, kdež se pozměňuje hořkost, slanost,
hustota moře; kdež stálost teploty rovná se
samojedi'ná její příjemnosti; a kde milě osvěžo:
vání větěrky vytrvale posiluje člověka v únavě
a. rozjasňuje jeho ducha. Kolumbus pozoroval
„neobyčejnou změnu v pohybu“ těles nebeských-,
_vteplotě vzduchu -a ve stavu moře“. __ _

Vyptávaje se bez ustání neznáme tváře nove
přírody, již odkrýval, jeho genius snažil se, by
ze zjevův-vnějších získal nějaké vědomosti-'o po
vaze končin, jež' hodlal. podrobiti. Oči jeho v'yi
važovaly obzor. Jemnost jeho čichu zachycovala.
sebe, menší výpary slaných zápachů, jež"přinášely
větry. Každým okamžikem zkoušel vodu “čer
panou z různých hloubek, by se 'soudilo z její
teploty. Jeho olovniče měřila 'hlubokost pr0pasti.
Zkoumal směr a.- sílu mořských proudů, sbíral
dychtivě rostliny, plovoucí poblíž jeho lodě; neboť
vše mohlo posloužiti jeho pronikavosti. Malý
mořský rak, obtočený goemony, byl chycen:
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Kolumbus uschoval ho velmi pečlivě, protože
nikdy podobný korýšovec nebyl spatřen na
osmdesát mil ode břehů. Voda mořská byla méně
slaná než u ostrovů Kanárských. V hojnosti se
objevovali tuňáci a mužstvu Niňy podařilo se
jednoho harpunou zachytiti. Zdálo se, že při—
cházejí jako byliny od západu. Ve své důvěře
Kolumbus pravil ve svém denníku, mysle na_
svého božského Mistra: „Doufám, že ten mocný
Bůh, v jehož mkou spočívají veškerá vítězství,
brzy nám ukáže zemi.“

181září byl vzduch jako z jara v Sevile.
Pravidelný vítr hnal radostně koráby, jež hledély
se [vespolek předhoniti, by Zpozorovaly _zemi a
aby získaly roční důchod deseti tisíc maravedů,
slíbených královnou tomu, kdo první .dá znamení.
Martin Alonzo Pinzon, jehož loď byla __nejlépe
plachtami Opatřena, pospíšila si, protože viděla
hejno ptáků letěti k západu. Ujišťoval vůdce, že
kdyby 'odbočili k severu, najdou zemi ve vzdále—
nosti patnácti .mil. Avšak přes naléhání všeho
mužstva Kolumbus nesvolil k odbočce. Tato
pevnost zdála se pyšnou tvřdohlavostí námoř-'
níkům, již tak znepokojenym délkou cesty. Jejich
strach chopil se, s nadšením naděje na blízkou
zemi; oznámenou seňorem Martinem Alonzou,
zkušeným kapitánem a nad'to i jejich krajanem.
Toto odmítnutí zavdalo podnět k tlumené ne
spokojenosti a tajnému rozhořčení ve třech lodích.\,



V.

19. září zvedly se—mlhy' bez větru, jež byly
Kolumbovi jistým znamením blízkosti země. Byl
přesvědčen o sousedství ostrOvův, avšak nechtěl
křižovati, by._jich vyhledal, protože jeho účelem
bylo přijíti přímo k Indům. Napsal do svého
denníku: „Cas jest příhodný a jestli se Bohu zlíbí,
vše se uvidí při návratu.“

Následujícího dne bezvětří střídalo se s leh
kými a měkkými větříky. Příjemný vítr nabyl"
převahy; i hnal loďstvo k jihozápadu s tak stálou
pravidelností, že trvání její počalo znepokojovati
mužstvo. Viděli množství bylin. Tři alkatrazově
přiletělina koráb admirálský: Chytili rukou ptáka
pobřežního.

V, pátek hned při, rozednění příznivá zna—
m_ení objevila se k západu. Alkatraz přiletěl
poblíž lodí. Velryba proháněla se po povrchu vln.
Řasy vodní, keřnaté. g_oemony nebo splývavé
chaluhy stavěly se na obdiv v takové hojnosti,
že moře vyhlíželo jako sražené a ssedlě. Spodní
část nosu na přídě lodní pociťovala, jimi se pro
řezávajíc „odp'or této houštk'y. Přišli do těch
končin, od těch dob“ označených jménem „MOře
trav“, jehož rozloha zaujímá povrch sedmkrát
větší než Francie.

Pohled na tuto zeleň, jež zprvu obveselovala
oči a _usmívala- se nadějemi na .lodníky, nebot.
zdálo se jim, že věští příchod země, teď svými
obrovskými rozměry stala se jim vážným nebe
zpečím. Domnívali se, že se dostali do věčných



bažin oceánu, jež měly ohraničovati svět, a býti
hrobem zvědavosti, jež je ošálila; jakoby je Tvůrce
roztáhl na mezích oceánu, by zakázal přístup
smělosti lidských bytostí. Nad touto nesmírnou
a jednotvárnou vegetací, jež z hlubin vod jakoby
vystoupila k pohrůžce a snad jako výstraha nebes,
zbledli i nejneohroženější. Zdálo se, že tyto n'e
pojmenované oblasti byly poslední metlou plavby;
že tyto slané byliny houstnou čím dál tím více,
takže jednou karavely úplně uváznou v nepro
stupných a nepohyblivých těchto lesích a návrat
bude nemožný. A kdyby se nestaly kořistí oblud,
číhajících' pod touto zelení, aSpoň bylo jisto, že.
průběhem zápasu přídy s travnatými vlnami
zásoby Se pozvolna vyčerpají a že hlad s jeho
hrůzami a krutost jeho úrad .a ustanovení byly
by odpykáním smělé odvahy.

Duchem lodníků probíhaly strašne obrazy,
vyvolané vypravováním, jímž se námořníci baví
v zimních dlouhých večerech: o krajích “neoby
vatelných na jihu, o severním podmořském obru
Crakenovi, tomto odstrašujícím polypovi, jenž
jedním ramenem zahákoval se na moře Bílé,
_zatímco dmhým hrabe se v oceáně Germanském;
hned zase o mlsných sirenách, _omořskýchmniších,
o obludách bezejmenných, malých i velkých, jež
zatahují lodě do vírů. V důstojnictvu duchové
nejs't'atečnější, aniž by co přidávali .'k_nebezpe
čenstvím skutečným, báli se, že__kýly lodní na
razí na výspy a skrytá úskalí pod touto zelení, a
že se ztroskotají uprostřed těchto prerií, z nichž.
bylo by nemožno zachrániti se v člunech, nebot
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nikdy by vesla nemohla se vymotati z dlouhých
a hustých těch bylin.

Jiná věc neméně znepokojující ustavičně
strašila mužstvo všech tří korábů. Čím více se
postupovalo, s tím větší pravidelností hnáni byli
nadmíru příjemným větrem k západu. Nuže,
nikdy -_vmořích známých nebylo příkladu takové
stálosti v pohánění._ Představovali si, že tato
stálost směru by je nesla k oněmnejistým zemím
k západu, bude nepřekonatelnou překážkou k ná
vratu, a že zůstanou navždy od 'vlasti vzdáleni.

Dne 22.. září urazili k severozápadu asi
třicet mil. Tráva .nehoustla již, řidla, ba skoro
zmizela. Zpozorovali buřňáky a.jiné. ptáky. Avšak
mužstvo kabonilo se a chmuřilo ustavičně.
'Uniklo strachu, by upadlo v zoufalství. Ta stálost
větru, ženoucí stále k západu, přidávala hrůzy.
zVůdce marně je ujištoval kosmografickým vy
světlováním,_ jejich rozhořčenost již ho neposlóu—
chala; “již přestali "v něho věřiti; nedbali již; ani
jeho slibů, ani"jeho hrozeb. Ta tam úcta k jeho
"autoritě, ta."tam podřízenost posvátnému jménu
králů. NezbývaL mu již "žádný\lidský prostředek,
by si .vymohl poslušnost a' aby mohl v _podnilm
pokračovati. :Kolumbus neměl tehdy jiného úto
čiště než vzývati íToho, jenž mu byl průvodcem
a pomoCníkem. I zvedl se náhle ve shluku těchto
okolností'opaěný vítr, jakoby-chtěl usvědčiti ze .lži
všechny jejich chmurné předtuchy. '

Kolumbus, osvědčuje opáčnost větru, jejž—
Bůh mu poslal, napsal zcela jednoduše tato slova
do svého denníku: „“Tento opáčný vítr .byl mi



velmi nápomocen; bylit jednotlivci z méhomužstva
velmi rozkvašeni, protože se domnívali, že v těchto
mořích neval vítr, pomocí něhož bychom se vrátili
do Španělska:“ Vzpoura byla přede dveřmi, jeho
vděčnost považoVala tuto příležitost tak šťastnou
Za dobrodiní nebem seslané.

Avšak upokojení “duchů nemohlo dlouho
trvati; V pozítřku npadli znovu do nejasného
strachu. Bylo to v neděli. Řasy, porosty, chaluhy
objevovaly se zase v hustých vrstvách. Do nedo
hle'dna rozprastíral y se travnaté planě. Vítr'hnal
zvolna k západu, aniž by- vlnil hladinu mořskou.
Klid stával se podezřelým. Reptaní mezi .lodníky
vzrůstalo. Nespokoj'enci pravili, že se destali do
těch ztrnulých oblastí, kde větry ztrácejí s_ílu
svou, a moře své zmítan'í, nebot Vzdalovali se
od sídel lidskych. Spěli' do neodvratně zahuby.
Připomínali si zvířata, jež Se při's'savají' ke
kýlu lodi a je zadržují,- až se stanou kořistí _oblud
uSazených' v hlubinách podmořských slují. Ko
lumbus již vyčerpal důvody a' vysvětlení svého
rozumu; něměl-“žádnéholidského prostředku, jímž
by ubezpéěil tyto obraznosti“ rozjitřené vlastním?
přízraky, když uprostřed těchto rozpaků pojednou,
aniž by se vít'l' dal pócítiti, moře bouřlivě se
dmulo, takže/„všichni nad tím žasli“. Kolumbus,
díky vzdávaje Mistru svému, Bohu našemu, na
psal do svého—'denníku tato slova.: „Atak vzbou
řené moře bylo mi k velikému prospěchu, což
se dosud nestalo, vyjímaje za času Židů, když
Egypťané vyšli z Egypta, by pronásledovali'Mojžíše,
jenž osvobodil Hebreje z otroctví.“



24. září pokračovalo se- v cestě na západ,
Terej přiletěl na rahna. Viděli mnoho buřňaků.

25. září v úterý po slabém větru 'spěli
k západu.

Pinta octla se tehdy tak blízko Santa
Marie, že vůdce rozmlouval s Martinem Alonzo
Pinzonem o mapě, kterou. mu poslal tři dnipřed
tím na jeho karavelu. Žádal ji' zpět; a Pinzon
hodil mu ji s paluby pomocí provazu. Na této
,mapě byly zobrazeny domněle některé ostrovy.
Martin Alonzo myslil, že jsou v těchto močálech;
Kolúmbus mu pravil, že bezpochyby karavely,
unášeny proudy severovýchodními, nevykonaly
tolik cesty, jak se domnívali námořníci. Tato
rozpravka. nahlas pronášená. a odpověď velitelova
měly snad dodati mysli lodníkům, kteří již na
říkali na dlouhou cestu.

.Při západu slunce Martin Alonzo Pinzon,
přiběhnuv na záď 'Pinty, jal se křičeti z plna
hrdla: „Země! země! Pane, jsem první, jenž jsem,
'ji spatřil, osvědčte mojepravo na důchod!“ Hned
všichni jeho námořníci radOstí vzkřikli,zatímco
z mužstva Niny, věšíce se na lana stěžejní;
lezli __jednipřes druhé do koše strážného a jistili
též, že to byla země. V hluku.těchto volani velitel,
všecek pohnut padl na kolena. Jeho vděčnost
předešla. jeho zvědavost, \Děkovaf Bohu dříve,
_nežzjistil objev, jenž se mu zdál- nepochybný-„
a “ve své vděčnosti pln jsa nadšení zapěl
„Gloria i'n excelsis Deol“

Musel věřiti dle všech těchto projevů, že to
byla vskutku země, matně zpozorovaná. do vzdále—



nosti dvaceti pěti mil. Avšak den měl rozplašiti
tento přelud. Ocean ve svrchované svě samotě valil
do všech úhlův obzoru své nezměřitelně vlnění.
Oč naděje byla živěji vznícena, o to teď větší
byla sklíčenost, jež sevřela duše.

Dne 26. ve středu až k poledni spěli k zá.
padu, potom hnáni byli k jihozápadu. Mořebylo.
uhlazeno jako řeka, vzduch příjemný a oběerstvu—
jící; přece urazili třicet mil.

Dne zítřejšího vítr ulevil. Vidělimnoho zlatých
rybek a faetona běloocasěho.

28.bylo bezvětří; tráva objevovala se'v malých
t_r'sech. Tři karavely schytaly množství zlatých
kapříků.

Poněvadž dne zítřejšího “'mužstvo každou—
chvíli mohlo propuknouti strachem před dlouhou
cestou, častá. znamení 'se objevila k “jichposilnění.
Vzduch byl libý a balsamický; ocean' oplýval
mořskými bylinami. Na tři uzly objevili se ve
vzduchu tři alkatrazově, provázení fregatou.

Zatím počasí se poněkud změnilo. Loďstvo
překvapil silný lijak, avšak vítr zůstal stale pří
znivý & mírný. Tato stálost směrnice na růži
větrné byla mužstvu nesnesitelna.. Každý, vy
jímaje Kolumba, ba. i jeho důstojníci, hrozili se
vzdálenosti již projetě.

1. října na úsvitě důstojník v službě pro—
hlásil s přízvukem hrůzy, jíž nemohl ovladnouti,
'že v tomto okamžiku projeli pět set osm _asedm
desát mil k západu“ od ostrova. Ferro. Tato číslice
dorazilai .srdce nejzmužilejší; a přece daleko
ještě nedosahovala pravdy. Tajný počet Kolumbem
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udržovany- obnášel Íjiž sedm set mil. Muž Pro
zřetelnosti usiloval o to, by oživil duchy, by po
bídl lodníky k vytrvalosti, a. netajil se svým
vniternym uspokojením, že vítr a moře tak Spolu
působily na uskutečnění jeho podniku.

Vítr stale příznivý hnal je po hladině klidné
a jasně. Krištof Kolumbus, děkuje Pánu za do
brotu jeho, nemohl se zdržeti, by nenapsal do
svého dennlku těchto slov: „Mořejest stale dobré.

fDíky neskonalě buďtež vzdany Bohu!“ Loďstvo
spělo směrem čáry _na růži větrné a známky
země semnožily. Lodníci chtěli křižov'ati, pustiti
se “do hledání ostrovů, jež se měly: nalézati
v těchto krajinách. Avšak vůdce, jist jsa—ojejich
existenci, odmítl rozhodně odbočování. Chtěl
přímo v—razitina Indy. „Ztraceti “čas cestou,
pravil, vydávalo by svědectví o nedostatku Opatí'a
nosti .a rozumu.-“ Reptání přijmulo na Sebe ráz
nenavisti _

VI.

Mužstvo, tolikrát zklamáno znameními, jež
mu zemi slibovala, těd“ nepřikládalo již. víry
těmto klamným “zjevům.Upadlo v_mlčení, známku
to nejkrajnější malomyslnosti. Lodníci shromažďo-'
vali se zprvu v mežipalubí předku po třech nebo
po čtyřech bez vědomí důstojníků, by se potěše—
vali a si ulehčili ze svého strachu tím, že si jej
vzájemně svěřovali; avšak tímto sdělováním jen
vzrůstal a zhoršil se. Toto shlukování stávalo se—



den ke dni častějším a četnějším. Poněvadž ne
spokojenost byla všeobecná, nenamáhal se nikdo,
by ji skryl. Vybízelo se skoro zjevně ke vzpouře
—ak odporu. Ve své hodnosti Španělův epovrho
vali přirozeně tímto cizincem, jenž se opovážil,
jak pravili, vydati jejich život se svým životem
-v nebezpečí, by se stal velkým pánem na jejich
útraty. Přezdívali mu mezi sebou Janovanů, po—
'směvačů a chvastounů; v jeho přítomnosti
pak mluvili o něm se zaobalenými narážkami.
Takove jsou obyčejně předehry ku vzpourám na
moři. Staří námořníci soudili, že neochabující
stálost, s jakOu velitel spěchal k západu, jest
šílenstvím. Vzpomínali si na truchlě předtuchy
svých rodin, nazděšení celého Palosu, na námitky,.
jimiž kosmografověsalámančtí odmítli tento záměr
“Janovanův. Litovali, že takovou důvěrou pootili
kvardiána rabidskěho, jenž-těž sedl na lep tomuto
pletkářskému mluvkovi. Všichni souhlasili v tom,
že pokračováním v plavbě ženou“ se "vstříc jistě
záhubě..

Již projevili veliteli, jak neOpatrně si počíná
Svousvěhlavostí; avšak on nedbal pranic na tyto

tak „moudré“ výklady.-Ani prosby ani hrozby, nic
naň nepůsobilo. Slyšel jejich reptání, viděl jejich
smutek, jejich úzkost, ale neustal.

Nebylo již na čase, by při tomto nebezpečí,
jež všichni uznávali, -Se zakročilo? Již snad
příliš dobře dokázali svou poslušnost _a svou
chrabrost, vniknuvše do těchto končin, kamž
nikdo před nimi nevnikl. Měli-liž slepou podříze—
nosti pracovati o své vlastní zkáze? Protože



velitel nechtěl dbáti jich nářků, jež pranic ne
pohnuly jeho smělou umíněností, museli konečně,
nuceni jsouce, starati se sami o svou záchranu,
a vpraviti mu Onen zákon obecně spásy, jejž
tak zlomyslně zneuznával.

Bylo tedy ujednáno, že. noční dobou ho _pře—
padnou a svrhnou přes.palubu v okamžiku, jenž
později by se stanovil. Za tím účelem bylo tajné
dorozumění mezi třemi loděmi. Máme důkaz, že
průběhem plavby mnohokráte dostali se do styku
v záležitostech služebních šalupníci tří karavel.

Toto spiknutí hbitě sosnovaně vlivem ne
vědomosti a strachu, rozšířilo se od předku lodí
až k zádi. Skoro každý již _byi spoluvinníkem,
dokud nikdo nebyl ještě vůdcem. Námořníci
myslili potichu, oo plavěíci pronášeli hlasitě,

Kapitáni Pinty a Niňy věděli,co se kulo
proti vůdci; avšak jednak zvyklejší a otužilejší
proti vlnám než ostatní lodníci, nesdíleli všeho
jejich strachu; jednak cítili se ve skutečnosti pány
situace, neboť vyjma několik důstojníků Santa
Marie, tři lodě, obsazené jich krajany, byly *
s nimi a při nich.-Zdržovali se jakéhokoliv osob-;;,_
ního projevu, nicméně, aniž by je zjevně pod-AŽ“Š—_._
porovali, chránili se zabrániti zlomyslným po-' '
známkám v předku lodi. Mnohdykráte ve svém
styku s vůdcem tři bratři Pinzonové, zvláště
nejstarší, povznešeností sve tváře _ahrubóstí svých
způsobů .dali mu tvrdě cítiti jeho osamocenost
a sílu svého postavení.

V pátek dne 5. října moře bylo nádherně,
vzduch plný svěžesti, vítr stále dobry, známky



blízké země zřejmě vystupovaly. Kolumbus ve
své milé vděčnosti ještě zvolal: „Díky buďtež
vzdany Bohu!“ Velký počet ptáků zmítal se ve
vzduchu, a množství létacích ryb zavaďovalo
o lodě; mnohé padly na svršek paluby Santa
Marie. \

Lehce se plulo ku předu. Tři koráby o závod
letěly. Niňa, do níž se nejlépe vitr opírati mohl,
předcházela \óStatním.

V neděli 7. října při východu slunce rána
z děla, vypálena z jej-ího boku, oznamuje zemi,
a vlajka vztyčuje se na její koš stožárový. Mužstvo
bylo plno naděje, avšak večer se dostavil a přece
nic se neobjevilo. Mezi tím četní ptáci letěli od
severu k jihozápadu. Kolumbus věděl, že Portu
galci, sledujíce jejich let, odkryli mnohé ostrovy;
"rozhodl se Změniti směr a bráti se k jihozápadu
Tato změna provedla se, až když "'nastavala noc.

Dne —následujícího pokračovali v .cestě, hnáni
jsouce větrem převýbornym; moře se hladilo
jako Qua alquivir u Sevilly; balsamická. vůně
nesla SŠ; lodím vzduchem plným svěžesti.Pří
jemnost ťe'plotyupomínala na podnebí v Andalusii
z jara. Vůdce z hloubky srdce děkoval Pánu.

'Dne zítřejšího vítr se poněkud. točil, bylo
třeba několikrát obraceti nosec lodi. Po celou
noc slyšeli přeletovati ptaky.

Ve středu 10.-'října při. rozednění směr větru
Opět nabyl původni dokonalosti. Loďstvo urazilo
deset mil za hodinu. Vykonali padesat devět mil
za den a noci Avšak tato tak štastná rychlost
jen živěji pobouřila mužstvo. N'evidouccíle plavby
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přes stálost příznivých větrů, jalo se hlasitě
reptati křičíc, že jest uvedeno v záhubu. Jejich
strach vybuchl, odmítli jíti dále a vzpoura na
celé čáře propukla.

Tu velitel- octl Se v největším nebezpečí,
jaké se mu kdy na moři jako vůdci eskadry
přhodilo.

Mnozí spisovatelé opakovali, že v tomto
okamžiku Kolumbus, ohrožen svým mužstvem,
byl nucen slíbiti jim, že se vrátí, jestli ve třech
dnech nespatří země. My musíme tvrditi, že tyto
rozmanité domněnky nemají základu.

Přílišná stmčnost Kolumbova' v tom, co se
týká jeho osoby, svrchovanost jeho tužeb, jeho
n'evšímavost k urážkám, jeho 'soucit k slabosti
lidské přispěly k tomu, že nezaznamenal žádné
podrobnosti z této vzpoury. Tento veliký muž,
jehož duch exaktní pobádal ho k tomu, by za
pisoval do svého denníku nejmenší události
plavby, neopomíjeje ani buřňáka, zraněného
'plavčíkovým ramenem na.rahnách S_a nta—Marie,
nepovažoval za hódno zmínitivse o pohrůžkách,
zlosti a pozdviženém meči na jeho hlavu. Sotva
mimochodem "udává počet rebelů; a jedině od
vzbouřenců ví se o jejich vzpouře.

Nebylo a nemohlo býti žádné úmluvy mezi
Krištofem Kolumbem a. vzbouřeným mužstvem
právě jako není ničeho podobného mezi Duchem
Božím a duchem světa. '

Hle, kterak se věci udály.
Martin Alonzo Pinzon až dotud udržovaný

v naději vzpomínkou na svou cestu do _Říma a



vysoko ceně_genia Kolumbova, byl nakažlivě
získán hrůzou nezměřitelněho. Jeho důvěra se
zviklala; přestal bojovati proti nášeptům strachu
a připojil se ku vzbouřencům se svými dvěma
bratry.

V noci v okamžiku, kdy dle rozkazů vůdce
všechny tři lodě měly plouti v blízkosti, Pinta
a Niňa připojilyse k Santě-Marii a přirazily
baky svými k oběma jejim bokům. Bratří Pin—
zonově, sledování svým ozbrojeným mužstvem
a-podporováninespokojenci vymrštili se na můstek
'admirálský s čelem zamračeným, s dýkami “vruce
a vyzvali Kolumba, by neprodleně vydal se na
zpáteční cestu do Kastilie. Jeho vlastní mužstvo,
jeho námořníci, jeho lidé, ba i“důstojníči koruny
a synovec jeho ženy připojili se ke vzbouřencům.
Byl „sám proti všem“. Již předešlo vyčerpal
všechny své důvody, přemlouvání, ujišťování.
Proti tak tuhěmu rozhodnutí a této příšerně
sjednocenosti v násilí nebylo času, by se hledaly
nově námitky; ostatně strach vůbec neposlouchá
a neuvažuje. A přece odzbrojit rozzuřence, utišil
poděšené a podrobil si tyto rozjitřené duchy, jež
pud po sebezachování dohnal ke zločinu! A nejen
že neustoupil výzvě a pohrůžkám, avšak odvážil
se zakázati jim i námitky a prosby; a konče
svě napomenutí, ohlásil jim tónem autoritativním,
„že nářky jejich vlastně 'k ničemu znevedou, že
vypravil se k Indům a že zamýšlí pokračovati
v cestě, až je s přispěním našeho Pána najde“.

Kterak tato rozhořčenost duchů, rózjitřeny'ch
divokým pudem sebezachování, opadla náhle před
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cizincem, osamoceným a proklínaným, jehož slova
.se již neposlouchalo, jehož hodností a autoritou
se cpovrhlo, a jenž marně dovolával se králov
ských jmen? Hle, co žádný námořník, žadný
ňlosoí, žádný muž, ba ani Kolumbus nedovedli
by lidsky vysvětliti. Taktéž nepřisuzoval toto
vítězství povýšenosti svého chování při vzpouře,
_jímž přinutil .hněvivé, by se úctou sklonili a pod
volili se jeho 'rozkazům. Mnoho měsíců po tomto
“úspěchu lidsky nemožněm přiznal, že jakmile
„jeho lodníci a jeho mužstvo byli rozhodnuti
obecným souhlasem vrátiti se, a vzbouřili se
proti. němu, zapomenouce se až k hrozbám, Bůh
'věěný dal mu sílu a velikodušnost, jichž potře
boval a podporoval ho tak, že obstál Sám proti
všem“.—

Tatovzpo'ura, rozpoutaná. pod plachtami noci,
;rozptýlena byla do rozednění.“

VII.

Pomoc Bóží, jež podporovala Kolumba proti
překypení tolika hněvů a krutostí ze strachu, za
svítání dala na jevo svou přítomnost. Přes jasnost
ovzduší příjemně balsamicke větry vzdouvaly—
širé moře. Široké vlny .povstavaly, ženouce lodě
silou dósud' nezakušenou. Buřňaci objevili se
u velkém počtu. Podle samého boku Santa
Marie plulo zeleně sítí. Za [kratko mužstvo
Pinty zpozorovala třtinu a hůl, jež jakoby—byla

&



železným nástrojem zpracována, chomáč pozem
ských bylin a malé prkénko. Niňa též se mohla
pochlubiti svým nálezem: byla to větev stromu,
obsypaná malými červenými plody. Tato zna
mení podepřela naději námořník-ů na celý den.
Plavba byla výtečná,nebot urazili dvacet sedm mil.

Slunce snížilo se .a plápol'ajíc padlo do osa
mělěho moře. Celý kruh horizontu jevi'l se oku
pouhou linií azuru. Zádný výpar nedovolil čekati
blízkou zemi. Tu Kolumbus pojednou, jakoby
náhlou inspirací nastoupil první cestu a nařídil
kormidelníkovi, by zamířil lodí přímo kzápadu.

Potom, když lodě se přiblížily a když se
byla dle řádu na jeho lodi zapěla modlitba
k<Pan_11ě,Salve Regina, Kolumbus, shromáždiv

.mužstvo, dojemně je oslovil, připamatoval jim
milosti, jimiž je Pán po celou plavbu .zahmoval,
poskytuje jim bez přestávky příznivého počasí,
voda je tak do těchto končin, kamž nikdy nikdo
plavbou nev'nikl, sprovodiv je s dobrotivostí tak
otcovskou odstrašujícími prostory MOŘE TEM
NÉHO. Snažil se, by povznesl srdce jejich k díků—
činění za prokázaná dobrodiní; potom svěřiljim,
že v brzku. přestanou jich nepokoje & naplní se
jich naděje. Konečně oznámil jim blízkost země,
“ačkoliv jejich oči nemohly ničeho objeviti, a
ujistil je, že v nastávající noci dosáhnou cíle
své cesty._ Proto doporučil jim, by bděli Celou
noc, a vybídl je, by ztrávili čas tento na mo
dlitbách, \protože jistotně přede dnem spatří ně
který z ostrovů. Nařídil námořníkům v službě,
by svinuli některé plachty po půlnoci, a přislíbil

Krištof Kolumbus, 10
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kromě odměny, královnou oznámené, sametový
kabátec tomu, jenž by první zvěstoval zemi.

Vůdce odebral se pak do své světničky. Co
se dělo v temto okamžiku v tomto ústraní?
Jaká. musela býti vroucnost jeho modlitby, když
cítil, že jest tak blízek svých tužeb! Jakými
něžnými výlevy děkoval „Jeho :nejvyššímu Veli—
čenstvu“ za ustaviěnou pomoc a ochranu!

Kdo vypoví záchvěvy tohoto heroickěho srdce.
a vylíčí nevýslovné dojmy posla Prozřetelnosti
v tuto rozhodnou hodinu ?, Jeho víra, ode dávna
živena tajemnou mannou knih svatých, dvoj
násob 'vzrostši ve škole sv. Jana. Miláčka &
Apoštola národů, cítila se u prvního cíle jeho
křesťanských tužeb. Bezpochyby rozjímatel Slova
nevěděl ještě, s čím se měl setkati, avšak věděl
..nezviklatelně, že před úsvitem nastane objev.

Jestli jest zakázano naší slabosti načrtnouti
tyto nesdělitelně vztahy mezi Milost; a jejím
vyvolencem, můžeme aspoň si představiti, kterak
přemožitel MOŘE“ TEMNÉHO na tváři u paty
“kříže přijímá. ve své pokoře objeveni, k vůli
němuž byl poslán, kterak otvírá “semu vznešená.
nesmírnost jeho slavného podniku, kterak vy
počítává u sebe sama přízně; jimiž VšemOhoucí
je zahrnoval od jich odjezdu z Palosu. S jakou
milou vděčností obracel se k Spasiteli, jenž sku
tečně „mu připravil cestu“, a jak ohnivě vzpla
nula žadost jeho po vykoupení svatého hrobu!

K desáté hodině Kolumbus vystoupil na
můstek. Sotva tam vkročil, zpozoroval v dálce
světlo; avšak pro temnou spoustu atmosféry
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nechtěl tvrditi, že by to byla země. Zavolal na
důstojníka z paláce královského, Pedra Guttierreza,
dozorce nábytku korunního, žádaje ho, by patřil
směrem naznačeným. Pedro Guttierrez poznal, že
to bylo jistě světlo. Vůdce zavolal námořního
komisaře Rodriga Sanch/eza ze Segovie, by mu
je ukázal; avšak v době, kdy tento jal se stou
pati na záď, světlo zmizelo. Po nějaké přestávce
jas tento objevil se jednou nebo dvakráte: byl
podoben plameni, jenž postupně vystupoval a
snižoval se. ]? tomto okamžiku, pro ostatní ná
mořníky bezvýznamném, Kolumbus poznal určitě
sousedství země.

Eskadře dobře se plavilo.
Po půlnoci dle rozkazů vůdce lodě podržely

jen málo plachet. Zdálo se, že postupují dosti
zvolna; avšak proud unášel jek západu.Pinta,
statná 'rychIOplavkyně, předjela 0 hezký kus obě
lodě. Na každé palubě očekávání bylo jednostejně
& netrpělivost nejvyšší. Napnuta slavnostním
tvrzením vůdce, všechna srdce tloukla nedočkavou
nadějí. Nikdo nepochyboval; žádné Víčko se ne
zavřelo. Každý hltal prostor a hroužil v nejistotu
stínů Svůj-lačný pohled. Náhle zaskvěl se plamen
a rána z 'děla daleko široko zahřměla. _Mužstvo
pcskoěilo radostí: byl to signál: Země! Námořník
Pint y, jménem Juan RodriguezBermejoji spatřil.
HOdinyna Santa-Mari-i ukazovaly tehdy právě
dvě' hodiny z rána. Na zvuk výstřelu Krištof
Kolumbus padl na kelena a pozdvihl obě ruce
k nebi, zatím co slzy“vděěnosti zaplavovaly jeho
tváře,zapěl Te deum laudamus, a všechno

10'
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mužstvo, funeseno radostí, připojilo se k, hlasu
svého vůdce.

Zadost takto učinivše povinnosti náboženské,
oddali se veselí a jásotu, jimiž srdce přetékala.
Nevyliěitelný okamžik nadešel třem lodím. Roz
kazem Kolumbovým svinuly se všechny plachty ;_
ponechala se pouze čtverhranná. plachta, a zůstalo
Se státi, by se očekáVal den., Opatrný vůdce,
jenž na nic nezapomněl, pomýšlel na to, by při
pravil loďstvo k obraně; nebot nevědělo se, co
se návratem slunce objeví. Cídily se zbraně, při—
pravovaly se slavnostní oděvy; přátelé a příbuzní
si blahopřáli. Veškeré mužstvo Santa-Marie
stannlo před velitelem, by .ho ujistilo o své úctě
& aby vzdalo čest. a. chválu jeho geniu.



KAPITObA SEDMÁ

I.

v pátek-dne 12. října 1492 uzřeli, jakmile
se rozbřesklb, kterak hbitě se rOZptylují stíny a
kterak rýsuje se, jako z vod vystupujíc, země
rozkvětající, jejíž hájky, zbarveněpr'vn'ími zážehy
slunce, vydychovaly neznámé vůně a okouzlovaly
oči svou sm'avou podívanou. Lodě,_přiblíživše
se, poznaly ostrov dosti rozsáhlý, nerozčleněný,
a jak se na první pohled zdálo, bez “hor. Hustě
lesy ohraničovaly obzor; mýtina'mi a průsekami
jasn—ila se _čistá. voda jezera. Území, pokryté
bujarým rostlinstvem, bylo vsazeho v rámec
prostorného pobřeží, k němuž směřovali.

Jakmile kotvy byly spuštěny, všeoe'k pro
niknut rozjímáním, oděn v roucha svých důsto
jenstvi, 's vlajícím šarlatovým pláštěm na ra
menou,.a thje rozvinutýobraz našeho Pána
Ježíše Krista _na královské korouhví výpravy,
Kolumbus seStoupii do člunu, sledován, svým
důstojnictvem. Kapitáni 'P'inty a Niňy, majíce
v rukou prapory podniku, spustili se také každý
do svého člunu s oddíly bojovníků dokonale
Ozbrojených. Po několika netrpělivýoh rozmaších
vesel tři lodice přistály u břehu.
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Krištof Kolumbus, záře nadšením, oněmělý
blahem, vymrštil se na břeh s m'ladistvou pruž
ností a zápalem. Štěstí oživilo jeho síly. Sotva
dotkl se této nové země, zasadil do ní významně
korouhev kříže. Nemoha zdržeti sve vděčnosti,
padl na tvář, klaněje se Nejvyššímu, původci
objevu. Třikrát skloniv čelo,“ políbil, zavla
žuje “ji sladkými slzami, tuto půdu neznámou,

,na niž ho přivedla božská dobrota. Všichni, kdož'
jej doprovázeli, pobídnuti jeho vroucností, po
kleknuvše, učinili dle jeho příkladu, vztyčili do
vzduchu kříž. Kolumbus, vžfpínaje thůru "sve
ruce, & vzdávaje díky z hloubky svého srdce
Otci nebeskemu, vylil duši svou v podivuhodné
modlitbě,. jejíž z'vuky zachovala n\ám' 'hiStórie-z
„Pane! Bože věčný a všemohoucí, jenž skrze své
svaté slovo stvořil jsi oblehu i zemi i. moře,
budiž všude jmeno Tvoje chváleno a velebeno!
Budiž vyvýšeno Veličenství Tvoje, “jež ráčilo _do—
voljti, by skrze Tvého pokorneho služebníka Tvoje
jméno ,svatébylo póznáno-&hlásáno v teto druhé
části světa!. .“

Jeho vděčnost, jeho zbožnOst ulevily si ve
vznešenýchvýrazech. Potom vztýčivse arozvinuv
v celé šířce korouhev kříže, obětoval Ježíši Kristu
prvotiny svého objevu. By vzdal chválu Bohu,
jenž ho sem přivedl, zachrániv jej. v tolikerém
nebezpečí, dal temu ostrovu jméno SVATÝ SPA
SITEL (San-Salvador).

Načež vytasil meč, všichni důstojníci uči
nili dle jeho příkladu. A tu prohlásil, žeza—
bírá zemi tuto ve jménu našeho Pána Ježíše
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Krista pro korunu kastilskou. Potom vyzval krá
lovského notáře u přítomnosti námořního komi
saře a kapitánů, by se založil protokol ve formě
předepsané.

Poněvadž objev byl proveden, nabyla plat—
nosti smlouva, v niž vešel s králi v pláni gra
nadské. Následkem toho tituly místokrále, vel
kého admirála, hlavního správce ostrovů a pevné
země, jež by objevil v Indii, byly Kolumbovi
definitivně přiřknuty. Všichni přístojící, plni
obdivu a nadšení, uznali ho beZprostředně ad
mirálem oceánu a místokrálem Indů. V této
hodnosti složili mu přísahu poslušnosti., Mnozí
z. nich vyslovili. lítost nad svým chováním,
prosíce ho, by zapomněl na pohrůžky, vnuknuté
strachem, a slibujíce mu oddanOst, jak se sluší
.představenému.

Admirál prohlásiv, že se ujímá vlády, roz
kázal tesařům, opatřeným sekerou, by uříz'lidva
kmeny stromů a utvořili .z-"nich“velky kříž., Ne
známý ostrov,' jenž právě byl zasvěcen Spasiteli
a pojmenoVán jeho jménem San-Salvador, na
zýval se .v jazyku domácí-m „Guanahani. J est
ve středu první řady ostrovů Lukajskych a za

"ujímá střed oné skupiny protáhlé, jež tvořímnoho
ostroví Bahamské. Ačkoliv nenalezli tam žádného
příbytku, byl dosti zalidněn; avšak domorodci,
zastrašení objevením lodí, jež považóvali jedni
za obludy, vystoupnuvší z moře, jiní za' bytosti
spadlé s nebe, zalezli a skrčili se, třesouce .se
strachem, do nejhustšíoh lesních podrostů.

Zatím co královsky notář,Rodrigo d'Escovodo,
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obklopen důstojníky koruny, komisařem loďstva,
v e e d oire m,neboli přehližitelem lodního mužstva,
a oběma kapitáný, skládal a sepisoval \na
"kolenOu protokol o zabrání, obyvatelé ostrova,
kteří až do té chvíle se skrývali za listovím,
poznenáhlu se odvažovali blíž “a blíže ze svých
útočiští. Ujištěni výrazem jasnosti, “velikosti a
laskavosti v tazích tváře Kolumbovy, jenž svou
vysokou postavou, svým bohatým oděvem,leskem
svých -:'zbraní _a;uctivostí svých průvodců vyzna—
čoval se jako vůdce těchto tajemných bytostí,
postupovali drobnými kroky druh za druhem-;
potom odvažili se přiblížiti s_třesením a padli na
tvář 'před těmito cizími návštěvníky. Osmělilii'se
postupně až k dotyku, by s jistotou. zvěděli, že
nesní, ohmatáv'ajíce jejich šaty, jejich nohy, di-více
se zvláště jich Vousům. Po příkladě admirálově
Španělě přijali s úsměvnou dobrotivostí' týto
naivní “dítky ostrovů, a propůjčili se ochotně
jejich chledávání.

Hned při příchodu Kolumbóvě do Nového
Světa prokázali mu demorodci, jakobý býli uhodli
jeho zálibu v_evonných látkách, úctu svou, na.
bízejíce mu kytku suchých libovonných bylin.

Admiral poznal dle jich rychlé sýmpathie,
že se snadno obrátí "na křesťanství mírností
spíše než" zastrašování—ím._By je ještě více na:
klonil, _rozdělil jim některé barevně čepice, skelné
předměty z Benátek, rolničky & jiné maličkosti,
jež zdály se obyvatelům lesů neocenitelnými.

Nabízeli Španělům uctivě vše, co měli. Tito



pak použili ostatku dne k zotavení a pobavení
pod těmito_svěžími větvemi hájů.

Jakmile tesaři ukončilisvou praci, Kolumbus,
dosud všecek proniknut vděčností, se srdcem
evangelickou 'láskou rozníceným, dal vyhloubiti
důl, jejž vyryl žerdi praporu v zemi, zabrané

pro Ježíše Krista. Vztýěili kříž, jejž vlastníma

Starožitnosti z Guanahani a _Espaňoly.

rukama .p'ozdviho'val, pějíoe hymnu V e xi l 1a_
re'gis' prodeunt (Prapor Králův plá). Potom,
když pósvátně znamení bylo pevně v půdu za
tknuto, zapěl píseň vítěznou, mužně „.Te D eum
laudam“us .

Kolumbus dal vzty'čiti kříž na tomtormístě ne
snad jednoduše proto, by zaneohal zde znamení

'prvního držitele, avšak hlavně, aby posvětil tímto
znamením účel svého objevu a aby naznačil na této
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přední hranici Nového Světa, že jej zabral ve
jménu Spasitele lidí, našeho Pána Ježíše Krista.
Poněvadž den se skláněl k večeru, přednesl svou
večerní modlitbu před obrazem kříže; potom vzal
korouhevvýpravy, toto Labarum, jimž přemohl
hrůzu MOŘE TEMNÉHO, děs před nekonečnost-í,
vrtochy vlnobití, a odboj lidí, obrátil se na svou loď.

Následujícího dne, jak serozediiovalo, domo
rodci obklovaali tři lodě v pirogach, z jediného
to 'kusu zhotovených kocábkach, vyhloubenýcb
ve kmeni stromu a práce podivuhodné, po
myslíme-li na jejich neznalost železa. Veslovali
s čímsi podobným lopatě, jíž se. strka' chléb do
pekáren, krátké a široké, zvané pagaie. Přinášeli
chomáče zpředené bavlny, oštěpy, ' ochočeně pa
poušky k výměnnému obchodu. Vše, co .poóházelo
'od těchto podivuhodných cizinců, zdálo s_n-'jim
drahocenné, i kousky z misek a. z rozbitých
sklenic. Davali až třicet liber předené bavlny za
kastilský groš (asi dva mare). misak- admirál,
nechtěje, by se zneužívala “jich obchodni naivity-,
zakázal tyto nepoměrně výměny.

14. října při východu slunce admirál dal
ozbrojitičluny Santa-M arie adrnhých lodí,by
ohledal druhý břeh ostrovu. Obyvatelstvo, již
zpraveně o jich příchodu, přibíhalo k nim, volajíc
na ně, přinášejíc jim čerstvou vodu, pokrmy a
vzdávajíc díky Bohu za tuto podivnou návštěvu.
Ostrované vyzývali 'se navzájem, pobízeli velkým
křikem své příbuzné, kteří byli ještě v chatrčícb.
Pravili jim: „Pojďte se „podívat na lidi, _kteří 'se
stoupili s nebe. Přineste jim jisti a pití—.““Ahned



muži a ženy přibíhali, každý něco přinášejíce.
Dobrofečili Bohu svým způsobem, vrhajíce se
na zem a zvedajíce ruce k nebi. Kolumbus zpo
zoroval uprostřed vysokých lesů zelinářské za
hrady, snadno zavlažitelné, rozkošné Ovocné sady,
„a kameny způsobilé k vystavení kostelů“.

Admirál ponechal na lodi sedm domorodců,
jež chtěl přivésti do Kastilie a představiti je
královským manželům, naučiti je“ španělskému
jazyku, pokřesťaniti je a dop'raviti je pak do jich
vlasti. Potom roztáhl své plachty.

Sotva se Kolumbus vzdálil z hájů san
salvadorských, octl se v nejšťastnějších rozpacích,
Čím déle postupoval, tím hojněji a zřetelněji
vystupovala z vln bohatá zeleň četných ostrovů,
jež objevovaly se na všech místech obzoru. Oko
nemohlo jich spočítati. Domorodci, kteří zůstali na
lodi, jmenovali jich více než sto; a bylo ještě
jiných mnoho. Všude, kde se objevili, vyvolali
stejnou zvědavost. .

Nevěda, odkud počíti s p'rozkoumáním tohoto
moře, rozjímatel přírody dal se k— ostrovu,
jenž"se mu zdál býti největším; ve vzdálenosti
asi sedmi mil. Admirál jej pojmenoval Marie
Panny Početí. Přiraziv k němu,zaujal jej ve
formě slavnostní, totiž vztýěením kříže. Tento
ostrov na pohled plochy, zdál se velmi úrodny.
Tvářností, .nahotou, důvěřiv0slí upomínalidomo
rodci na obyvatele San-Salvadoru. _Obdivujícese
rovněž těmto podivuhodnym cizincům, dovolili
jim svobodně procházeti svou zemi a dávali jim
uctivě vše, čeho si přáli.



Admirál odplul pak k jinému ostrovu, jejž
z'e šetrnosti k citlivosti krále nazval Fernandinem,
dříve ještě, než k němu připlul. Jeho obyvatelé,
podobní všem ostatním z ostrovů již navštívených,
zdáli se přece, jak pra-ví Kolumbus, „družnější,
vzdělanější, ba lstivější a úskočnější; kupčili,
místo aby vzali zcela jednoduše, co se jim k vý
měně nabízelo. Zpracovali bavlnu, vyráběli .ro-__
hožky, šátky 'a podvlékačky pro ženy vdané.
Jejich chýže,. sestrojené v podobě stanu, svědčily
o úzkostlivé čistotě“.

Zatím co pod záštitou ozbrojené stráže muži
dělnírobili studnice k zásobení lodí pitnou vodou,
Kolumbus utkvíval u vytržení na nádheře lesů,
'a obdivoval se“ vděčně této velebě. Pokoušel se
'o to, by rozpoznal druhy bylin, jež ho obklopo
valy._ Jeho obdiv nemohl se nasytiti. Vegetace
.až plýtvala přepychem. Jaká to rozmanitost
v počtu nekonečném! .Hojností a tloušťkou stromů
stávalo se, že pně, kmeny, ratolesti spojovaly
své 'větvoví a jednotily své listoví v tak těsnou
důvěrnost, že se zdálo, jakoby jeden a týž. strom
nesl na jistých větVíchlistí rákosové a na ostatních
listí. lentyškové._ 'V'„prvních dnech Kolumbus
myslel, že -v- této zemi zázraků stromoví pro
měňovalo své plody.

Když demorodci sdělili mu, že v jisté vzdále
nosti byl velký ostrov zvaný Sabmeto, jehož král
nosil oděvy“\a mnoho zlata na svém těle, admirál
rozepjal plachty'v témž směru, by jej objevil.

Našel zemi úrodnou, přerczkošnou a malebně
nerovnou návršími, korunovanými vysokými lesy
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Procházeje svěžími hlubinami těchto hvozdů,
vdechoval neobyčejné vůně, jež větry unášely
nad moře a. tam rozptylovaly je nad vlnami.
Rozjimatel Slova. do těchto vůní neznámých
Evropanovi hroužil ducha. svěho, obdivoval se
průhlednosti vod, líbeznosti vzduchu, jasu nebe
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Chata domorodce z Espaňoly.

a. nevěděl, na.-_čem spíše utkvěti. „Oči moje“,
pravil, „nemohly se ani vynadívatima. zeleň tak
krásnou a.tak rozdílnou od listoví našich stromů ._
Květiny a. stromy pobřežní zanášely ]: nám vůni
tak příjemnou a.tak balsamickou, že to bylo věcí
pro čich nejllbe'znější“-;a.protože narvšech místech
břehu nové. a nově půvaby ho dráždily, nevěděl,
kterému dáti přednost & ku kterému přistáti.

Vystoupiv na. břeh, mohl zjistiti převahu
tohoto ostrova. nad těmi, jež již viděl Byl na.



plněn překrásnými lesy. Velká. jezera udržovala
tam rozkošnou svěžest. Tráva v- té době byla
tak vysoká. jako v Andalusii v měsíci dubnu.
V každém okamžiku ryčná. hejna papoušků, pře
létajíce z jednoho" lesa do druhého, zatemňovala
slunce; tolik jich bylo. Zpěvy a skvoucí peří
zástupů ptactva. neznámého v Evropě, čistota
vzduchu balsamického, uchvacovaly ho k vytržení.
Podivné plodiny tohoto ostrova, tak svérázný
vzhled této 'nové přírody měly ho k tomu, by
mu dal jméno královské společnice své víry-,
svých naději a své evangelické_„_horlivosti.Ostrov
Saometo byl tedy nazván Isabellin.

Při příchoducizinců prchali obyvatelé Samoeta
rychle ze svých chatrčí, unášejíces sebou všechny
své okrasy, a neponechávajíce v nich leda nabytek.
Admiral přísně zakázal svému lidu, by se nedo
týkali ni nejmenšího zpředmětů.Poznenáhlu demo
rodci vidouce, že jich nepronásledují, přibližovali
se, by si vyměňovali věci. Někteřínešli v nozdrach
zavěšené drobounké zlaté plíšky, jež s radostí dá
vali za" kousky skla, za střepy z mísek a za
talíře z pálené hlíny. Admiral stravil dva dny.na
tomto ostrově, vyčkávaje příležitosti, až by mohl
značné množství zlata sehnati. Zkoumal dychtivě
půdu a nesmírné bohatství rostlinstva. Sám
praví: „Rozmanitost stromů a—plodů, jimiž jsou
obtíženy, a vůně, jimiž vzduch jest balsamován,
.plnily mne úžasem a obdivem, a zdálo se; že
jsou určeny k tomu, by přiměly k pobytu člo
věka, jenž to vše jednou.zhlédne“

Ve svém okouzlení Kolumbus rmoutil se, že
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nezná jmen a zvláštností těchto bylin tak roz
manitých. Dodává: „Byljsem nanejvýš zarmoucen,
že jich neznám, protože jsem velice jist, že mají
všechny velkou cenu.“

Zcela sám procházeje se na břehu jezera,
zpozoroval admirál oškliveho ještěra, ozbrojeného
drápy, se šupinami zježenými, s hlavou“hnusnou;
byl to leguán, pohledu sice odporného, jinak
však neškodný. Spatřiti a útočiti naň bylo
u Kolumba dílem jednoho okamžiku; nebot zá
leželo mu na tom, by navykl a otužil španělskou
neohroženost proti zvířecím formám, živým pro
duktům této půdy neznámé. Leguán vrhl se do
jezera; poněvadž však voda.nebyla příliš hluboká,
pronásledoval ho a zabil ranami _kopí. Kůže,
kterou si schoval, měla sedm st0p_delky.v

II.

Zatím Kolumbus ve zvě nesmírné touze, by
_poznal díla. Boží a aby nabyl zlata, byl uveden
v rozpaky množstvím ostrovů, zemí, shlukem
nových předmětů, nabízejících se jeho rozjímání
právě tak jako jeho nadšení. A tak musel se
“spokojiti jen počítáním novych zemí, aniž by
mohl postoupiti k hlubšímu probádání. „Není
mým úmyslem, bych navštívil tyto země a do
podrobností bych je probádal,“ psal královně,
„protože bych toho nedovedl ani za padesát let;
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ale chci naopak viděti a odkrýti pokud možno
nejvíce nových zemi.“

Na této první cestě, objeviv tyto neznámé
krajiny, měl méně na zřeteli přírodu, více však.
to, by získal zlato, a aby ho mohl sehnati notnou
hromadu. Hledal zlata, by navnadil Španělsko
k pokračování v objevech, by podal makavy'
důkaz jejich důležitosti. Hledal zlata zvláště, by
položil základy k obrovskému pokladu, jejž chtěl
shromážditi. Jakožto předmět nejvyšší své touhy
měl stále před očima osvobozeni míst svatých,-f
vykoupení hrobu Ježíše Krista. Chtěl tedy na—
střádati, by je obrátil ve zlato, všeho druhu koření,
věci drahocenných, jež produkuje orient; neboť
domníval se, že dosáhl jeho břehův. Avšak
obzvláště slídil \po zlatě; Všude poptával se
po zemi zlata. Pohled na zlato vzbuzoval v něm
žhouoí chtivost a skoro láskou dýšicí zoufalství.
Nikdy snad křesťan nebažil po zlatě podobnou

"žádostivoští. Nenalezaje ho ihned, jak doufal,
modlitbou k Bohu se obracel, prosil ho, by mu
ukázal. zlato, by mu dal nalézti zlato, by mu
naznačilcestu k jeho ložiskám. Na San—Salvadoru
hned jakmile se uyázal v jeho držení, jeho první-
otázka v znameních k dombrodcům týká se zlata.
„Pozorně jsem je Vyšetřoval,“*pravil, „pokoušeje
'se zvěděti, mají-li zlato.“ Ba.hned druhý den po
objevu žádost po žlatě proniká. Thkrát mluví
o něm ve svém dennlku, v paragrafu 13.září.

Pluje kolem oštrova Početí Panny Marie,
přistál k jedné jeho ostrožni, „aby zvěděl, zda
jest tam zlato“. Mluví o ostrovech, na nichž nutně



se nalézá zlato. „Snad by“, pokračuje, „našlo se
tam mnoho věcí, o nichž nevím; nechciť Se za—
stavovati, neboť mam nav'štíviti a prochoditi
mnoho ostrovů, bych našel 'zlatofi A dodava
dále s dětinnou pros'todušností, mlÍivě o tomto
zlatě tak vroucně ždaném: „Nesmím cpomenouti,
s pomocí našeho Pána, bych je vyhledal tam,
“kde se rodí“

24. října o půlnoci admirál vytáhl kotvu, by
zamířil ke Kubě dle údajů domorodců, chovaných
na lodi. Plul .směrem jihozápadním. Val silný
vítr; avšak při rozednění vítr. "ustal a—déšť se
přihn'al Po poledni znOvu se roZVětřilo, a to
velmi příjemně;opíral se Vítr 0 záď santa
Marie, jež napnula všechny plachty. Plulo se.
tak až k večeru. Protože toto. more poseto jest
ostrovy a pOkryto mělčinami, z nichž trčí skály,
admirál zůstal na palubě po celou “noc, velmi
deštivou.

' V pátek při východu slunce pokračovalo se
v plavbě skrze ostrovy směrem. jihozápadním,
Dne následujícího milý vítr hnal lodě až do

večera; a tu- vynořilase ze stínů země. Avšak
lodě držely Se opatrně ve vzdalenosti, protože
bylo temno. Déšť padal ručejemi.

\

..—

III.

V neděli při, rozednění Kolumbus spatřil,
kterak před l_oďmiodhaluje se'v celi rozsáhlosti

Kriltof Kolumbus. ll
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jihozápadu země, jejíž vzhled a velikost věštil
spíše “pevninu než ostrov.

Růžové vrcholky hor a nalevé obrysy hřbetů
vybavujíce. se z průzračné páry při“prvních zá
blescích slunce, připomínaly mu _svouhr'do'uvýší
horstva sicilská. Vůně “vzácnější a pronikavější
předpovídaly nadbyteěnou hojnost v ozdobách
půdy. Tato známka bujaré plodnosti,. již se vy.
znamenává tato. privilegovaná země, ro'zn'ítiivši
jeho bystrý důvtip, zasáhla jeho obdiv. Dosud"
neznámá mohutnost vegetace vybavovala se
v různotv-árnýchřpodobách při každém kroku.
To nebyla již ona hustá a srostlá zeleň, ený/_
vodnaté .rostliny a ony. háje poněkud vlhké na
ostrovech Lukajských; zde rozmanitost poloh,-_
malebné kontrasty a důmyslné kombinace v se:
skupení překonaly jakýkoliv lidský výmySI.

'I: viděl předně na pobřeží: kokosovniky,
náramně kaktusy, agavu karatašévou,rodý pal-c.
mov'ník'ů ruzných forem, stromovitá kapradiny;
“štavelyse žlutými květy,kyselé prosvírníkyneb.
'ibišky, obrovské šťovíky, pnoucí na dva;metry
své karmínové.—listy, kapaiíky s tliJstými šešul—
kami, ježaté citlivky, lilkfytehdy ve květu, jemně _
—vekvětu, jemně rozpukané bresillotý, mahago'hy,
ledvinovníky, tykvice's dlouhými listy, guahabany,
lopuch)r s větvemi sametovými, hedvábité jestřá
biny; a v polohách vyšších: kopytnlky, 'gazumy;
poskytující růžové.moruše, gujavy výživné, divoké
m'arhanníky, kassie s ohromnými lusky, černé a
lesklé kmeny eb'enovníku,_hroznovník,prodlužující
své hrozny“ pod širokým listovím ostnatého vějíř



níku; horizontální větve nepravých cedrů oproti
přímým,-sloupůmpalem; uhlazené a štíhlé kavyly,
rozdělující listoví kalabý a hledající ochrany pod
čalouny kolosálnlho bavlnl'ku; Veliká.rozmanitost
aromatických bylin plnila vzduch- vůněmi. Od
vážllvě liany vymršťovalý se' s_polokeře libo
vonného k suché kůře kmene. Pcpínavý'stvol
bobu a biňonie s růžovými“ zvonky mísily svou
spletl kolem mohutných stromů, zatím co 'mlěčnatý

Člun domorodců.

kvamolrlit. a l_ianovita jabloň se zlatými plody,
ibez ustání klovanými papoušký a hrdliěkami,
dobrodružně a; na zdaibůh metal-ý své úponký
do vzdušných výší.

Tehdy Kolumbus opravdu litovati musel,že
";neznajmen a vlastností všech těchto rostlin, že
může pouze jich tvary rozjímati; že nemá. tajem
ství léčivostí, prospěšnosti a harmonie, jež božská.
dobrota vložila do'-těchto zplodin půdy.

Zatím. spatřili ústí prbudu, vlěvajíčlho _sedo
moře “tichými, průzračnými vodami- a slibující
pohodlný přístav. V okam'žlku, když. lodě v.jlždělý,
chystali se domorodci na dvouý'člunech vyplouti

11'



na; moře; sotvaže však zpozorovali lodice, jež
ohledavaly průjezd mezi mělčinami, obrátili se
rychle na útěk a skryli se.

Kotviště našli výtečné. Admirál, sám. bdě
nad zakotvením, zkoumal tyto břehy'a cítil,
kterak obdiv jeho se zdvojnásobuje.

Objevovaly se tu stromy na způsob pilířů,
polosloupů bez hlavice, kandelabrů a svící, roz
ptýlených pod listovím klenutým jako kopule
dómu, jako deštníky a vějíře, uprostřed čalounů
bohatě odstíněných.

Malebnost seskupení, smělost v stavbě, vý
raznost a soulad protiv, ato množství předmětů,
ta rozmanitost v ustrojení,.a ty květy a plody a
vůně a ta nepředvídaná sdružení, vše to, tak
rázem odhaleno zraku, bylo by zdrtilo nesmírností
prvního pohledu kohokoliv "jinéhof jenž by byl
méně než Kolumbus připraven na zázraky Tvůr
covy. Neboť uprostřed této omamující, plýtvavé“
hojnosti en sám,rozj1matelSlova,- přespříliš“ po“

„hnut k obdivu, nevěda již, kterak se vyjádřiti,
uchoval mlčení přetížením a obmezil se pouze
na. záznam, „že neviděl nikdy "nic tak velko
lepěho“.

Ze“svě “lodi“objímal zrakem oba břehyap'roudu,
zastíněná v celé jejich viditelně délce stromy
vel'mi- krásnými, velice zelenými, od našich
velr'ni odlišnýmir obtěžkaními tenkráte květy-'a

.plody; houpali se na. nich skvělí ptáčci, sladce
šveholíce. V takovéto rozmanitosti neznámého
rostlinstva jeho pozorovací důvtip rozpoznal
mnohé druhy palem, rozdílných od těch, jež
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rostly ve Španělsku, na Kanárech a na březích
afrických.

Admiral puzen, by hledal zlata a shromažďoval
plodiny'půdy, vskoěil do člunu, zabral obvyklým
způsobem tuto zemi, zasadil na ni veliký kříž,
dal ostrovu jměno Juana, a přístavu jméno San
Salvador: Na to, spatřiv .dva vzdáleně domy,
odebral se k nim. Obyvatelé se rozprchli, jakmile
se přiblížil. Nalezl tam pouzebazlivěho a němého
psa, neužitečněho Strážce několika kuSů nářadí
k rybolovu. Opakoval svou zápověď, by se nikdo
nedotýkal žádného předmětu, potom plul" proti
proudu 'd'o dosti velké vzdálenosti. __

Hluboká jasnost“ blankytu, průzračná. čistota
ved, _líbeznostvzduch\1,balsamickě'vy'pary, bohatě
čalouny stromů, vzdušná. pletiva-lian kolěbaných'
větry, stkvoucí hmyz, ohniví motýlově, kol-ibříci
měňavých barev, ararově s bleskotným peřím,
zpěv ptačat malinkých, „pod listím neviditelných,
pestrost květů, vděkuplnost nevých bylin, svěžest
odstínů krajiny, všechen t'en šumot, neurčitý nebo
zvučný 'hukot, 'prodlužovany hustotou. lesů,-plod:
nost ..přemáhající nevzdělanost půdy, 'život, orga—
nismus odevšad se-prameníCí,hemžící se uprostřed
nevídaně nádhery a tísnící se“dusivou bujarostí,
vše to pohroužilo duši _jeho v nevypravitelně
okouzlení. Přiznává. se -prostosrdečně, že nebude
moci vyrvati se z těchto" míst, leda. s námahou
a s nadějí, že se tam opět vrátí. Pozná—va,že
kráčí-*po, půdě přírodou zvýsadněné, že jest ve
styku s divy krajin rovníkových; a přes to, .že
dvě třetiny globu jsou ještě neznam'y, prohlašuje,
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že „tento ostrov jest nejkrásnější ze všech, jež
kdy spatřily oči člověka“.

Cas a zkušenost potvrdily vr'oucí obdiv roz
jimatele „slova. Dnes po úplném prozkoumání
prostorův oceánských Kuba. zůstává. bez soupeře.
Tento ostrov jest ještě, dle výrazu Kolumbova,
„nejkrásnější ze všech, jež kdy viděly oči člo—
věka“. Kuba, perla moří, ospravedlňuje svůj titul
královny, jejž mu přisuzují Antilci. Mírnost a
rovnoměrnost jeho teploty, to,že jest vyjmut
z obvyklých uraganů a z prudkosti proudů pod
mořských, zdravota, jeho břehů, pohodlnost jeho
přístavů, čistota jeho vod, svěžest jeho pohoří,
vhružujících vrcholy do jasného blankytu. nad
_bytekjeho plodin a rozmanitost jeho perspektiv,
staví jej nad každé přirovnání.

V nekene'čnu těchto věcí neprozkoumaných
Krištof Kolumbus usiloval o to by postřehl vzne
šeně obrazy myšlenky tvůrčí; by zvěděl,kterými?
novými divy ráčil se Bůh projeviti lidské chapa
vosti, a poštihl některý zákon. globu. Neboťod
té doby nosil v zárodku vše, co se potom roz-

»vinulo v jeho pozorování a pOs'uzování ňlošo—
tickém.

Avšak pro poesii, obdiv & povýšená..hlediska
ňlosoficka nikdy “nezapomínalna praktickou, užit-
kovou a obchodní stranku věcí.Zpo'zor'ov'avhojnost
rostlin, jež rostly téměř ve "vodě-_u břehu-, usoudil“
_z'toho správně, že v tomto místě moře bývafvždy
tiché. Skutečně, tento břeh byl chráněn po celé
šířce ostrova od prudkostí, proudu rovníkového,
jenž se valí mezi Kubou a pevninou americkou.



Admirál po'sti'ehl místo, o němž soudil, že jest
vhodné k tvoření perletě. Vylovilt tam mnohé
dvousvalové lastury, jež jaksi k tomu"poukazují.
Indiáni skutečně. sdělili jim, 'že' jsou na tomto
“ostrově perly; kromě toho i zlaté doly.

Admirál, nutkán, by objevil toto zlato, vytáhl
29. října kotvy a plavil se na západ, by se dostal
do hlavního města, jež mu označovali Indiáni. Do

.spěli brzy k ústí vodního proudu, jejž pojmenoval
„Řeka luny“. K večeru upozorněn byl na jiný,
mnohem širší, jejž nazval „Proudem moří“.

Dvě bárky byly vyslány k zemi na výzvědy;
avšak “veškeré obyvatelstvo polekalo se a dávalo
-se' na útěk, jakmile spatřilo tyto cizince. Domy,
pódobajíoí “se vojenským stanům, sem tam ne
pravidělně umístěné, svědčily zevnějškem o nej—
bedlivější čistotnosti, provázené jakousi ůprav—
ností ve' skrovném nábytku.. Shledali v nich
sošky ženské podoby a mnoho škrabošek jemně
vyřezaných. Byli tam ještě prahanební psi bez
hlasu, bezúspěšně věrni obydlí. Několik ptáků'v
ochočenýoh žilo v jejich mlěenlivé společnosti.
Cetné nástroje rybolovecké označovaly zaměstnání.
Admirál přikázal zase nedotýkati se nižádného
předmětu.

Přepych a nádhera vesmíru, jimž obdivoval
se .Kolumbus v těchto končinách, nezasluhovaly
méně jeho studia. Pozoroval nevypravitelnou
krásu stromů a chutnost plodů. Jeho noci, strá—
vené v rozjímání této přírody, v patření na
klenbu nebeskou, byly zkrášleny světelkujícím
potulováním „svatojánských mušek, líbezností



vzduchu, vonnými výpary. půdy & mořem smá—
čejícfm balsamické byliny. Naslouchal s melan
cholickou slasti stlumeným symfoniím hájů,
cvrlikán-í & švitoIení ptactva., 'klokotu slavíka.,
obměňovanému rienapódbbitelnými trilky, za
chycoval. veškerý, šumot bohatého tohoto sou

“Modly (Zem'es).

zvuku, rozeznávaje-nejmenší"tóny v osnově'této
melodie, i cvrkot Skrov'nebo cvrčka, jenž připo
mínal lodníků'm-vhodinách večerní stráže jejich
dětské hry 11krbu vzdálené vlasti.

Jeho náboženské. nadšení a. básnické rozví
jení jeho vznětů nezadržovaly jeho kosmografl
ckých pátrání. Pochutnávaje si na jasnosti těchto
nocí tichých arbalsamických, stejne vyjmutých
z horka. i ze zimy, tázal se, proč v obvodu tak
málo vzdáleném od“ ostrovů Bahamských, na
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nichž horko bylo velmi silné, “setkával se s te
plotou tak mírnou-. Hledal p_říčinytohoto rozdílu.

“Dne zítřejšího admirál pokračoval na své
cestě k“ západu a- objevil mys tak bohatězpo
krytý Stromovím palmovým, že jej pojmenoval
„Mysem _palem“.
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Modly (Zemes).

Kolumbus myslil, že tato širá. země s tak
význačnými vlivy jest snad asijská. pevnina a že
_se _nalezá._sto mil: asi od Zeyto a Quinsay.

V pátek 2.1ist0padu admiral' se rozhodl, aby
—rozptýlil.své gochybnosti, že pošle poselství pa
novnlkovi této krajiny. Vyvolil k tomuto úkolu
znalce kolika řečí,Luizede Torresa,obráceného žida,
druhdy ve službě rodiny guvernéra Murcie.vhod
nosti vychovatele, jemuž přidal dva Indiany jako
tlumočníky. Tito vyslanci, zásobení drobnůstkami



ze skla, by si výměnou zaopatřili živobytí na
cestě, měli doraziti k velkému Kanu a. zvěsto
vati mu příchod admirála, pověřeného listem
a dary od králů Španělska, toužících po tom, _by
navázali s Jeho Výsosti přátelské styky. Kolumbus
udělil jim velmi podrobný návod o tom, čeho si
mají hlavně na tomto výletu všímati, Pokud byli
nepřítomni, admirál nařídil několik cprav třem
korábům, avšak z OpatrnOStijen' jednu loď dal
přivléci ke břehu, by vyvaroval se jakéhokoliv
překvapení, a aby' měl stále dvě pohotově k boji,
ačkoliv dle všeho nebylo vůbec třeba cbávati se
domorodců. '

Poslové vrátili se ke konci šestého dne.
Místo velikého Kana a jeho hlavního města

"nalezli pouze vesnici o padesáti domácnostech,
v nichž byli přijati jako bytosti sestoupivší
snebe.

I vypravovali poslové, kterak na zpáteční
cestě potkávali mnoho lidí, jak mužů tak žen,
kteří nesli v ruce sušené byliny, uzavřené v jiném
listě rovněž suchém, stočeném v podobu klari
netu a zapáleném u jednoho. konce, zatím co
druhý konec ssáli ústy—vdechujícea vydechujíce
pak rty obláčky dýmu. Označovali tento způsob
klarinetu nebo velikého doutníku jménem tabago,
„tabák“, jež jsme dali my rostlině samotné.

Tito vyslanci prošli země dokonale vzdělané—,
poseté vískami; viděli množství stromů, květin,
bylin balsamických a_ptáků velikou“hojnost, až
na slavíky, koroptve a husy v Evropě zcela nei '
známých. Jinak neslyšeli ani slova o velikém



171

Kanovi; ani tlumočníci ani obyvatelé nemohli se
shodnouti v tomto ohledu. Rovněž pranic ne
ukazovalo, že by byli držiteli zlatých dolů.

Avšak jestli neviděli zlata v této úrodné
“krajině, shledali v ní duše, jež se měly spasiti,
pokojné národy, jež měli obrátiti, a Kolumbus
pnorokoval dobře o jejich náboženských náklon
nostech. Vyjádřiloběma králům své naděje těmito
výrazy: „Domnívám se, Nejjasnější knížata, že
odokamžiku, kdy missionáři budou mluviti jejich
jazykem, stanou se všichni křesťany. Doufám
v našem Pánu, že Vaše Výsosti odhodlají se
hbitě a pošlou tam blahověsty, by se připojili
k církvi tak četní národové“

Potom zvěstoval králům, že téhož dne spustil
svou “loď na vlny; že odjíždí,. aby hledal zlata.
„Pospíchám, bych vyplul ve čtvrtek VE J MENU
BOZÍM,abych na jihozápadě hledal zlata, koření
a země nové.“

Admirál vyrazil z_.„P_roudu moří“ řídě loď
dle_údajův Indiánů k ostrovu zvanému Babeka,
kde, jak “znameními vyprávěli, sbíralo se zlato
na nízkém pobřeží v _nocipři pochodních. Osmnáct
mil plul podél břehu, aniž by se chtěl přiblížiti.
V úterý objevil mys, jejž nazval mysem Kuba.

14. listOpadu vzdálil se k západu, spěchaje,
by objevil Babeku, jejíhož zlatonosného kamení
Indiáni nepřestávali 'vychvalovati. Tak 'octl se
v souostroví zcela novém. Oko nemohlo Spoěísti
četných ostrovů. Byly veliké, hornaté, zastíněné
nádhernými stromy. Čistota ovzduší, lesk moře,
prorvaného těmito spoustami zeleně, jež jakoby
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vystupovaly z vln, uchvacovaly pohled Kolúmbův.
I nazval toto moře, tak bohatě vystlané ostrovy,
„mořem naší milé _Paní“.

V pátek _16. listOpadů, v okamžiku, když
Kolumbús vystupoval ze svého člunu, by zabral
první z těchto ostrovů způsobem, 'po'svěceným
jeho zbožným zvykem, zpozoroval, kterak na
vyvýšeném území leží dvě převelikě fošny, delší a
kratší, v podobě kříže, takže ani tesař nemohl by
jej přesněji zrobiti. Padnuv ihned na kolena,
posel apoštolátu děkoval svému Mistru za tuto
novou dobrotu., Úctil tento kříž, jenž mu byl
prózřetelnostně připraven na tomto neznámém
ostrově. Byl- potěšen v hloubce svého srdce,
vida, kterak ho předchází do těch míst pustých
a beze jmena to, po čem prahl ve svých'žádo
stech. „Vzdav úCtu "tomuto kříži“, utvořeněmu
tajemnou—náhodou, dal rbzkazy, by se dokončil,
by se _sesílilo spojení obou kusů, aby se pak po—
zítčku, v neděli, vztýčilooposvátné znamení tona
místě nejzjevnějším a bezestromém. _ _

Mezitím zkoumal produkty země.,Dal hledati'
mužstvem perlové'křídlatěnce. Silnou vůní pižma,
rozšířenou v jistých krajích lesa, uveden byl
v domněnku, že se „tam zdržují zvířata, z nichž
pochází.

V neděli 18. listOpadu admirál se' svým dů
stojnictvem a “větší částí mužstva odebral se u
velké okázalosti na b_árkách,by vztyčil znamení
spásy. Tento kříž, velmi vysoký a velmi krásný,
byl vyzdvižen na místě vrcholícím, jehož vyhlídce
stromy nezacláněly. Obvyklé modlitby doprová



zely “pozdvižení kříže, a celý ten den nedělní byl
zasvěcen úctě jeho odpočinkem a modlitbou.

V pondělí před východem slunce všechny
tři koráby pohodlně pluly. Poněvadž však vzdutě
moře a větry se jim protivily, vykonaly'slabou
cestu. Pokračovalo se v plavbě, aby dospěli
k ostrovu Babece, jehož poklady rozněcovaly
všechny obraznosti. '

Uprostřed těchto únav a bedlivěho—pátraní
poddaní neušetřili admirála nepříjemností a ne-.
pokojů. Na Pintě a Niňě- rozkazů jeho__nebylo
doslovně pesloucháno. Tři bratří Pinz'onově,hlavně
nejstarší, nemohli se spřáteliti 's myšlenkou, že
cizinec, jenž bez jejich podpory nebyl by se mchl
pokusiti o podnik, najednou stal se velkým admi
ralem a místokrálem, a nabyl na základě smluv
s Kastilii značné části bohatství těchto končin.
Ctižádóst Martina Alonza byla podněcovana za
visíí Když Indian, jenž byl na lodi P1 ntě tlu
močníkem, vychvaloval kapitánu velikolepost a.
nádheru Babeky a tvrdil, že“žná; k ní .cestu,
Martin—Alonzo odloučil se od obou druhých ko—
rábů v-noci 21. a 22. listOpadu; Toto prchnutí'
hluboce admirála zarmoutila.

Niňa pOd velením Yaňeza Vincenta Pinzona
zůstala věrněna svém stanovišti. Yaňez Vincente
měl zálibu v moři,v hydrografii; vyznal se lépe
než jeho bratří v theorii lodnickě a v pojmech
povinnosti. Jeho vlastní způsobilost lépe též do
volila mu, by ocenil genia Kolumbova.

23. listopadu a v den následující admirál
pokračuje v plavbě přiblížil se „morem naši mile
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Paní“ k břehům Kuby. Tu byl vybrán stožár a
ráhno třírohě plachty pro Niňu.

25. objevil přístav takový, jakého nikdy ještě
nespatřil. Sto lodic choval a lodice neměly ani
kotví ani lan. Hory obtíženě 'stromy ovoc'nýmia
stromy přímořskýmichránily ho proti všem větrům.
Kolumbus prohlásil s výlevem, vděčnosti, že až
do tohoto dne „zlíbilo se našemu Pánu, ukázati
Ír'nu vždy „věclepší nad předešlou, a že ve všech

, jeho objevech šlo 'se od dobrého k lepšímu.“

26. admirál objevil nově krajiny a nové pří
stavy, jimž podivovali se jeho důstojníci.

27. přes dokonalou jasnost nebe a blízkost
pěti nebo šesti podivuhodných přístavů, zmužile
nepřistál k pevné zemi, 'by se 'neopozdil 'v pro
vedení svého hlavního, účelu. Neboť přiznával se,
jak pravíLas Casas, že. „se -nezastavoval vždy
více“než jak chtěl, schvacován touhou, by roz
jímal za rozkoší, by? obdivoval krásu a svěžest“
těchto zemí, necht z “kterékolivstrany se k nim
přiblížil.“ _Bystál/na stráži sám u sebe, křižoval
po vodě ce'lbu noc.

Dne zítřďjšího lcdě, berouce s_epoděl- břehuf
jihozápadního, 'Vplulydo zátoky, obklíčenáširými
nivami, dokonale vzdělanými, přerušovanyini ze
lenajícími“ se pahrbečky a neviditelné poselými
vesničkami, jež sloupy dýmu 'prozraz0valy upro
střed hustiny stromů. Vrchy a vysoká pohoří
věnčila je "v pozadí. .Admirál se svým člunem
prozkoumal přístav, do něhož se vyléval od jihu
hluboký proud, dosti široký, by mohla po něm



jeti i veliká lod'. Toto ústí, skryté záhyby zem
skými, způsobilo milé překvapení; nezpozorovali
ho, až se ho dotkli. '

\ll!
IV.,

V této části Kuby, tak blízké horám a
v plném působení jihu, jakoby tvorstvo soustře
dilo veškery, i ty nejposlednější zázraky. Tu—se
objevují dejmy celku a dokonalosti jednotlivých
částek, jichž slovo nevypraví. Každý zahyb země
střídá a proměňuje výzdobu přírody nádherné,
takže se obraznost až úděsemf plní. .Reklo by
se, že jakási sílapodzemni vystřikuje "na povrch
úžasnou plodnost, jíž Stvořitel obdařil zárodky,
svěřené prsti; Překypující hojnóst mízy krouží
ve"všech tvarech, staví se na odiv ve. Spoustách
zeleně nad půdou, již zaplavuje a “zrakům za
stírá. Oko nemůže již rozeznati země, tOIik'ji
rostlinstvo kobercuje, ozdobuje'awys'týlá. _Sem
tam Stromy obrovské, pronikajíCe z hlubokých
hustin zeleně, tyčí se, pravé obelisky, uprostřed
neproniknutelné sítě, a“ panují hrdě pod svými
korunami těmto zástupům bylinstva, hemžícím
se pod jich stínem, stále zeleným a zkvétajícím.

Stromy méně vzrostlé hádají se,svéhlavěji
o svůj prostor, tlačí se, bojují vespolek a dusí
se svym množstvím. Trsy, svázané lianami, hájky

„stromů silně se rozlišujících, malebné keře od
dělují se nebo kupí se. působením zřejmých zá—
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pasů. Lodyhy, stonky a kmeny„ okrášleně na
vrcholu nádhernými chocholy nebo svěžími vě
jíři, sklánějícími malátně. své hlavy k sobě, tvoří
půvabná loubení, a laskajíce-se, oddávají se sou—
ladny'm důvěrnostem. U jich paty cizOpasně by
liny, křivolaké úponky, rózmnožují jich spletitost,
šplhají se do výšky, zakrývají půdu svym květ—
natym pásmem a sesouvají se po svazích lavi—
nami Zeleně.

Pro každou duši myslící tato šťastná krajina
i v “hodinu, kdy píšeme tylto řádky, chová ještě
neodolatelně'půvaby. V jejich průzraěnych prou—
deCh podivuhodné odlesky hrají 'a moře, jež' ji
obklopuje, honosí se svůdností, kouzlem, jemuž
není rovno;Jasnost nebes, skvělost azuru, svěžest
dne, teplě tóny krajiny, libě vůně vzduchu, roz
něcují smysly jakýmsi něžným očarovánlm. Ta
kovy jest vliv materielní. Avšak jestli myšlenka
odváží še objeviti v tomto souladu stopy bozskě
vědy, _za'ěneli rozlišovati harmonie a úžasně
kombinace této plýtva'vě plodnosti, hned velikost
“dojmův odpovídá velebnosti pohledů.

Dnes, po třech stech letech, zkušeností a
častým stýkáním se s produkty tehdy nezná
mými, nechápeme již živosti dojmů, jež muselo
vzbuditi tolik_druhů, proměn a rozličnýóh bytostí,
náhle -zjeviVších se oku rozjímavěmu. .Poetiokě
tajemno a neznámo pojilo se tehdy ku “vnadě
novych tvárů, k dráždivěmu _amalebnému věcí
objevených. Krištof Kolumbus pozoroval se svatou
úctou, smíšenou s vděčností, tyto_zjevy, lidstvu
zcela nově. Jeho rozjímání děl Stvořitelovych



177

rovnalo se cudným úchvatům první lásky; a ve
.vznětech této panenské něžnosti zahrnoval dojmy
potomstva, na něž již pamatoval, tohoto boha
tého dědictví, o jehož otevření dosud svět ne
věděl. Žádný člověk nezakusil nikdy těchto
čistých radostí ducha, této intellektualní elektri
sace, jíž se zachví'val první rozjimatel tohoto
odhaleného díla Božího. Vznešenost těchto po
hledů přispívala ke vzrůstu důvěry v pomoc, již
ho Prozřetelnost ctila, zvyšovala hodnotu jeho
poslání a jej nad něho unašela.

V hodinu polední Krištof Kolumbus projíž—
děje se po člunu poblíž břehů tohoto kotviště,
objevil proud, uchvacující harmoniemi, skrytý
jako "tajemství krásy na jižní straně přístavu.
Ohromeni touto nevypravitelnou skvělostí, skoro
poděšen takovou 'velebnou nádherou, supaje ob'a
divem, korm_outil se, 'že nemůže vyjádřiti ani,
tisícinu toho všeho. Psal králům, že 'v jistém
okamžiku domníval se, že nebude míti sil, aby
se vytrhl -_z'místa tak okouzlujícího, .

„Kolumbus _doprvní řady přízni, jimiž Bůh
_ho zahrnoval, stavěl štěstí, že mohl __rozjímati
tolik věcí, stale podivuhodnějších"a podivuhod
nějších. Děkoval těž Tomu, jenž ho vyvolil k to
muto dílu, že mu dop*al zdraví; „neboť, pravil,
díky našemu Pánu, ani jediný z mužstva lodního
nezakusil až do tohoto dnelani nejmenšího bo
_leni hlavy; ani jediný nezůstal v kajutě-k vůli
mořské nemoci. leda jistýstarý lodník, jenž trpěl
po celý. život úplavici a jenž“ se uzdravil hned
druhý den po- našem příchodu do této země. Co

Krištof-Kalumhus. 12



jsem pravil o zdravotním stavu, týká se mužstva
všech tří korábů.“

Dříve než mohl poznati jednotlivě zplodiny,
vlastní této podivuhodné půdě, pochopil veškerou
důležitost jejího držení.

Vniterným nazíráním nabyv jášněho pojmu o
výběžcích, o. nevyčerpatelných zdrojích bohatství
těchto končin, o jejích přednostech nade všemi
ostatními, Kolumbus, když jakožto básník a přírodo—
zpytec a jakožto námořník naobdivoval se skvě
losti rostlinstva, kráse vod, přístavů, dotvrzuje,
že pomocí všeho toho, co objevil, hodlá otevříti
nové cesty lidskému obchodu; že zvláště kře
sťanstVí naváže rezsáhlě styky se vzdálenými
těmito krajinami. Tu dávaje se strhnouti výlevům
.svěho nazírání, odvažuje se a dává'radu a jakesi
ponaučení svým panovníkům, svým pánům. Směle
po .křeš'tanskuoznamuje jim, že nesmějídovoliti,
by se nastěhovali do.'tak šťastných krajin cizinci,
aniž kdo, o jehož čistotě víry by,se mohlo pechybo
vati;- protože objev byl učiněn ve jménu Ježíše
Krista, k_slávě Spasitelově a k rozšíření církve;.
i nebylo- by Íspravedlivo, by kačířstvo' a nevěra..
těžily z tohoto vítězství v_íxykatolickě. Shrnuje'
svou myšlenku, odesílá králům tato slova:
„I pravím, že Vaše Výsosti nesmějí d'ovoliti ni—
žádněmu cizinci, by vkročil na půdu teto
země,“a nikdo že tam nesmí obchodovati, kdo by
nebyl katolickým křesťanem; by nepřistál u břehů
tamějších žádný Španěl jenž by nebyl opravdovým
křesťanem; pro'ože záměr a provedení tohoto



-— 179

podniku neměly jineho cíle, než vzrůst a slávu
náboženství křesťanského“

Tato slova, vnuknutá při pohledu na novou
a novou nádheru, a napsaná čtyřicet šest dní po
prvním přistání u ostrova Svatého Spasitele,
v době a před úplným dokonáním objevu, za
sluhují záznamu. Tato lea, jako jejich datum,
mají důležitost rozhodující, když se má řádně
určití skutečná povaha podniku Kolumbova. Není
již dovoleno pochybovati o pravých pohnutkách,
jež vedly posla kříže, a zmýliti'se o účelu, jejž
si předsevzal. Sláva Ježíše Krista-, vzrůst. církve,
následkem toho spása duší a vzdělání národů,
takový byl první předmět veškerého usilování
Krištofa Kolumba.

Nechť. admirál sebe více spěchal, divy této
přírody v_ěznily h_osvymi čarodějnými vnadami.
„Zdálo se mu, že se nalézá uprostřed přeludů á

_kouze'l-f _
Toto místo, jehož nevyjádřitelná, podivu—

hodná nádhera nutila k úctě a nutkala k svatým
myšlenkám, přijalo tedy jmeno Puerto—Santo

- (Přístav Svatý). Po tři dny zůstal pln obdivu a
jako u vytržení v PŘÍSTAVU SVATÉM, aniž
by mohl nasytiti své oči. Zde jeho neuko
jitelná žízeň po zlatě jakoby potuchla v jasně
líbeznosti ovzduší a ve svěžích dekoracích lesů,
v jichž vůni kochal se čich. Rozjímatel stvoření
jakoby zvítězil na okamžik nad apoštolem kříže,
nad tímto neporovnatelnym hledatelem zlata, na
něhož tozrovna naléhalo, by úsilovně otevíral
kopaniště. a rýžoviště zlata zemí neznámých, a

12*
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z nich dobyl pokladu k nevýslovnému onomu vý
kupu. Zapomíná se v obdivování děl Slova. a
nemůže se vyrvati svůdnostem těchto “pohledů.
Ačkoliv, zaznamenávaje stručně do svého den
fníku krásy této přírody, zamlčuje skromně své
zbožné nadšení, dohadnouti se můžeme snadně,
jaké -vytržení, .jaké pohnutí povz'nášelo jeho-srdce.
S jakým blahem oddaného syna. rodiny franti—
.šká'nské konal .svou bohoslužbu dle řehole řádu
serafickéh_o,-pod klenbami těchto věčných lesů,
v tomto původním chrámu přírody, obklopen jsa
zázraky Tvůrcovými, míse svůj hlask vážným
psalmodiím větrů, jež provívají tyto samoty!

Nicméně duch tak praktický a positivní,
jako 'Ko'lumbův, nemohl tráviti čas, udělený
k úkoji duše jeho, aniž by ho neupotřebil bez
prostředně pro svůj podnik. Těže z tohoto pobytu,
jejž jakoby ospravedlňovaly některé vzdušné
překážky, věnoval péči svou zdravotnickému
stavu lodního mužstva, a poslal do. rozličných
stran pod velením důstojníka ozbrojené oddíly
vojSka, doprovázené indiánskými tlumočníky,by
prozkoumali zemi a aby se sblížili s domorodci;
Avšak tito tvrdošíjně dávali se na útěk. Všechny-'
naháňky byly marný. Toliko v jedné vesnici po
dařilo se Španělům, že zmocnili se několika žen
se třemi dětmi a překvapili lodici tuzemců, jejíž"
veslaře vzali s sebou.

V pátek '30. listopadu Krištof Kolumbus
chtěl, dříve než opustí Svatý Přístav, posvětiti
znamením. spásy toto místo, kde se obráže'la tak
výžnačněf—velebnost Slova. Nařídil tesařům-lod—
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ní_m,by připravili přenaramný kříž. 1. prosince
tento veliký kříž byl nesen u velké okázalosti
muži obou'lodí na nejvyšší vrchol, jenž vévodil
krajině kolem přístavu.

Dne zítřejšího, když vál protivný vítr, Ko
lumbus mohl světiti neděli poblíž svatého toho
znamení & prodloužiti ještě 0 celý den své roz—
jímání.

V pondělí admirál ohledal s lodice břeh
jihozápadní a odkryl tuzemskou loděnici, v kaž
dém ohledu velmi dobře zařízenou. Nalezl tam
čluny z jediného kusu vyrobehéf jež mohly po
jati více než sto csob. Dne 4. prosince pozdvihl
kotvu a pokračoval v plavbě. 'k západu.

\0
»

V.

Přes prudkoujasku ke stvořenímarněibychom
hledal-i v _KrištofuKolumbovi elegického myslitele,
rozjímatele jalově přírodou nadšeného. Jeho obdiv
nad krajinou, jeho 'pracné studium rostlinstva a
zvířectva těchto nových končin, j'ehofpozorování
půdy, o .níž doufal, .že Skrývá, zlato a vzácné
kamení, nestravovala jedině jeho rozjímave mohut
nosti. Se stejným zápalem usiloval o to, by po
chopil raz těchto nárůdků, kteří se mu pečlivě
vyhýbali a skrývali se při každém střetnutí. Ne
moha jich viděti a je pozorovati, vnořil se svým.
duchem do jejich duše a dohadoval se jejich
stavu.



A opravdu ve stycích svých s těmito bytostmi
a obyvatelstvem těchto zemí vůbec od prvního
střetnutí počínal si tak, jak jen jest možno po
dlouhém pozorování a po mnohých zkušenostech.
Nenopustil se nikdy chyby nebo omylu v obcování
s těmito národy. Dovedl si získati porozumění,
dobýti lásky, ovládnouti je přívětivostí, působiti
na ducha jejich velkým vlivem osobním. Poněvadž
péče o jejich spásu byla hlavní .vzpruhou jeho
činnosti, chápal se kde které příležitosti, by jim
vpravil vysoke míněn'í o Evropanech, chtěje je
přiměti k tomu,- by se jim připodobnili a přijali
jejich zvyky. Chtěl stálou velkodušností jim—uká
zati vznešenost evangelia, jež jim přišel zvěstovat.
Nebýti hltavě 'hrabivosti jeho mužstva, jistotně
zakoušeli by Indiáni jedině vděčnost a úctu
k „lidem, nebeským“, jak je jmenovali.

Admirál pozomje, že na. mořském pobřeží
a. na břehu tekoucích vod, přes to, že to byla
místa velmi příjemná a velmi pohodlná k obý
vání, není žádného obyvatelstva a shledávaje,
že všechny chatrče zařízeny jsou takovým způ
sobem, že jejich obyvatelé mohou vše-dobře pře
hlédnouti dříve než. sami budou zp'ozorováni,
usoudil z toho bystře, že hlavní příčina, jež je nutí
ku bdělosti, jest společné nebezpečí. PochOpil, že
cizí kmen, smělejší, lépe ozbrojený, přijížděl na
člunech do těchto končin plenit pobřežní oby—
vatele; Zvěděl, nechtěje tomu dříve ani věřiti,
že v pokoji a v překypujícím požehnání „této
smavé přírody sveřepí mořští lupiči probíhali po
okrajích lesů, nikoliv aby obírali chýše, avšak
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aby uchvacovali samotné obyvatele, by je unášeli,
do košaru jako dobytek vháněli, je vykrmovali a
z jejich těl by si konečně strojili hostiny. A'_to
vše bylo pouhou pravdou. Lidožroutští Karaibové,
kteří byli cizinci" na těchto ostrovech, .rozlišujíce
se od domorodců, lebkou; rysy v obličeji, barvou,
nářečím, te'tovany'mi' okrasami těla, zbraněmi a

“slepou odvahou, občasnými vpády pustošili po.—
kojné ostrovany. Kolumbus seznal, jaka blaho.—
dama změna nastane v postavení těchto narodův,
od nynějška osvobozených od svých uti'skovatelů,
díky ochraně Kastilie, radujících se z útěch víry
a z naděje- spasy věčné.

Dobrořeěil Bohu, že ho poslal k provedení
.tohoto díla milosrdenství a již proniknut svým
apoštolatem, jednal jako předchůdce blahověsti.

Dříve-„nežmohl mluviti srozumitelně domorodcům
.o Spasiteli, Kolumbus rád prohlašoval do čtyř—
větrů nebes jazykem církve katolické, moc Slova,
by zvučné zaznívala na těchto březích jméno

-"'-'Sp_as_ítélenejdražšího; nebot pra-hl po tom, by
přivedl národy tyto k pravému poznání a pra—
vému. klanění. Všude, kde jeho lodic_epřistály,

„sázel kříže,by Indiáni předem zvěděli,že t-_ojest.
úctyhodným znamením „lidí nebeských-“ nebo
těch', kdož jsou určeni státi se lidmi nebes. Škola
protestantská. pominula mlčením toto vštěpování
křížů a ,xrada by namluvila světu, že admirál,

„v'zty'čuje .znamení __spásy chtěl pouze zanechati
patrné znamení, jímž zabíral země pod svou moc.

.Nedovólíme, 'by se kdo klamal v tomto směru,



nebot skutky & úmysly byly jasně vysvětleny
samotným Kolumbem.

I když zabrání obvyklým způsobem bylo již
provedeno, admirál stavěl ještě kříže, vybíraje
polohy nejokázalejší & nejmalebnější. Při tom
více tannlo mu na. myšli, by uctil božského
Spasitele, než aby došvědčil své prvenství v ob—

VesKniha.

_je'vu.Jakou měrou rád. shromažďoval v duši své
obdiv k dílům Slova, tou měron cítil se puzena..
oslavovati před l_idmiSpasitele'_člověčenstva.. Ne
jen že děkoval Bohu, že ho vyvolil "kobjevování
těchto nových věcí, avšak že mu udělil čest, b_y
vztyčil první na. těchto neznámých březích kříž,
nesmrtelné znamení dobyté nesmrtelnosti. Pova



žoval se v těchto rozkošných pouštích za druhého
Jana Křtitele, připravuje stezky Tomu, jenž
měl přijíti se svou posvěcující milostí ve ve
lebně Svátosti. Vyvolen Prozřetelností, Krištof
Kolumbus předcházel novým apoštolům, svým
bratřím františkánům, svým přátelům, řeholníkům
dominikánským, jimž měli brzy,_sledovati svatí
horlitelě Františka Xaverského. \

Admirál usiloval o to, by se dorozuměl
s Indiány, jež měl na lodi, a často se jich do
tazoval, přes neúspěch svých otázek a zmatek
jich odpovědí. Poznal od prvních dní jejich ná—
chylnost k nadsázkám. & přehánění a ku "všemu
fantastickěmu. Jej ich nejjasnější tvrzení neza
sluhovala nikdy ani polodůvěry.

Kolumbus neměl pouze nedůvěřovati vý
kladů'm svých tlumočníků, musel ještě chrániti
se proti tvrzením učenců a cestovatelů, jimiž byl
nasáklý. Musel nedůvěřovati tomu,v-.co viděl, _co
slyšel a nač se upamatoval. BepoChyby byl by
blíže pravdě, kdyby se-byl.odvážil proti své skrom
nosti a obyčejně opatrnosti“ vyprostiti se úplně
z obvyklých postupů kosmografů, kteří tehdy
autoritativně rozhodovali, a kdyby důvěřoval více
svým vlastním předtuchám. Trochu více sebe
důvěry ušetřilo by jeho genia mnoha zmatků
Přirozeně nemohl vysvětlovati věcí, jež potkával,
leda těmi, jež již. znal; ve svém pochodu duch
lidský nedosáhne neznámého, leda skrze známě.
Kolumbus četl _kosmografy,geografy, cestovatele,
jak Marka Pola, tak i jiné. Zdá se, že ze všech
těchto knih „Obraz světa“, Imago mundi, od



kardinála Petra d'Ailly samojediný získal u něho
víru, k níž přispěla důstojnost církevní a pravo
věrnost autorova neméně než jeho věda. Přes
to však kloně se ku tvrzením jistých spisovatelů,
nevzdával se jim nikdy způsobem naprostým.
Pochyboval, dohadoval se možného, na ničem
však tvrdohlavě nelpěl. Jeho pronikavost, jeho
předtuchy, řekli bychom nejraději jeho objevi
telský pud bránily mu, by neupadl do poblouzení
nějakého systému. \!

VI.

6. prosince admirál veplul "do zátoky, již
postavil pod ochranu Panny. K jihozápadu od“
této zátoky vybíhal překrásný mys; ku cti Marie
Panny, líbezné Hvězdy mořské, pojmenoval jej
mysem Hvězdy. Viděl téžmnoho předhoří a při
stavů, jimž dal jména. Pokračoval -vplavbě kolem
břehu a v „hodinu nešporní“ zakotvil v přístavu
podivůhodném jistotou a krásou polohy, jejž po
jmenoval Svatý Mikuláš "ku cti světce, jehož slav
nost se__tohodne konala,

V pátek 7. prosince roztáhli- plachty, by se
dali směrem severozápadním. Objevili v dálce na
pevnině vysoké hory a na pláních přechodních
krajiny, vrchy, jichž poloha a zbarvení-připomínaly
Kastilii. Admirál zpozoroval stromy, jež, se po
dobaly zeleným dubům křemelákům a mukům
či. tolokněnkám Španělska. Sbledal tam teplotu
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.svěžejší než na Kubě. K'večeru veplul do zátoky,
“již pojr'nenóval Početím. Admirál, chtěje zkoumati
ryby. těchto nových končin, dal rozestříti se svého
člunu sítě; dříve než byly vytaženy, jakýsi druh
parmice vymrštiv se, padl .do bárky. Bylo zde
vše podobno břehům Španělska. Lodníci nachytali,
loso—ů,sardel, kambal a jiných ryb, podobných
rybám Kastilie. Povšechný vzhled této krajiny,
jak plodinami, tak i útvarem krajiny, líšil' se od
tropické tvářnosti Kuby a připomínal jakž takž
Kastilii.

8. prosince, v den Početí, prudký déšť, pro
vázený větrem, “zadržel veškeré mužstvo na lodi.
__Admirálrrohl se nerušeně oddati svým něžným
citům v pobožnosti k svaté Panně. Protože hojnost.
lijavců bránila mu, že nemohl svátečně vlajkami
vyzdobiti. koráby,-dal v.hodinu bohoslužeb vypáliti
salvy ku cti Marie, počaté bei hříchu.

Dne zítřejšího déšť._trval dále. Vlhkost, po-.
doba oblaků, odstín ovzduší, vše to připomínalo
Španělům měsíc říjen v Andalusii. Pláně, na něž
patřily, u_váděly na paměti Kastilii; a pro .tuto
milou podobnost a_dmiráldal jméno ostrova Španěl
ského (isla Espaňola) tomuto ostrovu—,'jehož jméno
prvotní bylo u domorodců.rozmanité. Jedni jej
naz'ývali_B0hio, což “znamenalo _„dům'nebo pro-'
stranný'příbytek“; druzí, vpoětu mnohem menším,
jmenovali jej H arti, čímž _se,chce říci „vysoká
země“;největší část říkala mu- Kviskvej a,
slovo, vyjadřující „velkou zemi nebo velký
celek“. Neboť tento lid neznal země rozsáhlejší.

12. prosince admirál posvětil zabrání ostrova.



Španělského znamením, jež měla zbožnost jeho
v obyčeji. U přítomnosti mužstev 'z obou lodí
dal vztýčiti při vstupu do přístavu na výšině
daleko viditelně převeliký kříž; nikoLv jednoduše
proto, by důrazněji prohlásil práva Kastilie a své
zabrání, nýbrž „HLAVNĚ“, jak pravil, „NA ZNA
MENÍ JEŽÍŠE KRISTA A K POCTĚ -KŘES'ÍAN=
STVÍ.“

Po šest dnů bezúspěšně se snažil, by na
vaz'al styky s domorodci. Ti však, jakmile ze
svých odlehlých příbytků, tak zařízených, že vše
kolkol do dálky mohli přehlédnouti, spatřili cizince,
prchali a skrývali se. Hned po zmíněném *na-„
boženském obřadě podařilo -se chytiti ženu, _jež
byla přivedena na loď Santa-Maria. Byla
velmi krásná. a velmi mladá., v u_ozdrach majíc
zavěšený zlatý kroužek, jenž byl dobrou před—
zvěstí. Rozmlouvala s Indiany, kteří _bylina lodích,
jsouc téhož jazyka. Admiral dal ji oděti pe evrop—
sku, ozdobiti skleněnými drobnůstkami z;Benátek,
rolničkami, mosaznými prsteny a odeslal'ji kjejímu
krbu, dav ji k průvodu tři Indiány, kteří měli
promluviti—š obyVateli. Avšak_tito tři-tlumočníci
ze "strachu neodvážili se. Sledovati mladé ženy
až do její osady a vrátili se na lodě ve tři hodiny
po půlnoci.

_Admiral poslal, přiděliv k mm za tlumočník-'a
Indiana, devět mužův' ozbrojených, rozhodných
a obratných, by ohlédli zemi a vešli ve styk stu
zemci. Našli ve vzdálenosti půl páté míle pustou
vesnici. Obyvatelé, Zpozorovavše cizince, “rozutekli
se, zakOpavše napřed do země .vše, co „měli.



Indiánský tlumočník běžel po jejich stopách, křičel
na ně, by se vrátili, že křesťané nejsou Caniba,
že však naopak přišli s nebe 'a že dali velmi
krásné věci těm, jež potkali. Poznenáhlu domo—
rodci se přiblížili a v počtu. více než dvou tisíc
obklopili devět Španělů, na něž patřili s úctou
a hrůzou. Vynášeli ze svých chýží nejlepší po—
krmy, by je nabídli těmto hostům s nebe. Mezitím
nenadále objevila se tlupa li'dí, nesoucích uctivě
na svých ramenou Indianku, jež obdržela dary
od admirála. Část jejích klenotů byla nesena
velmi obřadně před ní. Nesmírný Zástup, vedený
šťastným manželem, spěchal k lodím, by po
děkoval za tato dobrodiní vůdci nebešťanů. Tlu
močník, domnívaje se, “že slyšel na lodi, jakoby
admirál přál si 'ochbčeného papouška, vyjádřil
jeho přání; ihned přinášeli mu je ze všech stran,.
jakožto pouhý dar, aniž by chtěli co za ně přijati
oplátkou.

Devět Španělů vrátilo se se svým průvodem-.
Zpozorovalina své cestě nádherně krajiny a pole
vzdělaná krásnější než na venkově kolem KordOvy.
Ačkoliv bylo ,up'roštřed prosince, stromy byly
zeleně a obtěžkané plody; vysoke zelin'y v'květu
jako v Kastilii v měsíci dubnu. Nicméně uprostřed
této nádhery přírodní nenalezli žádného sledu
po zlatě. '

V pátek admirál znovu se jal hledati ostrov
Babeku,tak velebený Indiany pro své zlato. Ávšak
větry opačných směrů zanesl)r ho na ostrov Želví,
úrodný, dobřevzdělaný a upomínající těž jaksi na
krajinu kordovskou.
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Dne 16. admirál, blíže _se k ostrovu Espaňole
potkal člun, řízený jediným Indiánem. Obdivoval
se smělosti ostrovanově, jenž na tak křehké
kocábce vzdoroval větru tak prudkému. Přijal jej
na svou loď s jeho bídnou lodicí, zahrnul ho
dobrodiním, dal mu skleněné korale, rolničky,
mosazné prsteny, a dal jej vysaditi na souši, poblíž
vesnice, jeho to sídla. Polom zakotvil v sousedním
přístavu, jejž pojmenoval „Přístavem Pokoje“, a
čekal. _

Co admirál předvídal, brzy se uskutečnilo.
Indián, vystavuje na odiv tyto dary nevídaně,
srotul kolem sebe své krajany; vynášel přednimi
štědrost lidí, kteří sestoupili s nebe. Avšak ne
dočkal se radosti, že jim zvěstoval—novinu. Zpráva
o příchodu nebeských cestovatelů rozhlaholila se
již v těchto. končinách; letěla. hbitě ode vsi ke
vsi. Více než pět set ostrovanů přiběhloku kotvišti.
Mezi nimi několik žen pozoruhodné krasy. neslo
v__uších a nozdrách lístky velmi jemného zlata,
jichž vzdávaly se ochotně, nemajíce co jiného
.nabídnouti. Admirál naporučil výslovně, by se
s nimi nakládalo s největší vlídností, jakoby již
byli křesťany, ,;protože to jsou“, psal králům,
„nejlepší lidé na světě, a zvláště protože skládám
velkou naději v Pána a Spasitele našeho, že
Vaše Výsosti obrátí je všechny na křesťanství.“

18. prosince v prvních záblesoích jitřních
admirál, věren jsa své oddanosti a lásce k Panně,
dal vztýčiti vlajky na obou lodích a. pozdraviti
střelbou z děl tento den, v němž zbožnost Španělů
připomíná si památku zvěstování. v kostele Blaho



slavené Marie Panny de I'Oské. Po „hodině ne
šporů“ mladý král této krajiny přišel, nesen jsa
v palankyněl), provázen družinou osobní stráže
o dvou stech mužích a dvěma vážnými os'obnOStmi,_
snad ministry neb aspoň svými r_ádci. V oka—
mžiku tom admirál večeře!v síni, umístěné v zádi
lodě. Král nechtěl, by ho—zpravili'o jeho návštěvě.
Vstoupil s tváří nen'úcenóu do světnice, šel přímo
k 'admirálovi, pozdravil ho dvorně, posadil s_e
vedle'něho a posuňkem rozkázal svým strážcům,
by se vzdálili; i učinili tak s projevy hluboké
úcty. Podržel u sebe pouze dvě ony “důležité
osobnosti,-„jež se posadily u jeho nohou. Admirál
dal jej ihned obsloužiti, domnívaje se, že se po
zval k večeři, avšak on okusil pouze rty, co se
mu nabízelo; zdálo se, že tak činí jedině, by od
pověděl na zdvořilost admirálovu, a po =lal zbytek
svým lidem. Jakmile vstali od stolu, na jeho
znamení jeden z jeho důstojníků přinesl mu pás,
ózdobený dvěma zlatými plechy, velmi jemně
pracovaný. Mladý_král nabídl jej admirálOvi, jenž
přijav jej vděčně,ukázal mu loď a uvedl ho do
své světnice. Když mladý král pozoroval okem
chtivým prošívanou přikrývku na lůžku, admirál
mu ji dal darem, připojiv náhrdlec z krásných
zrn jantarových, jejž měl na krku, šněrovací b_otky.
barvy červené a láhvičku vodičky z květu porno-.
rančověho, doufaje těmito dary zíSkati' si jeho
přízeň a tak snadněji pohnouti' ho ku křesťanství.

Admirál“ukázal mu kříž, podobizny panovníků
Španělska, mluvil k němu o jejich velikosti, 0

') Nosítka "s přístřeškem proti slunci.
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jejich moci. Avšak mocnař a jeho rádcové domní
vali se, že království těchto panovníků jsou v nebi
a nikoliv na tomto světě.

Po jeho odjezdu přišel jeho bratr na loď
s tváří úlisnou a patolízalsky uctivou, by si vy
žebral někOlik titěrnůstek. Dověděli se od něho, že
panovníci v domácím nářečí nazývají se kasikové.

Admiral nechtěl však opustiti tohoto břehu,
aniž by neuotil také znamení spásy. Dal zrobitl'
převeliký kříž a zasadil jej do samého středu
osady, by tak rázem seznámil národ s tímto
znamením. Domorodci propůjčili se k tomu s vel
kou -horlivostí. Poklekali před tímto posvátným
symbolem, jehož význam neznali, snaživě ná—
podobujíce všechny pohyby, ba všechna slova
Španělů během jich modliteb. Kolumbus, soudě
do budoucna dle těchto šťastných náklonností,
„doufal v našem Pánu a Spasiteli, že 'všechny
tyto ostrovy se pokřesťaní“.

thřejšího dne v noci roztahli plachty, by
dále ohledali břeh espaňolskýl

V pátek 21. prosince admirál objevil přístav
neporovnatelně“ znamenitější než všechny, jež
před tím vychvaloval. Nebylo třeba v"tomto místě
přivolavati tuzemce. Debra pověst předcházela.
lidi, přišlé s nebe. V deset hodin člun, obtěžkaný
netrpěl-ivými zvědavci, přistál k lodím. Druhého
dne velký dav pokrýval nízké pobřeží. Muži a;
ženy nabízeli nebeským cizincům jedni trochu
zlata, druzí tykvovou lahev s čerstvou vodou a
chléb ze smldince, příjemné chuti. Zdálo se, že

Krištof Kolumbus. 13.
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.nevalně se mají. Kolumbus přikazoval největší
slušnost k těmto prostým dítkám přírody.

Opětovná poselství prosila admirála, by ráčil
navštíviti sousední osadu, dříve než opustí tyto
břehy. Protože nalézala še na cestě, admirál se
tam odebral. Kasík, přišed mu naproti, očekával
jej, obklopen svými, na pahorku, vyčnívajícím
nad pobřežím, na němž se vlnil dav, dychtivý

“podívaně. Všichni prosili vůdce nebeských po—
cestných, by od nich již neodcházeli, by zůstali
mezi nimi. Avšak poslové jineho kasika přicházeli
p0prosit ho, by neodcházel, dokud by ho jich
pán neuviděl. Admirál povolil rád jejich prosbě.
Kasík dal připraviti velké zásoby potravin a pře
plnil jimi španělské. barky. Na to jeho poddaní
chtěli těž dáti ze svých zásob a k tomu i pa
poušky. Žádali velkým křikem, by admirál již
od nich neodcházel, a vidouce, kterak přesveškerá
jejich naléhání pluje"od nich, sledovali hov člunech
až k lodím. Kolumbus jednal s nimi velice dobro
tivě, poděliv je skleněnými korálky, mosaznými
prsteny a rolničkami, nikoliv proto, že na. něho
dotírali, praví Las Casas, nýbrž „proto, že se
mu to zdálo slušným a že pohlížel na ně již
jako na křesta'ny'h

Veliký kasik Guacanagari, mladý a přívětivý
panovník, ve své touze, by uzřel těž lidi, při—
cházející 's nebe, poslal jednoho ze svých prvních
hodnostářů pozvat admirála, by plul se svými
loděmi kolem jeho residence a nabízel mu pás,
na němž visela na způsob brašničky maska
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z lehkého dřeva, jejíž velké uši, jazyk a oči byly
z čistého zlata.

Tento vyslanec nesrozuměl se již s Indiány
ze San-Salvadoru. Bylo třeba, by Kolumbus, vy
vysvětluje si jejich vzájemné omyly, dohadl se

'dle jejich znamení předmětu tohoto poselStví.
Protože se nedostávalo větru, admirál ne

mohl se odebrati k velkému kasikbvi Guacana—
garimu. Poslal na člunu královského notáře a
několik důstojníků, by opětovali pozdrav.

Neodolatelná zvědavost pudila nárůdky po
břežní ku lodím. Casně z rána více než tisíc
osob přispěchalo v loďkách, každá přinášejíc
nějaký dar. A pro nedostatek místa více než pět
set lidí, nedbajících nebezpečí, skočilo do vody
__apřiplovalo, by spatřili tyto nebeské cizince.
Pět kasiků s. celými rodinami přispěchalo. Ad—
mirál všechny podaroval, protože usoudil, že tyto
dárečky jsou velmi vhodny pro tyto lidi.

Až v noci přinesly 'bárky' královského notáře
& důstojníky, poslané admirálem k velkému kasi
kovi toho kraje, ku králi Guacanagarimu. Na
jejich cestě tlačil se dav v člunech, dychtivě
toužící po tom, by pozoroval tyto muže nebeské.
Přivedeni do královského sídla, přijati _.tu byli
s velkou okázalosti. 'Guacana'gari poslal, očeká
vaje jeho návštěvu, „papoušky s mnohými kusy
zlata“.



VII.

V pondělí 24. prosince před rozedněním
admirál vyplul z přístavu s dobrým větrem od
pevniny, ovládán jsa úmyslem, že. mimochodem
navštíví velikého kasika Guacanaga'riho. Protože
vítr brzy utichl, vykonali malou cestu tohoto
dne. Večer pokračovalo se, aniž by se .vítr zostřil.
Niňa cpozdila se o půl míle.

Po jedenácté hodině admirál cítil, že jest
unaven. Po dva dny po sobě sledující a celou
noc předcházející nával domorodců, přijímání a
rozdávání darů, výměny hlídek, otázky kladené
tlumočníkům, jejich odpovědi, pravé to hádanky,
jež musil rozluštiti, poselstva, jež musil přijímati
a vypravovati, třídění a uschování rozmanitých
zplodin těchto krajin, jež chtěl přivézti do Ka—
stilie, jeho cvičení náboženská, jeho poznámky—
o terrainu, ó podnebí a mnohonásobné starosti
vůdcovské, vše to nepbnechalo'mu ani minutky
k odpočinku. Velice unaven, sestoupil hodinu
před půlnocí do své světničky a vrhl se na lože
zcela oděný; Admirál jistě býl dokonale Spokojen
se stavem lodě. Moře bylo tiché; nalézali se ve
známých končinách, jež prozkoumali ve člunech
několik dní před tím; ostatně důstojník. jeden
bděl'_nad plavbou. '

Přece však přes zápověď, zas a zase obno
vovanou na celé cestě, by se veslo vlády ne
svěřovalo nováčkům, ani ne za bezvětří, pokud
admirál nebude sám bdíti, důstojník v. službě
rovněž usnul; hodinu na to kormidelník, svěřiv
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veslo plavčíkovi, odebral se do své visuté rohože;
mužstvo strážné rovněž ulehlo, aby se chutě
vyspalo; plavěík těž ovládnut byl spánkem, a
San ta-Maria byla neznatelněhnána proudy
k písčině. Na míli od korábu hučel příboj moř
ský; avšak tak hluboký byl spánek mužstva
lodního, že se neprobudilo až na hlas admirálův.
Neboť ten-to při prvním zakřiknutí plavčíkově,
nárazem vzbuzeněho, vyrazil ze své jizby a'.hleděl
zabrániti hrozněmu nebezpečí dříve, než si kdo
pomyslil, že vrazili 'na mělčinu. V okamžiku
námořníci octli se na palubě i s mistrem plavby,
jemuž byla svěřena stráž této noci.

Admirál napomčil, by se spustila n'a vlny.
kocábka, zavěšená na háku zádě Santa-Marie;
by se nal—ožilana ni kotva a aby se vrhla po
někud dále od lodi. Mistr plavby a jeho
mužstvo vskočili hbitě do člunu; avšak místo.
aby provedli sobě svěřenýúkol, vzdálili se pokud
možno nejrychleji, by hledali útočiště na Nině,
jež zakotvila.na půl míle.odtud Kapitán Niny
nechtěl však přijati na svou loď těchto zba—
bělých uprchlíků.- Byli tedy nuceni vrátiti se;
mezitím však lodice z N'111y vypravená do
stihla na místo nebezpečí dříve než oni. Tu
admirál zpozorovav zradu sveho mužstva a vida,
že moře opadává a že Santa-Maria kloní se'
již na bok, pokusil se uříznouti velký stožár, by
ulehčil lodi a přece nějak ji zatáhl na hlubinu;
avšak nezůstalo mu_již'dosti' paží k této práci;
musil se toho vzdáti. OstatněSanta-Maria
byla příliš silně zatížena v kýlu, než aby mohla



býti vztyčena. Svěřil tedy Prozřetelnosti trup“
lodě, již. již ztracené 'a odebral se na Niňu, by
tam přepravil mužstvo. Mořekonečně tříštilo vlny
již o svrchní část trupu, aniž" by jej však prolo—
milo. Jedině ucpávky povolily; kostra lodní zů—
stala bez poruchy. Kolumbus připravil se tedy
činně k záchraně. Při'rozednění vypravil ke králi
Diega z Arany a Pedra Guttierreza, by byl zpraven
o "neštěstí. _

Tato novina pohnula krále k slzám. Poslal"
ihned množství “.“lidí'"s čluny, by byli “nápomocni
při.vyloďování předmětů lodních. Rychle vzkázal
admirálovi; by se. nekormoutil, „že mu poskytne
vše, co bude v jeho moci.“ Díky “nesčetným
pažím, dobře “vedeným, záchrana provedla—se
v několika hodinách. Guacanaga'ri určil svým
hoštťim tři “veliké domy, by si do nich?“složili, co
jim _příslušelo; ustanovil ozbrojenou “stráž, aby
bděla nad tímto majetkem cizinců. Sám přišel,
by; dohlédl, jak se vše zařizuje. Taková byla jeho
bdělost. a taková; poctivost jeho poddaných,. že
v'. přepravení nákladu, zásob -a výstroje lodní
nebyloxodcizeno, ani c_oby,—seíza nehet vešlo.

Kolumbus, stale .poddán Prozřetelnosti, věda,
že často vyvodí naše výhody z toho, co se'nam
zdalo neštěstím, uvažuje mnohe okolnosti tohoto
neštěstí, na; němž —onviny neměl; nebyloť větrů
ani mlh; vládlot bezvětří & slyšeti bylo hluk
příboje; maje na zřeteli,.jak marně usiloval o to,
by vztyčil loď, pak zradu mi'stra lodivoda, jenž
byl jeho sourodakem; spatřiv, že Santa-Maria
zůstala netknuta, že ze všeho, co nesly její



útroby, neztratil ničeho: ani prkno, ani ko.usek
provazu, ani hřebík, ani hrstku mouky, připadl
na myšlenku, „že Bůh náš Pán dopustil, aby
uvázl na mělčinu proto, aby zakotvil v těchto
místech“. Vskutku také směl zanechati ve státech
pohostinněho panovníka část svého mužstva, by
se naučilo jazyku domorodců, by je vyučovali
křesťanskému náboženství a aby shromažďovali
zlato, zatím co on sám vraceti se bude do Španěl.
Mnozí námořníci o své vůli žádali, by jim bylo
dovoleno zůstati na tomto ostrově. Král Guacaf
nagari byl velice potěšen, vida, že tito podivu
hodní hosté usadili se blízko něho. Protože často '
lidožroutští loupežníci přistáli k těmto břehům a
unášeli jeho poddané, by je požírali, doufal, že

—sepomocí těchto mocných cizinců zbaví Karaibů.
By ho —utvrdilv jeho důvěře, ukázal mu admirál
účinky zbraní španělských: samostříly, maurské
luky a spousty, jaké mohlo způsobiti dělostře—
lectvo; chtěl, snaže se mu dokonale uká'zati,
kterak by dovedl Karaiby zastrašiti, vnuknouti
úctu před takovou silou, by v čas potřeby bázeň
nahradila dobrotivost. Bylo tedy rozhodnuto, že
zbuduje s'e malá ,pevnůstka.

Styky mezi admirálem a“králem Guacana
garim stávaly se ode dne ke dni důvěrnější.
Kníže patřil na Kolumba s podivem, úctou a dů
věrou. Schopnostmi svými, zostřenými živou
zvědavostí, snažil se o to, by se povznesl k těmto
tajemným hostům 's nebe, by pochOpil jejich při
rozenost a aby si osvojil jejich obyčeje. Vyzna
menával se vážností, plnou nenucenosti a ušlech



tilosti. Vrozená vznešenost byla patrna v jeho
chování, v jeho posuňcích, v tom, jak vstoupil,
jak se posazoval, jak vycházel, jak pozdravoval.
Zatím co jeho důstojníci a jeho lid, vášnivě za
ujatý rolničkami, jež jmenovali šyk, šyk, nad
šením plněni byli skleněnými cetkami a drob
nůstkami vůbec, za něž vyměňovali zlato, “bavlnu,
koření, on nosil košili, dával přednost rukavič
kám přede všemi titěrkami; a v oplátku za zlaté
škrabošky, zlatá zrcadla, zlaté koruny, žádal
pr'ostou konvici s umyvadlem, by si umyl po
jídle ruce místo dosavadního tření vonnými byli
nami. Honosil se vrozeným smyslem pro hierar
chii, důstojenství a moc velitelskou. Velkodušnost
jakoby byla v jeho krvi. Nikdy neviděl admirála,
aniž by mu neudělil nějaký dar. Dával jako
mocnář z pouhé záliby v dávání, k vůli svému
královskému uspokojení. Dvomost na jeho ne
zušlechtěném dvoře vyznamenávala se elegancí
a umělostí; chovala zárodky civilisace.

Nicméně *oddanost, již Guacanagari osvěd
ěoval Španělům, nesmí ,se zaměňovati se vše
obecným podivem k povýšenosti lidí nebeských.
Jeho zvláště poutala osobnost samého Kolumba.
Divoši jako děti usuzují pudem o věcích, jichž
nedovedou vysvětliti: o osobách icitech. Nezmýlí
se "nikterak v těch, kteří je milují. Dětinný pa
novník těchto krajin pociťoval, jak jest přitahován
k velikosti Kolumbově. Hluboká sympathie pou
tala ho k tomuto božskému muži. Na jeho ruce
kanuly hojné jeho slzy. Každá z jeho laskavostí
_k cizincům odnášela se k jich vůdci.

I



Jeden z charakteristických rysův genia. Ko
lumbova a jeho prozřetelnostního poslání byla
bez odporu jeho náhlá způsobilost k "vědám a
pracím, jež mu. byly sebeneznámější; úžasná,
odbornická improvisace, jíž mohl provésti doko
nale jakoukoliv věc ku prospěChu podniku, jenž
mu byl svěřen.Když se jeho loď ztroskotala, stal
se stavitelem. Nakreslil plán tvrze do čtverce,
s baštami v rozích a řídil osobně práce.

Cinnóst Španělů, podporovaných poddanými
Guacanagariho, konala zázraky. Za „deset dní po
uváznutí Banty-Marie vypínala se na; pobřeží
mohutná tvrz; „bylasestrojenaafv zemi, upevněna
koly, spojenými velikými břevny 'z lodního trá—
moví. Vezpod vyhloubili prostorné sklepení, jež.
mělo sloužiti za skladiště z'ásobf potravních-' a
střeliva, zboží, určeného k výměně.

Strážcem-; této '.pevnůstk-y, na.--níž: vlála ;ko
, rouhev Kastilie, 'Kolumbus ustavil z mužstva

Santa-Marie muže, kteří se. mu zdáli nejspolehli
vějšími, úmyslů. nejlepších. Přidal jim, bakaláře
Bernardina de Tapia, mistra Jnana, „obratného
Chimi-gag, slévače kovů: a klenotníka sevilského,
Castilla, "prvního zbrojmisln'a, jenž byl též mechan
nikem a stavitelem lodí, jednoho ucpavače, bed-„
náře, krejčího; a postavil je pod velení 'Diega
z Arany, jemuž udělil veškeren moe, již sám
obdržel od králů. Náměstkem jeho určil Pedra
Gnttierreza, důstojníka domu královského, a'v pří
padě, že“tento by nemohl. zastávati úřadu'toho,
Rodriga de Escoveda, synovce jistého velmi vá.
ženého řeholníka ve Španělsku. Tento první



zárodek kolonisační skládal se celkem ze čtyři
ceti dvou mužů.

Zřídivtakto vrchní správu, Kolumbus zásbbil
tuto přední stráž světa. starého vším, co se na
lézalo na. Santa-Marii;—'zanechal jí nástroje,
nářadí všeho druhu; sucharů na. rok, víno, mnoho
"zbraní, děla. & šaIupu __zeztroskotané lodě. Ad

Rostlinstvo na„_nižinách na. Haiti.

mirál odevzdal těmto 'lidem—zrní, by zasévaJi
zemi; svěřil? jim. všechno “zboží, jež měli vymě—
ňovati m zlato; potom doporučil zvláště tři důf
stojníky králi Guacanagarimu.

Kolumbus zanechal tedy “Španěly na této
půdě nově v nejlepších podmínkách, jichž by „si
kdo mohl přáti: zásobená hojně všemi věcmi,
potřebnými k životu, k bezpečnosti a. obraně,
obklopené přátelskými sousedy, pod ochranou
šlechetněho mocnáře. Dříve než se od nich od



loučil, promluvil k nim tak dojemně, jak sotva
kdy otec ke svým dítkám. Dal jim rady podivu
hodné předvídavostí a pronikavostí. Připomenul
jim slavný účel objevu: rozšiřování víry; prosil
je, aby studovali jazyk domorodců, aby je vábili
ku křesťanství svým příkladem a svým vyučo
váním. Jménem králů naporučil jim, by nechodili
osamoceně, aby přespávali vždy v citadele, zvláště
aby nikdy népřekračovali hranic států, nepřátel
ských panovníkovi, jenž je tak pohostinně přijal.

Dne 2. ledna admirál dal poslední „sBohem“
králi Guacanagarimu. Dal mu novou košili; krk
jeho obepjal šňůrou korálů z drahého kamení
afrického; _najeho ramena vložil šarlatový plášt;
na jeho nohy červené botky obul; na jeho prst
nastrčil prsten ze stříbra, jemuž tento dával
přednost před zlatem, a obejmúl ho s dobroti
vostí křesťansky otcovskou, zatím co naivní
kasik, jenž již miloval jej s veškerou upřímnosti
srdce svého, nemoha se pro truchlivost zdržeti,
v slzách se rozplýval.

V pátek i ledna přivýchodu slunce vyplula
Niňa z průlivu a zamířila .k západu, k vyvýšené
hoře, již admirál nazval Monte-Cristo. Kolumbus
pozoroval bedlivě vše jakožto hydrograf, jakožto
přírodozpytec,jakožto básník; a jeho nevysychající
podiv k této přírodě, tak harmonické ve své ště
drotě, prozradil se ještě v jeho .denníku.

Dva dni na to, po poledni, lodník v'e stráž—
ním koši na stožáru znamenal v dálce před
sebou plachtu: "byla to Pinta, již silný vítr
hnal k admirálovi.



Marně Martin Alonzo Pinzon doufal, že ocean
zatají jeho prchnutí ve svých nesmírných pro—
storach; Prozřetelnost přivedla ho na oči jeho
vůdce, na dohled malé Niny, tohoto .nepatrného
bodu v nezměřitelných rozlohách. Donucen větrem
připojiti se k admirálovi, kapitán Pinty sledoval
jej do přístavu Monte-Cristo a přišel se omluvit.
Důvody, jimiž OSpravedlniti hleděl své odloučení,
byly vesměs lživé, ba „mnohé z nich zjevně si
odporovaly. Avšak Kolumbus tvářil se, jakoby je
připouštěl, ze strachu, aby nezhoršil nebezpečí,
“nebot oběma lodím veleli Pinzonové; největší
část mužstva skládala se z jejich příbuzných a
Spoluobčanů paloských. Při každé příležitosti,
zvláště od té doby, kdy objev byl uskutečněn,
starší ze tří bratří daval mu ostře cítiti jeho
osamocenost a jeho cizáctví. Věděl, jakých pře
střelků byly schopny jeho pýóha a jeho hrubost,
zášti podněcované. Zdržel se a nechtěl, praví Las
Casas, „dáti průchod pokušením satanovým,je1íž
usiloval o to, by zabranil této cestě, jak to činil
na počátku.“ Poručil vše do vůle Boží a obětoval
svou sebelasku, svůj cit spravedlnosti, svou osobní
důstojnost, .chtěje naplniti povinnost ještě větší
než jeho prava.

'Řád by se byl sice podíval ještě ke břehům
Espaňoly; avšak z chování Pinzonů seznal ad
mirál, že jest třeba pokud možno nejdříve dostati
se do Kastilie. Ostatně špatný stav lodí toho
velitelsky vyžadoval. 7. ledna musil se ucpati
průduch, jímž drala se voda do .podpalubí Niny.\!



KAPITOLA OSMÁ

I.

V pátek dne 11. ledna rozpjal tedy admirál
plachty. Pluje těsně kolem břehů ostrova Espa
ňoly, žasl nad jeho rozlohou.

Kolumbus přál si, dříve než by_se vrátil do
Kastilie, setkat se s tím kmenem .Karibů nebo
.Kanibů, jichž tolik se strachovaly země, jež na.
vštívil, 'a spatřiti jedlíky lidského masa, .tyto
vzbouřence _proti—řádu prozřetelnostnímu, kteří
,uráželi přírodu a k nkojení svého hnusněho labuž
nictví vypravovali se na krádež lidí, strojíce si
z' nich sve hostiny. Tato hanebnost se mn zdála
nemožnou; by tomu uvěřil, chtěl je přistihnouti
při činu. Avšak když vítr, příznivý k návratu do
Španělska, _sezvedl, musel nastoupiti cestu do
Evropy a to tím spíše, že obě lodě již propouštěly
mnoho vody. Bylo nyní obojí stejně nebezpečno:
zůstati i odjetí. V tomto postavení a v takové
dálce od vlasti mohlo se pouze v pomoc Boží
důvěřovati.

Muž—\prozřetelnosti vypravil se na cestu do
Španělska ve jménu Trojice nejsvětější, protože,
jak praví ctihodný Las Casas, „přes velké množ
ství vody, jež propouštěly lodě, doufal, že náš
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Pán, jenž ho vedl ve své dobrotě, ráčí ho zpět
provoditi ve svém milosrdenství“.

Na počátku, ačkoliv zakoušeli velmi časté
proměny větru, bylo moře dosti dobré. Ve dnech
následujících vlny se oživily; vidělit množství
tuňáků, zpozorovali rovněž běloocasě faetony,
tereje, buřňáky, fregatky. Moře jen jen se hladilo,
teplota líbá, vítr vyborny. Kolumbus vzdával za
to díky Bohu.

Dne 21. ledna vzduch se značně ochladil.
Viděli ještě mnoho ptáků, avšak málo ryb. Voda
mořská byla studenější. Dne zítřejšího bylo veliké
ticho. Indiáni bavili se koupáním poblíž lodí.
Nalezli trávy, jichž se teď již nelekali. Ve dnech
následujících šipka růže větrné velmi se měnila.
Casto Ni ň a byla nucena svinouti částečně plachty,
by dočkala Pinty, jež se špatně držela po
větru, jsouc málo podporována přední plachtou,
nebot stožár její byl pochroumán a Mantin Alonzo
Pinzon, prchnuv tehdy za _zlatem, zanedbal jej
opraviti.

Nebe ztratilo brzy svon průzračnost. Nepře
stávající změny větrů nutily k ustaviěnému rejdění.
Pozvolna postupovali; zásoby, až dosud trvalé,
se vyčerpávaly; zbývaly“již pouze zemčatal), su
chary a víno, čímž nahrazovaly se špatně síly,
uprostřed takovych únav.

V pátek 25. ledna po východu slunce nastalo
velké utišení. Lodníkům podařilose chytiti tuňáka
a ohromného žraloka. Ve dnech následujících
málo urazili ku předu; vzduch a -vlny trvaly

') Ve Španělsku dužnaté plody zemské..
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v tíživé zlenivělosti. Admirál neustával děkovati
Bohu za pohodu moře. Nebe se však stále více
zatahovalo, stalo se deštivé; ochladilo se. Ad
mirál dal se k východu.

Dne 12. února vítr, předchůdce bouře, za—
chvěl lanovím; den byl trudný. Večer třikrát 'za—
blesklo se od severozápadu: byla to předzvěst
uraganu. Admirál přichystal se ihned k jeho přijetí.
Dal vytáhnoutL-všechny plachty, ponechav pouze
dolejší jednu, napolo svinutou, přitisklou na velký
stožár, jen aby nadnášela loď, již vlny hroužily
do svých brázd. Pluli jen o holých stěžních a
lanoví,se suchým stromem, jak říkajíloďníci;
Zěernalé vlny prudce se bouřily, obzor nabýval
vzezření strašlivého; moře, dmoucí se a ječící,
vyhlubující nesmírné pr0pasti, vzpínající se až.
k nebesům svými vlnami, vespolek se porážejícími'
nárazy větrů protivných; žebroví Niňy úpělo
pod tříštěním vod obludných. Protože jakékoliv
řízení “stalo se nemožným, nechali loď větrům
na vůli. Pinta, jíž její stěžnoví porouchané pře-—
káželo v delším zápasu, pustila se po větru.
Zmizela brzy v dálce pěnivých údblí.

Stálost bouře zastrašila i nejneohroženější
námořníky, Obraceli zraky své k admirálovi, a
tento obracel mysl, svou k Bohu, jedinému to
útočišti v nebezpečí tak ohrožujícím.

Navrhl námořníkům, by—učinili slib; metali
los, by Zvěděli, který z nich by měl jíti na pout
k Bohorodiěce Quadeloupské, nesa pětiliberní
svíci. Za tím účelem odpočítalo se tolik cizrn,
kolik bylo osob na lodi, do jedné z nich nožem
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vyryli znamení kříže, vrhli je pak do dlouhé
lněné čapky námořnické a tam dobře promíchali.
Všichni se přiblížili, by po řadě dle hodností
“losovali.

Admiral měl začíti; vnořil ruku do čapky a
vytáhl cizrnu označenou křížem. Potom v hrůzách
před rostoucím nebezpečím rozhodli se ještě
k jednomu slibu. Jednalo se o pout k svaté Panně
Loretanské do států papežských. Tentokráte los
padl na jistého Pedra Vila, lodnika z—Port-Sainte
Marie. Po chvíli bouře, zdvojnásobivši se, vyvolala
třetí slib. Mělo se jíti do kostela sv. Kláry -vMo
gueru a tam býti přítomnu mši sv. a ztraviti' celou
noc v modlitbě před hlavním oltářem. A tu zase
admirál vytáhl“ z čepky' znamení kříže. Potom
učinili sli-b společný„ že půjdou procesím bosou
nohou a bez kabátu do kostela Marianského,
nejbližšího v zemi, k níž prvně přistanou.- _

„Ničímnelze mužstvu mysli dodati. Každý
jakoby byl přesvědčen,/žeP'inta zahyne. Všichni
Se domnívají, že jsou ztraceni nadobro. Loď zna—
vovala _se' tím hrozněji, že jí chyběla přítěž;
i smýkala se všemi směry, neovládajíc se již.
Mužstvo upadalo- v zoufalství:

Kblumbus sam cítil, kterak umdlévá. jeho
stálost. Srdce jeho, více zmítané než .bouřícímoře,
zmítajíc se mezi důvěrou a pochyností, bézní a
úzkostí, povznášelo se a klesalo střídavě. jako
vlny Atlantika.

On sám to vypravoval: jednak, když si, při
pomínal zázračné okolnosti svého objevu, přízně,
jimiž ho Bůh dařil, dopřav mu vítězství tak

Kriltof Kolumbus. 14



velikého, ukázav mu-beZpočetné divy, dav mu
objeviti množství ostrovů, jakoby po tolika proti
venstvích, zakóušenych v Kaštilii, všechny jeho
naděje a všechno očekávání mělo býti překonáno,
Kolumbus se trochu uspokojoval. Jakmile se
stupoval do hlubin svého svědomí a tam shledával
předně svou žádost po největším rozšíření slávy
Boží, zdálo se mu nemožno, by naš Pán, jenž
ho osvobodil z"každého nebezpečí v jeho první
přepravě přes moře, tehdy, když Se měl nejvíce
strachovati, a mu pomohl přemoci strach a skrotiti
vzpouru, podpíraje jej „samojediněho proti všem“,
dnes aby Pán na plano vyvedl ustavičně zázraky
své dobrotivosti 'a by nevytrhl jej z tohoto kraj;
ního nebezpečí. Jinak zase vida, kterak nedblómně
nebe trvalo při své krutosti přes jeho modlitby,
kterak se zkáza blíží krokem stále a stale .hrozi—
vějším, pravil si, že bezpochyby pro jeho chyby
Nejvyšší, k vůli tomu, by jej potrestal, chtěl
zbaviti jej -,radostiby přinesl sám králům zvěst
o objevu, a by tak ho připravil o slávu, jež by
vytryškla z této události na jeho jméno.

Bolest, nesmírností svou rovnající se jeho
myšlence, zachvacovala jeho srdce, když pomyslil,
že“by měl umříti, aniž- by rozhlásil krásy ne
zname,jež byly' odhaleny jeho obdivu, že by“
měl zanechati v nevědomosti noveho světa národy
křesťanské a v nezňalosti Krista ony nově .na
rody. Zemříti teď, když byl přistál k zlatým po—
břežím,'ted', když. již “již kynula naděje, že. bude
„míti čím osvobodíti _svatá místa; zemříti, když
pravda jeho, tato nejdůležitější kosmograůcká.



vymoženost lidstva-, měla slaviti své' plne vítěz
ství, toť se smrtí zápasiti duší, Srdcem i duchem;
toť hynouti třikrát k jedinému ducha vypuštění.

Uprostřed nářku mužstva lodního, lijavců,
nárazů vln, úpění Nifiy polo potápěné, uprostřed
skřlpání kladek a. vzdechů čerpadel, Kolumbus,
překonávaje zemdlenost z námah a strasti tak

__“m _.„w.—.mn --..v:mc. .s --—.. ni.—1.. '?

Rostlinstvo na “pahorcích na :Haiti.

prďdlužova'ných, vstoupil do své kabiny. Tam
p'řes hrozné kolísání rukou hbitou naspěch na—
črtl na pergamen stručny obsah svých objevů,
vložil jej .do jineho listu, na němž prosil toho,
jenž by četl tyto řádky, by jej “donesl královně
kastilské, slibuje jejím jménem tisíc dukátů. Tuto
obálku uzavřel do voskovaneho plátna,. zapečetil
vše svou pečetí, potom vložil do 'voskového koláče,
zavřel vše do prázdné láhve a neprodyšně ji.
.uzátkovav, vrhl ji do moře.

14—



Z obavy, aby proudy 'nezanesly daleko od
Eerpy toto zoufalé poselství, učinil dva opisy
a umístil druhy exemplář do jiné láhve, již upevnil
na zád lodě, v naději, že láhev potrvá na hladině,
kdyby Niňa se měla ztroskotati, a že bude toho
neb onoho dne šťastně nalezena.\,

II.

V pátek dne 15. února při východu slunce
směrem severozápadním uznamenali zemi. Tento
pohled oživil duchy. Nicméně prudké, zmítání
m'oře, ačkoliv umenšilo, nedovolovalo přiblížiti se.
Strávili cely den,—noci zítřek lavírovánim, usilujfce
o to„ by dostihli" břehův, avšak marně, Konečně
dne následujícího v noci připluli na ostrov, jejž
pro temnota nemohli rozeznati: byla to Santa
Maria, nejsevernější z. Azorů, '.jenž příslušel králi
portugalskému..

Obyvatelé byli z'prvu naplneni podivem, že
tak křehká loď _vpodobném stavu mohla odolati
tak zuřivé bouři. Žasli ještě více, když z'veděh'-,
odkud připlula.

Avšak gubernátór ostrova, znaje úmysly krále
svého, pokusil se ,zrá'dně o to, by pohřbil Kolumba
ve vězení. “Když se mu to nezdařilo, dal pořezati
kotvičná lana jeho "lodi, doufajé tak přivoditi
ztroskotání.

Opatrnost admirálova zachránila je před
těmito úklady.

Pokračovali v cestě.



III.

3. března při západu slunce prudký naraz
větru rozerval nahle všechny plachty Niňy, tak
že teď nutně hrozila jí zkáza překocením.Avšak
Prozřetelnost utkvěla pečlivým zrakem na svém
služebniku.

V blízkém nebezpečí konali nové modlitby
a složili nový slib. Metali los, by zvěděli, který
z námořníků má. jíti bez pláště a bos k naší
milé Paní Cintyské do provincie Huelvy; a jak
obyčejně, los připadl na admirála.

Večer bouře zdvojnásobila své zuření. Pří
šerné blesky brázdily obzor; voda padala s nebe
'ručejemi; vlnobití hnalo do lodi z Opačné strany,
hned hora vody pozvedla ji do vzduchu, hned,
provalivše se v propast, vlny strhly ji v hlubiny
svých pěnících se“ údolí a již již jakoby ji po
hřbívali zavírajíce jícny. Toto divadlo bylo hrůzo—
strašné a žádná. moc lidská. nebyla by překonala
tohoto nebezpečí. „Avšak zlíbilo se našemu Pánu
býti ku pomoci admirálovi a ukázati mu- zemi“,
praví Las Casas.

Zpozorovali ji k půlnoci.
Avšak houštka temnot bránila jim rozpo

znati, na které pobřeží byli zahnáni. Zdržovali se
v patřičné vzdálenosti od pevniny jak mohli.
;,Bůh opatroval je až do dne“, uprostřed úzkostí
a hrůz této noci děsné, noci zoufalství 'a těhotné
ztroskotaním pro lodě všech moří evropských.

Admirál dostal sek břehům hispanským ku
konci hrozné, neblahé zimy, za jednoho z těch
velkých otřesů přírody, jež převracejí vrstvy .



vzduchové, obnovují atmosféru, povrch vod, takže
strašné jich nárazy po'ciťóvati lze od polu až
k rovníku. Dle výpovědí námořníků nikdy zima
nebyla tak plodná na ztroskotání. Po čtyřiměsíce
panovaly nejpustošivější bouře.Germánský ocean
nebyl splavitelný; plavidla sténala v přístavech,
blokádovaných bouří. Pětadvacet lodí španělských
zahynulo na březích vlámských. Všude pobřeží
vystýlala se troskami.

Při rozednění admirál poznal mživým sou
mrakem vyvýšenou skálu Cintry, poblíž Taja.

Břeh portugalský, vždy nesnadno přístupný,
když moře se dme, jest hrozně nebezpečný při
bouři."Žádnérozčlenění pevniny neoslabuje nárazy
mořského příboje. 'Skály tohoto pobřeží, v- onom
okamžiku pokryté 'napuchlinou vln, a jejich plo
šinky pěnou se tetelící 'klamaly oko. Jakási ne
odolatelná síla nešla 'Niňu k úskalí měl'čin a
odháněla ji od. ústí, -z něhož valily se proudy
Veletoku, razvodněného dešti a rezbouřeného-větry
opačnými. Řeklo- "by.„se",že jakási „pekelná moc

*zdvojnás'obovaťa.burácen'í živlů, by zabránila při
státi lodi, určené k z'áhubě .u“samého přístavu.

Při pohledu na hrozící ztroskotání obyvatelé
„města Cascaes, postaveného "uústí Tajá,—spěchali
\do kostela, rozžehli svíce, modlili—se za duše
námořníků lodě ubohé, jež jakoby byla již určena
za kořist nelítostného moře. A když přispěním.
Božím admirál dostal se do proudu, lid sběhlse
na pcbřeží, patře jako na zázrak na, tuto zá—
chranu před nevyhnutelnou záhubou.\:



KAPITObA DEVÁTÁ

I.

Úsilovným veslováním dostal se Kolumbus
do kotviště Rastello, děkuje Tvůrci života„ že ho
vytrhl z jisté smrti.

Ihned vypravil posla do _Kastilie, bý zpravil
panovníky ' o jeho návratu, potom psal _králi
portugalskému, v okamžiku tom prodlévajícímu.
v rozkošněm letohradu Val-Paradis, by dosáhl
povolení k zakotvení v Lisaboně.

Kolumbus vším právem bál se hranic moc
náře rozhněvaněho, jenž vypravil za ním stíhatele
na moře pti odjezdu, a'jehož náhončí, znasilnivše
práva nejsvětější, pokusili se 'o jeho zahubu při
návratu. Uchýliti se do jeho států, tot utéci se
přímo. do doupěte lva;- admirál uVědomil si řádně
závažnost nebezpečí. Avšak Ten, jenž zachránil

" ho před xadami vzpoury & před jícny mořské
propasti, neopustil ho.

Zpráva. o objevení nového světa lodí, jež za.
kotvila v Taju, proběhla rychle "Lisabonem. Bez
ohledu na stav povětrnosti přiběhly davy ku'
kotvišti Bastello; množství lodic pokrývalo vlny.
Obdiv nebyl menší než zvědavost. Lid vzdával
díky Bohu za tuto událost, nebot tajemným
tušením dohad! se„ že jest nesmírného dosahu.



II.

V pátek 8. března poselstvo králem vy
pravené přišlo potvrdit svědectví, samovolně vy—
davané muži prozřetelnosti. Hlava naroda sdílela
nadšení svého lidu. .Prosil laskavě admirála, by
ráčil navštíviti ho v jeho ústraní, a napoměil
d0pravělm, by. mu zaOpatřili zdarma vše, čeho
by potřeboval pro sebe, Své mužstvo a svou loď.—

Joam II. přijal ho jako rodi'lého knížete, po
sadil jej vedle sebe, dovolil, by dal na hlavu
v jeho přítomnosti, prokazoval mu velikou po
zornost a úctu, mluvil s ním s největší _přIvětivostí
a netajil své spokojenosti s úspěchem tohoto
podniku.

V neděli ráno po mši svaté "král na novo
zabavil se s Kolumbem a vyptával se ho na
podrobnosti jeho cesty._Ba více zahrnoval ho svymi
otázkami než včera. A poněvadž, upokojiv svou
zvědavost, poznával velikost podniku, zakOušel
tajnou nevoli, že si \dal uniknouti tak podivu
hodné krajiny.

Zatím, co dle svého obyčeje Kolumbus trávil
“nedělní hodiny sehrán na rozjímání 'a modlitbě,
několik krokův od něho v sále rady královské
přetfásala se otázka., zda by nebylo dobře aa—
hladiti jakoukoliv stopu jeho objevů tím, kdyby
byl vydán na smrt.

Navrhovalo se králi, by dal' Kolumba za
vražditi.. \

Jakkoliv nemožnou a pobuřující zdá. se nám
takova nabídka. dle našich mravů, byla přece
učiněna v sezení dvořany, závistnym okem po
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hlížejíoími na slávu cizincovu a dychtíoími za
vděčiti se králi ukojením mstyžádostivosti, již u
něho předpokládali. Rádi bychom pochybovali o
takové hanebnosti. Avšak i když Kolumbus ve
své šlechetnosti pominul to mlčením, ikdyž syn
jeho Fernando popřel to s láskou, největší histori
kové portugalští sami to dosvědčují. Dle velikého
historiografa Joama de Barrosa někteří šlechtici
nabídli se, že „Vlastní“ rukou jej zabijí.

Avšak kral bál se Boha: odmítl tuto nabídku
„jako kníže katolicky“ ; ostatně povýšený duch
Joama II, jeho úcta k vědě, k plavbě přispívaly
nemalo k tomu, by podlehl spíše vlivu, jakým
na něho působil pohled Kolumbův. Jeho pří
tomnost" vyhladila "pomstychtivost. Zapověděl
příšně jakýkoliv pokus proti hostu a-nařídil,by se
s ním jednalo s'největší šetrností. *

V pondělí admirál poroučel se Joamovi II.
Mocnař zahrnul ho projevy úcty a vyznamenal
ho mnohými “důstojnóstmi. K jeho rozkazu don
Martin de Noroňa vyprovodil ho, obklopen všemi
pany dvora.

Kolumbus, vrativ “se na svou loď, odplul
ihned do Kastilie.

\:



KAPITObA 'DESÁTÁ

I.

Chmurný jakýsi neurčitý nepokoj snášel .se
tehdy jako mračno nad městem Palos. V každé
rodině zabývali se s úzkoStí nějakým příbuzným
nebo přítelem. Od sedmi měsíců byli beze zpráv
o těchto dítkách země, jež rozkaz králův přinutil,
by sledovali onoho Janovana, velikého slibovače,
jehož pamatku“ nejedna matka a nejedna-man
-_želkav hodinách “noční bezsennosti proklínala.
Co se 's nimi“ stalo? Ani předni soudcové, ani
dopravní zříZenec namořský Diego Prieto ne“—
dovedli o tom ničeho pověděti. Všeobecně se
nsou'dilo; že jsou. nadobro ztraceni, pohřbeni
v- prepastech MOŘE TEMNÉHO, a neodvažoval
se" nikdo vysIoViti, jakým hrozným způsobem
smrti sešli se světa tito neštaStnIci, . tak nepro
zřetelněobětovaní'ctižadosti cizackěho blouznivce;

Takova byla nalada duchů, když v sobotu
15. března v hodinu polední povaleči v přístavu
zpozorovali loď, jež slabým vankem _plulaproti
proudu Odiela a brzý-rozp'oznali _dlepřídý Niňu
se vztýčenou vlajkou výpravy na stožárech a
s královskou korouhví Kastilie!

Výbuch radosti ihned zavzněl a otřásl městem
Palosem od konce ke konci. V okamžiku
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zpráva o návratu výpravy a. jejích objevech po
divuhodných _spěla z ulic do domů. Všechny
krámy rázem se zavřely; zástup hromadil se
kolem lodi. Zvony vyzváněly na celěgozboupaní;
střílelo se z děl; okna se okrašlovala květinami.;
ulice se ověšovaly sukny a koberci. „Kolumbus,
přístav, byl přijat s týmiž poctami jako" bývají
přijímaní krá.lově..Všechen lid v slavném průvodě
jej i jeho četu doprovázel do chrámu, kamž šli
poděkovat Bohu, že korunoval tak šťastný—m
výsledkem cestu nejdůležitější, jež kdy byla
podniknuta“ Po tolikerěm povyku. jak by se
radostí neopájely rodiny, shledavše se s těmi,
s nimiž již nedoufaly se zde na zemi setkati!

Po nějaké chvíli, když celé město s nevy
pravitelným jásotem vzdávalo hold admirálovi
a vyzváněním všech zvonů hlasalo vesnicím
sousedním udalost neobyčejnou, uzřeli lidé v pří
stavu, ana vjíždí do kotviště jiná loď, dobře-'
známá. obyvatelům, _Pinta, jíž velel Martin Alónzo
Pinzon. Za okamžik oddělila se od korabu loďka
a vyplula po proudu: byl to prchající kapitán.

Zahnán bouří do zálivu Biskajského, Martin
Alonzo Pinzon, přesvědčen jsa, že se svymi
poruchami ubohá N'1ň a nemohla uniknouti bouři,
vypravil králům zprávu o objevu, jejž sobě při
svojoval, a žádal za svolení, by mohl dostaviti
se ke dvoru a zde“'složiti .úěty z výpravy. Očeka-
vaje jejich odpověď, přicházel do svého rodiště,
by se zde radoval z vítězoslavy, již si byl sliboval.
Avšak spatřiv,kterak třepeta se vlajka admirálska
na velkém stěžni Niňy, byl schvacen zmatkem



naramným. Ze strachu, aby jeho vůdce nedal jej
zadržeti a vrhnouti v okovy, jak byl oprávněn,
vytratil se hanebně, zuře ve svém srdci.

Z mužstva Niňy všichni se vrátili; nebot
z těch, kteří zůstali v Hispaniole, nikdo nepří
slušel do Palosu. Kolumbus mohl dobrým pravem
zvolati k obyvatelům tohoto přístaviště, kteří jej
proklínali, slovy dobrého Pastýře: „Z těch, jež
jste mi dali, neztratil jsem žádného“ „A proto
také radost jejich byla dokonalá..

Lodníci z okolí, jsouce svědky tohoto vítání,
toužili po tom; by v brzku zakusili "podobného
štěstí v lůně svých rodin, a chtěli hne'd večer
vydati se na cestu ku svým krbům. Než veselí ne—
mohlo vyhladiti z paměti sliby, učiněné v bouřích
u Azorů. Admiral neudělil dovolení, “dokud by
nesplnili daně příp'ovědi. Slíbili; _že půjdou do
prvního kostela, zasvěceněho-Bohorodičce', v sou—
sedství místa.,k němuž by Niňa přistála. Místem.
tím byl teď _Palos; kostel pak Bohorodičky Ra
bidskě, v klášteře uěeněho Juana Pereza de
Marcheny, byl nejblíže.

A tak šlechetný františkán, jenz sloužil slav
nou mši sv.. při odjezdu, sloužil mši díků při
návratu. Prozře'telnost jakOby—pro něho schraňo
vala tuto radost. Byl to obřad hlubóce dojemný.
Všichni tito námořníci bosi a bez plaštův,—od

„plavčíka až k admirálovi, přicházející v bídném
obleku ztroskotaných, by vzdali díky Marii,
Hvězdě Mořské, že- je zachránila! Jaká. to po—
dívaná.! Ký div,.že byli následováni davem, jenž
sůčastnil se vřelejejich modliteb a “jejichvděčnosti.



A teď každého lodníka obklíčili a jako věštce
poslouchali; jeho rodina pyšnila se jím. Hádali
se o ně; každý je chtěl míti u svého stolu. Avšak
admirál cítil se v Palosu cizincem. Jeho bratří
z“řádu seraňckého- čekali není v Rabidě; odebral
se tedy k nim a zaujal svou milou celu, již mu
vyhradil ofec kvardián. ,

Snadno se dómyslíme, jakého štěstí zakoušeli
oba přátelé při svých schůzích. Myšlenka, již,
zabýval. se zprvu. každý sám u sebe, ona naděje,
již skládali na společný—kapitál,ona vlr'a trpěliva,
jjež dovedla zvítěziti nad pýchou a předsudky
vědy, byly konečně odměněny. Tak tedy otec
Juan Perez de Marchen'a se neklamal! Tarn za
tou 'modrou linií zapadu, již zpytoval tak často

'jeho “pohled, efristovaly, jak tušil, země obydlené
a národové, jež. třeba vésti k 'SpaSiteli. Znamení

Spasy bylo ukázáno domorodcům; kříž postaven
mezi nimi a poždravovan těmito naivními dítkami
lesů Nyní by se m'ohlo splniti přání seraňckého
Františka z Assisi.- Go čisté radosti, evangelického-.
uspokójeníš'a-vnitrné útěchy shromáždilo -8ev tomto
malém klášteře rabid'ském, nedá. se vypsati.

Zesvé cely Knštof Kolumbus,dopln1vstručnou
„zprávu,již odeslal z kotviště Rastello ke dvoru
kastilskému, vypravil dodatky o svém objevu;

Ze své cely radil, by “se.věnovaly svaté
Stolicí země' nověrobjevené a by se vypr'osilo její;—
požehnánína tento podnik, bullou, jež by chránila
jeho výbojů. _

Ze své cely konečně naznačil, kterak na
uvarov'ání pozdějších zápletek mělo Se provésti



rozdělení zemí, jež se objeví, mezi dvě mocnosti
námořské, jež hleděly si v tehdejší době výzkumů
v oceáně.

Za “tím účelem Kolumbus navrhuje, by se
přidělil svrchovaným veleknězem objevům Kasti»
lan'ů na západě díl rovný tomu, jejž by měli
Portugalci na východě. A k vůli určení hranic
obou království na bezmeznych—pláních oceánu
vymysli! prostředek božské jednoduchosti.

S takovou jistotou, jakoby měl rozložený
před očima. celý prostor globu, _jehož více než
dvě třetiny "byly dosud neznámý, s báječnou.
smělostí nebo spíše s andělským klidem vede
.řez rovníkem, jehož nikdo nepřekročil; rýsuje
rozhraní nesmírnými prostorami; táhne od polu
k polu „ideální linii, jež má děliti zemi- průměr-.
nou vzdáleností sto mil mezi ostrovy mysu
Zeleného a Azorami.

By provedl t_otoúžasné geografické rozdělení,
vyvolil přesně jediné východisko na naší planetě,

—ježby věda vyvolila za našich dnů.
Toto obrovské rozvrhnutí bylo z nejsmělej-.

ších, jež vyšla z 'lidského rozumu; nikdy pro—
porce tak kolosální nebyla zavedena do: pečtu
'měrného. Nicméně Krištof Kolumbus, aniž by
nad tím žasl, aniž by byl okamžik na rozpacích,
nepochybuje ani dost málo o svém výkonu, béře
pókojně své plány a žádá s prostotou, by se
odeslaly do Říma.

Posel spásy důvěřuje v neomylnou moudrost
církve, v tuto skladnici pravd Slova. Známo, že
papežství nezkl'amalo této ušlechtilé důvěry.



II.

Zatím co muži, vrátivší se s admirálem, po
chutnávali si na půvabech odpočinku po tolika
pracích a nebezpečích, on, jehož osud třikrát na
čtyři označil k odpykání za,všechny, měl vyplniti
sliby, jimiž ho obmyslila tajemná záliba.

Dostáv všem závazkům, nahromaděným
osudem na jeho hlavu, Kolumbus vrátil. se do
kláštera' svého řádu—,k svému příteli, k svému
duchovnímu vůdci, otci Juanu Perezovi de Marche—

novi. Po více než sedm měsíců byl zbaven po
svátné stravy víry, chleba silných. Cítil, kterak
mu třeba, by oživil svou duši, by se občerstvil
blahodárným pokojem řehole, by okoušel. nějaký
čas osvěžujícího odpočinku kláštera.

Admirál"mohl však stráviti pouze sedm dní
v Rabidě. Měl se odebrati do Sevilly, by tam
očekával rozkazy“ královské. I přišel do tohoto
města krátce před dopisem ode dvora, datovaným
ze dne BQ.března, jenž mtr byl odeslán s tímto
význačným _nadpise'm:

„DONU KRIŠTOFU KOLUMBOVI, NAŠEMU
AnmlRALU MOŘÍ OCEÁNSKÝCH, MÍSTOKRÁLI
A SPŘÁVCIosmovů, OBJEVENÝCHv mnu“

V poslání tomto bylo mu blahopřáno k'e
štastná cestě, byl vyzýván, by přijal. v Seville
disposioe pctřebné k nové výpravě s důstojnějšími
prostředky, a jako vzácný h_ostzván, by pokud
možno nejdříve vypravil se do Barcelony.
' Až“po—jeho odjezdu Martin Alonzo Pinzon
odvážil se návratu do Palosu. Též cn dostal ode



dvora. odpověď; ta. však byla zdrcující [pro jeho
pýchu a. deplňovala svou přísnosti trest za jeho
závist. Tato poslední rána. připravila ho o poslední
naději. Nenávistná. žárliýost zažehla v jeho krvi
horečku, již byl brzy ztráven.

\!

Krištof Kolumbus 15.



KAPITObA JE'DENÁGTÁ

I.

Zatím od hodiny k hodině s rychlostí jiskry
elektrické rozmáhala se pověst o objevu. Ký div,
že lid v _nesmírných davech sbíhal se k cestám,
po nichž Kolumbus, projížděje kvetoucími provin
ciemi, ubíral se ke dvoru: obyvatelstvo z Murcie,
z Valencie, z Aragonu a Kastilie přihíhalo ze
vzdálených vesnic,. by se s ním setkalo. „Celá
jeho cesta .byla. nepřetržitým triumfem. Hlavní
silnice a krajiny r_ozléhaly se hlučným jásotem
lidu, jenž opouštěl “vše, by ho spatřil. Vycházeli
mu vstříc ze všech měst, jimiž měl projíti“ Takto
ucpané cesty zdržovaly“velice jeho pochod.

Jeho družina, ani ne tak skvělá jako no
obyčejná, počínala.námořníky Niňy ve zbraních,
nad. nimiž vlála královská. korouhev výpravy;
potom loďníci nesli bidla „aratolesti stromů ne
známých, ohromné tykvice, obrovske rákosy,
stromovité kapradiny; a.zase jiní surovou bavlnu,
paprikové keříky,kokosy, zázvor,jiní zlaté koruny,
nádherné ulity, zlate náramky, pásy, zlaté masky,
koruny z per, kopí, meče, luky a šípy bez ocele.
Neseny různé byliny, neznámá zvířata, některá
živá, většinou vycpaná: morčata, kauri, guasky,
velicí ještěrové, hadi' se třpytivými šupinkami,



želvy karetové, alligatoři, růžovl plameňáci.
Šeredně vzezření dvou oblud, připevněných na
tyčích, hrůzou plnilo zvědavce: byli to dva leguáni.
Umístili je doprostřed křikův a šumněho ruchu
čtyřiceti druhů papoušků, kteří se třepetali na
svých hřadách a ječeli v. barbarskěm jazyku.
Šlo pak sedm Indiánů, vyzdobených národními
okrasami svých vlasti a pečlivě omalovaných
bíle a rudě. Předcházeli malému štábu výpravy.
Konečně ubíral se admirál v rouchu svých hod
ností, sedě na koni. Za ním jeho tři panoši snažili
se, by zadrželi nadšený dav, valící se za jejich
šlepějemi. Každým okamžikem ohlušeni a skoro po—.
děšeni hlučnou zvědavostí, již vzbuzovali, Indiáni
pohlíželi na svého protektora admirála, jehož"
úsměv konejšil a posiloval je ve slabošti.

Historie potvrzuje toto:
Tento příval, lidu netvořil se proto jedině,

by viděli Indián;r a podivné věci, nesené v jich
družině. Zvědavost ušlechtilejší ospravedlňovala

,tut'o horlivost. Každý chtěl popatřiti na admirála,
vrýti si do paměti tahy muže, jenž se těšil zvláštní
přízni nebes, jenžpřekročil MOŘE TEMNÉ, a jenž
do dálek nesmírných posunul hranice země.

Všechn'ý páže; mávaly, všechna čela se' ob—
nažovala, jaknňle se blížil; pozdravům nebylo
“konce.Matky ukazovaly jej svým dětem a modlily
Se za něho. Postupoval tak velmi pozvolna, za—
hrnován obdivem a nadšením, přijímaje potlesky
&=žehnání zástupů. Křesťanský náš rek, „mile
dojat těmito přátelskými projevy, vznášel jedině
k Bohu tuto vítězoslávu.

15—



Nicméně tato neporovnatelná úslužnost oby
vatelstva byla mu potvrzením velikosti díla,
k němuž ho Prozřetelnost ráčila vyvoliti.

Lid ve svém nadšení, předešed těmito veřej
nými poctami rozkazy králů, přinutil takto přísnou
obřadnost dvora, že se podrobiti musela tomuto
jednomyslnému zanícení. “Proto jak k vůli upo
kojení veřejného mínění, tak i k vůli tomu, by
podán byl důkaz vděčnosti za podobnou službu,
již není rovné v' historii, králově připravili admi
rálovi přijetí až dosud neslýchané.

Dne 15. dubna, v den, kdy Kolumbus měl
vstoupiti do Barcelony, velká část obyvatel vyšla
mu vstříc;.výkvět mládeže předjížděl jim-na koni.
Deputace ode dvora, vypravena napřed, čekala
na něho vně bran městských. K zvýšení této
slavnosti 'všechno se smálo něhou a světlem až
do nejvzdálenějších obzorů. Ranná příroda kraje
vystavovala na odiv své "bohaté plodiny. Slunce
zářilo čistým jasem. Yětérek—mořský roznášel
ve svěžích proudech vůně růží a květů po
merančových, jež počínaly se otvírati. V paláci
králů nově zařízený- prostorný sál obřadní
učiněn přístupny zrakům lidu a skvěle ozdoben.
Pod nádherným baldachýnem se “zlatým.krumplo
váním zvedaly se dva.trůny, sedadlo aksamitem
potažené, okrášlené zlatým třepením, a hned
,vedle, poněkud ku předu pošinuto, z'vedalo se

bohatě křešlo.
Někólik okamžiků před příchodem Kolum

bovým královští manželé, jimž předcházeli dle
obyčejů ceremoniálních ozbrojení heroldové,



trubači, vyslanci a vojenští pohlavárové, na
hlavách majíce koruny, oděni všemi odznaky
panovnické moci, vstoupili a posadili se každý
na svůj trůn.

Kněžic královský zaujal místo na sedadlu.
Křeslo zůstalo uprázdněno.
Venku ozy'val se nevyličitelný ruch a šum

davu; úzké ulice Barcelony cply'valy netrpělivými
zástupy s laěnými zraky. Se všech balkonů,
“zdobených květinami a čalouny, mávaly ženy
kyticemi, vějíři a šátky. S každé terassy, ba
_ise střech, obtěžkaných diváky, zvučelo to tisíci
roztodivnými hlasy, plnými slávy.

Nadšeně křikydavu a návrat pánů, poslaných
k branám městským, věštily příchod družiny.
_Brzy.objevila se, obklopená důstojníky výpravy,
královská korouhev, tak šťastně přinesena z onoho
břehu MOŘE TEMNÉHO. Obdivovali se těmto

mužům pleti osmahlé, kteří ji sledovali přes tolik
nebezpečí. Zvědavost nespouštěla s očí neviděné
dosud předměty z onoho nového světa: rostliny,
živá-i vycpaná zvířata, zvláště pak Indiáni nazí
a bázliví, oma-lovaní svým nejkrásnějším způ
sobem.

Konečně objevil se Kolumbus, tak prostý
tak skromný ve skvělém svém oděvu, jako když
se vzdaloval ze zdí Santa Fe. Byla to skromnost,
jež neví o sobě, a prostota, jež se rodí z velikosti.
Avšak ,jeho srdce zaplavovala svatá radost, čelo
jeho zářilo vznešeným jasem. Veškerý ten lesk
triumfu jakoby ozařoval slavozáři živě pestříb
řené jeho kadeře. Rysy jeho obličeje, po němž



se rozlévalo světlo nadzemského blaha, prosvital
cit vznešeného poslání, jež“právě splnil.

Královští manželé, zpozorovavše objevitele
Nového světa, záchvatem nadšeni, vztýčivše se
na svých trůnech "pokročilí ku předu a podali
mu vděkuplně ruce. 'Vždy hotov podrobovati s_e
autoritě, Kolumbus hodlal na znamení úcty po.
líbiti ruce královské, 'skloniti koleno dle etikety
kastilské, avšak Isabella a Ferdinand tomu ne;
dovolili. Královna—,uvedená do rozpaků takovou
skromnosti, usadila jej vedle sebe na stolici, již
mu byli připravili. „Done Krištofe Kolumbe“,
pravilla Isabella, „dejte na hlavu, admirále-Oceánu
a místokráli Nového. světa.“ 18 očima zářícíma
radostí, něhou a obdivem, královna „neposadila
se, dokud na její rozkaz Kolumbus nepokryl si
hlavu jako grand Španělska a dokud se neposadil
první do křesla, jež schválně postaveno bylo před

.Na to dali si královští manželé výpravovati
o- objevu.

A tu objevitel globu, rozhlédnuv se klidně
kolem sebe, potvrdiv, že pravý ráz výpravy, z níž
se vracel, byl“především křesťanský, prohlásil, že
přízeň, již ráčil B_ůhšpanělsko obdařiti jeho pod_
nik'em, zdá se býti odměnou za horlivost v obra—.
cení na víru a zbožnost _jeho králův. Líčil roz
sáhlý _oceán,až do tohoto dne-zakázaný zvědavosti
smrtelníků, od nynějška otev-fený'loďstvůrn kato
lidským, “slavná korouhev Kastilie zanesena byla
na polokouli protinožců, země bezpočetné jsou
“křížemnavštíveny. Nastínil pak stručně a metho
dicky průběh své cesty od svého odjezdu z ostrovů
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Fortunatovy'ch až k okamžiku, kdy opustil ony
končiny nepojmenované, jímž byl z milosti Boží
objevitelem.

S byst-rostí třídící, jíž se tolik honosil, počal
p0pisoj7ati geologický vzhled nových zemí, bohat
ství říše rostlinné, jež ho tolik oslnila; rozmanité
druhy zvířat vodníčh i pozemských, jež se mu
naskytla.

Jakožto věrný demonstrátor stvoření před
kládal při tom pořadem dle důstojenství produkty
krajů zamOřských k názornému nahlédnutí.

Potom, by lépe vysvitl rozdíl produktů těchtó
nových končin v přirovnání k jejich stejnorody'm
ve světě známém, objevitel glóbu uspbřádal vy'
stavu zvířatcizích'těch krajů, jednak pozemských,
jednak vodních; oněch vycpaných, těchto na
balsamovaných a ostatních živých.

Jakmile skončil s touto poetickou přehlídkou
tří říší přírody, přihlédl konečně ku člověku, jenž
jest její korunou, a upoutal. _pózornost na sedm
přítomných domorodců; vyznačil karakteristické
rozdíly jejich plemene; vylíčil jejich stav spole
čenský, prostotu jejich mravů, plodné to “půdy
ku přijetí evangelia. ,

Planoucí zrak Kolumbův, důstojnost“ jeho
chování, jeho hlas přesvědčivý,poesie jeho obrazů,
smělost rčení, svrchovanost jeho gesta, nová.
hlediska, vše to revnalo se velikosti předmětu a
poutalo“po_zomost. Sdílnost jeho duše, proniknuté
divy Božími, byly v důvěrném souladu s duchem
tehdejší doby a s obzvláštním „cítěním tohoto
dvora válečného, jenž roku předešlého vztýčil



kříž na věže mohamedanismu. Shromáždění po—
slouchalo dychtivě.

Objev byl podniknut a proveden zvláště se
zřetelem na slávu Boží, k vůli rozšíření křesťan
ství. A protože objevitel globu, konče svou řeč,
ujišťoval, že nekonečný počet duší, až do tohoto
dne zbavených světla, vstoupiti má v brzku do
lůna církve, a poněvadž přízvuk jeho vroucí víry,
jeho něžné lásky vnášel do srdcí potěšlivou naději,
horoucnost, dostoupivši vrcholu, propukla v ne
výlíčitelný záchvat nadšení. Náhle, neodolatelnou
silou zanícení puzení, královna, král, dvůr, lid,
vrhnuvše se na kolena, pozvedají ruce k nebi,
chválíce Boha, a prolévají s Kolumbem slzýštěstí.
V témže okamžiku. zavznéla píseň vítězství,
triumfální TE DEUM, zanotované choristy kaple“
královské. Veliký hlas lidu jim odpovídá 3 spěje
celým městem, uprostřed takových slasti,. že duše
křesťanské, dle ctihodného biskupa chiapského,
zakoušely předchut rajských radostí.

Kolumbus, dojat' nadšením, jež vzněcovala
jeho přítomnost, zářící vznešenou radostí, po
kloniv se a. dovoliv se konečně králův, odebral
se do příbytku, jenž mu byl připraven. Páni ode
dvora, první to šlechtici, ho doprovázeli až ku
dveřím, obklíčeným zástupem lidí, kteří nemohli
se dosti vynadívati na velikána. toho, zjevně vy
voleného Prozřetelnestí.

\!



—fíb—

nil-(& uf
'.

.a???):

_"! “Ě _.i'

.-',v,.-.

“ší-e:'

“m.,.'
...".

..,.

NávratKrištofaKolumbazprvnívýpravy.



II.

Ozvěna této události nejdalekosáhlejší, pro
vědu a lidstvo celé nejdůležitější, jaká se jen
během věků provedla, proběhla. bleskem celou
pevninou evropskou, dospěvši k .národům ve
vnitrozemí, ba brzy i do orientu.

Z Lisabonu, Kadjxu a z Barcelony novina
ta vyjížděla s každou lodí a docházela, až
kam _pluly. Zvěst o tomto zázraku próběhla
v krátkém čase státy křesťanskými a _od
Adriatika až k Velké Bretani vzbuzovala ve všech?
námořnících pocity, jichž nesnadno vylíčiti.
Slavný Sebastián Cabot, jenž se nalézal tehdy
při dvoře anglickém, přiznává se, že tento objev
byl tam považován spíše za dílo božské než
lidské, a velký ';plavec to tak podobně pojímal.

Avšak zvláště v hlavním městě světa kře

sťanského tato zpráva vzbudila nejhlubší zájem.
_Dvůr římský byl Opojen radostí. Svrchovaný

.velek'něz veřejně to projevil a slavnostně _poděq
koval Bohu,že dovolil, by těmto národům, dosud
sedícím ve Stínech smrti, mohly vzejíti červánky
spásy.

Jako Svaté kollegium, podobně i učený svět
rozehřál se blahými nadějemi. Velký mistr klassi
ckých literatur, ora'kul svých současníků, Pom
pinus Laetus, proléval slzy radosti, dověděv se
o tomto zázraku. Od nynějška hercové prvních
dob, pblqbohov'é pohanství, báječné nebo histo
riok'é výpravy starověku ztrácely se ve stínu.
Skutečnost jala se nahrazovati mythologii a pře
konávati obraznost.
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Znamení spásy bylo přeneseno přes odstra
šující prostory oceánu temného, MARE TENE
BROSUM, až tam za nejistou Atlantidu, a to
mužem, jehož jméno, podivuhodně symbolické,
upomínalo na holubicí, odznak to Ducha svatého,
a znamenalo nositele kříže, Christoferens, Chri
stophorus. A tento rek byl vzorem křesťana!

Po svém objevu Krištof Kolumbus byl by
mohl spokojeně zemřiti. Ačkoliv; toliko ostrovy
našel, předni to hlídku pevniny úplně neznámé,
již tím byl Nový svět odkryt; vyplnilt své dílo.
Avšak Bůh určil svému horliteli “jiné zkoušky a
jiné odměny. _

III.

Zatím co v dálce, ve všech státech křesťan
Ských, jméno Kolumbovo vzbuzovalo obdiv &
„chválu,jeho osobnost těšila se ve Španělsku ne
obvyklé úctě. v každou hodinu byl předpuštěn
k panovníkům Jednalo se s mm s nejšetrnější
uctivostí. Královna Isabella nemohla se nasytiti
jeho vypravovánim. Vytvořila mu erb, dovolujíc
rozčtvrtiti ve svém štítě královské znaky Kastilie
a Leonu vlastním jeho znakem. Nenstanovili se
na ničem o přišlivýp'ravě, aniž by mu vše dřive
nepředložili;

K dovršení blaha těchto dnů zvěděl misto
král ___Indií,že jeho úctyhodný otec, těše, se
dosud všem svým silám duševním, zaradoval se
nad jeho triumfem, jako druhdy patriarcha Jakub
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z povýšeni svého syna Josefa. Též on byl tehdy
prvním po králi. Kolumbus při příchodu poslal
k svému otci muže, jemuž důvěřoval, s dary,
s ujištěním o jeho zbožně synovskě—oddanosti a
se žádostí., by dovolil mladšímu jeho bratru Jaku
bo'vi, kramplířskému dělníku v Janově; do Špa
nělska sdílet s ním jeho štěstí-. Stařec, ačkoliv
zlomiti měl poslední svazek rodinný a—tak zů
stati bez dítek, udaíně svolil.

Jakub Kolumbus obdržev list svého bratra,
opustil bez okázalosti své řemešlo, by se stal po
několika týdnech adjutantem admirála oceánu,
potom administrátorem a generálním guvernérem.
Opouštěje svou dílnu, by “se připojil k nejvyšší
šlechtě“Španělska, skromný Jakub Kolumbus, od
nynějška jmenovaný don Diego, jakoby ani nebyl
přemístěn ve svém úkolu; dalek jsa domýšli-vosti,
s veškerou prostotou srdce přijímal milosti, jimiž
Prozřetelnost obmyšlelapotomky starého kramp—
líře. —

\.



KAPITObA WANAGTA

I.

Který člověk, zakoušev před \tím dlouhou
dobu blahosklonnosti nebo soustrasti těch, kteří
viděli, an trpělivě a marně vyčkává V před
síních a jenž pojednou jest všude vyhledáván,
o "jehož přátelství se ucházejí grandové, nerado
val by se ze svého triumfu a nepochutnával si
na“takovémto šťastném převratu, v němž možno
vše tak Snadně cplatiti?

A přece dějiny nepřistihlyl v Kolumbovi ani
stínu podobné slabosti-.

Přál si, by mohl uniknouti těmto hlučivým
Chválám, těmto okázalým návštěvám, _aby _Se
raději mohl odebrati do Říma a. tam složit účty
z cest svých svaté Stolicí a vyprositi si požee
hnáni k svým podnikům. Avšak“služba koruně
nedopou'štěla tak dlouhé nepřítomnosti. Král
Jan IL Portugalský dychtil po tom, by předešel
Španělsko v nových výpravách, i připravoval se
k tomu potajmu.

Hned, jakmile se o tom doslechli, královští
manželé _rozvinuli horečnou činnost. Světskému
církevník-u, donu Juanu de Fonseca, arciděkanu
sevillskému, velmi oblíbenému—u krále Ferdi
nanda, bylo uloženo, by se postaral“ o výstroj



loďstva. Tomuto vrchnímu pořadateli námořnictva
přidělen byl generální dozorce Juan de Soria,
z rodu úřednickěho; potom zřízen byl úřad vý
platčí a svěřen právem úctyhodněmu Františku
Pinelovi, členu magistrátu sevillskěho. Týž půjčil
královně pět-milionů maravedů k tomuto výstroji.

V několika týdnech velká. tato práce byla
skončena. V jediném dni 23. května králové
opatřili svými podpisy sedmnáct poukázek, úpisů
a platebních rozkazů, týkajících se výpravy. Do
dávky zásob —k výživě mužstva a. vojenských.
potřeb veřejnou dražbou se zadaly.. Služba“-vo
jenská. se zorganisovala; rovněž tak i služba
lékařská.

Dva. dny na to admirál byl jmenován vrch—
ním velitelem loďstva indického a. zmocněn, by
sám přímo jmenoval úřednictvo nově této vlády.
Vydala se mu pečet královská. Potom panovníci
slavnostním způsobem potvrdili všechny tituly a
výsady, jež mu byly zajištěny smlouvou santa
fěskou.

Zahmut vyznamenáními, obdivem a vděč
ností, Kolumbus konečně rozloučil se s dvorem
a vzdálil se z Barcelony.v

II.

Králově, 'obdrževšel „z Říma breve, .jímž byl
jmenován apoštolský vikář v zemích Indův, ode
slali duplikát otci Bo'ílovi, řeholníku svatého



Benedikta, jenž se těšil velké oblibě u Ferdinanda
pro svůj takt diplomatický. Dvanáct řeholníků,
vybraných z rozličných řádů, mělo doprovázeti
apoštolského vikáře.

Přiblížil se konec července; admirál přijal
slavnostní hold kapitánů loďstva. Námořní vý—
platní kanceláře, jimž velice záleželo na tom, by
pronikavé oko Kolumbovo neprohlédlo zprostřed
kování, učiněná s dodavateli rozličných částí
výstroje, otevřeně projevovaly mu své nepřá—
telství. Juan de Soria, by vystavil na odiv svou
ctnost, odepřel zapsati do kontrolních knih muž
stva lodního být jen jediného služebníka, přidě
leného admirálovi, jelikož prý jakožto vůdce a
velitel může dáti své rozkazy komukoliv.

Isabella odeslala ihned Kolumbovi list,. jímž
měla býti odčiněna tato urážka, Téhož pak dne,

-4. srpna, psala arciděkanovi sevillskému, dopo
ručujíc mu, by byl pln ohledů k admirálovi, by
mu odstraňoval“ kde které nesnadno_st_i,-by za
braňoval neposlušnosti a. odpom.

By uklidila rázem neshody, jež by mohly
vzejíti Kolumbovi s korunou o “náklady k 09.0an
obsluze, královna stanovila dům místokrálův na
třicet osobností; totiž: ideset panošů, opatřených
meči a dvacet služebníků k ostatním funkcím; ti
se měli platiti z pokladny královské.

Několik dní před tím, než služebník _Prozře—
telnosti odebral se znova k výzpytům prostorův
oceánských, královna Isabella mu radila k vůli
ulehčení vědeckých pozorování, by si Vzals sebou
dobrého astronoma; a hledíc přijíti vstříc jeho



přáním, podivuhodným bystrozrakem označila mu,
jakoby sama si tak přála, jeho věrného přítele,
otce Juana Pereza de Marchenu, „protože jest
dobrý astronom, pravila, a poněvadž vždy jevil
se v souhlasu citů s vámi.“

Zdálo se vskutku spravedlivo, by učený
františkán, jenž první uhodl Krištofa Kolumba,
jenž ho- přijal a zasnoubil se s jeho neštěstím,
jenž sdílel jeho theorii, tušil Nový svět, modlil
se k Bohu a prosil Královnu nebes za jeho objev,
by ten byl první, jenž by slavil svatá tajemství
v bezměrných oblastech oceánu a první, jenž by
požehnal ve jménu našeho Spasitele oněm novým
břehům. A tak zvláštní shodou okolností vše se
děje _kjeho prospěchu.. Aniž by se o' to sám
staral, jest vyzván královnou k této cestě, a to
jako učenec, jenž jest členem výpravy. Na zá—
kladě tohoto titulu jest přidělen k štábu důstoj
nickěmu- a s Kolumbem všude první vkročí na
půdu, již mají zahrátí, &jest tak prvním knězem,
prvním řeholníkem, jenž stoupne na novou půdu
a jemuž dopřáno vztýčiti tam kříž.

%
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KAPITOLoA PRVNÍ

I.

Množství lodic brázdilo bez “ustání zátokou
kadixskou. Čtrnáct lodí zakotvených kolem tří
velikých korábů, z nichž nejvyšší, pojmenovaný:
Maria Milostivá, nesl vlajku. admirálskou,
houpajíce se nad svými kotvami, obsahovaly ve
svých útrobáCh prvotiny kolonřsaěňí.

Kromě potravin, sázeniěek stromových, sena,
_zelenin,obilí, zrní a semen'k osevu půdy, admirál
dal přepraviti dobytek, koně, nářadí k orbě, vápno,
cihly, železo atd. '

Nepočítaje v to štáb důstojnický, řeholníky,
vojáky, dělníky, “zahradníky, kováře, zedníky,
tesaře, sluhy, tvořící dohromady pět set lidí,
placených korunOu, mnoho lidf' _jakehokoliv-věku
a„ nejrozmanitějšího důstojenštví, dychtících po
krajích koření a zlata, ncházelo__se o to, by
"se..tam mohli vypraviti na vlastní útraty. Bylo
však možno připustiti pouze. sedm set osob, jež
se měly rozvrhnouti po lodích; Avšak taková
šílená lačnost-po zlatě cpanovala lidí, že více
než tři sta těchto nápadníků štěstěny Vplížilose
potajmu do lodi, tam _seschou'lili mezi bedny a
balíky, bai na-dno korábů. Jaký rozdíl mezi
zděšením, slzami, jimiž provázen byl první od

16'



jezd z Palosu, a radostným jásotem netrpělivých
obrazností, jenž zvučel teď kolem loďstva!

Dne 25. září před Východem slunce admirál
rozkázal, by se vytáhly kotvy. Loďstvo ostatní,
nadmuvši dychtivě plachtoví, spělo za jeho ko
rábem směrem ke Kanárům, kdež si mělo od
dechnouti.

Admirál přistál na Gomeře, by se zásobil
dřívím, vodou, aby nakoupil telat, 'koz, ovcí, o
nichž myslil, že snadněji by zdomácněly Vnových
.zemích než zvířata vypěstěná ve Španělsku. Na
ložil osm vepřů, placených průměrně po 4 fr 50 c;
a z těch vyšli všichni vepři na této nové pev
nině. Vzal těž slepice a jinou drůbež, byliny a
zrní k zahradnictví. V pondělí 7. října každý
kapitán lodě dostal zapečetěný list, jejž neměl
otevřlti leda v tom případě, kdyby špatné počasí
je oddělilo od loďstva. Byla v něm vyznačena
cesta-, již přímo by se dospělo do Hispaňoly.

Kolumbus zamířil mnohem jižněji než při
první cestě. Svou vlajku vztyčil na korábu Mar-i e
Milostné. Známa jest jeho úcta k svaté Panně.
Admirál poroučel se .s touto druhou cestou
zvláštní ochraně Mariině; a Hvězda Mořská,jakoby
příznivě přijala tento hold, chránila- plavby.
Vše bylo klidné a mužstvo mohlo pokojně od
p'očívati. Po dvanáct dní a dvanáct nocí nemuseli
hledati noveho směru větru. Cesta byla stále dobrá.

Sedm dní na to admirál cítil blízkost země,
o níž nikdo neměl ještě tušení. Byl tak jist, že
co nejdříve ji objeví, že v noci napor'učil svinouti
plachty, ba připraviti zbraně pro každý případ.



Vskutku při prvních zabřescích dne, v neděli
3. listopadu, zpozorovali hornatý ostrov, vzdálený
asi sedm mil, a jejž k uctění onoho dne admirál
pojmenovalDominique.
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Znak Krištofa Kolumba.

Veškeré loďstvo slavnostním způsobem po
děkovalo Bohu. Radost byla nesmírná, neboť
všichni tito pocestní, nováčkové v životě na
mořním, pociťovali již v nejvyšší míře tíseň
řadu, k němuž se byli odsoudili.

Blížíce se k tomuto ostrovu, odkryli jiný na
pravé straně Marie Milostné. Byl pokryt



vysokými lesy. Poněkud dále čtyři jiné se rýso—
valy. Admirál nemoha nalézti vhodného přístavu
“na Dominiku, zamířil na druhý ostrov. Tam
sestoupil a třímaje královskou korouhev vý
pravy, obklopen důstojnictvem, zabral jej a za
světiv Panně, dal mu jméno Maria-Milostn á.

Otec Bo'íl a jeho řeholníci nenalézali se na
palubě s admirálem, nýbrž pluli na jiné lodi.
Avšak ve své hodnosti astronoma přítelKolumbův,
františkán Perez de Marchena, stál po boku jeho
jako člen štábu. A tak byl prvním sluhou Ježíše
Krista, jenž stanul na Novém světě a tam po
stavil kříž.

Admirál potom zamířiv k největšímu ostrovu
této skupiny, dal mu jméno Guadeloupe, na
památku Boberodičky Guadeloupské ve Španělsku.
Nalézal se v srdci ostrovů karaibských. S přes—
ností, již dlužnonazvati zázračnou, přišel přímým
směrem do středu knížetství kannibalských; neboť
Guadeloupe, nazývaný svými sveřepými obyvateli
Turuqueira, bylrsídlem sběřelidožroutů.“

II.

Hned na úsvitě dne následujícího admirál
poslal do vnitrozemí několik oddílů vojáků, by
'přezvěděli něco o obyvatelstvu ostrova. Tyto
oddíly vrátily se, aniž by mohli jediného muže
uchvátiti. Přivedli pouze malé "dítko, jež otec
vedl za ruku a jenž,je opustil, jen aby sám mohl



hbitěji utíkati. Přivedli též cizí ženy, chované
v zajetí, jakož i chlapce asi čtrnáctiletého, rovněž
zajatce.

Zmocnili se několika žen indiánských; ty
však nepřišly na lodě leda s odporem a násilím
byvše přinuce'ny.

Kolumbus zase se svým štábem ohledávali
půdu, navštěvujíce pustá obydlí těchto divochů.
Nalezli v jedné chatrči krk muže, vařící se
v jakémsi hrnci, a v jiných příbytcích množství
lidských hlav a údů, zavěšených jako potravní
zásoby._

Dozvěděli se od žen zajatých, že muži tohoto
pobřeží odtáhli se svým vůdcem v počtu asi tří
set na deseti velkých člunech, by se zásobili
lidmi k snědku na ostrovech sousedních. Pod
nikali dobrodružné cesty až do dálky více než
sto mil na těchto bárkách, by uchvacovali muže,
jichž maso lahodilo. jejich chuti jako nejlíbeznější
krmě. Na mase žen a dětí příliš si nezakládali.
Přece však příležitostně unášeli též_děti a ženy,
ony, by je vytučnili a pojídali, až dospějí věku
r'nladického, tyto, by .jim sloužily jako otrokyně
nebo jako souložníce, když krása jim zjednala
tuto ohavnou čest.

Více než dvacet žen zajatých sledovalo
Španěly na jich lodě. Tři 'mlad'é dítky hledaly
též' u nich útočiště. _

Několikrát i jiné zajetkyně přišly a prosily
Španěly, by je s sebou odvedli. Kolumbus, vy
šňořiv je rolničkami a skleněnými cetkami, dal
je vysaditi na zem proti jich vůli. Myslil, že po



hled na tyto ozdoby přivábí některé ostrovany
a že přijdou si pro podobné dary. Avšak dne
následujícího, když námořníci sestoupili na zemi,
by obnovili své zásoby vody, tyto vězněnky při
běhly, vztahujíce k nim své oloupené paže. Jejich
páni vyrvali jim surově tyto okrasy. I prosily
úpěnlivě cizince, by je s sebou odvedli, raději
vzdávajíce se neznámým, než aby zůstaly pod
ukrutnými biči Karaibů.

Zítřejšího dne pluli kolem dosti vysokého
ostrova, malebně z moře vystupujícího, plného
svěžesti a harmonie; admirál nazval jej Mont
serratem, na počest slavné svatyně Panny
Montserratské. Avšak ni stopu kultury neb obydle
nosti nespatřili na pobřežích. Morčata, papoušci
a leguáni byli samojedinými obyvateli. Využit
kujíce jich blízkosti, Kannibalové guadeloupští

úplně jej vylidnili, až do posledního zárodku,
Pokolení lidské zmizelo z těchto ostrovů. „Karai
bové snědli všechny obyvatele.“

Kolumbus, rozjímaje s truchlivostí o takové
surovosti, je'l mimo, aniž by se zastavil.

Na večer jiny ostrov byl objeven. Admirál,
poručiv jej zase pod ochranu svaté Panny, dal
mu jménoSvatá Maria z Rotondy.

Ráno novy' ostrov, krásný na pohled, rýsoval
se na obzoru. Admirál i ten zasvětil Panně, po
jmenovavjej Svatá Maria Staroslavná,
dodnes tak zvaný pod zkratkou Antigoa.

Potom ropoznali ostrov, jejž admirál nazval
Svatý Kříž.Dne následujícího spatřili velkou zemi,
okaOpenou asi čtyřiceti ostrůvky. Admirál hlavní
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pojmenoval Svata Voršilka a souborně všechny
Jedenáct tisíc panen.

Nato dostali se k ostrovu velikému a kras
nému, vlasti to většiny Indianek, jež hledaly
útočiště na lodích. Domorodci mu říkali Bo
riquen; admirál, přicházeje změnit jeho osudy,
přiřkl mu jméno předchůdce našeho „božského
Mistra,Svatého Jana Křtitele. Ve svém
úkolu zpytatele stvoření přemožitel MOŘE TEM
NÉHO nezapomněl nikdy na své poslání apo
štolské.

Kolumbus dal se potom všemi plachtami
k pevnůstce, jejíž posádka plnila starostí jeho
srdce. Spatřili zemi, již nikdo na loďstvu neznal.
„S milostí Boží a pomocí vědy admirálovy“,
pravil doktor Chance-,hlavní lékař loďstva, „ubírali
jsme se směrem tak přímým, zrovna jakobychom
sledovali cestu známou a již raženou.“



KAPITOLoÁ DRUHÁ

"I.

V pátek dne 22. listopadu vepluli do zátoky
Sanamskě. Jak Kolumbus jistil, byli v Espagnole.
Když šalupa ohledávala ústí proudu Zlatého,
vzdáleného asi sedm mil od pevnosti, spozorovali
dvě těla lidská mezi travinami pobřežními.Jejich
stav pokročilé hniloby nedovoloval rozeznati
plemeno těchto dvou obětí. Poněkud dále opět
dvě mrtvoly; na jedné rozeznali vousy. Nebylo
pochyby: to byli Evropané.

Toto divadlo zachmuřilo mysle.
Dorazili až v—noci k pevnosti; ačkoliv byli

před samým tábořištěm, nebylo jim možno _něoo
rozeznati. Loďstvo houpalo se na kotvách asi

"míli od země z obavy“ před výSpami, o něž
ztroskotala. se roku předešlého Santa Maria.
Pohledy mužstva úžkostlivě napínaly se dočerných
temnot. Doufali, že zahlédnou nějaké světlo, že
uslyší večerní troubení nebo zvonit klekúní. Zádny'
zvuk' nezalětl sem se břehu. Překvapen tímto
mlčením, admirál dal vypáliti dvě rány z děl
nejhrubšího kalibru, by seznal, zda.muv pevnosti
odpoví,. nebot je byl dobře zásobil .dělostřelbou.
Zahřmění rány vyvolalo v dálce ozvěny, potom
ztiohlo v hlubinách lesů; avšak děla pevnůstky
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neodpověděla. Nezaslechli ni nejmenšího ruchu.
Neviděli žádného světla. Vše dlel'o v mlčení a
nepohnutelnosti hrobu. Úzkost na lodích se zdvoj
násobila.

Druhého _dne slunce ozářilo pusté to mořské
pobřeží. Žádný křik, žádné veslo na vlnách,
žádný ruch. Vše 'zasmušilé, mlčenlivé. Dle vy
pravování o první cestě čekalo se, že množství
člunů bude zase radostně obkličovati loďstvo a
nabízeti Všechny druhy plodin na výměnu 'a
darem. Toto vzdalování se divochů .zdálo se
špatnou předzvěstí. Admirál poslal několik mužů
k residenci Guacanagariho. Našli ji v p_opelobrá
cenu. Její ohrady byly vytrhány. Nespatřili žádného
Indiána. Opustiliť krajinu tu. V jejich domech
povalovaly se některé zbytky oděvů evropských;
avšak neviděli nic živého.

Admirál, doprovázen důstojnictvem, sestoupil
na zemi a odebral se přímo na místo, kde se—měla
zvedati tvrz. Běda! nenalezli již leda stavební...
místo; vše bylo spáleno, zbořeno,zpřevraceno. Sem
tam zbytky trámoví, sudů, beden, zkaženého stře
liva, špinavých 'cárů ležely roztroušeně v trávě: Ád
mirál, potlačiv první záchvaty bolesti, rozkázal,
by kopalo se pod troskami; by se odkryly jámy,
do nichž mělo se schovávati zlato, jež 'by se
shromáždilo v jeho nepřítomnosti. Vyprázdnili
je a nenalezli ničeho, .

Dověděli se od Indiánů, že hádky povstaly
mezi Španěly. Veliteli Diegovi de _Aranovi vy
pověděli poslušnost. Jeho dva důstojníci Pedro
Guttierez a Escobedo odešli s devíti vzbouřenci



do „Států pána zlatého domu“, Caonaba, jenž je
dal ihned popraviti. Jiní, zmocnivše se zboží
určeného k výměně, VZdálllÍse do krajin vzdále
nějších, by vyměňovali za zlato na vlastní vrub.

Statečný Diego de Arana, jediný důstojník věrný
praporu, obýval pevnost s deseti muži, kteří na
každou noc se tam uchýlili. Na neštěstí, důvěřujíce
svým dělům a bázlivosti domorodců, nestavěli
ani hlídky a oddávali se všichni najednou spánku
v nejdokonalejší bezstarostnosti.

Caonabo, ve srozumění s kasikem Mayrenim,
sebrav četné vojsko, přitrhl nočním pochodem
k pevnosti. Obklíčili ji bez překážky; vše spalo.
Na Znamení Caonaba jeho bojovníci vrhli se na
valy, slezli je a zmocnili se hradiště dříve než
Španělé mohli se chopiti svých zbraní. Byli _pb
vražděni. Potom dal Caonabo obstoupiti domy,
v nichž ostatní Španělé odpočívali s jejich Indián
kami, Podložili oheň těmto snadno vznětlivým
příbytkům'.

Jakmile požár zablýskal, Guacanagari ve své
šlechetnosti přichvátal k obraně svých hostí.
Avšak hbitost válečníka Caonaby přivedla v niveč
jeho oddanou snahu. Guacanagari byl obrácen
na útěk a raněn kamenem, hozeným samým
Caonabou. Uchýlil se do lesů, a vítěz zapálil jeho
sídlo dříve, než odebral se. do svého území.

\,



Il.

Admirál jmenoval komisi, jíž uložil, by našla
místo nejpříhodnější k založení města. Když
plula podél pobřeží, připlavili se na čluně dva
domorodci; p0prosili cizinců, by se šli podívat
na krále, jenž následkem svého poranění na lože
jest připoután.

Členové komise odebrali se do residence
mocnářovy, záležející z padesáti domů. Našli ho
v jeho visuté rohožce, obstoupeného sedmi ženami.
Projevil svou lítost, že nevidí admirála; vyprávěl,
že Caonabo povraždil křesťany a že"ijej poranil.
Propouštěje hosty, obdařilkaždého zlatým šperkem
a vzkázal admirálovi, že by mu byl vděčen za
jeho návštěvu. '

Dne zítřejšího admirál naporučil sedmnácti
kapitánům lodí, by ve slavnostním úboru přistáli
k zemi. Vystoupil pak se svým štábem, jehož
bohaté kostymy byly by vzbudily podiv i_ ve
velkém městě. Nikdy- nezanédbal ničeho, co by
mehlo způsobiti dobrý dojem. Také dary při—
pravil.

.Jakmile- Kolumbus se: objevil, Guacanagari,
aniž by Opustil svou rohožku, učinil se svého
místa projev nejpřátelštějších citů. Vyslovuje svou
lítost nad smrtí křesťanů, zaslzel. Vyprávěl o
jejich žalostném konci a—nezaipomnělani na úsilí,
jímž hleděl jim pomoci. Ukazóval na mnohých
ze Svých poddaných jizvy dosti čerstvé a obvazky
na své raněné noze.

Nicméně otec Bo'íl domníval se, že Guaca—
nagari súčastnil se vinně povraždění Španělů;



naléhal na to, by se ihned uvěznil a by byl
příkladně potrestán. Avšak Kolumbus vzpomínaje
četných známek náklonnosti a oddanosti, vida
jeho příbytek vypáleny, čerstvé jízvy jeho pod
daných, souhlasnost všech řečí Indiánů, kteří
byli vyptávání, odepřel tomu' a neuvěřil, že by
byl vinníkem. Otec Bo'ílve svehodnosti diplomata
domníval se, že' posuzuje lidi do hloubky. Urazil
se tím, :když nemohl svým náhledem z'viklati
důvěry Kolumbovy.

Guacanagari daroval admirálovi 4 a 1/4hřivny
zlata, korunu rovněž zlatou, tři tykvice plné
zlatého prachu a čapku vyzdobenou drahými
kameny. Admirál mu odevzdal drobnůstky ze
Španělska: benátská zrcadla-, špendlíky a jehlice
a zvonečky, jimž kasik přisuzoval hodnotu ne
ocenitelnou; nebot Indiáni dávali přednost mědi

—před—zlatem._

Při “odchoduKolumbově kasik, nedbaje sveho
zranění, 'd0provázel ho na jeho lodě. Pohled na
tyto. četné koráby naplnil jej úžasem. Volové,
osli, ovce, vepři, kozy, jichž podoba byla mu
neznáma, překvapili _homěrou náramnou'. Při
pchledu na koně andaluské strnul. Spatřil t'ež'
několik Karaibů zajatých, jichž Íh'rdosti okovy
ani dost málo nezkrušily; _nem6h1_snéstikrutého
pohledu svých nepřátel, jichž ani železa nezdolala.

Jiná část lodě.-upoutala příjemněji jeho po.-.
zornost.

Mezi deseti Indiánkami, jež zůstaly na lodi
Marie Mi-lostivé, vyznamenávala s'emladá žena,
jež pro svůj knížecí vzhled byla mužstvem .na



zvána doňa Catalina. Guacanagari promluvil k ní
několik slov s královskou dvorností, patře při
tom na ni s něžnou sympatií. Přes rozličnost.
nářečí shodli se velmi dobře a zjevně cosi
ujednávali.

Admirál nabídl kasikovi občerstvení; ne
šetřil známkami důvěry a přátelství jako při
prvním shledání; mluvě mu o Bohu, o Ježíši
Kristu, vyzýval ho, by se stal křesťanem, a chtěl
mu zavěsiti na krk medailku svaté Panny, již
by zatím nosil, než bude pokřtěn. Avšak když
kasik zvěděl, že jest to znamením křesťanským,
odepřel Opatrovati tento obraz kultu,. na nějž za
nevřel proto, že byl'kultem Španělů, kteří zůstali
v jeho státech a kteří lupičstvím svým ho po—
horšili. Otec Bo'íl uviděl v tom potvrzení svych
podezření. Radil znova, by byl uvězněn 'teď, když
"homěli na lodi. Admirál nechtěl k tomu přivoliti.
Cosi nevysvětlitelneho ujišťovala jej o nevinně
jeho hosta.

V den následující domorodci objevili se ve
velikém počtu na pobřeží. Bratr- Guacanagariho
pod záminkou, že chce-vyměniti zlato, přišel na
loď “Marie Milostivá Vyhýbajese přítomnosti
tlumočníkově, mluvil zvláště s krásnou Catalinou,
jíž "přinášel jakési pcselství. V nOCi ku konci
první stráže Catalina dala znamení svým družkám.
Spustily se bez hluku podél boků lodě a daly se
mořem unášeti, ačkoliv byl velký příboj a tři
míle je oddělovaly od břehů. Hořící. pochodeň
označovala na pevnině místo, k němuž měly
plouti. Poněvadž zmítání v_ln přitlumilo šumot
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jich padu, nezpozorovalo se hned jejich uprchnutí.
V době potřebné k tomu, by se spustily na moře
loďky, byly již tak vzdáleny od lodi, že ani
seberychlejším stíháním by se jim cesta neza—
skočila. „S napětím všech sil podařilo se jim
jen čtyři chytiti. A to ještě v okamžiku, když již
vystupovaly z vody.“ Hrdý. kraska doňa Catalina
dostihla lesa a zmizela.

Když se rozednilo, admirál vypravil poselstvo
ke Guacanagarimu, by ho požádalo za“vydaní
uprChlic. Důstojník, jemuž tak uloženo, nenalezl
již ani kasika, ani jeho poddaných; sídlo bylo
pusté a mlčenlivě. Lid utekl a odnesl vše, co
měl: zasoby, nabytek, nářadí. Toto uprchnutí
konečně \ potvrdilo podezření o spoluvině Gua
canagariho. Jedině Kolumbus zdržel se a. ne—
o'dsoudil \ho.

III.

Topografické. komisse přišla se zvěstí, že
objevila velmi vhodný přístav. Když se tam ubírali,
počasí se změnilo, vítr v_alsměrem opačným. Byli
přinuceni zastaviti se u břehu velmi rybnatěho,
opatřeného výtečným přístavem, poblíž dvou řek,
jichž voda hbitá. a průzračná. zavlažovala půdu
nevyčerpatelné plodnosti. Co by z _kuše odtud
dostřelil, hojnost “kamene, zrovna k stavbě vy
zývajíCího, kupilo se v míře náramně. Tato pláň
zády 'opír_ala se o hustý les a tvořila skalami,
jež obklopovaly přístav, přirozenou pevnost, která
upravena mohla se státi nedobytelnou. Doktor



Chanca usoudil, že „toto_místo honosí se nejlepší
polohou na světě“, a myslil, že Prozřetelnost
sem loďstvo zavedla.

Na toto místo v“posledních dnech prosince
vylodění byli konečně lidé i živočichové, stejně
unavení plavbou skoro tříměsíční, bývše z opatr—
nosti odkázáni na porce velmi skrovné. S—ne
“vyjádřitelnou rozkoší Španělé uchýlili se do
stinných loubí, plných vůní &plodů neznámých,
kde pod listov—ímstále zeleným ptáci stavěli Sva
hnízda jako na jaře v naší Evropě.-“Uzavřelizás'obý,
vojenské potřeby a zavazadla do dřevěných domů,.
jež byly na spěch vystavěný.

Hned na to Kolumbus, určiv stavební linie
a vhodné rozměry, položil ve jménu nejsvětější
Trojice první kámen k novému městu, jež ozdobil
milovaným jménem Isabelly.

Protože u něho služba Boží byla nade vše,.
první stavba, k níž přiložil ruku, byl chrám Páně.

Toliko tři veřejné budovy byly se'strojeny
z kamene. Domý soukromníků byly zrobeny ze
dřeva, ze země a z vápna. Každý hleděl zajistiti
si vlastní příbytek. Indiáni, důvěřujícevevlídnou
přítomnost admirálovu, ze všech sil pomáhali
Španělům v jejich ptačích »a zdálo se jim; “že
mají—"skvěle zaplaceno několika drob'nůstkami
z Evropy, po nichž stále a stále dychtili.

By dokončení. Isabelly bylo uspíšeno, Ko
lumbus se zrovna zmnohonasobil; byl všude
najednou. Tato neustávající" únava podkopala
jeho síly; upadl do nemoci. Avšak duch ani
krapet neztratil ve své 'čilosti.

Krištof Kolumbus. l_7



KAPITObA TŘETÍ

I.

. Šlechticové španělští, kteří s nadšením od
pluli ode břehův evr0pských, navnaděni svůdnosti
zlata, nevěděli, kterak jest drsný život námořníka.
Porce, záležející v nasoleněm mase, v sucharech
špatně připravených, krutě zkoušely jejich ústrojí
tělesnápo tři měsíce, jež strávili jako vězňové
na těsných korábech. Nevybnutelné únavy při
zakládání příbytků, potrava, složená hned z bylin
stva, jemuž nebyli, zvyklí, hned ze živin, při

;vezených ze Španělska, avšak _u větším dílu
zkažených následkem '“Iakoty a brabivosti do
davatelů, ve- spojení s novými vlivy povětrnosti.,
půdy a vody, vše to vyvolávalo četné případy
horečky.

"Podvody úřadů sevilsk'ých ztížily náramně
kolonisaci při jejím póěátku. Zakusili '.tebdy
krutých vystřízlivění a heřkých zklamáni.

Cbápaje bezodkladnou nutnost nových zásob,
admirál. chvatně odeslal loďstvo Zpět, zadržev si
z něho pouze pět“lodí, určených k službě osady
a k novým objevům.

Rozpjalo plachty“rdne 2. února 1494, odnášejíc
do Španělska Indiány, ženy i děti, sebrané na



ostrovech karaibských, by stanouce se křesťany,
mohli se vrátiti a sloužiti za tlumočníky.

Velká malomyslnost zmocnila se lidi, kteří
nikdy těžce nepracovali a kteří se připojili ke
Kolumbovi v domnění, že shromažďovati budou
poklady uprostřed kvítí a radovánek oněch ne
známých obzorůf Skutečnost otevřela jim oči.
Mnozí svěřili se vespolek se svým zklamáním, se
svou nespokojeností, a hleděli ujíti z dobrovolného
vyhnanství, jež na sebe sami uvalili.

Chtějíce využitkovati nemoci Kolumbovy,
zvolili si za vůdce pokladníka Bernala Diaza a
umluvili se, že zmocní se všech lodí a v noci
prchnou. Avšak v samotném okamžiku, když
měli již provésti toto spiknutí, admirál, náhle
uzdraven a zpraven o pletichách, dal přepadnouti
hlavního původce, u něhož našli" vlastní jeho
rukou psané doklady jeho zločinu. Místo aby ho
soudil dle přísnosti zákona, spokojil se tím, že
ho poslal do Španěl.

Přece však, přes milostivou shovívavost
Kolumbem, tento trest, tak zákonitý s ohledem
na okolností, v nichž se nalézaJi, stal se pramenem
obvinění 'a neukojitelné mstivosti. Pýcha kastil—
ská še bouřila, vidouc cizince,.jakéhosi Janovana,
jenž trestá. šlechtice. _

Aby předešel podobným spiknutím, admirál,
chtěje zaměstnati nespokojence, vydal se na cestu

' k horám Cibao. Tam spočívala ložiska zlata.
Aby vzbudil podiv u domorodců na svém

pochodu, vybral nejstatnější lidi a koně a' vytáhl
v nejlepším pořádku, obklopen jsa předními

17



důstojníky, v čele celé své jízdy, již kryl prapor
asi čtyř set mužů, po jednotlivých oddílech.
Udržoval ve své malé armádě pořádek nejpečlivější,
chtěje do dálky působiti na domorodce a zabez
pečiti si tak nutnou vážnost do budoucna.

Překročiv strmé svahy, objevil nádhernou
planinu, rozprostírající se do nedohledna, zap
'vlažovanou četnými řekami, jež šířily svěžest a
život po svych březích, kde bujaré rostlinstvo

“plýtvalo nevyličitelnou skvělostí.

Při tomto „rozkošném .pohledu rozjímatel
“stvoření, hluboce. _.jsapohnut, zastavil svého koně
a rozkázal. tak i koloně, by se mohl dosyta po-_
kochati touto velebou a žehnati veřejně Tvůrci
těchto zázraků.

„Kolumbus věnoval tuto náhorní rovinu Nee
poskvrněněmu Početí.

Když se blížili osadám, trubky zvučely, od
znaky se vztyčili a bubny vířily. Schváceni ob
divem a hrůzou, domorodci přichvátali před tyto
mocně cizince, by si je uctivě prohlíželi, .by jim
nabídli plody, zásoby a zlato, jež měli ušetřené;
zatím co jiní přestrašeni dávali se na útěk nebo
'zavírali se do svých chýží, domnív'ajíce _se, že
jsou bezpečni za rákosovy'm plotem. Admirál na
poruěil, by se nikdo těchto křehkých třtinovych
asylů nedotýkal.

Po dva dny korouhev království kastilského
byla nesena středem četných nárůdků. Dostoupili
konečně zubatiny pásma vysokých hor; to byl
okršlek Cibao, panství „Pána domu zlatého“.
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Aby chránil depraVý mezi horami Cibao a
přístavem Isabellou, admirál vyhlédl výhodně
místo na plošině skal, jimž řeka Yaque svými

' čistými a čerstvými“ vodami tvořila přirozený
příkop. Jsa rozeným stavitelem, zbudoval jakousi
pevnost na tomto místě. S výše bašt, utvořených
ze dřeva a země, pohled blouditi mohl po líbezné
lučině. Tato tvrz byla nazvána Svatý Tomáš.
Umístil v ní padesat šest mužů vybraných a
několik koní pod velením Pedra Margarita, otce
rodiny bez jmění, jehož doporučil králům: okolnost
záznamu hodná, nebot tento důstojník nevděčný
a “vzpurný stal se později jednou z hlavních
příčin neštěstí kolonie a překážek admirálových.\,

IL

Půda byla neuvěřitelně úrodná. Zeleniný
pučelý ve třech dnech a dospívalý ve třech
týdnech. 30. března, v den Božího hodu veliko
nočního, zemědělec' jeden nabídl admirálovi zralé
klasy obilí, zasetě ku konci ledna. Bylo jisto, že
bude možno dvakrat žíti do roka. Přece však
tato naděje nemohla odpomoci zlům přítomným.
Zimnice krutě řadila. I dělníci statní upadali
v malomýslnost a “mohli jen skrovně pracovati;
býlit již pracemi zmoženi. Šlechticově, pýchou
naduti, oddávali se hořkě lítosti a proklínali
admirála i objěv. Stravovali, nikterak nejsouce
kolonii ku prospěchu, zasoby, jež se zmenšovaly
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očividně. Většina masa byla zkažena, léky byly
vypotřebovány; nezůstala již než malá dávka
vína. Pouze obilniny, lépe uchované, poskytovaly
jakousi pomoc; bylo však zapotřebí skrblicky
šetřiti.

Admirál jal se přesně oddělovati všem údům
osady, bez ohledu na důstojenství a osobnosti.
Podřídil .se první zákonu obecnému.

Toto spasné opatření zdálo se jistým lidem
nesnesitelno. Když se zásoba mouky vyčerpala,
podělovalo se určitými odměrkami obilí takového,
jaké bylo na skladě. Každý byl tedy nucen sám
sobě mlíti mouku na ručním mlýně. Nebylo
však dosti mlýnů. Kromě toho dobrovolníci,
šlechticově, všichni, kdož — navyknuvše doma
pohodlí života — nepřišli na ostrov než aby
shromažďovali zlato, odepřeli takto pracovati.
Nemocní, stonaví a uzdravující se nemohli těž
ničeho do rukou vziti; dělníci a robotníci, jsouce
takto nuceni ptaCovati za dva až za tři a přetížení
k úmoru, sami onemocněli nebo nemoc před—
stírali. Kolumbus soudil, že jest nespravedlivo,
by veškerá tíha těchto trampOt padala na ubohé"
dělníky. Zbudování Obecního mlýna a dokončení
kanálu, jejž chtěl věští středem města, mohly
jedině odpomoci těmto závadám. Nařídil pod
přísný-mi tresty, by každý přiložil ruku. k těmto
dvěma podnikům. Toto opatření pobouřilo pýchu
kastilskou. Šlechticové považovali to za velkou
urážku, majíce rukama pracovati. Zdálo se jim
přirozeno, bý dělníci, podryvše si sily nepřetržitým
namáháním a nedostatečnou potravou, sami zbu—
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dovali uprostřed této bídy všeobecné kanál, mlýn,
pekárny a dokončili, byť by sami měli život
ztratiti, skladiště a veřejně stavby.

Křesťanská duše Kolumbova, povznášejíc se
nad ohledy hodnostní a přednostní, hájila zásady
rovnosti před zákonem nebezpečenství a. spásy
obecně. Ohnul předsudky krve před autoritou
neštěstí. Všichni muži zdraví, na něž obešlo, by
se v oddílech odebrali na dělniště a staveniště,
ručili za to svým životem. Tresty bezohledně do
pomohly k tomu, že se provedla tato opatření.
Avšak tato spásonosná nepovolnost Kolumbova
byla. v očích Kast-ilců křivdou, již nikdy ne
odpustili.

Místokrál uváděl v život tuto zásadu řehol
níků prvních dob: „Kdo nepracuje, at nejí“.
Urozeným darmochlebům a lenivým sobcům dal
na vybranou mezi prací a.újmou v pokrmu; pro
tyto věci neprospěšní stravníci vylíčili ho jako
barbara aoapoštolský vikář potvrdil to jako pravdu.

Dříve .plny' pozornosti ke Kolumbovi, svářil
se s ním nyní velice často tento řeholník,
protože admirál nechtěl k jeho radě nijak uznati
Guacanagariho spoluvinníkem ve zboření pev
'nůstky. Otec Bo'il nebyl zvykly' udíleti rady své
nadarmo. Byl hluboce 'rozezlen na. admirála, jenž
jakoby více věřildivochovi než jeho diplomatické
prozíravosti. Tato nevraživost, zprvu skrývaná
pod zdvořilýmizpůsoby, projevila. se se zarmucující
zřejmostí, jakmile Kolumbus nutil k nezbytným
pracím šlechtice a. dobrovolníky, kteří nebyli na
jati v královský žold.
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Vikář apoštolský odsuzoval veřejně opatření
toto, velitelsky— požadované obecným dobrem.
Otec Boil_ obvinil Kolumba z „ukrutnosti“ a
šlechtici, rozhořčení svým pokořením, jak se do
mýšleli, odvolávali se na apoštolského vikáře,
kdykoliv se chtěli ospravedlniti z přestupků proti
rozkazům admirálovy'm. Tento nemoha potrestati
tělesně, zmenšil nebo odepřel jim-porce, jak se
děje na lodích na širém moři. To byl jediný
prostředek, jímž mohl zdolati drzou a zpupnou
lenost. '

Přes tyto. překážky práce braly se přece, díky
pevné—vůliKolumbově, ku předu. Vypravil posádku
Isabelly do. vnitra ostrova, by jej úplně pro—
zkoumali. Tento krok 'zaopatřil kolonii dvě výhody:
zajistila “sevýživa na delší čas a vojáci navykali'
stravě domoródců.

.,
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Kolumbus, posíliv podivuhodnými navody
velitele Pedra Margarita, postaral se o bezpečnost
města a připravil se k dalším objevům, nechtěje
dopustiti, by ho Portugalci předešli. Na dobu své
nepřítomnosti ustanovil správní radu, již před
sedati měl jeho bratr don Diego.

Admiral vztyčil svou vlajku na loď Niňu,
na tu malou karavelu, jež ho přivedla do Evropy;
změnil však její jméno, přezvav ji Santa-Clara,
ku poctě první dívky řádu. seratickeho. Obklíčil
se štábem malo četným, avšak vybraným; byliť
v něm: astronom Fr. Juan Perez de Marobena,
vrchní lékař doktor Chanca, geOgraf Juan de la
Cosa, námořník Francisco Niňo, královský notář
Fernando Perez de Luna .a věrný panoš Diego
Mendez.

Dne 24. dubna vyplul admirál z přístavu se
dvěma jinými loděmi a namiřil k panství Gua
canagariho. Myslil, že kasik přijde a vyhledá. ho,
by navázal s ním a zapředl staré styky. Avšak
Guacanagari, jakmile spatřil lodě, uohýlil se do
lesů. Tím znovu sesílila se _pfedpojatost proti
němu rozšířena. Kolumbus však ještě ho neod
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soudil. Kasik měl snad strach, že by ho mohli
připraviti o poklad jeho srdce, o hrdou Katalinu,
jež na sebe upoutala svou divokou elegancí po
zornost Španělů, a chvátal, by ji skryl v hlubinách
svých lesů.

Dne zítřejšího plulo se dále větry proměnnými.
Konečně po čtyřech dnech zručných manévrů do
sáhl mysu Maysi.

Španělští vojáci_z' doby Kolumbovy.

Kolumbus pokračoval v cestě k západu, při
držuje se břehů. Jeho. lodě byly sledovány ne
konečným počtem Indiánů v člunech, nabízejících
jim plody, chléb z kassavy, ryby a tykvice plné
výborné vody; Jak ostatní ostrované věřili i' tito,
že cizinci s nebe sestoupili. Admirál jim rozděloval
rolničky, \\zvonečky, jichž si vážili nesmírně.

Vneděli průzračnou atmosférou těchto prostor,
v nichž pohled do nezměmých dálek pronikal,
spatřil, kterak v dálce prokmitají modré vrchy



vysokých horstev: byla to Jamajka, k níž však
přistáli až po celodenní plavbě. Ostrov zářil zá
zračnou krásou.

Jakmile se přibližovali ku břehu, malé loďstvo
0 velkých válečných člunech, poseté bojovníky
pestře omalovanými, s vůdcem ozdobeným péry,
mávajíce svými zbraněmi a vyrážejíce v křik po—

Španělští vojáci z doby Kolumbovy.

hrůzný, vyjelo z četných zátok, by zabránilo při—
stání a vylodění cizinců. Několika dary upokojila
se tato vřava a zakotvila se v přístavě, jejž
admirál pojmenoval „Svatá Sláva“. Tolik harmonie
přírody zpříjemňovaly pobyt. U vytržení svém
zakoušel dojem čistých radostí předurčenych.
Pak- uchýlil se do závětří, vhodného k opravě
lodí; zvláště v Nině trhliny se rozvíraly.

Admirál zabral tento ostrov obvyklým způ
sobem a poručiv jej pod ochranu apoštola Špa
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nělska, dal mu jméno svatého Jakuba. Ve třech
dnech oprava lodě byla dokončena. Kolumbus,
přidržuje se břehu v délce dvaceti pěti mil, aniž
by nalezl nejmenších sledů po zlatě, _zamířilna
Kubu. '

Dne 18. května spatřil mys, jejž' nazval
Svatý Kříž. Bouře, jaké ještě Evropan nezakusil
v těchto krajinách, uvrhla je do velkého nebezpečí.
Když byla rozptýlena, nalézali se uprostřed výsep
v stejné čáře s vodou, ostrůvkův a skrytých
mělčin, mezi nimiž se pohybovali celou hodinu,
zřejmě.vedeni jsouce Prozřetelností. Nekonečný
počet ostrůvků, nízkých a písčitých, jakož i vy
výšenějších azelenajících se, tvořilypravý labyrint.
Nemoha dáti“ každému z nich jméno zvláštní,
Kolumbus pojmenoval je společněZahradami
Královninými. Důstojníci _prosili ho, aby
opustil tyto končiny, v nichž couvnutí nebylo
méně nesnadné než krok ku předu. Každou chvílí
hrozilo ztroskotání. Nárazy větrů z různých stran
nutily -k tomu, by se ustavičně manévrovalo.
Dvojnásobná hrozilo nebezpečí : skaliny ohrožovaly
kýl lodní a bahnité dno nedržela pevně kotvy,

Přes neustávající nebezpečí a neuvěřitelné
únavy nezanedbával se výzkum ostrovů, .v nichž
krásy rovnou měrou s nebezpečími byly rozesety.
Většina byla neobydlená. .Na největším, jejž ad
mirál pojmenoval Svatá Maria, nalezli chýže, jichž
obyvatelé utekli, značný počet hus, volavek a
čtyři něméÍ psy, hnusného vzezření, jež domo—
rodci vytučňovali k hostině. Bujné rostlinstvo
tajilo ve svých hlubinách davy mořských ptáků:



kormorány, alkat—razy,hvízdalky, pohromadě s h0p
kujícími.slukami, sarapikami, s hejny šarlatových
plameňáků. Letem a křikem papoušků všech od
stínů tyto samoty byly oživovány.

Admirál strávil skoro měsíc brázděním tohoto
nebezpečného archipelu: Průběhem těchto prací
mnohokráte vystoupil na břeh Kuby, by se obe

známil s přírodou této velke země a by zvěděl,
zda souvisí s pevninou.

Někteří z tuzemců pravili, _žeKuba jest ostrov;
avšak skoro všichni souhlasili v tom, že jeho po
břeží prostírá se do nekonečna. Rybáři, byvše
tázáni, odpovídali, že pobřeží Kuby prodlužuje se
bez konce k západu. Nesnáze Kolumbovy se- po
jednou zvyšily. V západnější části tohoto přímoří
tlumočník přestával byti chápán; byli nuceni
užívati místo řeči znamení.

Počítalo se ve třechlodích padesát námořníků,
mezi nimiž byli věhlasní plavci a mistři v kosmo
graňi. Všichni byli uvnitř přesvědčeni, že .Kuba
tvoří počátek Indie. Dle těchto předpokladů Ko
lumbus pojal odvážnou cestu, jež by ho přivedla
do Španělska Asii a Středozemním mořem..

B_ůh jediný a andělé věděli tehdy “o podobě'
nové pevniny, o nesmírnosti moře Pacifickěho, o
vzdálenosti, jež oddělovala Kubu od břehů Číny
a souostroví indického.-. Omyl KolUmbův, nutny,
nevyhnutelný, svědčí o plodnosti jeho genia a_o
smělošti jeho dohadů.

V' jeho plánu neuskutečněnem září první
idea cesty kolem světa. Avšak nedostatek zásob,.



vetchost lodí a únava mužStva přinutily jej, by se
vrátil svou cestou.

Admirál ustoupil až velící nutnosti. Jeho
lodě, rozviklaně četnými otřesy, jejich kýly, roz—
ryté korálovými útesy, lana otřelá, plachty roze
drané a napolo steřelé, jeho zásoby spotřebované,
jeho suchary zkažené, vše to stavělo se proti
jeho rozhodnutí; avšak nedbaje nebezpečí, kochal
se vůněmi, jež vanuly po .dmoucích se vlnách.\!

II.

K odškodnění za únavy na této plavbě roz
jímatel stvoření byl konečně pozván k velkolepým
pohledům na přírodu.Cím více vnikal do hlubokých
a prů'zračných vod u břehů Kuby, tím živější

, scény plnily tyto samoty oceanu.
Jednoho dne spatřil,. kterak na povrchu vlh

zvedá se zástup bezpočetných ' želv se širokými
štíty, jež podobny armádě na pochodu, táhly
jakOby z rozkazu jediného vůdce směrem severním.
Toto mOřskěobyvatelstvo postupovalo pravidelně
a pokrývalo do dálky moře svými pancéři. Taková
byla'hojnost těchto obrněnců, že zdržovaly lodě
"vjich plavbě. Přídy marně snažily Se rozraziti
tyto hustě davy přistěhovalců. Byla to-doba kla
dení vajíček. Z propastí vzdálených, tajemně zvány
do těchto končin, nárůdkové želv .právě v_yrojili
se k tomuto poledníkověmu pobřeží Kuby, by tam
složili do písku své vejce, jež teplem slunečním
měly se vylíhnouti.



Den nato jiné divadlo naplnilo obzor šumotem
a křikem. Houfy mořského ptactva táhly vzduchem.
Hejna jeřábů se předháněla. Vodní krkavci střídali
se v tlupách. Byla to vzdušná karavana, náramně
“stěhování; "vše to letělo z archipelů ostrova Sosen
a Zahrad Královniných, z ostrovů vzdálenějších
Kajmanů, a jakoby si dali dostaveníčko v určitý
den, střetli se na tomto místě Kuby, by odtud
dále jinými směry ubírali se do krajin neznámých.

Tento přelet sledován byl mlčenlivy'm, avšak
skvoucím oblakem nejlehčích hostů vzdušných
oblastí. Motýlově s křídly pestrobarvými roz
vinovali se v ovzduší pohyblivými čalouny. Křehcí
tito tvorové těkali—nejistě sem tam; tak hustě
chvílemi vznášeli se nad loděmi, že zastavovali
paprsky sluneční. Tento zástup, zmítaný větrem,
narážel na stěžně, na provazy a množství po—
raněných zůstalo 'na vrchní palubě lodí. Celá
mračna jich „po sobě bez přestávky následovala.
Avšak večer vítr od západu a silné přeháňky roz
prášily do prostoru stáda útlých těchto bytůstek.

Konečně 6. července přistáli kzemi, by-pó
děkovali Bohu za jeho zjevnou ochranu v ne
bezpečích tak ustavičných. Kolumbus-dal zbudo
vati oltář ve stínu nejbližšího stromoví, by mše
byla slavnostně sloužena.

Průběhem obřadu jistý ctihodný kasik se
přiblížil, patře pozorně na vše, co se konalo. Po
chopil, že se jedná o úkon náboženský. Jakmile
Kolumbus skončil své díkůčinění, stařec, pozdraviv
jej, nabídl mu košík krásného ovoce, a posadiv
se vedle něho, pravil mu prostřednictvím Diega:



„Jest spravedlivo vzdáti díky Bohu za dobro—
diní. Dověděl jsem se, že jsi před tím projížděl
v mohutnosti svého ramene tyto krajiny, jež ti
byly až dosud neznámý, rozšiřuje velký strach
mezi národy; avšak nezpyšni nad tím. Pamatujj"
a to ti doporučuji a prosím tě za to, že při vý
chodu z těla duši dvě cesty se otevírají: jedna
vedoucí k příbytku smrdutému &.temněmu, při
pravenému těm, kteří trápili sobě podobně, druhá
vedoucí k pobytu líbezněmu a štěstím oplýva
jícímu, připravenému těm, kteří po svůj život
milovalipokoj. _a-jej mezi lidmi udržovali. Proto
věříš-li o sobě, že jsi smrtelník, a myslíš-li, že
každý bude odplacen dle svých děl,nečiň nikomu
nic zlého.“

Zbožno'st Krištofa Kolumba byla dojata' &
potěšena těmito slovy. Až dosud mezi domorodci
nezpozoroyal nic, čím by se “projevil tak jasně
pojem o životě budoucím. Posel evangelia dobro
řečil Bohu, že udělil toto světlo lidem dobré vůle,
“vypověZenýmdo těchto vzdálených končin. Tento
starý kasik připomínal mu jednoho z těch spra
vedlivých zákona prvotního, obývajících jako
Raguel kraje modloslužebně. Admirál odpóvěděl
ústy tlumočníka, že přišel z _předalekých krajin
za _oceánem do této země, poslán“ byv svými
panovníky, by vyučoval“_pravěmu náboženství,
by nastolil spravedlnost, by přemohl a zkrotil
nelidské Karajby, aby je přinutil k pokoji a
chránil národů mírumilovných.

Při těchto slovech kasik _nemohlse zdržeti
slz radosti.



Admiral opravil poněkud lodě, naložil vodu
a dříví a zamířil na Hispaňolu. Avšak v okamžiku,
když spustil “všechnyplachty, prudký naraz vichru,
jeden z nejprudších, přepadl ho a div lodě n'e
překotil.Santa Clara byla tak vážně úskalími
porouchána, že, voda na kolika stranách drala
se dovnitř. .Sotvaže úsilím ucpavačů a ustavičným
pumpováním dala se překonati. K dovršení ne
hody potraviny docházely; každý muž měl denně
pouze suchar a doušek vína. Admiral, chtěje
sdíleti obecnou bídu, spokojoval se _porcemi lod
níků. Vlny .dmuly se tak prudce, že Santa
Clara chvílemi cele byla vlnami pothena. Muž
stvo nedoufalo již v žadnou lidskou pomoc. V hro
zivě blízkosti ztroskotání Bůh pomohl svému
služebníku a dovolil mu zakotviti u mysu Sva
tého Kříže, kamž domorodci přinesli mu v hoj
nosti chleba z kasavy, pečených ryb, ptáků, morčat
a ovoce všeho druhu.

Úmyslem jeho bylo vniknouti přímo až
k ostrovům Karajbů.

Rozvažuje o tomto bezbožném plemeni, jež
po věky pustošilo skvěla sídla, Prozřetelností
připravená. ku štěstí svych dítek, připomínaje si
ustavičně znásilňování zákonů člověčenských,
bratrovražedné labužnictví, beztrestnost, jíž se
vychloubalo jejich barbarství, pravidelně jatky
národů pokojných, kteří se chvěli úzkostí jen při
pouhém zvuku jich jména, rozhodl se, že zkrotí
tento ohavný národ. Chtěl projíti archipel ka
rajbský, prohledati brlohy-lidožroutů, zapáliti jejich
chyže, jejich čluny, by jim zabranil ve zločinech.

Krištof Kolumbus. .18



Doufal, že—křižováním po moři přinutí je k po
bytu na jejich ostrovech, by je vzdělávali, místo
aby tam přenášeli lidi a 'je jako (10ka vy
tučňovali.

Jakmile se moře zmírnilo, zamířil přes vet
chost lodí ke Karajbům, s jichž vyhlazením tolik
otálel. Avšak Bůh nedovolil, by jeho služebník,
posel pokoje, provedl missii trestu a pomsty.
Když totiž minuli ostrov Mona, unášeni příznivým
větrem k peleším lidožroutů, neviditelná moc a'
síla, jež jej byla až dosud udržovala, byla mu
náhle odňata. Tu Kolumbus, zůstaven zákonům
přírody,podlehl jich požadavkům.

Minulo onoho ,dne. pět měsíců, kdy odplul
z Hispaňyly.

Po “stopadesát dní za. sebou sledujících ne.—
přetržitě svým dotazováním se přírody, svý-m
pátráním ve vodách, ve vzduchu, v půdě, svým
rozjímáním děl Božích, svými pokusy, by pronikl
tajemství tohoto světa, úsilím nepřetržitým, by
rozřešil sobě odporující vysvětlování domorcdcův
& domohl se nějaké pravdy geografické, svým
urputným zápasem se"živly, přepínaje námahou
duši, ducha i tělo, — yším tím Kolumbus
vyčerpal .síly svě až na' dno. Vědomí veliké zod
povědnosti, nutnost říditi ustavičně sám tuto
plavbu plnou překážek, jež z části byly neustálým
zachraňováním, nabyly vždy vrchu nad potřebami
jeho věku, nad jeho bolestmi, nad ovocem jeho
námořskýóh prací, nad nedostatkem potravy, nad
naprostým zbavením spánku. Zdálo se, jakoby
překážky a nebezpečí oživovaly jeho energii..
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Avšak v tomto okamžiku, když moře krásou a
klidem a vítr výborností lákaly, jeho statnost
pojednou zmizela. Příroda přihlásila se k svým
právům. _

Každý z“ jeho ústrojů současně upadl ve
spánek. Jeho mozek, oči i klouby povolily únavě,
jež přesahovala lidské síly. Protože vyčerpání
bylo všeobecně, zotavování muselo býti těž vše
obecně. Byla to lethargie úplná. Kdyby nebylo
zdlouhavých úderů srdce a vláčnosti jeho údů,
řeklo by se, že vznešená tato duše vrátila se
k svému Tvůrci.

V těchto okolnostech námořníci, ponecháni
vlastnímu rozumu, pozorujíce, že jest nemožno
plaviti se ke Karajbům s loděmi porouchanými,
polo se potápějídlmi a skoro bez lodního výstroje,
obrátili pridu směrem k Isabelle.

16.



KAPITObA PÁTÁ

I.

Co Santa-Clara nesla v zádi svě pod
jménem admirál, bylo' tělo nepohyblivé, bez
vědomí; 29. září lod'stvo vplulo do žádoucího pří—
stavu. Pět měsíců nepřítomnosti vzbudilo obavy,.
že zahynuli, Konečně po spánku pětidenním, pěti
dní totiž a pěti nocí, dobře známý hlas jeho srdci'
vytrhl Kolumba z jeho ztrnutí. Probudiv'se, spatřil
se v náručí svého druhého bratra Bartoloměje,
o němž neměl žádných zpráv po osm let. Jeho
druhý bratr Diego rovněž péčí o něho nešetřil.

Bartoloměj Kolumbus, vstoupiv na moře málo
let po svém bratrovi, plaviv se mnohokráte s ním,.
spojoval s t-heorií jistotu prakse. NeObyčejně ob
dařen byl. fysickými vlastnostmi a půvab jeho—'
fysionomi'e, vyjadřující přímost a veselóu mysl,
aěli přísnost vůdce tomu nezabraňovala, ladně
pojil se k vysoké postavě, athletíckě státnosti.

_Svým zevnějškem upomínal na “bronzové .heroje..
Honose se rytířskou neohrožeností, zručně bojuje:
jakoukoliv zbraní, dovedl vědomím své síly a.
mužnou klidností své odvahy vynutiti si úctu-.
kolem své osobnoSti. 'Řeklo by se, že jest k roz—
kazování zrozen. Jistota, rychlost rozhodnutí,
přesnost =v rozpoznání tomu nasvědčovaly; a



kdyby jeho oddanost nebyla ho pohnula k tomu,
by se dal v područí slávy svého bratra, byl by
snad na vlastní vrub se proslavil, tolik ho'hosil
se vojenským instinktem, námořnickým geniem
a administrativní předvídavosti.v

II.

Kromě novin, jež přinesl don Bartoloměj ze
Španělska, admirál brzy více dověděl se od
Antonia de Torreza, jenž připlul se čtyřmi loděmi,
obtěžkanými zásobami“ potravin, l_éků, oděvů,
zboží, o něž žádal, a přiváděl k službě nemocniční
jednoho lékaře a jednoho lékárníka; kromě toho
několik horníků a zahradníků.

List královny, datovaný 16..srpna 1494, byl
zvláště složen za tím účelem, by p_otěšiladmirála
a by občerstvil jeho duši její milou náklonností.

Tento list, první, jenž byl odeslán ze světa
:Starěho na nový, jest velmi. důležitý pro historii
Krištofa Kolumba. Připomíná pravý účel jeho
objev—u.

Královna praví mu předevšim: _„Vzdáváme
vroucí díky Pánu a Spasiteli našemu. Doufáme,
že s jeho pomocí toto dílo, jež-jest Vaším dílem,
bude příčinou .velkěho rozpětí naší svaté víry
katolické . . .“

Dodává: „Ve všem tom především radóst
nám působí, že tento podnik byl pojat, na světlo
Boží 'projeven a proveden Vaším geniem, Vašimi
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schopnostmi, Vaší prací. A zdá se nám, že vše
to, co jste od prvních počátků nám zvěstoval,
že se stane, uskutečnilo se z velké části s tolikerou
přesností, jakobyste to viděl splněno dříve než
jste to řekl."

Isabella vyprávěla Kolumbovi, s jakou zálibou
přečítala jeho listy, zmiňovala se o svých zá
vazcích za takové služby. Děkujíc mu za jeho
podrobně zprávy, žádala jich měrou ještě hoj
nější, jak třeba o tak nových krajinách. Její živý
zájem pro přírodu, jejž podněcovala její láska
k dílům Božím, p0ptávala se na počet, na. roz-.
měry, na vzájemnou vzdálenost těchto ostrovů,
na jména prvotní, na. jejich rozmanité plodiny.
Isabella přála si, by rázem ocitla se pod oním
zářivým nebem, by mohla rozjímati nádhery
rovníkové a obdivovati se skvělým okrasám
této přírody neznámé. Snadno pochOpíme, kterak.
vroucí ctitel Slova, veliký rozjímatel stvoření chvěl
se něžnou radostí při této shoděsympatií a ná
boženského obdivu.

\.,
IH.

Nicméně tyto útěchy nemohly odpomooi zlu,
jež se spáchalo za jeho nepřítomnosti.

Velitel Pedro Margarit.. zklamal naděje, jež
do něho admirál vkládal, zradil čest vojenskou
a vzbouřil se proti správní radě. Místo aby pro
zkoumal ostrov, utábořil se na deset mil od



Isabelly, ubytoval své vojsko ve vesnicích indián
ských, nevolal ho do zbraně, necvičil ho, a sám
kratil si dny všedními radovankami. Vojákům se
zdálo, že prokazují mnoho cti Indiánům, když
jim brali ženy, jejich zasoby, zlato, a když stravili
v několika dnech tolik potravin, jež by jim dobře
byly stačily na třetinu roku.

Zatím však Pedro Margarit, přived obyvatel
stvo Vega Realu na mizinu a svolav tak kletbu
na Španěly v nejbohatší krajině ostrovů, po
strašen svou zodpovědností, chtěl se vyvarovati
navratu admirálova útěkem na lodě, jež přivedl
don Bartoloměj. Poněvadž nemohl se jich sám
zmocniti, přemluvil nespokojence, a by utvrdil
se ve svém vzpurnictví, svabil i apoštolského
vikáře otce Bol'la na svou stranu. Zmocnili se
několika.plavidel zakotvených v přístavě a uprchli
zbaběle jako praví sbězi. K nim se připojili mnozi
řeholníci. .

Vojaci, jsouce odkázaní sami“ na sebe, roz-
ptýlili se po skupinách na.různé strany, zmnobo
nasobňujlce mrzkosti, páchané. na Indiánech. Až
dosud domorodci podrobovali se přesile. Avšak
kdyz tímto rozdělením Španělové se oslabili, po
myšleli na to, by opětovali krvavé scény z pev
nůstky. Vyjímaje Guacanagaribo, stale nakloněněho
Kolumbovi, kasikové připojili se k „Panu zlatého
domu“, by vyhladili na všech hodech ostrovů
najednou tyto zpupné lupiče a vyděrače. Na
různých místech Kastilci byli zahrdleni. Kasík
Guatiguana dal jich povražditi deset, kteřl'obývali
břehy velkého proudu. Potom zapálil velkou chýži,
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jež sloužila Španělům za nemocnici a v níž na
lézalo se tehdy čtyřicet nemocných v horečce
nebo v rekonvalescenci.

Sveřepy' „pán domu zlatěho“, Kaonabo, jenž
zničil pevnůstku, odhodlán vyhubiti tyto cizince,
spojil se s Ciguayeny, s válečným to kmenem
severozápadním, jenž vysazen byv vpádům Ka
rajbů, uměl zbraněmi výborně zacházeti.

Takový byl povážlivý stav okolností, když
Kolumbus se vrátil na ostrov a když úplně vy
sílen doufal nalézti odpočinutí duchu i tělu.

Znepokojivě hlasy přicházely mu z rozličných
stran. Mezitímkrál Guacanagari zavítal na ostrov
Isabellin; přál si ze všech sil viděti admirála.
Hluboce ho dojalo, když jej spatřil na. lůžku ne
mocných. Vyprávěl o tragických událostech pev
nůstky, protestoval znova se slzami, že nemohl.
zabrániti tomuto neštěstí a zpravil jej o spiknutí
k vyhlazení Španělů.



KAPITObA ŠESTÁ

I.

Admirál nemohl ponechati bez trestu vraždy,
“spáchané Guatiguanou, a zločinu, jehož se do
pustil na čtyřiceti nemocných. Předvídaje, že
delší mírnost přivodila by velké prolévání krve,
dal z nenadání rozkaz k útoku na kasika. Vojsko
Guatiguanyho bylo poraženo a rozprášeno; avšak
jeho osoby nemohli se zmocniti.

Zároveň pokoušel Se admirál o to, "by roz—
lomil spolek velkých kasiků.

Kdyby_ zkrušil činnost Kaonahov'u, pokoj
ostrova byl by zajištěn. Avšak nebylo tak snadno
vyplašiti jej z jeho hor, kde trnitá půda zabez
pečovala mu přirozenou—obhajobu. A přece
nemohli zůstati stále vydáni jeho odvážným
útokům. Admirál považoval za svou povinnost
poraziti válečníka Karaibů domorodoulstí, indián
skými chytrostmi, i svěřil se se svým plánem ne
ohroženému. kapitánu Alonzovi.de Ojedo. Jednalo
.se o to, by byl Kaonabo. vyhledán ve svých
sídlech ve vzdálenosti více než šedesáti mil,
uchopen z prostřed .lidu svého 'a přiveden jako
zajatec. Proto výprava nemohla býti _četna,aby
nevzbudila se nedůvěra. Ojeda vybral devět jezdců,
kteří již několikráte dokázali svou odvahu a stat



nost, a odebral se do Maguany. Nesl dar „panu
zlatého domu“. Tento, ničeho netuše při pohledu
na tak malý počet jezdců, přijal s'potěšením, co
se mu nabízelo. Byly to náramky z lesklé ocele,
jež se snadno mohly proměniti v pouta. Ojedovi
podařilo se pod chytrou záminkou vzdaliti Kao
nabu ze \středu jeho stráže; potom vymrštil jej
prudce na hřbet svého koně, dal jej těsně při
poutati a zamířil tryskem na ostrov Isabellim

Po ůnosu „pána zlatého domu“ rozhostila:
se hrůza a pochmurné ohromeni na celém ostrově.

Polom tři bratři kasika pokusili se o vše—
obecně povstání. Jeden z-nich, Manikatex jedno
oky, ale bojovník výborný, spojil pět armádních..
sborů, páčících se dohromady na sto tisíc mužů,.
a rozestavil je do všech průsmyků pláně královské,
vyjma ten, jímž měli projíti Španělově, jež nemoc
ztenčila na dvě stě pěších a dvacet jezdců. Těm
předem zdálo .se, že budou rozdrceni a pohřbeni
pod touto nesmírnou spoustou nepřátel. Tetelili
se při pomyšlení na takový nepoměr sil. By vyšli
vítězi “zezápasu, každy Španěl měl paraziti nebo
na útěk obratiti pět set domorodců! Jeden prot'n
p ěti s t ů m i-to nikdy'na mysl lidskou-nevstoupilo..

Jakmile se přibližovali pláni, Kolumbus,
předav velení donu Bartoloměji, vystoupil na vrch.
& jal se modliti. Tak druhdy; Mojžíš, postupuje
proti Amalekovi, -._předalvelení Josuovi, by sám.
šel se' modlit na horu.

V okamžiku, kdy pět tisíc vybranych lučišt—
níků, začínajíc bitvu, zatemnilo oblohu svými
šípy, na prosby Kolumbovy mocný vítr pozvedl



se a odchýlil je od cíle, tak že bez účinku do
padaly na zem. Hrůza zmocnila se Indiánů. Roz
ptylivše se, utíkali všemi směry, zatím co Španělé
volali ZÁZRAK! a nadšeni divem vrhli se v před,
by nepřítele pronásledovali.

Ve své vděčnosti Mojžíš zbudoval na místě
oltář, jejž nazval: „Pán jest sláva moje.“

A Kolumbus též postavil oltář a dal sloužiti
mši svatou na poděkování za prokázaná dobrodiní
a na památku této božské pomoci postavil tam
kříž, jenž byl patrný až do času našeho dětství.

' Toto vítězství, lidsky nemožné, bylo nazváno
pravým svým jménem: ZÁZRAK ŠÍPU. Toto
vítězství neočekávané zůstalo v paměti osady.
A by se zvěčnilo, byl zbudován chrám, jehož
staré malby hlásají ještě dnes na postranních
zdích a nad oltářem milost, jež udělila Panna.
bez hříchu-svému věmému služebníkovi.

Místo, na němž modlil se Kolumbus, posud.
jmenuje. se SVATÝVRCH,Santo cerro.“

11.

Admirál pokračoval na. svém vítězném po-
chodu v různých částech ostrova, udržuje kázeň
ve svém mužstvu, spravedlivě se chovaje k dome—
rodcům, jež.jeho přítomnost chránila. proti jakému-
koliv přepadnutí.

V témže čase ustanovil pravidelné daně,.
záležející ve zlatém prachu. Přes jich mírnost
hluboký smutek rozhostil se na Hispaňole.



Roboty, jež ukládali kasikové svým ,pod
daným, nikdy dlouho netrvaly; obmezovaly se
na několik lehkých povinností honebných a rybo
lovných, na trochu kassavy, bavlny a na službu
v době válečné. Domorodci nekona'li žádných
prací n'amáhavých, protože příroda sama za
opatřovala 'jim to nejpotřebnější. Větším dílem
čas svůj trávili v odpočinku, ve hrách a tancích.
Na pobřežích pohřížovali se v snění, patříce do
dálek mořských, zatím co obyvatele vnitrozemští
ubíjeli čas pod libými stíny, zaměstnávajíce se
přednášením básní, zpěvy a různými tanci. “Měli
potulné pěvce,dov'ednéve vyprávění dobrodružství
Karaibů u kouzelnických příběhůfTito divochští
potulní pěvci, vypravovatelé novin, tlumočili do
rozličných nářečíostrova básně proslulé Anakoany,
_jejíž jméno znamenalo „zlatýr květ“.

Královna Anakoana, krásná, spanilá, nadšená
básnířka, důvtipná tvůrkyně velkých baletův a
libých písní, známých pod jménem Areytos, sve
dená odvahou dobrodružného Kaonaby, podala
mu ruku svou za jeho hrdinství. Kouzlo ne
odolatelně svůdnosti & duševní svrchovanosti
obk10povaly pověst Anakoany. Její symbolické
_jméno zaletalo k Španělům toliko přes tajemné
dálky lesů Xaragua, kamž zbožňovaná královna
se uchýlila ku králi Behechiovi, “svému bratru,
když jí byl unesen její statečný manžel, „pán
zlatého domu“. .Právě tato Anakoana to byla.,jež
.povznesla tance a dodala jim úlohOu literární a
scénickou veliké důležitosti.

Jestli práce byla. trýzní těmto křehkým a
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měkkým bytostem, žijícím jako kvítí a jako
ptactvo, pravidelnost práce byla ,ještě nesnesitel
něiší těmto nárůdkům, nepřátelským jakémukoliv
nucení, u nichž lenost nebyla ani zločinem ani ne-
dostatkem, nýbrž tvořila i jeden způsob existence.
Domorodcitázali se naivně Španělů, kdy zamýšlejí
vrátiti se do Tureyí.

Avšak vidouce,kterak vzrůstají jejich kamenně
stavby, pozorujíce, kterak odesílají své koráby,
aniž by se sami přepravovali, pochopili, že Kastilci
usadili se v jejich zemi; poznali, že jsou ujařmeni,
i upadali v hlubokou melancholii.

Netajíce si déle, že nemohou "vypuditizbraněmi
tyto nenáviděné cizince, usmyslili si hladem4je vy—
hubiti. Protože Španělé byli velcí jedlíci, poněvadž.
dlouho již nedostávali žádných zásob a počítali
stále dosti velký počet nemocných, domorodci"
domnívali se, —žeje zničí, když zůstanou na sebe
pouze odkázáni. Přestali tedy vzdělávati zemi,
ba vyrvali- z ní i stromy ovocně; pak se uchýlili
do lesa do hor.

Vše to provedlo se bez překážek,. avšak" na
vlastní “útraty těch, kteří je. počali.

\:



KAPITOlaA SEDMA

I.

Zatím šlechtičtí sbězi dostali se ke dvoru.
Jejich ospravedlnění nebylo možno leda nejšered
nějším očeměním vlády admirálovy. Pedro Mar—
garit a otec Bo'ílnalezli v namořských úřadovnach
hlučnou ozvěnu k svým přemrštěným pomluvám.
Arcijahen Fonseka a kontrolor Juan de Soria ne
opomenuli podporovati tyto žaloby. Nemajíce
dosti na. tom, že útočili na jeho důstojenství ná.
čelníka vlády, přičiňovali se o to, by víra v jeho
poctivost byla'zviklána; obviňovali ho_,že okrádá.
korunu o zlato ve svůj prOspěch.

Kdo se opovažil uprostřed rtěchto ostrých
a trpkých výtek hajiti Kolumba? Kdo při
pomn'ěl hrozně okolností, v nichž on jednal? Ad
mirál byl cizinec a právě nepřítomný; jeho ne—
přátelé nesetkali_se se žádným“ odpůrcem; jedno
hlasnost jejich žalob musela se dodělati viry.

„Ačkoliv Isabella instinktivně byla pro vý
bomost a zachovalost Kolumbovu, počet a jedno-'
svomost obvin, jež“se přednášely 11stupňů trůnu
jejiho, nemohly nezviklati její důvěry. Chtěla
opatrně z-věděti příčinu těto nelibosti. Místo vy
šetřujícího “soudce zvolila, by jí přinesl zprávu o
těchto faktech, Juana Aguada, dozorce královské
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"kaple, jenž byl Kolumbovi zavázán vděčností,
.protože admirál odporučil jej královně při svém
“návratu do Kastilie. Isabella právem myslila, že
tato volba nebude tak nepříjemna místokráli Indie.\:

IL

_Juan Aguado odejel se čtyřmi loděmi. Při
vážel několik řeholníků, by nahradili sběhy
apoštolátu, jež dovedl »oteoBoll, a ostatní, v nichž
“touha po Španělsku—přemohla povinnosti jich
:stavu. Přiváděl též horního inženýra Pabloa
?Belvise, velmi zručného kovo'znalce, s „mnohými
horníky a slévači, opatřenými všemi nástroji
svého umění, jakož i jistou dávkou rtutě, „by
vyluhovali zlato, rozptýlené v písku pomocí amal
gace“. Pomýšlelo se na to, by se Usnadnila těžba
ze žil a písků zlatonosných.

Aguadovi byla pověřujícím listem udělena
moc jednati dle vlastního dobreho zdání; moc
'ta však byla jistotně omezena ústními příkazy.
„Avšak stýkaje se s pořadatelem" námořnictva,
poznal vliv Fousek-y na mocnáře, jenž jiná opa—
'.:tření proti admirálovi, předsevzal, a pochopil.
kterak by si mohl snadno zabezpečiti' postup.

Loďstvo připlulošťastnědo přístavu Isabellina.
'V okamžiku tom admirál. bojoval ve státech Kao
nab'y, s bratry kasikovými, kteří se vzbouřili.

„Aguado, jakoby on byl místokrálem Indie, osobil
.si všechnu soudní moc v kolonii, vyzval vůdce
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v službě, by přišli mu složit účty; i pokaral
veřejně některé, jiné pak odvážil se uvězniti.

Když dosti ztyral svou mamivostí služebníky
admirálovy, když proti tomuto nasoptil se do
syta“ pohrůžkami, pravil, že nejstarší Kolumbus
prodlužuje “svou nepřítomnost ze strachu, ne
odvažuje se objeviti se před svým Soudcem,avšak
že dovede jej přiměti, by přišel. Mezitím Kolumbus,
zpraven o příchodu královského komisaře, vrátil
se na Isabellu.

Tu nastal kritický okamžik. Aguado triumfoval-,.
nebot znal prudkost a vznětlivost admirálovu a“
ďábelsky usuzoval, že při tolikeré drzosti nedo
vede se ovládnouti a že pak“ snadné bude mu
možno osočiti místokrále z nedostatku úcty ke.
královské autoritě. Avšak čím více bezpráví pře—
'kročovalo meze slušnosti, tím více tajné radosti
zakoušel služebník Boží nad tím, že může snášeti
pokoření.

Když tedy Aguado kráčel vstříc admirálovi,
'by mu ukázal svůj list pověřující, admirál přijal
ho s velkou okázalosti za. zvuku trub; dal opa—"
kovati čtení tohoto listu a ujistil laskavě králov
ského komisaře, že jest zcela připraven učiniti
vše, co by mu přikázati chtěli" jeho panovníci.
Nad klidem takovým podivil se Aguada a upadl
ve zmatek. Přece však, poněvadž tato povolnost
vzdalovala. jej od cíle, jal se mluviti tónem vy
pínavym, by aspoň neslušností- a nezdvořilostí
popudil admirála k hněvu. Avšak k jeho úžasu
tento „strpět urážku _svelkou skromností“..



Aguado, poznávaje bezúspěšnost popuzování,
začal shromažďovati proti svému někdejšímu
příznivci a dobrodinci svědectví nejnižších vrstev
kolonií, lenochů, zbabělců, nešpokojených vojáků.
Ba i několik Indiánů přišlo s obžalobou na K0
lumba, jediného to svého ochránce, svalujíce na
něho zodpovědnost za přehmaty a přečiny spá
chané všemi Španěly.

Do prosince nakupil Aguado vyšetřováním
svým náramný svazek aktů, jenž se mu zdál
dostačujícím, by Kolumbus byl odvolán a by se
již nikdy nevrátil. Chystal se Opět odjetí a dal
k tomu patřičné rozkazy. Přispíšil si s přípravami.
Tu však na počátku ledna 1496 jedna z těch
bouří neznámých v Evropě, jež neměla jména
v našich jazycích, avšak již ostrované 'zvali
urakan, pr0pukla na ostrově.

Byl to jeden z těch strašných záchvatů pří—
rody, jejíž ráz pustošivý připomíná výbuchy
předcházející zemětřesení. Od nepaměti lidské
nebylo slýcháno o podobné závrati země. Jakoby
v ovzduší tisíce Tyfonů bojovalo. Nejprudší smršť
zastihla severozápadní pobřeží Hispaňoly, rvouc
z kořenů obrovské stromy jako bylinky; uchvátila
"koráby zakotvené v přístavě, pohroužila je do vln
několikráte, by je pak rozkloubené pohltily hlu
biny oceánu. Jakmile ustál tento hrozný zjev ve
vzduchu, moře se náhle nesmírně nadmulo. Jeho
vlny týčily se ječivě k temnému nebi. Pojednou
náhlým přílivem překročily věčnou hranici ulo
ženou jejich zuřenía vstoupily do vnitrozemí, za
plavujíce pevninu daleko. ode břehu. Španělé

Krištof Kolumbus. 19



myslili, že nastal kooec světa. Indiáni viděli
v tomto rozvratu potrestání svých pronásledo
vatelů.

Jakmile metla ta polevila, sběh'lo seovše
k přístavu. Běda! Ze čtyř lodí Aguady a- ze tří
jiných, jež' tam kotvilý, pouze jediná. tam zůstala—,
nejmenší, nejopotřebovanější a nejkřehčí ze všech: '“
Nrna' Tato loď, jež .pomobla admirálovi při

ztroskotání u Navidad, jež ho donesla do Palosu,
,jež potompodjménem Santa- Clara přepravrla
jej k výzkumům moře Kubajského, k objevu
Jamajky, k souostroví zahrad Královninýcb,
odkudž se vrátila jako řešeto a jež jakoby od
souzen'a byla. k ríeodvratné žkáze, jediné tato
_Niňa únikla strašlivé pohromě!



KAPITOLA OSMÁ

—I.

Admirál naporučil ihned, by se opravila
Santa-Clara a by sestrojena byla nová loď,
Svatý Kříž. Pochopil, že musi se všemožně
přičiniti, by připlul do Kastilie zároveň 'se "svým
novým žalobcem.

Dříve než se Kolumbus“ vypravil, jmenov'al
mocí svých hodností a výsad svým náměstkem
bratra dona Bartoloměje s titulem- AdeÍantado,
jímž pak byl stále od té doby 'nažýVán. JmenOVal
také vrchního soudce ostrovu a sice Františka
Roldana, před tím přiděleného jeho. osobě, člověka
*ducha..bystrěho, plného soudnosti a '“v právech

velmi obeznalého. \:
IL

Ku konci února Obě lodě byly dohotoveny
_amohly še spustiti na moře. Přichystali se 1;od
platí. Nemocní, nespokojenci, vystřizlivěli šlechti
cově, počtem dvě stě dvacet pět a dvatřicet
Indiánů, mezi nimiž hrdý Kaonabo s dvěma
bratry, synem a synovcem, byli odnášeni na dvou

19—



lodích: Aguado na nově a Kolumbus na ubohé,
avšak věrné Santa—Claře.

10. března opustili přístav, postupujíce k za
padu cestou novou.

Nebylo ještě zkušenosti, že třeba zamlřiti
přímo k severu, by se dostali do _proudu větrů
příznivých k návratu do Evropy. Kolumbus musel
ustavičně s větry zápasiti a vysilovati se ne
ustálým rejděním. Dvacet šest dní neustávajiclho
zápasu znatelně zmenšilo zásoby. Admirál musel
hleděti znovu cpa'třiti se potravinami; a tak dostal
se na Kvadelup, kde našli v jakési chatrči zá.
soby potravin, med, skvostné papoušky a lidskou
ruku, jež se' Opekala na ohni. Silný oddíl muž—
stva, vysazen byv na zemi, přivedl druhého dne
dítky a deset žen, mezi nimiž vyznamenavala ,_se
žena jednoho kasika.

Tato statná. krasavice přes svou t_ělnatost
unavila na útěku všechny, kdož ji pronásledo
vali. Jedině' jisty mlady. Kanaran v službách
admirálových a známý běhoun _dovedlse ndržeti
na její stopě. Když pozorov'ala, že se příliš
vzdálil od ostatní tlupy, statná. matrona _se hbitě
obratila a vrhla se na ““něho;srazila ho k 'zemi
prudkostí 'narazu, svou "tíhou jej dusila a ostré
nehty zatínala mu do krku. Byl by—umaěkan a
zardousen, kdyby jeho společníci, vidouce toto
nebezpečí, nebyli mu přichvatali na pomoc. Cho
pili se Karajbky, rozběsněně nad svou kořistí,
již jí, sotva vyrvali. Všechny tyto ženy byly
nahá a tělně; by se zdály ještě tlustší, stahovaly
svě nohy bavlněnymi páskami nad koleny a na



kotnících. Na ramena jim splývaly dlouhé vlasy
dobře uhlazené &. navoněné jakousi bylinnou
šťávou.

Španělé strávili devět dní na ostrově, pro
cházejíce jej, by shxomaždili dostatečné zásoby
potravy. Jakmile napnuli plachty, hotovi jsouce
odplouti, admiral- dal vysaditi na pevninu ženy
a dítky, jež obdaroval cetkami, po nichž všichni
Indiáni tolik toužili. Avšak žena kasikova pro—
hlásila, že chce zůstati na lodi se svou dcerou,
by uviděla zemi těchto mocných cizinců.

Důvod tento byl pouze záminkou.
Bojovná matrona zpozorovala „pána zlatého

domu“, velikého Kaonabu, ozdobeného svými
železy, na lodi, na níž byla ubytována. Poněvadž
byli oba stejného původu, měli tytéž tahy, _mluvili
týmž jazykem a hověli týmž lidožravým náruži
vostem, byla dojata jeho neštěstím.'Tato náramná.
dama, náhle roznícená k něžné péči, nemohla se
odhodlati, aby zanechala. tak opuštěného mezi
cizinci, jichž byl zajatcem, velkého Kaonabu,
manžela slavné 'Anakoany, jenž neměl s sebou
ani-otroka, ani ženy]: posluze. Veliká.náklonnost
připoutala ji k jeho nohám. Ve své lásce necitelna
jšouck sobě,obětnjíc své povinnosti, svou budouc
nost svému nadšení .k vražedné pověsti, zapo
mněla rázem na své dítky, na svého kasika,
manžela, na svůj kmen, na svou zemi, ochotna
jsouc poskytovati útěchu v nudě hrdinovi, jehož
vznešené činy. nadchnuly její obraznost.\,



III.

20. dubna vypluli. Znovu začal zápas s větry.,
potom zakusili bezvětří a 20. května byli ještě
uprostřed oceánu. Nikdo z námořníků nevěděl
v kterém pasmu se nalézají. Truchlost a malo
myslnost zmocnila se všech duší. Ke všemu těž
voda docházela-a zásoby značně se ztenčily; bylo
třeba omeziti, se a spokojiti se každému na den
porcí o šestiuncích cbleba. Jak obyčejně, admirál
předcházel příkladem rovnosti v neštěstí. Ne'
znalost vzdálenosti od země zvyšovala všeobecný
nepokoj. Lodníci přeli se vespolek o směru cesty.
Považovali se za zzbloudilěv nesmírnýchplaních
oceánu. Admiral jistil, že jsou vzdáleniasi sto
mil od poledníku Azorů; a bylo tomu přesně tak.

Mezitím však trampoty a únavy plavby jen
vzrůstaly. Uprostřed těchto nesnází oddanost lido
žravě kasiky nemohla povyraziti jejího hrdinu,
velice truchlícího nad ztrátou koruny. Admiral.

.slíbil mu, že jej převeze Zpět, až mu ukáže panov—
níky a 'velikoSt Kastilie; avšak jeho pokoření a
ztráta neodvislosti zažehlyvžilách jeho zhoubný
plamen. Zahaluje zármutek svÍůjv umíněně mlčení,
zastíraje nehybnoslí svého obličeje hořkostsvých
muk, znaven kolísáním, dlouhým vězněnim na
prknech houpaných vlnami, zdál se lhostejným
ke všemu, 'co se dělo kolem něho. HanOst půvabů
jeho krajanky nesvaděla jeho pohledu, jenž zůstal“
povždy zachmuřen a hrdě zpupný. Ponolna síly
jeho prchaly, hrdost se však nezmenšovala a
konečně zarytě nehybný zhasl zahalen v mlčen—
livou svou pýchu.



A tak román této kněžny lidožravé skončil
dříve než skončila její plavba.

Zůstavši dobrovolně mezi cizinci, vzdala se
rodiny, své vlasti, svobody, života, nebot zradila
svého manžela, následkem čehožzasluhovala smrt.
Obětovala se ctí, by byla otrokyní otroka druhdy
korunovaněho, by mu pomáhala nésti jeho železa.
Nemožno neuznati velikost této oddanosti. Jaká
byla její odměna? Smrt ve vyhnanství.

Dýchá jakási vůně divošské epopeje z vy
pravování o této kanibalské lásce, vzníčené při
prvním pohledu uprostřed neštěstí, mezi náhod—
nostmi neznámého, a jež se odehrála v jazyku
barbarskěm uprostřed zápasu člověkaproti velkým
silám přírody, zatím co úzkosti hrůzy a hlad nad
propastmi oceanu všechny plující ohrožovaly. 'i'

Rovněž i bratr Kaonabův, vyčerpán, za ně
kolik dní po jeho smrti skonal.

Pokračovalo se v cestě. Avšak trampoty
vzrůstaly od hodiny k hodině. Reptání prOpuko
valo čím dál tím hlasitěji. Španělové “vrhali po
hledy hned bolestně, hned hněvivé na třicet
Indiánů,. kteří zůstávali na lodích. Děsný hlad,
jenž přehlušil veškeré city, probouzel ukrutnost
a nutkal k zločinu. Tvořily se skupiny mezi
Španěly. Všichni navrhovali šeptem zabiti “asnísti
Indiány nebo uvrhnoutije do moře, by se zbavili
tolika zbytečných jedlíků; začhovalo. „by se tím
denně s'to osmdesát uncí chleba. Tato poslední
strana nabývala vrčholu.

Dne 7. června návrh této kruté nutnosti byl
yeřejně pronesen. Avšak když tato sveřepá rada



hladu donesla se admirálovi, slitovná. laskavost
a mírnost, již až dosud jevil, ustóupila nejod
vážnější energii. Jeho postava se vztyčila plna
veleby; ovládl vřavu zoufalosti. A poněvadž Bůh
mu přispěl k pomoci, umlčel hlad a oznámil
pevně těmto lidem nebezpečím obluzenym, že
objevil Indy, by je přivedl k Ježíši Kristu, Pánu
našemu, že tito Indiáni, vykoupení touže krví,
jsou jich bratří; že je vede do Kastilie, by z nich
učinil dítky církve, přátele národa španělského,
a že nedovolí tohoto ohavněho zločinu. Připomněl
jim, že trpělivost _vtrampotách jest ctností kře—
sťanskou, známkou jejich povýšenosti, a dodal, že
strach, jenž radil k této hnusně podlosti, při
vozoval poblouzení a nevědomost, nebot ve třech
dnech mají býti ve. vodách mysu Svatého Nin
cence.

Na tato slova důstojníci živě vzkřikli; dle
jejich odhadu byli ještě příliš daleko. Admirál
poručil, by“Imlčeli,a dal pokračovati týmž směrem;
potom třetího dne na večer naporučil “zvytahati
plachty a křižovati v noci, protože zítra měli
spatřiti zemi.

Avšak tito lidé vyhl'adovělí prosili ho, _byjim
dal čerstvěji" přistáti, řkouce, že raději rychlejší
plavbou, vydají se v možně nebezpečí ztroškotání
na prvním břehu, než aby zemřeli jistotně hladem
na širém moři. Na to velké rokování povstalo
mezi důstojníky; jedni tvrdili, že jsou u—břehů
Anglie, druzí u kanálu Vlámskěho. Kolumbus
zůstal na svém a dal provésti své rozkazy.

Vskutku druhýho dne ráno na úsvitě po;
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znali mys Svateho Vincence, jejž oznámil vítěz
nad mořem Temným.

Většina námořníků, vracejíc se ve vao
mínkách do dob minulých, připamatovala si

“z prvního objevu kolikrat rozličné předpovědi
Kolumbovy se uskutečnily; i nabývali přesvědčení,
že admirál, nevolá-li na pomoc tajemství kouzel
ného umění ve všech rozhodných okolnostech,
jest obdařen inspiraci vpravdě božskou.



KAPITObA DEVÁTÁ

I.

_ Kolumbus, zpraviv královské manžely o svém
příjezdu, musel čekati na jejich rozkazy. Až po
měsíci psali mu z Almazanu. Jejich poslání jest
datováno z 12; července 1496.

Aguado nabyl pohodlně času, by svěřil gene
rálnímu pořadateli námořnictva nesmírnou haldu
žalob z Hispaňoly přinesených,neopomenuv při
pojiti důtklivě své výklady a panovníky tak ošáliti.

—-Zdase, že jeho kroky nebyly bež účinku. Královna,
vyšlechnuvši mnohonásobné stížnosti otce Bo'íla
&Pedra Margarita a.jiných nepřátel Kolumbových,
byla. zviklana .ve Své důvěře.

Jisto jest, _že znechucen klamy a podvody,
slabos'tmí “dvora, nespoléhaje již kromě Boha „na
nikoho, Kolumbus chtěl se od té doby odloučiti
od světa. _Aniž_by se.staral o yeřejnéz'mínění
nechal si růsti vous a nosil zjevně svůj.provaz
františkánský, poněkud zkráceny..Nejsme nikterak
„toho vzdáleni uv ěřiti, že 'poj'almyšlenku sledovati—
do Rabidy svého ctihodného přítele otce J_uana'
Perez'a de Marchenu, jenž 'se vracel, by se tam
pohřbil na. do smrti;

Zatím list panovníků přišel.
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Kolumbus odebral se ihned do Burgos, kde
se nalézal dvůr.

Necht žaloby proti němu byly sebe vážnější,
jakmile se objevil, královna nepociťovala již než
přirozenou přitažlivost, zajem smíšený s úctou,
již vnukal její duši tento vyslanec Prozřetelnosti.
___Pouhý.jeho zjev porážel jeho nepřátele. Nebylo
již otázky o udanICh otce Bo'íla a Pedra Marga—
rita, --nikdo se neptal na zprávy královského
komisaře. Juana Aguady.

Kolumbus vyložil, jak se to v pravdě má.
s kolonií. A tu zvěděla Isabella, proč byl nucen
k přísnému jednání, jež sobectví 'a—-marnívosti
zdály“ se ukrutnými. 'Admirál vyprávěl panov—
nikům o svých objevech, hovořil o zlatých'dolech
Cibao a Hayna, odevzdal škrabošky a pásy zlatem
ozdobené, sáčky naplněné zlatými zrny, hrubé

kusy jako bohy a jiné jako ořechy,jež pocházely
z dolů objevených právě, když,.měl odjetí. Podal
jim zároveň předměty v Evropě neznámé: sošky,
zbraně, nastroje, zvířata, byliny, ptak'y dosud-ne
viděné.. Tyto zplodiny nové půdy. vabily pozornost
královnina; Ferdinand mnohem více zajímal Se
zrny zlatými. K velkému zklamaní jeho nepřátel
děkovali Kolumhovi a veřejně .projevili mu
svou úctu.

\:



II.

Na počátku podzimu nebylo již ani peněz,
ani lodí, ani mužstva k podniknutí nové výpravy.
Přece však k rozkazu Isabelly deset millionů
maravedů bylo určeno k výzbroji Kolumbova.

Dne 20. října lodník Per Alonzo Niňo, veda
z Hispaňoly tři lodě, veplul „do přístavu - kadis
kého. Místo aby se odebral přímo na Dvůr, odešel
napřed podívat se na svou rodinu v Huelvě,
spokojiv se s dcpisem, v němž sdělil, že se vrátil
s nákladem zlata. Kral Ferdinand, velice potěšen
touto zprávou, změnil ihned určeni šesti millionů,
přidělených Kolumbovi, použiv jich k Opevnění
Roussillonu, ohroženého Francouzi. Až v prosinci
Per Alonzo Niňo předložil panovnlkům dcpisy,
jimiž byl pověřen. A tu dostalo se smutného vy
světlení metafořel), použité lbdnlkem. Tento nár
klad zlata„ o němž. se zmínil v první nevině,
měl se opatřiti až prodejem tří set zajatých
Indiánů,. 'jež měl na“lodi. Pro něho to znamenalo
zlato v lodi!

Toto zklamání způsobilo žalostný dojem. Po
dobalo se výšměšnem'u obelstění. Král Ferdinand
se náramně rozhněval; královna zaSe byla velmi
dotknuta tím„ že proti jejím razkazům, před tím
vydaným o svobodě Indiánů, opovažili' se přivésti
jich takové množství. Admirál byl zarmoucen
touto zasilkou axzvláště podrobnostmi o stavu
kolonie;

Všechny pomluvy spoluvinníkův otce Boila.
jakoby byly tím ospravedlněny. Úřadovny ná—

') Metafora jest výraz obrazný, přenesený význam slova.
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mořnické radovaly se z pokoření Janovanova.
Toto nedopatření. zkalilo hlubokou nevážnosti
jméno kolOníe. Nikdo již neostýchal se _kritisovati
admirála, byl; to bylo i v jeho přítomnosti. Každý
.haněl jeho záměry; byl, jak'_,sám praví, „zahrnut
výčitkami“. Státníci tvrdili, že králové neubradí
nikdy svých útrat a výloh na tyto objevy.

Isabella, pevná ve své víře v Kolumba,
sdílejíc s_ním jeho žádost po rozvoji vědy a by
oslaven byl božsky Spasitel, pravila admirálovi,
„aby nevěnoval nejmenší pozornosti těmto po—
známkám, protože její vůle jest, by se pokračo
valo v tomto. podniku, jejž bude podporovat, byť
by se z něho_;nevytěžilo leda kamení ; že nebude
dbáti výloh, i'protože věří, že naše svatá víra _se
tím rozšíří a .že ti, kdož černí podnik, nejsou
přáteli její královské korunyž

Pro okamžik tento- poklad byl vyčerpán,
loďstvo nepřítomno, Nebylo ani lo:lí, ani mužstva,
ani zásob. Bylo nutno čekati, až čas by poskytl.
prostředků, v

m.

Konečně 23. dubna roku následujícího 2135-
bella. vydala rozkaz. by se zakoupily všechny
předměty, určené Indům. Sestavila instrukce, dl'e'
nichž spravování byti měli ostrované &obyvatel
stvo pevnin. Téhož dne královna rozšířila práva
a moc prvotně Kolumbovi udělená.
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Nicméně její' štědrost &velkodušnost nebyly
uspokojeny. Dosavadní objevy rozsáhlých ostrovů
a četných souostroví, tolik námahy, tolik nebezpečí,
zasluhovaly výjimečnou známku vděčnosti. Na-.
bidla tedy admirálovi knížectví, v němž by se
zaříditi mchl- dle své- vůle: Toto panství 'sOu
kromě“mělo míti rozlohu padesáti mil délky a
dvacetpět mil šířky, a dle volby měl .býti po
výšen na markýze nebo na vévodu.

Bez odparu tato nabídka byla svůdná. Toto
“vévodství, opravdové knížectví, představující po
vrch dvanácti set padesáti mil čtverečních, bylo
by dovolilo Kolumbovi založiti mocný důní "pro
druhého syna, zatím co starší byl by nastoupil
na jeho hodnosti a tituly. Avšak muž žádosti,
rozjímatel slova, nejméně dbal světských výhod.
V něm apoštol přemáhal “hlavu rodiny. Maje
v úmyslu 'edhaliti' ceIi'čký prostor globu, “objeviti
a osvoboditi konečně svatý hrob, bál se, ze by.
přirozené připoutání k' vlastnictví tak. rozsáhlému
mohlo zdržovati jeho výzkumy, prodlužovati pro
vedení jeho prací evangelických, a proto vznešeně
odřekl a královské nabídky nepřijal.

,Dne 19- června. královna.-předložila -Kolum-—f
bovi návod, kterak by se“:hěly nóvé země Spra
vovati.

Avšak tyto instrukce byly dány zcela na
darmo. Admirál neměl ani vojska, ani “osadníků,
ani mužstva lodního, s "nimiž by“ se přepravil
k Indům. Přes vnadidlo královského žoldu a'.
naději na zlato, nikdo se nepřihlásil.
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V této nesnázi, zvyšované ustavičnými po
mluvami jeho nepřátel, admirál byl nucen hledati
ve vězeních a na galejích brance do Hispaňoty.

Možno posouditi sílu předsudků proti této
kolonii, a to z toho, že odsouzencům na smrt,
kteří by_v Hispaňole strávili jen dvě léta, udělo
vána byla milost a že jediným rokem pobytu
bylo možno vykoupiti si všechna odsouzení a
všechny tresty jiné. A tak všichni podvodníci,
taškáři, darebáci, křivopřísežníci, penězokazi, pa
dělatelé listin, zloději a lotři všeho druhu mohli,
jdouce na vlastní útraty do Hispaňoly, vrátiti se
do Kastilie jako svobodní občané.

Ačkoliv královna tolik podniku objevněmu
přála a přižnivé -tyto úmysly vyhlásila hned
v červenci roku 1496, přišlo se k měsíci září
roku 1497, aniž by kanceláře námořní v Sevile
mohly tuto výpravu zabezpečiti. Kolumbus musel
celý rok čekati, obstarávati výplatu zpozděného
nebo zadrženého žoldu, jejž dlužil “lidem,z nichž
většina ho tupila a špinila, jichž však litoval -a
jež podporoval 'proto, že strádali. Nejvíce však
tížila srdce jeho sta-rast o kolonii; nebot tušil,
že bude v horším stavu než jak se pravilo: a.to
bylo pravda. _

Ku konci prosince admirál vida, že nebude
mu možno přemoci passivní odpor sevilských
kanceláří, jež, jak pravily, nemohly zásobiti lodě-'
pro přemrštěné ceny obchodníků, sám se podjal
této práce. '

A tak'po osmnácti měsících trpělivosti velký
admirál oceánu a místokrál Indů byl nucen sám



obcházeti krámy, by nakoupil fazolí, bobů, rýže,
vína-, nasoleného masa, hrachu, oleje, by smlouval
ceny a by se přesvědčoval o-jakkosti potravin.
Tento obzvláštní úkol, plny svízelů, jejž jeho
horlivost pro službu Boží a králů velela mu při
jati, nebyl nejmenší z jeho obětí. I sám jeden
historiograf královský mluví též o jeho nevy
jádřitelných strastech a námahách. Nicméně přes
své úsilí nemohl se zásobovacím obnosem, jejž
přijal, vypraviti leda dvě lodě. Jeho předtuchy
o velkém nedostatku kolonistů přimělyho k tomu,
že je odeslal bez otálení. Vypluly na počátku
února 1498.

Zdá se, že v tomto okamžiku Isabella znovu
naléhala na Kolumba., by přijal dědičně ono malé
království 0 dvanácti stech padesáti čtverečních
mílích, jež si mohl ntvořiti na ostrově-Espagňole.
Krištof Kolumbus ušlechtile znovu odmítl.\!

IV.

Přes pomoc královninu admirál musel vy
naložiti měsíce březen, duben a část května, by
sehnal prostředky k nově výpravě. Jeho činnosti
podařilo se překonati nečinnost generálního po
řadatele a všechny překážky, jež mu nepřízeň a
zloba kanceláří v cestu kladly. Tím stalo se, že
ku konci května v přístavu San-Lucar de Bar
rameda bylo viděti šest lodí úplně pohotových.
Avšak tento úspěch hořkostí naplňoval Juana de

Krištof Kolumbus. 20



Fonsecu a jeho stvůry, Až dosud nebyl admirál
urážen veřejně, leda nepřímými narážkami; roz
hodli se zkusiti to urážkou prudkou a veřejnou.

Jistý žid, jenž k vůli větším výhodám přijal
křest, Jimeno de Bribiesca, stav se již výplatčím
důstojníkem, chtěl rychle postoupiti a proto vě
noval se této úloze.

Při mnohých příležitostech tento Jimeno po
kusil se o to, by urazil admirála. V den odplutí
sledoval ho do přístavu, nadávaje mu způsobemt
nejnesnesitelnějším; ba odvážil se obořiti se naň
i.na jeho lodi a tam drážditi ho svým bulákáním.
Známo, že v okamžiku odplutí Kolumbus odpo
ručoval se zvláště Bohu a svaté Panně a při
pravoval se ksvým podnikům hojnějšími úkony
zbožnosti. Jeho srdce v takovém okamžiku pře
kypovalo křesťanskou něhou. Byl tedy velmi
ochoten odpouštětia následkem toho velmi obrněn
proti urážkám. Avšak dnes potupa byla tak bo
lestná atak sprostě hanebná, že starý námořník
si p_řipamatoval,čím jest povinen své důstojnosti
admirálske. Tentokráte beztrestnost mohla by při
voditi zhoubné následky. _Pohana stala se před
očima cele eskadry, ,davug'jenž obklopoval rejdu,
před lečinci a lupiči, kteří měli odplouti; tito
by mohli považovati jeho trpělivost za slabost a
zbabělost. V okamžiku odjezdu záleželo mu na
spáse lodí-a na udržení kázně, založené na úctě
k síle-; dokázati se muselo rázem, že věk nikterak
nezničilbujarosti admirálovy a že umí právě tak
dobře dobýti si úcty, jako uskutečnění svých
rozkazů.
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Žid, jenž ho stále jako moucha pronásledoval,
byl vyslancem celé smečky závistnlků, kteří stále
překáželi jeho podnikům. Připojil svou osobní
nizkost k nehodnosti těch, kteří za ním stáli.
Píílišnou jeho drzostí pohnut, admirál povolil
svatému hněvu. Vysmívali se mu, osměleni jeho
mírností, hanobili jej jako starce sešlěho a bez—
mocného. Síly jeho mládínáhle se v něm pro—
budily. Účinky jeho šedesáti dvou zim a jedna
čtyřiceti let ustavičně plavby zmizely a patriarcha
oceánu, zmohutniv velebně rozhořčením, pokročil
k svému _hanobiteli a zvedna svou chvějící se
ruku, udeřil ho po nestoudném jeho obličeji.
Bídák ten padl jako zabitý. Admirál obmezil se
jednoduše na to, že ztrestal nohou tohoto mrz
kěho štěkavce, jenž prchl uprostřed výsměchu,
“skrývaje pod svými lichými slzami zlajenou radost,
nebot od tohoto okamžiku jeho štěstí bylo za
jištěno.

Chybil by, kdo by chtěl potrestání Jimeny
admirálem považovati za známku prchlivě povahy;
byl to prostě policejní prostředek na lodi. Ne
podlehl ani přenáhlenosti, ani podráždění samo
lásky. Učinil-, oo musel učiniti dle mravů námoř—
níků své doby a nutnosti okamžiku.

Obezřelostnejrozvážnější nebyla by ochránila
Kolumba před úskalím, připraveným pod jeho
kroky s pekelnou zchylralostí. Kdyby se byl
obmezil pouze na. to, že by dal Jimenu vyhnati
svými pacholky, zdálo by se, že nedůvěřuje svým
silám, že ho staroba přiliš zmalátněla; takováto
mírnost byla. by mu smrtelně uškodila, byl by

.20t'
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ztratil svou osobní převahu na eskadře, jež měla
přepraviti zločince. Toho chtěli docíliti jeho ne
přátelé. Jestli sám zavřel nestoudná. ústa, byť to
bylo pouze pěstí, byla dostatečná. látka k ob—
vinění z tělesného násilnictví, ze msty a hrubosti.
Tím všechny žaloby otce Bo'íla, Pedra Margarita
a komisaře Juana Afguada o násilí a krutosti
bylyr dokázany bez námitky.

Tento “případ,jehož strůjcem byl don Juan
de Fonseca, byl hlučně přednesen u dvora péčí
jeho a 'jeho přívrženců. Když zrovna na samé
půdě španělské, v přístavbě králů katolických
admirál takto nakládal s jejich důstojníkem, čeho
se musel odvažovati v oněch krajinách vzdálených,
kde sam jsa svrchovaným panem, .nižadně kon
trole nepodléhal? Jimeno, hanebný pochop Fon
sekův, stal se předmětem soustrasti a zájmu u
dvora. Litovali a těšili tupitele, odškodnili .ho
hojně za jeho nepříjemnost. A uražený byl od
souzen veřejným míněním.

Nebyl již zde, by se hájil. „Admirál zvedl
kotvy, přijav místo „s Bohem“ pohanu -'a od
nášeje s sebou tušení pomluv a kleteb, jimiž ho
nepřítomného zahrnou.

%
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KAPlTObA PRVNÍ

I.

Dne 30. května 1498 admirál vyplul, vzývaje
nejsvětější Trojici a předsevzal si, že udělí její
vznešeně jméno první zemi, již by objevil. Ne—
vysvětlitelné tušení zachvacovalo již jeho apo
štolské srdce.

—Nikoliv,Kolumbus nehledal již ostrovů; vy'
pravil se tentokráte, by prozkoumal neznámé
prostory oceánu k poledni a postupoval rozhodně,
snaže se vyhledati nově pevniny, již tušilvobla—
stech více k západu pošinutých. Dlejeho nadějí
tato nová. cesta měla se skoro důležitostí svou
rovnati prvnímu “objevu.

_ Protože příliš na srdci “ležely mu potřeby
kolonie, odeslal, když přiblížil se k ostrovu Feru,
do Espaňoly tři lodě, naznačiv 'jim nejkratší cestu.
Na to'se třemi jinými loděmi zamířil do horkého
'pásma„,ve jménu nejsvětější Trojice“.'

Jakýsi záchvat pakostnice, přitíženýhorečkou,
připojil se k jeho únavam. Avšak energii své vůle
ovládnuv bolest, nepřestal osobně řídit plavbu.
Když minuli jalový" ostrov Krásné Podivané,
útulku. to portugalských malomocných, admirál
uchýlil se k jihczápadu. Od 27 nebylo možno



pozorovati hvězd, ani určití šířky, tak husté
mlhy je obklopovaly.

Když loďstvo vykonalo ještě sto dvacet mil,
13. července vítr náhle se utišil, vlny se urov
naly, plachty splaskly a visely kolem stěžňoví;
ani nejnepatrnější větříknezvraštil lesknoucího se
zrcadla vod, jež kolmé paprsky sluneční roz
žhavovaly. Zdálo se, že lodě svými kýly zatmeleny
jsou v hladinu jakéhosi stříbrného moře. Dusný
klid vzduchu, nehybnost oceánu, jehož nezměrnost
neposkytovala než jednotvárné a hořící zbarvení,
pocit teploty vysilující zmalátnil ducha lódníků.
Nalézali se v neznámých dosud končinách moř—
“ských tišin, o nichž námořští povídkáři vytvořili
tolik příšerných, vypravování.

Prvního dne jakoby slunce, jehoz žár nebyl
mírněn závojem žádné páry, prostor na způsob
obrovské pekárny vytápělo. Vše plápolalo; dehet
s'e rozplýval. Na štěstí druhý ,den hustá oblaka-'
pokryla nebe; spadlo “několikdešťových přeháněk
v těžkých kapkách. Avšak 'dusivévedro zůstávalo
nadále. Vlivem tohoto horka potraviny kazily se
očividně; i nasolené maso počalo zahní'vati. Sla
nina tála jako nad ohněm.Obilí se svrašťovaloa;
opekalo. Protože duhy soudku se sesychaly, víno
a voda unikaly rozšířenymi skulinami._ Ačkoliv
nebezpečí hrozilo, takové bylo toto tíživé vedro,
„že nikdo se neodvážil sestoupiti pod palubu,“by
spravil bečky a opatřil potraviny“. Tento žár
trval Osm dní; Protože nezavál ani větříček, ne
bylo možno všemu tomu vyhnouti se. Admirál



obrátil se jako vždy k Tomu, jenž mu pomohl
již v tolika nebezpečích.

„Po sedmnácte dnů Pan a Bůh „náš d0přál
nam dobrý vítr“, praví. Avšak zasoby byly po—
rušeny a většinou shnilé. Věderce na víno byly
prazdny. Zbyl pouze jediný soudek vody v každé
lodi. Měli zhynouti žízní. Úzkost mužstva lodního
byla děsná. Prostřed nejchmurnějších obav a
předtuch, dne “31.července o polednách kterýsi
služebník admirálův vystoupiv do plachtoví, uzřel
k západu tři vrcholky hor, jež jakoby spočívaly
na téže základně.

Byla to tolik žádoucí země!
Zdálo "se, že jest vzdálena. asi patnáct mil

a podivuhodným způsobem přes tuto vzdalenost
představovala tajemně odznak Trojice, jíž Ad
mirál přislíbil, že jejím jménem ozdobí no_vouzemi!

Neobyčejně okolnosti, při. tomto objevu, ony
tři vrcholy jakoby vystupující z téže hory a' při
pomínající způsobem tak význačným slib ad—
miralův, upoutaly pozornost současných kronikářů
i královské dějepisce! '\,

II.

Kolumbus ihned ustav v plavbě k severu, za
mířil k zemi, jež mu byla ukázána, a pojmenoval
ji TROJICE.

Nalezli malou zátoku, obklopenou vzděla
nými kraji hustě zalidněnými. Bujné a balsa
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mické rostlinstvo kolkolem upomínalo na sady
valencijské na jaře. K své lítosti Kolumbus ne—
mohl na pevnou zemi vystoupiti; kotvy nedosa
hovaly až na dno. Bral Se podél břehu k poledni
v délce peti mil; dospěv konečně k jistému
kotvišti, zastavil se. Naplnil vodou jeden soudek.

Dne zítřejšího, _1.srpna L498, mužstvo lodní
sestoupilo na zemi. Našli otisky lidských nohou,
sítě, náčiní rybářské, nespatřili však nikoho. Dle
svého zbožného obyčeje Kolumbus dal vztýčiti
velmi vysoký kříž na tomto břehu, kde oslavil
jméno Ježíše Krista.

Admiral zpozoroval mezi ostrovem Trojice
a'zemí sousední mohutný proud, provázený hu
kotem až dosud neznámým, tolik byl odstrašující.
I dal tomuto nebezpečnému místu jméno „Tlamy
Hada“. “

Ill

Dříve než proplul touto hroznou „Tlamou
Hada“, ad'mirál “měl po levé straně nejhořejší.
odnože delty Orinoka, nesmírného to proudu, jenž
se vylévá. do..Atlantického očeánu sedmi velkými
hrdly. 'a čtyřiceti odtoky, na rozloze asi“padesáti
.mil, již rozkrajují v ostrovy a ostrůvky rozmanité
velikosti. Husté a-šlahovité rostlinstvo vystavuje

.zde na, odiv _svou zmatenou plýtvavost. Nad
kořenóvníky, jichž větvovi smáči se- ve slané
vodě, z prostřed tamarind, obrovských rákosův
a strpmovitých kapradin zvedají se ledvinovníky,



vějířovitě palmy, kassie se zlatými hrozny, pro
mísené popínavými liany, a křovinaté rostliny,
jichž hlubiny nemůže proniknouti ani pohled, ani
paprsek sluneční.

Tedy na tyto spousty temné zeleně, vy
stupující z vod a zvedajíCí se stupnovitě až k ob
zoru, zamířil předně pohled admirálův. Pociťoval
cosi nového, neobyčejného a nevysvětlitelného při
pohledu na přírodu těchto míst; nebot dalek jsa
toho, by dal jméno hromadné těmto ostrůvkům,
označil tuto krajinu jménem „Země Milosti“,
TIERRA DE GRACIA, protože milost Boží jej tam
sama zavedla.

' První bod. nové pevniny, jenž upoutal nutně
pozornost Krištofa Kolumba, nalézá se mezi
mysem Morro a_mysem Medic v deltě orinocké.

Palmovníky piriguaos s hladkými arovnými
kmeny, nádherně korunované chocholy, bavlníky,
svázané zlatými květy bananasů, mučenky, va
nilky, propletené karmazinovy'mi svlačci, nespo
četné kytice jiných květů. bílých, divizny, fíkoví
a kaktusy poskytovaly půdě tvářnosti hluboce
odlišné od- květeny ostrovů. Hájky mohutných
nopálů, .s listy bod'linatými, temně zelenými,
sl-nervovím takřka hnědým, dřevnatý vzn'ist nej—
menších bylin, tmavější'“modř nebe, vše to určo
valo nové podmínky existenční. Při pohledu na.

spoustu "této obrovské vegetace cosi nesmírného
a mocného proniklo myslí objevitele zeměkoule;

-i cítil, “že není' již pod převládajícím vlivem slané
vlhkosti, že působnost moře ustupovala“ zde hoj
nosti vody sladké a že vidí konečně peVnou zemi.



Poněvadž tato jednotvárná zeleň neposkyto
vala mu žádného východiska k přesnému roz—
souzení zdejších poměrů, jal se objížděti, Po
dlouhém pátrání zpozoroval hřeben předhoří, o
němž myslel, že jest pokračováním Země Milosti,
což bylo správno. Dal načerpati vody z moře:
byla tak sladká, že se mohla dobře píti. Proud
velmi „silný hnal je k severovýchodu. Čím více
postupovali, tím více Sladkosti voda nabývala &
chut jeji- stávala se tim piíjemnější.

Jakmile se objevilo územi zalesněné a ob
dělávané, admirál vysadil na břeh Petra de Ter
reros s ozbrojeným oddílem. Nalezli stezky ražené,
oheň, rybu 'a dům bez krovu. Zpozorovali zástup
opic; avšak žádný obyvatel se neukázal. Indiáni
dosáhli takové dokonalosti v dívání se do dálek

a honosili se takovou schopnosti sluchu a jem
ností čichu, že zpozorovali cizince dříve nežbyli
sami zahlédnutí, slyšeli jejich kroky, poznaháejrch
stepy a tak se vyhnuli setkání ,právě proto*V'Zemi
de Gracia jako již na ostrově Trojice Španělé ne—
mohli nikOho překvapiti. '

Kolumbus nařídil slaviti neděli na této nové
zemi. Vztýčil veliký kříž na nejvyvýšenějším
místě pobřeží. Admirál byl- zastoupen u tohoto
obřadu statečným kapitánem P-etrem de Terreros,
nebot zánět jeho oči se velice zhoršil & přinutil
ho, že musel v okamžiku tom zůstati ve své
kabině;

První Eerpan, jenž vstoupil na novou pev
ninu, byl tedy Petr de Terreros.



V pondělí na to, dne 6. srpna, admirál dal
veslovati podél břehu a zmocnil se malého člunu
s pěti Indiany. Dal jim skleněné ozdůbky, kousky

_cukru, rolničky, což je naplnilo radostí, potom
naporučil, by je převedli na zem. Jak tušil, tak
se stalo: domorodci, zvěděvše, jak se dobře na—
ložilo _s jich sourodáky, pokryli brzy pobřeží.
Všichni chtěli dostati se na lodě. Přinašeli dary:
chléb, čistou vodu, jakési víno, štíty, luky, ba i
šípy, napuštěné jedem. Patřili s nevyličitelným
údivem na Španěly, prohlíželi si je zvědavě,
očenichavali se zvláštním smyslným požitkem
jejich šaty, jejich barky a drobnůstky, jež jim
byly dány; jakoby z těchto cizinců příjemná.vůně
vycházela.

Pozítřku ve vzdálenosti osmi mil odtud
admirál uviděl mys Jehlový, nalezl tam skvělou
krajinu a břeh silně zalidněný.

Avšak sám mohl toliko podpalubními vy
hlídkami popatřiti na tyto zámožné krajiny. Jeho

—očnízánět nedovolil 'mu opnstiti kajuty. Vyptával
se a vyslaní mu“ přinášeli zprávy. Jen tedy z do—
slechu posuzoval a oceňoval novou zemi. Zdála
se rozkošnou; i pojmenovalkraj tento Zahrady.
Mnoho Idianů přišlo poprosit 'ho jménem krále,
aby sestoupil na pevninu. Většina měla krk
ozdobený zlatými štítky velikosti koňské podkovy.
Zakladali si velice na této ozdobě, a přece ne—
bylo 'ani jednoho, jenž by jí byl rád nepostoupil
za_zvonek. 'Přes vroucí přání; by-sám ohlédl tato
místa, Kolumbus musel se toho vzdati; naléhavé
starosti o kolonii plnily srdce jeho nepokojem.



Jeho zdraví taklka bylo vyčerpáno ustavičnym
bděním, jeho oči octly se ve stavu blízkém
slepotě. Vše ho nutkalo, by se vrátil na Hispa
ňolu, odkudž hodlal poslati svého bratra Bartolo
měje, by pokračoval “v objevech.

Krištof Kolumbus rozkázal, by se plulo k zá—
padu. Doplavili se velmi velikého zálivu, jejž ob
kličovaly čtyři menší zálivy, do nichž se vylévaly
Paria, Quarapiche, Fantasima, Cacao a Caripe.
Voda.byla velmi sladká.: „Nikdy jsem nepil po
dobné“„ pravil admirál. Nazval to_tozvláštní moře
moře vnitrozemské „Zálivem perel“; tot Záliv
řeky Paria. Doufal, že najde průliv k severu
z těchto končin, nebot nebylo odtud východu ani
k západu, ani k poledni. Avšak se všech stran
byli obklopeni zemí. Dne 11. srpna. Kolumbus,
vytáhnuv kotvy, odhodlal se přece pr0plouti ne
“beZpeěnou úžinou. Proudy je silně poháněly.\!

rv. -.?
Mezi ostrožní Trójice a pevnoum1 nalézá.

se mnoho ostrovů, jichž úžiny jsoír velmi lodím
nepříznivy.Avšak mezi největším z těchto ostrovů
a pevninou americkou rozvírá se průplav široký
asi půl druhé míle, jediný, jímž možno dostati
se do moře Karajbského. Nicméně v měsících
červenci a srpnú- rozvodněné veletoky, jež se vy
lévají do zálivu Par-ia, způsobují svou _sladkou
vodou mohutné proudění. Tyto spousty vody



dešťové narážejí na ostrovy, překážející volnému
odtoku, a zápasem mezi vlnami vodyr sladké a
vlnami slanými povstává ryěný hluk, jakoby se
tříštily o úskalí.

Jestli Kolumbus potřeboval k vůli tomu, by
veplul do zálivu Paria, pomoci Prozřetelno'sti,
tím více bylo třeba jejího přispění, když se chtěl
z něho dostati. Královský historiograf Herrera to
postřehl: „Tam nebezpečí bylo ještě větší.“

Krátce před polednem tři lodě Octly se blízko
průlivu. Děsně víry tvořily se ve vlnách. Pro
nedostatek větru lodníci nemohouce pomáhati si
plachtami, báli se, že budou prudkostí proudů
vrženi na mělčiny a roztříštěni o skály toho neb
onoho břehu. Admirál přiznal se, že jestli se jim
podaří dostat se odtud, budou m'oci dobře'říci,
že byli vysvobození z „tlamy draka“; „odtud
zůstalo úžině to jméno.“

Chtěje těžiti z větru pozemního, Kolumbus
pustil se s loděmi ku předu. „Sotva koráby ve
pluly do této hrozně soutěsky, vítr se utišil úplně
a*jen tak tak že nebyli každého okamžiku vrženi
na skályá .Objevitel globu \nevzý'val nadarmo
svého Mistra. 'V okamžiku největšího nebezpečí
pomoc neviditelná mu přišla s hůry. Vítr se zvedl
náhle s veškerou silou; sladká voda vzedmula
vlny jako vrchy. „Konečně Bohu se zlíbilo, že
táž *voda sladká, přemohši sláň, vyvrhla lodě na
širé moře.“ Taková byla jistota admirálova, jeho
důvěra tak silná v „milosrdenství Nejvyššího
'Veličenstva“, že v této hrozné chvíli zaměstnával



se pokojně hydrcgraňokym pozorováním. Na
vyknuv si na zázraky božského přispění, nečiní
ani zmínky o této zázračné pomoci. Mužstvo
lodní při tom zděšením div nepomřelo.

Jakmile tři lodě vyšly z pěnivé „Tlamy draka“,
Kolumbus dal veřejně průchod 'své vděčnosti..
Hlasem silným díky vzdával Panu, že jej vytrhl
z nebezpečí této prapasti.

zamířil k severozápadu a zahlédl 'proti mysu
„Tří Hrotů“ tři ostrovy, jež pojmenoval Svěd
kové, v upomínku na tři zázračné události této
třetí cesty, podniknuté s vžývaním Trojice. Potom,
minuv dva ostrovy vzdálenější, jež pojmenoval
ku cti Svaté Panny jeden P odčetím a druhý
Nanebevžetím, dospěl k Margueritě,pravému
to klenotu přírody, ostrovu, ozdobenému nad—

hernou zelení, bohatému dary půdy a produkty
moře a. velmi zalidněnému.

Admiral, sveden těmito pohledy, byl by po
kračoval tímto směrem v plavbě, objížděje břeh
Kumany. jejíž obzor ustavičně::čisty nabízí k ob
divu člověka, v stálé jasnosti?- nocí, mnohá sou
hvězdí obou světů, a navazuje na vzdušnou
hranici staré polokoule úchvatné pohledy na
nebe jižní. Tam objevují se skloněny k nejkraj
nějšímu obzoru severnímu hvězdy známé v Eerpě:
Vůz, Lyra, Arktur, Sirius, KasaiOpea, Orion, zatím
co v pláních prostoru září zenitalní hvězdy-Orla,
Ještěra, skvělého Korabu, Koruny, nádherného
Jižního Kříže,a v dálce sotva znatelně jako jemné
páry Mlžiny Magellanské.



Avšak nákaza. zmenšovala. den ode dne po
traviny. Admirálova. slepota skoro úplná vadila.
mu v pozorování, a. rovněž i zdraví mužstva. bylo
prodlužováním pobytu na nové pevnině ohroženo.

Rozhodně obrátil kormidla. k Espaňole.



KAPITObA “DRUHÁ

I.

V žádném “Zesvých výzkumů obdivovatel
Slova nesetkal se se zjevy tak obzvláštními,jako
byly ty, jichž příčiny jeho duch usiloval dnes
proniknouti.

Tato velkolepá příroda, líbeznost teploty,
živo'st nebe, změna souhvězdí, směr proudů, hoj
nost vody sladké uprostřed moře, vzbuzovaly
v jeho duchu spousty otázek a myšlenek.

Dle jistých znamek světové tvářnosti, ne
pojatelných kterémukoliv jinému pozorovateli-,po-.
znal velké geografické rozdělení zeměkoule a
hmotnější část první—._pevniny. Správně vytnšil,
„že přestoupil moře jako horu; tvrdil, že. se p_řif
blížil .k nejvydjltější části světa. 

Již toto “prosté- tvrzení předstihov'alo celou
výškou genia. nazory vědy současné. Kolumbus
byl na stopě velikého objevu "kosmograflckéhot
VZDUTÍ ROVNÍKOVÉHO'. _

Ve své stručné. zprávě králům katolickým
admirál praví' jasně, že _zemějest kulatá; avšak
dle toho, co spatřil, že země není dokonale _kulo
vita, že má. spíše tvar hrušky velmi zakulacené,
jejíž část k stopce jest prodlouženější, a že tato
část následovně jest nebi bližší. Vskutku, rov



níkově' vydmutí měří do výše asi dvacet a jeden
kilometr čili pět poštovních mil: tot skoro pěti
násobná výška Mont- Blanku. Tato část globu
hrouží se hlouběji do etheru. Myšlenka rovníkového
vydmutí jest tak ryzí v duchu Kolumbově, že
určuje skutečně i rys jejího tvoření. Praví, že
toto vyzdvižení není způsobeno nějakým srázným
výstupkem země v těchto krajinách, že není to
jakýsi náhodný příkrý svah půdýkavšak že příčina
jest mnohem vzdálenější, jsouc přivozena nezna
telným pozvolnýmzvyšováním. Cožjest dokonale
správno. _

Od objevu rovníkověho vydmutí Kolumbus
postoupil ještě dále ve vědě. Usiluje poznati
historickou povahu" této krajiny. Protože tyto
oblasti jsou bližší nebesům a poněvadž následovně
první dostávají paprsky sluneční, admirál _setáže,
jestli toto předivné vyvýšení, tato příjemnost
teploty neoznačuje starý pobýt prvního člověka,
pozemský ráj.
' Vida takovou spoustu vod'y, vyvrhov'ané
proudem, Kolumbus vyvozuje, že jestli tato řeka
nesestupuje z pozemského ráje, má. fnutně tok
"v_elmidlouhý. Z toho plyne, že musí téci' z ne
“Smfrně země, položené na poledni, a o níž až
dosud nebylo známosti. _

Podobně jako dle jakOSti vodý mořské od.
hadl nesmírnost proudu, jehož neviděl, lz mohut
nosti proudu soudil o délce jejího toku a z toho
o rozsáhlosti země; a' zrozsáhlosti- oceňoval geo
grafický ráz půdy. To nemohl býti již ostrov: to
byla pevnina.

21—



Povíme více: Onoho dne a právě od onoho
okamžiku objevitel zeměkoule cítil, že dotekl se
země, o níž Eerpa neměla nikdy ani tušení.
Tudíž nemyslil již, že jest v Asii, avšak na pevnině
až dosud úplně nezname.

Kolumbus zvěstoval nový svět.
Tak jako dle jakosti vody odhadl povahu

_země této, dle pohybu vln. 'dohadl se jednoho ze
všeobecných zakonů zeměkoule: velký "proud
oceanu nebo proud rovník—ový máme na
zřeteli.

Tvrdil, že vody moře pohybují se jako nebesa
od“východu k západu, což jest v protivě k pc
hybu země od západu k východu. Tvrdil těž, že
v těchto končinách poledních běh proudu pela
gickéhojest urychlen. Pfipisoval tomuto prudkému
pohybu přemístění ostrova Trojice, jenž tvořil
kdysi část pevniny, a přítomný stav četných
ostrovů, stejně prodloužených _od západu k vý—
chodu, .zúžených od severu k jihu a od severu
k straně jihovýchodní, jež byly prorvany prud'
kostí „mořského proudu.v

II.

_ Průběhem této cesty, na níž admirál právě
odkryl tolik věcí v osmnácti dnech, jeho úvahy
jeví se ještě vyšší než jeho objevy.

Co objímá. pohledem, není ničím, když se to
srovná. s postřehy jeho ducha. Tento ,člověk,

_.



zmožený utrpením, skoro slepý, vše viděl, vše
pozoroval objektivně i subjektivně: zemi, její
zplodiny, její' zeleň, vzduch, jeho jakost, jeho
vlivy, jeho teplotu, jeho svěžest. A tak, jak tušil
před. svým odježdem, tato cesta, podniknuta ve
jménu nejsvětější Trojice, nebyla měně důležitá
než jeho první výprava. Vracel se, získav po
kojnym způsobem tři veliké pravdy, tři kosmo
gr'afická fakta navždy vědám prospěšná:

Novou pevninu.
,Vydmutí rovníkové.
Velký proud oceánský.
Nejmenší z těchto tří objevů byl by zajistil

nesmrtelnost v Akademii.
Mimo tyto nabyté poznatky, tolik pro lidstvo

důležité, objevitel globu od té doby choval jakousi
vědeckou jistotu, jež neopírala se 'dosud o žádné
svědectví, o žádné pozorování, avšak jež nebylo
méně pevně založeno v jeho duchu. Věděl, aniž
bychom mohli říci kterak, že za touto rozsáhlou
zemí, z níž plynul tento nesmírný veletok, nalézá
se ještě oceán. Věděl to, protože to tvrdil; _

' Uzpůs'oben k tomu bolestí fysickou, zakoušel
v hlubinách. svého rozjímání náhlé záblesky jasno
vidnosti, oplodňovaně onou mohutností, z níž
pramení každé světlo a každý dar dokonaly. Ko

,lumbus předvídal mnohem více, než pravil.
Zkrátka taková byla důležitost této třetí cesty,

že nezůstavila již nic velkého, co by se mělo ob
jeviti. Posel kříže nezanechal než velmi málo, co
by mohla učiniti pokolení následující. Díky jemu,
svět cely byl ode dneška otevřen pátrání člověka.
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Od tří století nikdo neodkryl v zákonech
přírody nic tak rozsáhlého, tak hlubokého, tak
světlého, ták základního pro vědu. Ode tří věků
nikdo nepřinesl ze žádné cesty tolikrozúmových'
poznatků. _

Admirál “zamířil přímo do Sankt—Dominga,
města. to, jež .don Bartoloměji.-dal zbudovati' z“a.
-j-eho_nepřítomnosti. Od svého odjezdu z ostrovů
mysu Zeleného, sžírán jsa. horečkou, lámán pa.—
kostnicl & stižen nejbolestnější oční chorobou,
nezakusil žádného oddechu ve svých dlouhých
mukách. Přijíždél bledý, vyhublý, skoro slepý,
dychtě Všemi sVými údý po odpočinku těla., po.
spánku“ ducha, a. přece 'nevdě'k, zločin, jenž za.
jeho nepřítomnosti rozpoutal na. ostrove požár
revoluce, hefněl mu doýoliti. ani hodinky poklidu
& po'silnjícího odpočinku.

v



KAPITObA TŘETÍ

I.

'íBychompoznali, v jakých okolnostech _Krištoi'
olumbus chopil se otěží svého vladařství, všim
Smesi událostí na Espaňole za jeho nepřítomnosti,-
tižod 10. března 1496 až" do 30; srpna 1498.

.Admiral, opouštěje ostrov, slíbil osadníkům,
» jim pošle rychlou pomoc. Na třech lodích,
Íivedených Per Alonzo Niňonem, byly vskutku
>traviny; avšak jak trestuhodnou' shovívavostí a
idbaIOStínamořských úřadů k jich dodavatelům,
1! i malou péčí při převozu, většina zásob s'e
:azila. Ctrnact měsícův uplynulo, aniž by _ne—
astní obyvatele kolonie byli obdrželi jakou .,
právu z' města mateřského. Mysleli, že na ně
rlo zapomenuto, a obviňovali admirála, že je
mstil. Za ten čas jejich oděvy a jejich nářadi
opotřebovalo. Nemajíce mezi sebou než _malý

učet dělníků na zemní práce nebo.tesařů,1_i_e
ohli vyráběti nástrojů prvně potřebných. Veselí
_cblubiví šlechticově, nezkušení --mladíci, kteří
m přišli shromažďovati zlata, _ro'zhořčov'ali"se,
iouce :se v hadrech jakoukoliv strakatinou za
ítovaných, až byli nuceni konečně spokojiti se
oděvem z kůry “stromů a z konopí, zpřadenébo
trovany. Jejich podrážděnost obratila se v ne



návist. Ve všech těchto svých přepočtech a
zklamáních napadali admirála, onoho Janovana,
mluvku a pob0žnůstkéře, jenž pranic se nestaral
o ušlechtilé dítky Kaštilska. Proklínali krale i
královnu, že je umístili pod vládu tohoto cizince.
Přivabeni na Hispaňolu zlatem, zklamali se úplně
ve svém očekávaní, přes objev bohatých dolů
haynask'ých, nebot Adelantado nedovoloval jim
tam pracovati.

Tento zákaz práce v dolech, když admirál
věnoval tolik píle a horlivosti k tomu, by je ob
jevil, zasluhuje vyStřětlení.

Krištof Kolumbus vida, že lakotní' povaleči,
kteří 'ho sledovali na jeho druhé cestě, vrhli se
na Espaňolu jako na kořist,.týrajíce Indiány, vy
dírajíce jejiCh trošek zlata, znasilňujíce všechny
zakony křesťanství a lidskosti, ošklivil si přispění,
jimž se mu propůjčovali k jeho dílu Nechtěl,
aby ruce nečisté poškvrňovaly zlato, jež hodlal-
nabídnouti Ježíši Kristu. a. pomocí něhož deufa'l;

. osvoboditi jednoho dne jeho hrob. Přál si, aby"
pouze moe nevinných debývaly z útrob země
tohoto holdu víry. A tak jako v zákoně Starém pro
zbudování svatostánku aj okras' velekněze museli
býti "vyvolení dělníci oživení duchem moudrosti,
objevitel globu mínil, že jediné praví křesťané
smějí zakoušeti štěstí spolupůsobení k tomuto
aktu katolické zbožnosti. Neudělil tedy dovolení
k _.těžbě__vdolech, než těm, jichž mravy byly vy—
svědčeny kněžími nebo řeholníky kolonie.

Tento výměr rozzuřil nanejvýše vznešené
šlechtice, uchvatitele žen, tyrany Indiánů. Doufali,



že v nepřítomnosti admirálově jeho bratr Adelan
tado, méně svědomitý a úzkostlivý, udělí jim
právo k dolování ; avšak don Barthelemy prováděl
přesně nařízení místokrálova.

Zklamaní přitěžovala teď ještě sklíčenost a
úzkost; a nespokojenost jitřila se tou měrou, jak
šaty v hadry se rozpadavaly. Dokonale vypočítaná.
nedbalost námořních úřadoven dosáhla takto svého
cíle. Neboť zabraniti, by se Espaňola opětně po
travinami zásobila,to znamenalo přivoditi vzpoUru.
Lichotili si, že takto rozjitří pýchu kastilskou a
znemožní vládu Adelantadovu. Avšak don Bar
toloměj Kolumbus. v tomto smyslu osvědčil se

,'stejně mocným, jako jeho bratr. Všude, kde se
objevil, poslušnost nesměla chyběti. Proto také
přes bídu, přes všeobecnou nepřejicnost zbudo—
vana pevnost u dolů haynaských a pojmeno
vána Svatý Krištof. Jiná pevnost prostornější byla
vystavena “na pravem břehu Ozamy; pojmenovali
ji Svatý Dominik. Domy pravidelně seřaděně
shloučily"se pod ochranou jejích náspů a utvořily

.íměsto, stavší se sídlem vlády.
Celá “částostrova, navštívena'Španěly, mohla

býti považována za podmaněnou: Jediný štát
Xaragua, nad nímž panoval veliký kasik Behechio,
ani neútoěil na panství kastilské, ani ho neuznával.
Od únosu hrdého Kaónab'y jeho- žena, proslulá.
„zlatá. květina“ Anak'oana, uchýlila se' k svému
bratru Behešiovi, nad něhož stu vděkuplností
a velkou povýšenosti ducha vynikala. Přisuzovali
klid kasikův vlivům královny Anakoany, jež
vznešenými náklonnostmi příznivě se chýlila
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k Španělům. Nicméně don „Bartoloměj domníval
se, že jest .povinen neponecbati takové neodvi
slosti. Adelantado vypravil se ke Xarague jakoby
za výzkumy topogra'íickými. Behešio, velice nedů
tklivý ve své _hrdosti,jakmile úslyšel o návštěvě,
vyzbrojil do pole asi čtyřicet tisíc lidí. AVŠakbrzy
uposlechnuvrad své sestry, slavné „zlaté.květiny“,
odvolal své .voje.

\0
II.

Královna Anakoana nebyla toliko prvním
básníkem ostrova, ona sama tvořila nejsvéžej'ší
poesii. Její osobnost, její život, její myšlenky

.!

.okouzlovaly. Jí měli děkovati za balady a balety, “
'za básně přednášené 'i zpívané, obohacené kroky
tanečního umění-,. jež zvýšeno doveanu němo-—
hrou; všichni panovníci ostrovní je přijali.

Královna jazyka, obřadů, her a zábav" 'uplat—
nila všude etiketa—svého dvora.; její okrasy, její—
nabytek, květiny, jimž-ena davala přednost, vešly
v módu. Její'palac byl přeplněn .úbl'edným né.-'
činím, ladnými drobnů'stk'ami, jemnými nástroji,
samými to malými veledíly' 't'uzemskéhó "umění;
Byly to pletené košíky, kotle a_pánve ciselované
neb malované, latky, barvené _živýmibarvami,
sedadla—ohýbané. a lehká, visuté rohožky, báječné
véjlře, masky zlatem vykrášlen'é, ozdůbky z la
Stůrek. Anakoana “vyhledávala stejně pohodlí i
elegance. Měla obsluhu při stole, jemné ubrousky



z bavlny s vyšitymi květy a.jakesi ručníky z libo—
vonných listů.

Chrám vkusně zařízený, stále otevřený vy
.nalezavosti umělců, palác Anakoany, nabalsamo

vaný vůněmi, v němž poletovali ochočení ptáci,
obydlený mladistvými & laškovnými pannami,
zazníval l_častoharmonickými zvuky. Vliv Ana

Ústí Ozamy._

koany __na všechny“ panovníky, převalila. jejich
myšlenek dokazují ostatně, že.-uprostřed pokusů
literárních, důvtipných hříček,jimiž se bavil její
vynalézavý ďuch, byly v ní vlastnosti vznešené

a. vážné. Spanilý v_zletmysli této královny unášel
ji přirozeněna. cesty civilisace. Její tvůrčí plod
nost objeví se “neobyčejně smělou, povážíme—li
na, osamocení její inteligence.

Nemůžeme mluviti o této _,ženě jež před
stavovala nejpozoruhodnější individualitu Hajti,
aniž bychom neprojevili spravedlivě uznání jejím



schopnostem, její “poměrné velikosti, sympatiím,
jež ji vábily k těmto cizincům, kteří se stali
předmětem nepokoje a postrachu pro ďstatek
pánův ostrova: Ba i krutý hánce Anakoany,
Oviedo, nucen jest takto vyznati: „Ostatně byla
velikého ducha- a uměla si to zaříditi, by sefjí
sloužilo, by ji ctili, by se jí báli _její lidé. Po
smrti bratrovéi manželově posloucháno' jí_a čest
jí prokazována právě tak„/ jako dříve, ba ješte
více.“ Všichni spisovatelé uznávají s učeným
sekretářem senátu benátského, Giambattistou Ra.
musiem, že milostnost, důvtip, půvab a autorita"
slůčovaly se v ní v souladný celek.

“Když don Bartoloměj přišel do Xarague,
Behešio ptal se. za jakým účelem vstoupil na
jeho území. A když Adelantado ujistil jej 0 po
kojných úmyslech, kasik vypravil' rychloběžrié
posly k své sestře,.bý jí oznámili návštěvu Ade—
lantadovu.

Cím—více blížili se ke královskému" sídlu, tím
Zznatelnějšístávaly se vlivy podivuhodné královny.
“Kasíková států, jimiž průvod “se hrál, posílali
hojné „dary a přicházeli Složit svůj hold hostu.
svého panovníka.

Konečně když octli se blízko hrubého hlav
ního měšta Xarague, bojácný a podivný zástup
přišel vstříc Španělům. Úředníci a důstojníci
dvoru v prostých kastýmech svých hodností před
cházelirozkošným skupinám mladých dívek, krá—
čejících v pořádku a tvořících družičky choru
třiceti mladých panen, ozdobených květinami,_
s čelem opásaným pentlemi, v rukou máva—jících



vlnivými palmami, jež rytmicky proplétaly, tvoříce
oblouky, snopy a kytice, v průvodu hudby a zpěvu.
Pod nádherným větvovím těchto vonných lesův,
u tajemného jezera Xaraguy, llbeznost této pří
rody a tohoto poetického přijetí jakoby seskuteč
ňovaly Španělům nejsmavější a nejutěšenější
obrazy mythologické, probuzené opět v jejich
vzpomínce. Toliko počet mus a grácií byl pře
kročen; zdálo se, že nymfy a vily těchto okouz
"lených míst chtěly jim dodati lesku. Každá při
šedši k Adelantadovi a sklánějíc předním koleno,
skládala k jeho nohám svou ratolest na znamení
slávy a úcty.

Za těmito svůdnými skupinami ve středu
_choru dívek„ nesoucích v pletených koších na
hlavách květiny, objevila se ve spoustě kvítí
zbožňovaná královna, pýcha a láska těchto krajin,
osvtcená Anakoana, obklopená svým dvorem a
nesená v palankýně plném zeleně,zcela otevřeném,
na ramenech šesti šlechticů. Bezstarostná důstoj
nost projevovala její urozenost; z kouzelné moci
jejího pohledu; z jejího gesta bylo možno sou
diti _;na sladké jho její autority. V Anakoaně
zosobňovala se něžná poesie a skvělý lesk
Antil. Vědoma své moci čarodějka ta, nedbajíc
zevnějšióh přídavkův a odznaků panovnických,
hesla na hlavě místo královského diadému pouze
korunu z květin; náramky, náhrdelníky a pasy
nahrazovaly též květiny. Lesknoucí se_--ebenjejí
kštice propleten byl květy bílými, střídajícími se
se šarlatovými planými růžemi. Květinová tkáň
obepínala její bedra. Její žezlo tvořila rozkvetlá



lodyha. Zdálo se, _žekvětina královen byla též
královnou květin. Nicméně nad její vděky pře
vládala ještě jeji krása; nebot vyjma její švekruši
Guanahattabenechenu, nedala se připodobniti
žádná žena tropického pásma“ ani před. tím, a_ni
potom královně Anakoaně. Její vzhled uchvátil
Španěly. Královna sestoupila se svých nosítek,
velmi půvabně poklonila se Adelant'adovi,_nabídla
mu jednu' “ze svých květin a dovedla. ho do
příbytku-, jenž mu byl připraven.

Don Bartoloměj strávil dva dni u Behešia,-za-.
hrnován jsa přívětivostmi &poctami ;“ze skvělých

.hostin ani nevycházel; hráli mu divadla, ba .i
před jeho očima- malou válku po indiánsku pro-' _
vedli. Uprostřed" těchto zábav v přátelském be—"\
sedováni přivedl velmi obratně kasika k myšlence,
že bude dobře platiti králům katolickým daň
v potrav'nýCh dodávkách v Oplátku za jejich.
ochranu.

Adelantado odešel v- podivu nad ušlechtilou
Anakoanou, a učiniv sám na její dvůr nejpřízni—
vější dojem, zjednal tam nejupřímnější smýšlení
ke Kastilcům. .!

.III.

Úsilim františkána Juana Bergognonaabratra
Ramana Panea dospělo se konečně k obřáceníro
diny, záležející ze šestnácti osob, jejíž hlava,-Zvaná
Guykavany, byla pokřtěna na jméno Jan Matouš.



Veliký kasik Guarionex přijal pohostinně missio
náře a' s radostí je poslouchal. Naučil se naším
hlavním článkům víry, uměl Otčenáš a dával
předřík—atilidem svého domu „Věřím v Boha“,
když v tom jakýsi ničema, jménem Barahona,
jejž přijal do svého domu v domnění, že jest
pravým šlechticem, unesl jeho nejmilovanější
“ženu. Rozhořčen proti křešťanství' následkem
křesťanů, Guarionex odmítal od té doby nábo
ženství, jež ned'ovedlo zabrániti takovému znásil
nění nejsvětějších zákonů.

Missionáři, ztrativše veškerou naději, vzdálili
se od jeho sídla.

Urážka způsobená největšímu kasikovi-ostrova
byla živě pociťována jeho podřízenými kasiky.
Naléhali na něho, by zbavil zemi těchto cizáckých
tyranů teď, kdy se rozptylovali a churavěli'. Gua—
rionex, málo jsa jist vítězstvím v zápasu s těmito
lidmi, kteří kromě břitkých mečů nosili s sebou
i hromy, majíce za spojence rozpěněné koně a
krvelačné psy, nevyslovil _sepro válku. Avšak
jeho důstojníci rozohnili se takovou vlasteneckou
vroucností, že mu ponechali na Vybranou, buď
chopiti se ihned zbraní, nebo býti p-ovažovánu
ža zrádce své Země, nehodněho svého národa a
“zbaveněho své koruny. Podlebl tedy vůli svých
poddaných.Guarionex v čelepatnácti tisíců bojov
níkův odtáhl, by se spojilpotají s jinymi tlupami
v lesích v_-okolí Vegy, když Adelantado, zprávou
o spiknutí, shromáždil spěšně zdravě _a'vysto
návající se vojíny a. nočním pochodem 'nepřed
vídaně Guarionexa přepadl. I.podařilo se donu



Bartoloměji, že se zmocnil kasiků, kteří byli
původci tohoto spiknutí, a mezi jinými i ne
šťastného Guarionexa, jenž byl prvním nepřítelem,
dříve než se stal první obětí.

Poddaní Guarionexovi, “kteří nyní vyčítali si
svůj osud, přišli prosit Adelantada, by jim_vrátil
jejich krále. Tato žádost nemohla býti vyslyšena.
Tu seskupili se v počtu asi pěti tisíc a přiblížili
se k-příbytku, kde byl vězněn nešťastný mocnář.
Zbraněmi 'bylo jim pouze jejich úpění a vyjící
nářky; strávili tak noci 3 dni řvouce bolestí, _ležíce
v prachu na zemi. Nemohouce ho osvoboditi, do
kazovali mu aspoň svou oddanost těmito žalnymi
projevy. Don Bartoloměj, dojat jejicb_slzami a snad
též omrzěn jejich vášnivým vytím, nemoha se
rozhodnouti k přísnému zakročení proti tak při-.
rózenému truchlení, nechtějepotrestati smrtí po
raženého, jenž tak fbezvolně zapleten byl v boj,
a konečně by změnil náhle smutek tohoto lidu
ve velkou radost, vrátil jim dobrodušného jejich

amocnáře.Spojuje spravedlnost 's milostivostí, Ade
lantado dal papraviti Oba kasiky, strůjce vzpoury,
propustiti na svobodu nešťastného Guarionexa a
uvězniti onoho Barahonu, jenž ho urazl v jeho
manželské cti. Trest, uloženy španělskémuprosto
pášníkovi, znepokojující ostatní zhýralé povaleče;
a tyrany Indiánů, rozkvasil osadníky. Pojali
zuřivou nenávist proti Adelantadovi.

Krátky čas na to poslové Behešia přišli
oznámit, že daň v potravinách, uložená jich pánovi,
jest připravena. Protože převoz cestou pozemní
byl by robotou stokrát těžší než daň sama, Ade—



lantado přistrójil pro tyto zásoby “loď a sám s ní.
vyplul, doufaje upevniti styky tak dobřenavázané.

Don Bartoloměj byl přijat s týmiž obřady,
jako při první návštěvě. Behešio a „zlatá. květina“
jevili upřímnou radost nad opětným shledaním.
Zabrnuli ho pozornóstí, přižní, dary a slavnostmi.

Anakoana, dychtící po nov0tach a těšicí se
_zpoznání cizích divů,v„vyjádřila přání, .že by ráda
viděla loď. Nikdy ještě nezpozorovala evropské'
lodi. Don Bartoloměj nabídl královně svou' bárku;
atak sledována Svými ženami, odrazila s Ade
lantadem ode břehu.

Jakmile barka přibližovala _se—klodi, dělo
.stl'electvo pozdravila po svém způsobu panovník-y.
Výstřely'zahfměly, a Indianky padly jako mrtvé
vedle lavic. Anakbana-vrhla se na prsa Adelanta—
dova, který ji stiskl s citem láskyplné ochrany..
Ubez'peč'ena tímto objetím, Anakoana ihned se
vzpamatovala a smála se svému zděšení.

" Když Adelantado rozloučil se 's _kasikem,
Ankoana—jevila živou lítost 'nad jeho odjezdem,
uSilovaŠlao to, by ho zdržela & nedOpustila, by
odešel,“dokud si od něho' slib nově návštěvy do
,Xarague nevymohla.



KAPITOBA ČTVRTÁ

[
Zatím co don “Bartoloměj přivážel na. sve'

lodi špíži, jež měla zmírniti tíseň jeho kolonie,
několik nespokojenců pokusilo se zničitir-jeho—
autoritu. Vůdcem jejich byl starý sluha. Kolumbií—v,.
povýšený jim k hodnosti vrchního „soudce,ífRoldan
František.

Věda. o rozhořčení kanceláří protiradmirálovi,
Rolda'n snil—'o“tom, by ho nahradil 've Správě Indů,
Potají opatřil "fsi*kon'ě,zbraně a. “sehnal-"_"stoupence;
Těže z nepřítomnosti Ad'elantadowy a. namluviv
si jiného ne'vděčnika,Diega.de Escobera, osobně
admirálovi díky zavázaného, vzbouřil posádku
tvrze Magdaleny,potom na. pokřik: Aťžijí kal-úlovek
přepadl _sezbraní y ruce zbrojnici, \vydrancoďal'
veřejnésklady, královsky-poklad &.chtěl 'ph'nutitl
pokojné vojenské oddíly, b_y:rozmnoth jeho motu.
Práce byly přerušeny; zmatek se šířil. Násilí za
vladalo na. celém ostrově. Jediné staří kapitáni

Garcia de _Barrantés & Miquel Ballester zůstali
věrni povinnosti. K rozkazům Roldaína.vzbouřenci
Se rozštěpili_ ve čtyři tlupy.

_ Kolumbus, nemocen a. poloslepy, vystoupiv
na břeh, našel vládu bez pokladu, bez vojska,
bez pořádku, bez moci výkonné, jedním slovem
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be'z prostředkův administračních. Ba. i oba věrní
kapitáni počali pochybovati o svých lidech, obe
lstěných stoupenói Roldanovými. Všude admirál
"potkávalpouze'bázliv0st nebo'nekázanost, úsměšky
a mnohdy pchrůžky.

V okamžiku, když přistál Kolumbus, všichni
žádali vrátit se do ŠpánělSka. By zbavil ostrov
jejich nezkrotnosti, admirál vydal jim pět lodí;
avšak teď marně čekal, až kotvy vyzvednou:
žádný z nespokojenců n'e'pomýšlel již na to, by
odrazil od břehu. Lodě odpluly bez nich, nesouce
s rezli'čnyn'íi ukázkami zplodin nového světa
zprávu admirálovu, jež vykládala jeho povážlivě po—
Stavení á způšob, jímž by se tomu inohlo předejití..
Žádal neprodleně několik osvědčených důchovníCh,
a zvláště, by mu zaslán byl schopný seudce, jenž
b'ybyl již u vykonávání spřavedansti obeznaly.

Když lodi odpluly,mnohokráte prostřednictvím
vyšších _íiáíííořSkýChdůstojníků bylo započato
vyjednávání s vů'd'Gei'npovstalců, aniž se kdy
cíli přiblížili; tak byly jejich požadavky pře—
mrštěny Kolumbus po dlouhém vyměňování ná
v'rh'ů'stále zraňujíclch jeho důstojnost vzdávaje.
seprostředníku, po příkladu dobreho pastýře,jenž
hledá Ovce zbloudilé vypl-ava .se sám k Rol
danoyi s_e'dvěmajodeml do přístavu Azua, hlav
iiih'o to sídla odbojnikóVa.Dalek'jsa toho, by byl
dotknut dobrotou, na niž ztratil veškerá právo,
vzpurnik vystoupil na ;.loďadmirálovu a diktoval
vysokomyslně své podmínky, jakoby měl před
sebou'přemoženého. Přes nestydatost těchto po.
žadavků admirál přistoupil k nim zlásky k pokoji.

22'
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Musel se podrobiti domýšlivosti a zatvrdlým
choutkam svého bývalého sluhy. Aby žadné
hořkosti nebyl ušetřen; spoluvinníci Roldanoví
přitížili své podmínky posměšnými poznámkami,
jež byly vrcholem_-nestóudnosti a potupy.

Srdce se bouří při vypravování takovýchto
urážek. Smutek rovná .se rozhóřčení, kdýž'vidímef
objevitele nového světa, tohoto hrdinu křesťan—
ského, _annucen je'st příti se a rokovati. s tako
vými bídniky, jakož i přijímati podmínky sluhý
krutě nevděčneho, a nad to kterak ohrožen jest
ve své moci a na svém životě šlechtici beze—
ctnými a 'prostopášnými, nepřátelskými vojáky
bez kázně, lenošnými dělniký, trestanci, jimž
opatřil snadný prostředek kterak znovu nabýti
dobrého jména.

A ke všemu ještě místo účinné podpory, již
čekal od králů, dostalo se Kolumbovi odpovědi,
psané pod. záštip'lným vlivem dona Juana d'a-_
Fonseký.Patj'no, že jeho zprava tak přesná, tak.
úplná, nepřesvědčila.panovníků A tak povýšenóstf
jeho hlediska, tolik provedených zázraků; všechno
jeho úsilí po velikosti a slávě Španělska jeho
horlivost v rezšiřování víry, nemohly vyvážiti'
lecjakého žvástu zvrhlých a mrzkých lidi. Ktomu,
aby byl odsouzen, stačilo pouhé obvinění,

Toto zarmucující přesvědčení nebramlo mu
nikterak, aby nesledOVal svého opravného planu,\;



Mezitím znepokojující pověsti dolětaly ze
severozápadu Hispaňoly; Připravovala se tam
vzpoura všeobecná. Sigajenově, póde jhem cizinců
netrpělivější než ostatní ostrované, .s'trojili se do
zbraní.

Zatím co jeho bratr byl oddělen od něho
vzbouřenymi národy a Saint Domingue bez pro
středků k obraně, zpráva ještě p0plašnější než
tento _odbojdoletla k uchu Kolumbovu z protějšího
břehu ostrova.

Objevily se čtyři lodě v přístavu jakvimo
ském. Velel jim Alonzo de Ojeda, druhdy pod
porovaný admirálem, nyní stvůra Juana de Fon
seky. Znásilniv privileje místokrálovy, odebral se
na břeh Paria, do zálivu Perlového; přivážel odtud
zlato a otroky._ Jeho drzost vnukla mu, by še
zmocnil vlády. Nabídl se Španělům, že je zbaví
tyranie Kolumbů. Oznamoval, že tito cizinci,
upadnuvše v--nemilost u krále'a až .dosud'jediné
podporovaní královnou, jejíž zdraví očividně
chřadlo, nemají- od nynějška žádných “nároků,
neboť___'je_hopatron don-_Juan de Fonseka stal se
vlastním pánem Indů. Pravil o- sobě,. že “jest po
věřen ]: tomu, by _ch'opílse otěží vlády ostrova,
a navrhl .odbOjníkům, by šli bezprostředně s ním
na Saint-Domingue. Staří společníci Róldanovi,
neschopní odmítnouti příležitost ke vzpouře, při“
vítali s-jásotem tento návrh. Ojeda, spojiv nej
odvážnější .z výtržníků, chtěl přinutiti pokojně



smýšlející, by zvětšili jeho stranu, i vrazil útočně
v noci na jejich příbytky.

Když admirál dostal tyto zarmucující zprávy,
byl bez pohotověho vojska. Nezůstalo mu žádného—
prostředku, jímž byčelil=tolika nebezpečím. Nyní
jeho jediným útočištěm. bylo snad první z nebez
pečí a jistotně poslední z pokoření: nezbývalo
mu než vrhnouti se pod ochranu-.zrádce Roldana.
Avšak kterak možno se nedomýšleti, že vrchní
Sudí a Ojeda, liděí stejně násilničtí a ctižádostiví,
se nespojí, byzničili vládu zákonnou a sami 'Se
jí zmocnili, jakmile se prvně setkají-?. Vzpoura
zjevně propukala- mezi poddanými admirálovými.
Jeden po druhém opouštěli ho v tomto shluku
nebezpečenstev.

V přistání nepřátel z venčí, pricházejípígh
roznítiti vzpouru uspalou a posilniti pozdvižení
domorodcův, admirál rozpoznával tajný pokyn
kanceláří sevilškých.

Připomínaje si tedy nevděk dvoru„ustaviěnou
nepřízeň a zlovolnost krále Ferdinanda, vida,
kterak jeho autorita jest bez podpory ve Špa
nělsku, bez vážnosti na ostrově, bez výkonné
moci, kterak jeho život a život jeho bratří stále“
ohrožen jest bandity, zvyklými všem zločinům,
cítěsvě osamocení,neštěstíIndiánů, jež odpu
zovaly od křesťanství svěvolnosti hezbožných
křesťanů, objevitel globu zakusil velkou sytost
lidí. A tu tato veliká duše, zkmšená až k hor——
kosti, kleSajíc pod tíží tolika strasti, jež zdrtila;
hrůzu, ovládla děs, zlomila nebezpečí,. byla piše-'
padnuta smrtelnou úzkostí.—

/
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V ten den bylo výročí narození Spasitelova,
25. prosince 1499.

Statečnost Kolumbova, až dosud nepřemo
žitelná, najednou seslabla, umdlela. Jeho duch
chvěl se. strachem při představě vraždy,- kterou
mu strojili; Pud p_o-sebezachovaní převládl a po
prvé admirál pomýšlel na to, kterak svůj život
zachrániti. Rozhodl se tedy, že se vrhne se svými
bratřími na jednu loď, by utekl přes oceán zběsi—
losti svých nepřátel. Avšak uprostřed nejpochmur
nějších obav jeho důstojníkův a smrtelných úzkostí
jeho srdce, ta Prozřetelnóst, která. tolikrát mu pro—
jevila svou strážnou bdělost, přispěchala osobně
k' jeho pomoci. Bůh ráčil promluviti k svému
zmatenému a zmalatnělěmú služebníkovi.. Hlas
s hůry—pravil mu: „0 člověče malé víry, povstaň!
Ceho se bojíš? Nejsem—ližzde? Vzmuž se, neod
davej se smutku'a-strachu; ovšechno se postarámf'

Skutečně"dle-teto tajemné zvěsti věci změnily
se ihned, bez úsilí, ba bez-zakročení z jeho strany.

Před Íkon'cem_dne dověděli se o objevu roz
sáhlých—ložisekzlata; Roldan, dalek toho, by chtěl
moc svou sdíleti s Ojedou, nepomýšlel, než; jak
vypuditi z ostrova tohoto nebezpečného soupeře.
Mezřoběma protivníky stejně“odvážlivými a stejně
ú'skoěnými, kteří nadto _-isilou -—fysickouse honosili,
nastal prudký zapas. Po řadě dramatických vý
jevů přinutil' vrchní sudí jednatele kanceláří, že
se navrátil, odkud přijel.

'Roldan odhodlal se podporovati ode dneška
upřímněi autoritu admirálovu, z níž jeho moc.
čerpala svouf oprávněnost, a sílu.
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Jakmile zpozorovali jeho staří spoluviníci,
že vrchní soudce zamýšlí zajistiti provádění vůle
admirálovy a pracovati k novuzřízení pořádku,
vášnivě proti němu zanevřeli. Prohlásivše jej
zrádcem, rozhodlise, že mu vypíchnou. oči dříve,
než ho zabijí a že pak admirála usmrtí.

Zpraven o jich záměru, _Roldan pustil se po
“jejich stopě tak opatrně, že neměli o tom ani
tušení. Potom v jisté noci, když původci spiknutí
sešli se na umluveněm místě, o němž se domní
vali, žejest úplně tajne, vrchní sudí, muž smělý,
silný a velmi zručně vládnoucí zbraní, přichváítav
se sedmi služebníky a třemi statečnými vojáky,
přepadl z nenadání tento sněm a zmocniv se
hlavních “spiklenců, odvedl je spoutané do pev
nosti Saint-Domingue.

Hbitost trestu, neoblómnost velkého sudího,
jeho horlivá povolnost k nejmenším přáním místo
královým, z'astrašily vzbouřence; dali se na útěk,
Mužově dobrých urnyslů byli pcsilněni a. domo
rodci všichni dobrovolně podrobili se Kastilii
Počali Opětplatiti daně, Pokojní osadníci mohli
podniknouti velké práce zemědělské, ]; nimž je
admirál nabádal. Rozšiřovalyse plantáže, množila
se stáda. Pokoj panoval na celém ostrově a' samo-'
jediný Španěl mohl beZpečně přejití od břehu
ke břehu i beze zbraní. Již Velký.počet Indiánů
jal :se žíti a odívati- po- evropsku. Zádal-i křest.
Budoucnost kolenie skýtala šťastně vyhlídky...

Hlavní- město 'Hispaňoly, skoro samóvolně
zbudované, kvapně vžrůstalo,_ . Město Saint-l



Domingue,vystavené dle plánu Krištofa Kolumba za
_jeho nepřítomnosti den'em Bartolomějem, svědčilo—
o podivuhodném talentu inženýrském a archi
tektonickém. Poloha byla podivuhodné vyvolena.
Snadně přístupné a snadno hajjtelné, chráněné
před prudkými větry, těšíc se líbeznému za
stínění, žásobované výtečnou vodou, skýtalo nej
příznivější _podmínky k pobytu. Bezpečnost, po
hodlnost, zdravota a příjemnost spojeny, dovolo
valy Evropanům snadně zvyknouti.

V duchu svého zakladatele Saint-Domingue,
sídlo místokrále Indů, mělo se státi ohniskem
křesťanské propagandy na novém světě. Proto
také zde rozkázal založiti fakultu theologickou
pro kněze, určené k hlásání evangelia modlo—
služebným národům.

Péčí Kolumbovou i orba přivedena ke cti,
rozvíjela se očividně. Den jak den nové plantáže
se zakládaly na pláních až dosud zelenajících' 'se,
avšak neplodných. '

V téže době Kolumbus Ídal stavěti v pláni,
kterOu věnoval 'Neposkvrněnému Početí, . pro.
stornou pevnost, jež brzy měl-a.se státi počátkem
města biskupského. Blahobyt stále stoupal; hoj

,nOstí zlatých ložisek bohatství v Hispaňole tak
řka. zobecnělo.

Již přede třemi lety admirál odhadoval, že
jediné královský důchod z ostrova mohl. by ob
nášeti šedesát millionů roční těžby. Vskutku Za
pět let překročil sto millionů.



Než vlivem kanceláří sevilsk-ých v okamžiku
tom připravovala. .se událost,. jež měla změniti
osud Indiánů, zničiti nejpladší naděje Krištofa
Kolumba, oddaliti od evangelia tyto dítky lesův
a; vydati—jejich plémě v zoufalství a zkázu.



KAPlTObA. PÁTÁ

I.

Bychom posoudili a ocenili správně příčinu
udalosti, již pravě hodláme popisovati, dlužno,
abychom se, přenesli do okamžiku, kdy Krištof
Kolumbus _odjíždí na svou třetí výpravu.

Urážka, již mu způsobil J_imenode Bribiesca,
byla odměněna povýšením tohoto pokřtěného žida
k hodnosti hlavního vyplatčího námořnictva. Od
měňovali jako službu prokázanou koruně každé
rozhořčení proti Kolumbům. Zlomyslnost krále
Ferdinanda nebyla již tajemstvím Mocnář,zaviděl—
slávy velkému tomu muži, žárlil- na královnu,
jež vždy uctivě se ke Kolumbovi chovala. Od
roku 1496 litoval titulu místokrále, uděleného
cizinci. .Vesvých listech nenazýval honikdy než
edmiígálem Indů'ž Tituly místokxále & stálého
ěgvernéra byly zúmyslně pomíjeny mlčením.

Nový objev pevné země a hluboké náhledy-..
Igolumbovy o těchto neznamych oblastech velmi;
uspokojily královnu. Pokud se Ferdinanda týká,.
ten neshledaval, žeby vysledky těchtovýprav,
až dosud kryly.výlohy pokladu a nevidělvosobě
Kolumbově, leda příležitost jalovyoh útrat. Pre—_
půjčoval ochotně sluchu ,jeho obviňovatelům. _
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Nes'pokojenci, vrátivší se nebo vypravení
z ostrova. Hispaňoly, rozšiřovali v Seville pomluvy,
jež pocblebníci Roldanovi proti KOIumbovi vy
myslili.

Tito lidé. naříkali si na.-bídu, do níž. je uvrhl
admirál, přetíživ je robotami a špatným naklá
dáním. Přisuzovali mu jak svou nemoc, tak svou
chudobu. Obviňbvali ho, že chtěl umoři'ti všechny
pravě šlechtice, a sice proto, aby, nemaje již pod
svými rozkazy než poběblíky a tuláky, bylo mu '
snadno vzbouřiti je proti králům, by se mohl
prohlásiti: neodvislým panovníkem. Rovněž ob
viňovali ho, že bránil kněžím a řeholníkům; by
nemohli udílet křtu Indům, o nichž usoudili, že
toho hodni jsou, protože by byl raději z nich na.-.
dělal otroků než křesťanů.

Tato obvinění byla tak těžká, tak se příěila
póvaze admirálově, že se ódsuzovala již svou
přemrštěností. Ostatně žádné z těchto hanebných
osoěení nebylo podepřeno Známými podpisy._
Královna hned předem nepropůjčila'. ni nejmenší
pozornosti těmto n'actiutrhačům.

Avšak jestli admirál odeslal.podrobnouzprávu
o povstání Roldanově, tu „tento zase doručil pa
měti svě přátelům sevillskym. Všechny úkony
Kolumbovy byly tam velmi obratně znetvcilřeny.
Kromě tOho, byť by se mnoho přičtlo Vášnivá
nevraživosti a nadsázkám, vážnost stavu věcí
na ostrově byla přec .jen dokázána. Vždyť se
k tomu sám admirál znal,. žádaje, by mu byl;
poslán soudce. By se odpomóblo takové situaci,
bylo dlužno jmenovati osvíceného úředníka„ jenž
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dle'žadosti samého admirála .pl'išel by na ostrov
a tam obnóvil Spravedlnost; měl počíti vyšetřo
váním odbojníků.

Aprav'ě'ktomn rozhodla se m'ondi'eik'rálóvna.
Na neštěstí “všakmíšta'pr'ávníka, jehož žádal

admirál, král Ferdinand “vyvolilza soudce muže
meče: “velitele ŠFrantiška Bohadillu, jenž se těšil
přízni Fensók'y a velké důvěře u dvora.

Všichni spisovatelé nesprávně 'tvrdili, že
Kolumbus úpadl u králevny -v nemilost ]: vůli
příjezdu dvou lodí, phnášející'oh z I-DSpanolyn'ó
spokoyenceprovázené nákladem otroků. TotJedeh.
'z nesčemych omylů, poohá'zející 'z povrchní lód'aa'-=
bylosti,s níž se “vždyprobírala historie objevitele
novéhosveta.

Předsevzata opatření proti Kolumbovrjsou
z_21.brezna, 21. a 2-6.května 1499, zatíuL Co
příjezd ohon lodí, obtěžkanych otroky,pripadá. až
na prosinectéhož foku. _

Nebyltedy tento lodnínakladlidskéhožlfoží
..pohlmtkoh,by se proti admrrálovrzaEročllb'bÍ
'Šóstměsích dříve

=Kolímrtiovi“nějvíčóuškbdrla cesta královny
do Ševiilyg __

=“V:*'le všichnivyšší úředníciMmbřští“&
osad,podporovaní celou byrokracií jednohlasně
zuřilicprotiadmiraldm Indii V Sevrlie tolik fob'-.
vinění Žp'rotiKolombo“ se nahromadilo, veřejné
míněnítak sims proti němu se prolevovalo,
_všech stran a ze všech st—npňůvadministrativní
hierarchie-l tolik hlasů se vtíralo, tolik sítí oše
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atných lstí 'se .rozestřelo, že královna “konečně
toupil'a ?mnbžátví.

Odpadnutí její přlchšylnosti b'ylo triumfem
ana. de Fonseky. Kolumbus byl odsouzen,mi!
'?byl 'sl'yšen ia souzen, na' základě výpovědí
ých nepřátel.Písemně stvrdili, že admirál, tropě
šašky ze svobody Indian'ů—v,učinil dar každému
usti-Iciněkolika domorodci,. by si jimi opatřili
nize prodání—m“na "trzích fandaluskýoh.

Šlech'etna duše 'fIsabellina pobouřila se při
ršljence *na zpodobné opovrhovaní člověkem.
mom pry zVolala;„Kterakýmpravem ad'm'lral
i_ůnakládal takto s mými poddanými-.? 3“Kdo
1_dovolil _udíletidary "takovehodruhu ?“ Aibndd
la uveřejniti' v Seville, v Grenade a v-zjinfýcn
sazeb, :ze a,;pbdtrestem mm“ imunní, ?kdož
ijali Otroky od admirála, "musejí "je (vrátiti, “by
li odeslani k Indům. _ _

Chapeme spravedlivé rozhořčení králevny
i myšlence, že tak' se znásilnují nejsvětější
iva v její říši. Avšak kterak mohla připústi'ti,
By admirál takto se provinil, ona,ktera-četla
této _dtlŠlheroické ?.

BeZpochybypřívrženci J nana de Fusaky, až'
love opovážhvostl :_Sedopustili-, že nastrojili
notnědůkazy zločinu, z nehoz obviňovali Ko—
nba.

J akm11eIsabella jednou obklíčena byla touto
[ nepřátelství lstivě skrytého předjejím zrakem,
saZení sledovalo záhy za ztratou náklonnosti

Od té Chvíle nebylo admirálovi ničeho z toho,
žádal, uděleno. Nedopustilo se, by mu byl“
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póslán jeho nejstarší syn don Diego, od něhož
očekával přispění & jejž c_htel pfipraviti k vládě,
v-n'iž “se měl dle úmluv, sepsáných v táboře
Sante-Fe, uvázati po smrti otočně. Již: ho poš.
važo'vali za“sesazeného s místokral'oýání. Skutečně
také _smlóuvy,jež Kastilii k němu zavazovaly,
pfohlášeny byly za. neplatnď

Zpááilnivše privilegie admirálovy, králov'ěí
udělili právo ]: objevům u západních Indů Rodri
govi de Bastidasovi. Ctrnáct dní na. to jiná. v_y'
sada k objevným výpravám poskytnuta. komixu-
dan'tovi Alonzovi Velezovi de Mendozovi. A v jejími
te'xtě “vidíme, že práva. Christ'obala. Guerrá. a:
Alonzoa. de Ojedy byla. postavena do téže tedy,
jako brava. Krištofa.. Kolumba. ,

[(u-konci .čeryna. velitel Bobadilla vyplul "ze;
“španělských vod k Hispaňole..

Ní
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4.

Zatím co admirál důvěřuje ve spravedlnost
své pře, viděl,kterak pořádek a bezpečnost utěšeně
se znovurodí na ostrově, přišel velitel František
de Bobadilla, komisař královský, by soudil odboj
niky. Kolumbus to zvěděl v pondělí 23. srpna.

Tato novina hbitě rozšířena, 'rozsela strach
u bývalých vzbouřenců.

K desáté hodině ranní loď veplula do při—
stavu. Většina úředníků brzy přiSpěchala, by
vzdala- čest vyslanci králů.

Zítřeišlho dne komisař královský, provázený
svou družinou, dal veřejně čísti své poslání a
hned na to vyzval dona Diega Kolumba, by mu
vydal vězně, chované" v pevnosti. Když 'tento
odepřel tak učiniti, _Bobadilla naporučil, by ná
mořníci obou lodí vystoupili na břeh a hnali
“útokem. Brána zpuchřelá povolila pod prvními
údery obléhajících. a brzy pevnost dobyta.

Velitel na to zmocnil se vlastního domu
místokrálova a zabral všechen jeho “nábytek,
osobní to dar královnin. Zmocnil se jeho.stolního
náčiní, prádla, koní, zbraní, oděvů,perel, drahokamů
vzal všechnypeníze,všechno zlato vrudě av prutech,
jež nalezl, a to beze svědků, bez pověření, bez inven—

Krištof Kolumbus. 23
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táře, dal zabrati drahocenné hroudy zlata, vzácné
ukázky, jež admirál odložil, by je ukázal králům,
velmi veliká zrna, podobná husím nebo slepičím
vejcím, a zlatý řetěz, jenž vážil až dvacet marek.
Vzácnosti mineralogické, ozdobné lasturky, sbírky
botanické, jež utvořil na svých cestách, ňgurky a
upomínky nábóženské, jež mu kdy byly darovány,
staly se kořistí tohoto hrabivého a surového ne
vědomce. Poznámky a záznamy Kolumbovy, po
znatky jeho důvtipu, vněmy jeho genia, jeho
"mapy, jeho v-y'kresy, jeho vědecké úvahy, výlevy
.jeho zbožnosti,. nejvniternější záchvěvy jeho vzne
šeného srdce byly pokáleny jeho pohledem uda
vače. Zabavil jako zákonnou válečnou kořist
tajnosti genia a odstranil z administrativních'
aktů všechny listiny, jež by—nebyly k prospěchu
obviňovatelův admirálov'ych.

Zároveň,by svou novou správu uvedl stkvělým
činem, dal nový gubernátor uveřejniti výnos,."jimž
se oprávňoVal každy obyvatel ostrova, že může
volně po .“dvacet let těžiti ze zlatých “dolů.v

11.

Zatím poseldona Diega Kolumba překvapil
admirála uprostřed pevnych opevnění, j'éž budoval
na' pláni Neposkvrněného Početí. Admirál _myslil
zprvu, že velitel,. poblázněn svou mocí, dopouštěl
“se některých přepjatostí. Nenalézaje ve “svém
svědomí ničeho, co by odůvodňo'valo takovou.
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krutou přísnost ze strany králů, již již.se do—
mýšlel, že tento Bobadilla sám se poctil těmito
tituly, by jimi imponoval lehkověrnym a by
zmatky tak těžce ztišené, opět rozdmychal. Na
psal mu nicméně na přivítanou list a vybídl ho,
by se nepřenahloval a by nespěchal s vykoná.
vaním svého.poslaní, dokud neprozkouma místních
poměrů. Na list ten nedostalo se mu však od
povědi. Velitel umínil si mlčeti, davaje ,tak na
jevo Opovrženík poraženému soupeři. Za to však
odeslal vzkazy přízněa laskavostí bývalému od
bójníku Roldanovi a poslal mu list, jímž ho po
tvrzoval v hodnosti vrchního sudího. Mnozí ze
starých spoluvinníků dostali též úřady _nazákladě
listů, jež panovníci vlastnoručně. podpisovali.

Přece však, ačkoliv zmocnil se jako pra-vy
lupič příbytku místokrálova, velitel nebyl si plně
svou věcí jist. Admirál měl s sebou oddané
důstojníky. “Mělvelký vliv na kasiky. Jeho bratr
.Adelantado prodléval v Xarague, velel věrnému
oddílu vojáků. Protože dÍe smluv s-Kastilii Krištof
Kolumbus, byl místokrálem a "stálým vladařem
Indů, žadný rozkaz nemoh—lzničiti jeho výsad.
Zcela právem mohl se chopiti zbraní. Nový guber
nátor, 'boje se tedy,. by admirál neodmítl svym
mečem poselství, podepsané nevděkem Ferdinan
dovým a oklamaním Isabelly, Opatrně použil cest
mírnějších, přemlouvání a přetvařky.

Věděl _.ozbožnosti Kolumbově a o_jeho pří—
chylnosti k řadu-svatého Františka. Velitel myslil,
že nejlepším prostředníkem v této záležitosti byl
by františkán. Proto 'dne 7. září“prosil otce Juana

23—
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de Trasieru, by šel vyhledat admirála, by mu
oznámil, že upadl v nemilost, a by mu ukázal
list pověřující, vydaný- panovníky novému vladaři.
Otec františkán nesměl se zdráhati obstarati
tohoto truchlivého vzkazu. Vyprávěl místokráli,
co se událo. By ho přesvědčil o pravdivosti těchto
fakt, předložil mu pověřující list, jehož strašná"
úseěnostpřetala každou nejistotu.

Vprvním okamžiku Kolumbus upadl v smutek
a hanbou rděl se za krále. Avšak jestli oni udusili
vděčnost a zrušili svě“slovo, on dbal'svě přísahy.
Rozhodl se tedy, že se neprohřeší proti posluš—
nosti a že dá křesťanský příklad poddanství
vrchnosti“ i_nespravedlivě. Avšak srdce jeho úpělo,
nebot ta vždy tak veliká-, tak šlechetná a tak
prostá 'Isabella' dala se podvěsti [nepřáteli jeho
slávy. Trpěl tím více k 'yůli ní*než k vůli sobě.

Kolumbus- nastoupil cestu k Saint-Dominga
koňmo, bez průvodu a skoro beze sluhů nemaje
k apásání než provaz sv.atěho Františka a za
zbraň pouze svůj brevíř. A takto s modlitbou,
v poesii žalmů a v rozjímání tropické přírody
učedník kříže, plně odevzdán do vůle Boží, přišel
pokorně před svého nepřítele.

Jakmile Bobadilla byl zpraven o jeho pří
chodu, dal popadnouti a spoutati bratra admi
rálova dona Diega—azavříti do jiné lodě s okovy
na nohou.

Krátce na to místokrál přišel, by pozdravil
nového vladaře. Tento však, nepředpustiv ho,
rozkázal ihned, BY HO JALI A S OKOVY NA
NOHOU BY HO UVRHLI D0 PEVNOSTNÍHO



ŽALÁŘE. Kolumbus nebránil se pochopům &
sledoval je do vězení.

Křištof Kolumbus v poutech.

Avšak když se jednalo o to,"by připevněny
byly okovy na. nohy, jež vedly Kastilsko k dobytí
nového "světa, všechny mysle propukly v roz



hořčení. Nikdo z biřiců gubernátorových necítil
se dosti silen, by splnil tento_ ohavný; rozkaz.
Svíravá bolest dusila všechny hlasy; “bouřilise
tajně proti ponižující poslušnosti. Jasný klid tohoto
reka vnukal bolestnou úctu. Okovy, ačkoliv při
neseny v jeho přítomnosti, ležely na dlaždicích
vězení, aniž by který z přístojících odvážil se
je zvednóuti. Před takovou urážkou i žalářníci
.couvali jako před myšlenkou na svatokrádež.
Rozkaz velitelů-v nemohl se tedy provésti, až
přišel a nabídl se z vesela k tomuto zločinu
nikoliv některý přívrženec Bobadillův, ani nějaký
tupý nebo záštiplný Indián, avšak domácí ad
mirálův, jeho vlastní kuchař. Tento hanebník roz
marně uvalil, na sebe tuto potupu a s nestoudncu
rychlostí sepjal a připevnil okovy svému pánu.
Las Casas jej znal; jmenoval se Espinosa,

Admirál- néZvěděl příčiny takového jednání.
Byla nejpřísněji tajena. Nedovolili nikomu, by ho
viděl nebo s ním mluvil. Pouze Bobadilla mu
vzkázal, aby napsal svému bratru Adelantadovi,
by se vrátil bez svého vojska do Saint—Dominga. ,
Kolumbus napomenul dona Bartoloměje, by pro
vedl ochotně rozkazy, udílené ve jménu králů.
Jako vždy, Adelantado plný povolnosti k přáním
svéhobratra, vzdal se ihned svého velení a na
stoupil cestu k Saint-Dominga. Sotva se zde ob;
jevil, byl zatknut a v okovech uvržen na jinou
loď. Tím tři bratři byli odloučení, bez vzájemných
Zpráv, chóVáni v tajnosti a' v největší bídě.

Admirál měl v okamžiku svého uvěznění
pouze lehký kabát, který“ nosil ve vedru dne;



„Bobadilla zmocnil se všeho jeho šatstva, i jeho
svrchníku „sayo“. Na kameně svého vězení se
svými hostcovými bolestmi a lámáním pakostnice
musel trpěti krutě zimou v noci, neboť byl skoro
nahý. Jeho potravou byly takřka odpadky. Když
starý námořník, zvyklý na nedostatky, naříkal si
na své vězeňské porce, byla zajisté strava jeho
velmi hnusná.

Zatím co snášel „velmi špatné nakládání“,
aniž. by ještě věděl, z jakých zločinů jest obviněn,
Bobadilla jal se vyšetřovati zmatky, jež na ostrově
propukly. Avšak místo aby zpozatýkal 'dle roz—
kazů královniných ty, kteří se vzbouřili proti
admirálovi a jeho bratřím, překroutiv smysl jejích
nařízení, povolal všechny “vzpurníky, buřiče a
zločince, by_ vypovídali proti admirálovi. _Shro
mažďovaní těchto lidí bez víry rozptýlilo zájem,
jejž vzbudilo uvěznění .Kolu-rnbovo; Všichni, jež
jeho prohlédavost Zmatla v jejich zlóčinný'ch a
-loupeživých zámyslech, v jejich zpupné neváza
nostá, v jejich týrání Indiánů nebo. v prostopáš
nosti, počalj si upra'vovati své stížnosti.. Závodili
vízášt'rplném—ntrhačstvíiSprávce nemocnice, Diego
Ortiz, "vyznamenal se svou nestoudností. Admirál
ve“své péči o nemocné dbal jakosti potravin,
staral“ se o léky, o jejich zužití a uschování, dával
přehlížeti účty ;. právě proto Diego Ortiz, ne
spokojéný—potupnými hanOpisy na' zdích Saint
Dominga, jal se čísti veřejně špinavé výmysly
své zloby.

Přívrženci Bobadillovi propukali v jásot a
veselí nad.vězením Kolumbovým, vytrubov'ali na



roh kolem lodí, v nichž byli oba jeho bratři
uvězněni. _

Každý hovořil o jejich zločinech, o nichž oni
sami posud nevěděli.Skutečně nemohli se nikterak
dovtípiti, proč vlastně jsou žalařovani. Nebyl jim
dodan žadný rozsudek. Nový vladař zakázal pod
trestem smrti s nimi obcovati.

Když se zdálo, že výslechem shromáždilo se
proti tomuto vinníkovi 'dosti důkazů všeho druhu
zločinů (ani však nejmenší chybičky proti čistotě),
Bobadilla rozhodl se poslati tři vězně donu Juanu
Fonsekovi. By zajistil si přesné provedení svých
rozkazů, vyvolil k tomu mladého důstojníka Alonza
de Vallejo, jenž s ním přišel ze Španělska, "vnuka
to svého přítele Gonzala Gomeza de Cervantesa
a oblíbence v rodině. Fonseky, v jehož domě
vyrostl.

Pochmurné' předtuchy obletovaly ducha ad
mirálova. Toto pohrdnutí jakoukOlivformou spra
vedlnosti, toto pšísnéwutajovaní, to nelidské na—
kládání, vše to věštilo neveselou budoucnost.
Neodvažoval s_e předvídati, k jakým koncům
schýlí' se toto „přepadeni .A když mlčení jeho
tmavého vězení bylo náhle .prorvano chřestotem
zbraní a dupotem vojenských kroků, nepochyboval
již: jdou ho zavraždit nebo ho 'povedou na po
praviště. \Poznav v čele vojákův oblíbence. Fon
sekova, mladého Valleju, jehož druhdy viděl'v Se
ville, admirál myslel, že poslední jeho hodina
udeřila. Pravil k němu truchlivě: „Vallejo, kam
mne povedeš?“ Důstojník odpověděl: „Povedu
Vaši .Urozenost na loď Górdu, jež v brzku od



pluje“ Admirál ještě pochyboval a obávaje se,
že důstojník ze soucitu jej klame, dodal: „Vallejo,
jest pravda, co mi povídáš?“ Vallejo, jenž přes
své příznivce byl pravým šlechticem, odvětil:
„Pro život Vaší Urozenosti přísahám, že vás vedu
na loď, bychom odpluli“ Přízvuk upřímnosti ná
mořníkovy ujistil admirála. Cítil, jak tíže náramná
s něho 'spadla, neboť v tomto okamžiku jeho
oči zrosily se slzami. Bál se, že bude popraven
bez soudu, jako byl u'vrž'en-do'žaláře bez soud
ního řízení, a že zanechá po sobě dítky své
v hanbě, jíž by jeho protivníci zahrnuli jeho
památku.

Kolumbus byl umístěn se svými bratry na
lodi Gorda. Všichni tři byli spoutání v železa.

Když “konečněobjemná'akta výslechů svěřena
byla p_ěčiAlonza de Valleja, velitele, a, Andresu
Martinovi, majiteli lodě, byly kotvy vytažený.

Ačkoliv Alonzo de Vallejo ve, Své dvojí hod
nosti synovce Gomeza de Cervantesa a chráněnce
J nana de Fonseky těšil“se úplně důvěře velitelově,
byl v podstatě 'mužem' ctným, jak praví. Las
Casas, který ho znal důvěrně a znal se k tomu,
že jest mu přítelem. Vniterně Vallejo trpěl, vida
v okovech mistra plavců, přemožitele MOŘE TEM
NÉHO,jehož sladká a pokojná důstojnost upro
střed tolika potup popírala sama ohavná obvinění,
namířená na jeho slávu od několika týdnů.

Pán Gordy, starý námořník Andres Martin
sdílel mlčky soustrast mladého kapitána. Takě
hned jakmile se jim přístav ztratil z obzoru, při—
blížili se uctivě “kadmirálovi, prosíce. ho, by jim



dovolil zbaviti ho jeho želez. Kolumbus, povzne
sený nespravedlnosti a vytříbený pronásledováním,
odmítl a nepřijal tohoto ulehčeni- svých svízelů.
Nechtěl ani v této vzdalenosti, ve volnych pro
storách oceánu a pod zodpovědností kapitána, by
se zdálo, že se dopustil přestupku proti rozkazům,
udělenym plnomocníkem panovnikůf Přes muka,
jež působily okovy jeho rozbolavěným údům,
nechal“ si je, nepřiznávaje; kromě králům, jichž
jménem byl jimi' obtěžkan, nikomu moci, by ho
z nich vysvobodil.

Učedník evangelia nevypustil—ani' slova nářku,
nevyjádřil ani sebe menšího odporu a chražení proti
hanebnosti takoveho jednání, Odmlčel se, chtěje
dáti-"-přiklad křesťanské podřízenosti zákonné
vrchnosti i\když se klame nebo své moci zne
užívá; Avšak aspoň ulehčil svému srdci, když
psal ctne přítelkyni královnině, done Juan'ě de
la Tórre, jež'kojila svym mlékem syna Isabellina,
infanta dona Juana.

\'—



KAPITObA SEDMA

I.

Zdálo se, jakoby Prozřetelnost k vůli ukrácení
muk—admirálových dala mu větry nstavičně' příz
nivě. Tato plavba byla nejšťastnější a nejrychlejší.
Obě lodě, vypravivše se V'říjnu, vepluly 20. listo
padu do zátoky kadiskě. „Nikdy ještě nepřišlo
-se-od Indů v tak málo dnech.

Po příkladěkapitánově všichni důstojníci za
hrnovali- admirála a jeho bratry nejuctivější po
.zprností. Jakmile spustili kotvy, péčí majitele
Gordy, Andrěsa Martina, b_yl tajně spolehlivý—
f_mnžvyslán do Granady, kdež v okamžitu tom
přebývali královští manželé, by doručil list Ko-_
lumhův kojně iníanta dona Juana. Rychlostí
ztohot'o posla. předstihnnta .byla;;zpráva a akta,
odešlaná velitelem Bobadillou„ '

Jakmile deňa Juana de la Torre odevzdala
ekrálovně list Kolumbův, rozhořčeníIsabellino ne
bylo převýšeno leda její bolestí _ Zvláštní kurýr,
ihned vyslaný, přinesl rozkaz, by admirál a jeho
bratři byli puštěni na svobodu. Královna na
psala Kolumbovi list, podepsaný těž Ferdinandem,
_vněmž želeli hluboce této urážky, jež jakoby
jich vlastní osobě se.stala. Zdvojnásobili s'vě vý
razy vjelikě úcty, zvali ho, by se neprodleně ode



bral ke dvora, a dali rozkaz, by se mu vyplatilo
dva tisíce zlatých dukátů, by se poněkud odčinilo
hanebné zbědaěení, do něhož ho uvrhl Bobadilla.

Z čeho jej vinily jednotlivé články vyšetřo
vacích aktů, bylo tak nesrovnatelno s povýšenou
a dokonale křesťanskou povahou Kolumbovou,
že toto předivo udavaěství a utrhačství, statečně
odvržené hněvem královniným, rozplynulo se jako
para při pohledu na Kolumba.. Celé řízení nepro
jednávalo se, leda k tomu, aby byl Bobadilla se;
sazen a potrestán.

Dne 17. prosince Kolumbus uprostřed svých
bratří byl veden k slavnostní audienci před panov
níky, kteří ho přijali s "největší laskavostí, ne—.
šetříce blahosklonností a přízni.

Za malo dní na to královna povolala k zvlastni,
audienci Kolumbii,—býzjednala—si dokonalého vý
světlení o pravém stavu Indů.

K této schůzce Krištof Kolumbus představil
se samoten. „

Při pohledu na objevitele stvoření královna,
připomenuvši si, kterak nehodně se s ním na
kládalo ve jménu jejím, cítila se v hloubce srdce
pohnuta a slzy vytryskly ji z očí."Když“úcty
hodný stařec to .,postřehlsoucit a odpuštění místo
hořkých žalob a sebeobhajoby naplnily jeho mysl.
Tato duše milující a panenská, jež starobou těla
nestarla, avšak uchovávala stálou svěžest svých
dojmů, nemohla promluviti. Muž,jenž nezviklatelně
snášel rány osudu, nemohl zadržeti déle citů, jimiž
kypělo jeho srdce, vzlykot prorval se z jeho hrudi
“a poklad slz vyřinul se mu ,na tVáře. Kolumbus
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a Isabella plakali, aniž by pronesli slova. A když
takto ulevili svým srdclm, objevitel Nového světa
snadne pak několika slovy pomátl celou osnovu
lží svých obviňovatelů.

Slzy Isabelliny byly působivým balsámem na
.srdce rekovo. Královna katolická slíbila mu, že
potrestá jeho urážku, že odčiní všechna beZpráví
a že uvede ho v jeho hodnost. Přece však pro
zarputilé nepřátelství, jímž kde kdo proti němu
zanevřel, odložila záležitost tu a nevrátila mu
ihned?správy Espaňoly.

_ Když královna slibovalafže ho nastolí. v jeho
důstojenství, zajisté že měla nejlepší vůli a mluvila
pravdu; avšak zchytralý Ferdinand tajně rozhodl
odkliditi navždy Kolumba, nejen-__jakožto_místo
"krále, ale též jako vladaře Indů vůbec. Od tohoto
okamžiku vše za tímto cílem se strojilo.“

II.

Když prozatímně odklizen! admirálovo z vla
dařství Indů bylo rezhodnuto, královna vyvolila
na toto místo osobnost u dvora oblíbenou, spříz
něnou s vrchním pořadatelem plavby námořské,
miláčka králova, vyznamenávajícího se vážnými
a zdrženlivými způsoby, jakož i zdvořilými roz
hovory. Byl velitelem Larezu a jmenoval se don
Nicolas de Ovando.,

Tomuto- prozatímnému zastoupení, na oko
stroienemu, avšak definitivnímu v duchu králově,



udělilo se tolik prostředků, že mohlo "se vypraviti
s nádherOu knížecího průvodu na stkvělěm loď
stvu o třiceti dvou plach'tách. Biskup pořadatel
Juan de Fonseka neslýchanym napětím sil v'y'-'
strojil ani ne v šesti“ měsících „loďstvo tak, že
mohlo na moře. Vrchní dozorce loďstva, „jenž
druhdy ad'miráIOVinechtěl bezplatně povoliti ani
jednoho služebníka, nekladl žádne překážky deseti
tělesným strážcům na koních a dvanácti pěším
k ochraně nového gubernátora, jenž kror'ně toho
odváděl s_sebou důstojníky vysoké hodnosti a.
kráčel obklopen takovou nádherou, na niž místo—
král Indů neodVážil se ani pomysliti.\!

III.

Avšak nedůvěra a všední žárlení nevetřely
se snadno do velikého srdce Kolumbova. Zatím
co se připravovalo zbrojení loďstva, on ve svém
ústraní — oddán studiu a modlitbě —na výšinách
svého rozjímání ztratil z dohledu pletky dvora
a malicherně agitace světa, Touha smělejší. .za
chvívala jeho srdcem. Nestačilo, že“objevil novou
pevninu, měl ještě ovoce svých- prací- dobytí.

Lidská sláva byla. bezmoCna, by jej. odměn-jia.
S vyšších oblastí očekával služebník Boží od
měnu. Kolumbus doufal, že Nejvyšší jako korunu
všech jeho snah schraňuje pro něho osvobození
svatého hrobu, až dosud odpíraně úsilím křížových
výprav.



Známo, že takové bylo stálé přání Krištofa
Kolumba. Od třetí cesty, na níž admirál roz
množil prostor země o polovinu, nemohl se již
dočkati, až bude moci uskutečniti. tento hrdinský
záměr. Brzy u svých přátel “františkánů granad
ských, brzy nalézaje přístřeší pod krovem maleb
ného “kláštera františkánského Zubie, odkudž zrak
mohl obejmouti jak travnaté koberce na březích
Vegy, .tohoto zázraku evr0pského bylinstva, tak
Alhambra a Albacyn, tyto divy arabského stavitel
ství, obíral se andělskou Summou sv. To
máše Akvinského, dlel ve společnosti mistrů
theologie, živil se s rozkoší svatými PIsmy, kochal
se sv. proroky a žalmistou Páně, pokoušel se
odkrytí až v hloubce obrazů tajemného zjevení
svatého Jana některá místa"-,světelné paprsky,
jimiž chtěl objasniti otázku svatých míst, upoutati
pozarnost králů katolických a přimětije k tomuto
slavnému podniku.

Častokráte v přestávce "svých bádání .roz_—
jímatel Slova,elektrisovánpoesií Israeleastkvělymi
hymna'mi „církve římské, pokoušel se těž- o to,-by
veršem Vyjádřil.city své zbožnosti. Nebyl bás
níkem pouze ve svém nitru, avšak i výrazem,
byt "v.(jazyku druhé rsvé' domoviny.

Tyto křesťanské básně Krištofa Kolumba se
na neštěstí ztratily.: “Jejichposlední stopy nalézají
se roztroušeně sem tam v náčrtcích k jeho práci
o proroctvích. Jeho poesie jest vážná a slavnostní;

...v'ane “_vní pravy duch křesťansky, dýše z ní
hluboká víra, logika božských věcí a vystřizlivěnl
z..tohoto světa.
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Jeho nejdelší báseň obírá se „Konci člověka“.
Kolumbus rozvádí v šesti slokách, počínajících
latinským slovem, t'uto katolickou myšlenku:
„Pamatuj na poslední věci své a na
v ě k y n e z h 1“e ší'š.“ Těchto šest slok jest
prosyceno velikostí a neoblomností našich dogmat.
Nalézáme v nich ony hluboké dojmy, onu horoucí
žízeňjpo ráji, onu ošklivost před hříchem, jež jsou
tak přirozené svatým duším.

Tento příkladbásnického zanícení,vyskytnuvší
se u Kolumba až v jeho neštěstí a 'jeho stáří,
zdá se nám hoden vzpomínky. Velcí geniové &.
velcí světci též ve svých. pósledních dnech bá'snili.
Mládí*počíná rytmem; stáří se k němu vrací jako
k útěše a'ulehčení. Avšak tento návratjak k poesii
tak k hudbě, odleskům to věčného mládí duše,
zdá se odměnou šedinám, jež zbělely' konáním
ctnosti. Abyčhom aspoň jeden příklad uvedli,
vzpomeňme, že krátce před svou smrtí veliký
Bossúet bavil se tím, že převáděl do “veršůfran
cOuzských žalmy Davidovy. Vzdáleni od sebe dvě ':
století, tito dva vznešen'í' muži zakoušejí tutéž
potřebu a hledají 11téhož pramene téže“ úlevy.

Skoro po sedm měsíců Kolumbus ubíral““se
Písmem a církevními autory, by spojil rozličné
texty a. výklady, odnášející se k událostem, jež
sám podnítil a_provedl, jakož. i'místa, vztahující
se na hrob Spasitelův.

'Í'oužilt učedník slova po tom, by osvobOdil
ode jh'a nevěřících Zemi zázraků, by připojil
Jerusalem k Římu, by dal hrob Spasitelův ná
stupci knížete apoštolů. Tím by Palestina pří



slušela svaté Stolici, dle přirozeného svazku, jenž
pojí starý Jerusalem s novým Jerusalemem, jako
Starý zákon s Novým. Místa svatá byla by při
vtělena k panství svatého, Petra jakožto dědičný
úděl apoštolského staršinství. Otázka svatých míst,
tento gordický uzel náboženských zájmů budouc
nosti, měl býti rozvázán zlatem Nového světa
nebo rozťat mečem jeho objevitele, a nebylo by
viděti národů od Říma oddělené, vlády prote
stantské a pantheistické, kterak se opovážlivě
hádají jako o dědictví otcovské o výsady, jež
právy odvěkého držení, mučednictví, rytířstva„
přísluší jedině katolické, apoštolské církvi římské
a po 7m Francii, její prvorozené dceři.

Krištof Kolumbus počítal, že s výtěžkysvých
práv desátkových- a oktávových bude moci to
podniknouti. Hodlal vyzbrojiti na dví armádu sto
tisíc mužů pěších a dvacet tisíc jezdců. V oka
mžiku, kdy hrdina křesťanský oddával se těmto
“zbožným řozpočtům, nemohl se "zmoci' ani na
tolik, by si opatřil plášt..

On, jenž .dal koruně krajiny stokrát větší
než Kastilie, neměl komku Země, "nemělzahrady,
v níž by se mohl projití, neměl střechy, pod níž
by mohl 'skrýti hlavu. Byl nucen ,potloukati se
po hospodách a, často neměl čím zapraviti účet
hostinského. A nejen že nemohl „platiti svůj řád“,
avšak — a to bylo mnohém trapnější “jeho lásce
— nemíval ani drobné mince k ofěřepři službách
Božích. Tehdy pociťoval nouzi svou nejbolestněji.
Tehdy si naříkal na svou bídu, že nemůže ničeho
poskytnouti církvi a chudým. Kolumbus nemluvil

Krištof Kolumbus. 24
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o těchto nesnázích, o těchto trampotách, aby lesk
jeho hodnosti nebyl zkalen, aby nebyla snížena
důstojnost jeho titulů. Pro něho chudoba byla
trapna pouze proto, že škodí chudým, že nemůže
sám bídě jiných ulehčovati.

Jeho tíseň, jeho nedostatek peněžního úvěru
a vládního vlivu vešly v obecnou známost v Ka
stilii a zvěst o tom rozšířila se i do ciziny. Z listu
sekretáře benátského vyslanectva ve Španělsku,
v němž Angelo Trivigiana chlubí se, že se stal
„velikým přítelem“ Kolumbovým, patrna jest jak
jeho bída, tak ztráta úvěru a jeho nevyčerpatelná
dobrota.

Velcí tohoto světa, kteří své styky řídí dle
přízně dvoru, opustili starého námořníka Vy
jímaje františkány, nikdo nerušil samoty místo
krále, milosti zbaveného.

Zbaven úředního břemene,_mohltím svobodněji
mysl k Bohu povznášeti a v neprozkoumatelných
výšinách ducha oddávati se nebeským věcem.
Rozjímatel Slova nalézal tak v nucené své ne—
činnosti potěšlivou=náhradu. Nevděk králův, ne
Spravedlnost veřejného mínění odvracely čím .dál
tím více Kolumba od zájmů časných a- učily ho
jak apoštola národů, šťastného obdivovatele Ne—
viditelného, svatého Pavla, by žil jediné v Kristu
a nehonosil se_jinou vědou, než—Ježíšem ukřižo
vaným. \,



KAPlTonA OSMA

I.

Kolumbus, dálek jsa.toho, by pomýšlel konečně
na. odpočinek ze svých únav mořských a ze svých
zápasů proti zlobě lidí za. prozatímní vlády Ovan—
dovy, nemoha. se spřáteliti s klidem, jenž ne

nprospíval katolicismu, nabídl královně, že bez
„odkladubude pokračovati ve svých výzkumných
cestách.

Objeviv _Nový svět, domníval se, že teď kdy
splněn byl první a.hlavní díl jeho poslání, zbývá
mu uskutečniti obeplutí zeměkoule a. vykoupení
svatého hrobu, aby tak zvěStováno bylo znamení
spásy národům až dosud neznámým, by i oni
inohli svobodně přijíti uctít hrob Spasitelův. Chtěl,
dříve než umře, raziti jim k němu cestu.

K takovéto náboženské horlivosti ještě jiné
tajemně kouzlo, pudlcí jej k této plavbě,.se pojilo:
bylo to štěstí, jakého zakoušel, mohl-li rozjímati
neznámé části “země. Ledy stáří nikterak ne—
ochladily jeho mladistvěho nadšení k přírodě.
Kolumbus nemohl se vynádiviti stvoření, nikdy
nepřestávaje touto cestou povznášeti duše svě
k Tvůrci. Zádný člověk v onom čase nepro
cestoval takové prostory mořské a; tolik břehů.

24
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Cím více viděl, tím rozsáhlejší byly jeho pojmy
o velebě .Slova, tím hlubší_byly jeho dojmy.

Na zemi po dobu odpočinku v přestávkách
modlitby Kolumbus po'chutnával si na vzpomín
kách, i zdálo se mu, že posud slyší zvučný soulad
poesie rovníkové nebo šumot větrů passátních a
vážné přízvuky mořskyChmelodií. Prestym přiklo
něním sek své paměti viděl, kterak z “jejího věr
ného otisku vynořují se najednou oblasti nejrozma
nitějších nálad, od zamlženych melancholii oceánu
německého a edů mOřípolárnlích, až k jasům Antil,
k nádheře rovníkové květeny. Ostrovy Šťastné,
Azo'ry, souostroví Kapverdské, velkolepé pohledy
na pevnou zemi, na velebný Orinoko,záliv Perlovy,
zářící nebe Trojice, jižní souhvězdí, vše, co spatřily
jeho zraky, vše, čeho se dohadoval jeho duch,
Ejé'dnocóvalo se s tím, co zahlédl v naději. Ne
smírnost jeho pátrání rozv'inovala se celá sou
“dobně v jeho vidění jako jediný o'braz. A jeho
pojetí Tvůrcovo, vznešeně se rezvíjejíc, povznášelo
se“-“v poměru k" tomuto nevyjadřitelnému ne;
konečnu. Poněvadž Bůh ráčil mu uděliti přes.
jeho věk, jeho únavy, jeho zemdlenost ducha i
těla veškerou svěžest dojmů mladosti, Kolumbus
mu- děkoval za tuto dobrotu. oceňoval náležitě
to dobrodiní duše, jakym jest křeštansky genius,
jehož nižádný; panovník nemohl s úřadu složiti
nebo zničiti. Ba zdálo se mu v jeho pokoře, že
tak. sladké radosti není hoden takovy hříšník,
neboť právě nejlepší křesťané jsou nejméně sami
sebou spokojeni, i psal s příkladnou prostosrdeč'
n'bstí,připbmínaje si dobrotu Nejvyššího: „Vstoupil



373

jsem zcela malý na moře, bych se oddal plavbě,“
a pokračoval jsem v tomto zaměstnání až .do
tehoto dne. Toto povolání přirozeně vede k tomu,

'by se'pronikla tajemství tohoto světa... Ačkoliv
jSem 'převe'liký hříšník, slitování a milosrdenství
Pana našeho, jež jSem vždy vzýval, přikryvajíc'
mé ohyby, mne zrovna štědrosti svou zahrnulo?
Naležl jsem nejlíbeznější útěchu v tom, když mi
bylo přáno rozjímati podivuhodný vzhled jeho díla.“

Toto čistě blaho není nikterak darem. uště
dřeným bez rozdílu každému smrtelníku', Povahy_
hrubě, tělesně pudy lakotně a.hmotářskě malo je'f
chápou a přes dokonalóst smyslů zvířeckost jí
nezná,. Bezbožndst a nevěra mají'syě zábavy.

Věc zázračná! Uprostřed divův Alhambry
náhlěosvícení genia Kolumbova ukázalo mu skrze“
prostor & neznámo jakoby obraz tohoto globu &
zjevila mu mezi dvěma velikými? rozdvojeními
nově pevniny zúžený prOstor, 'jenž se měl stati
střediskem styků jeho ohromných --končin.- Jenže
mluvil. o úžině mořské, zatím co zde- byla.
pouze úžina zemská., & ukazoval Isabelle na ne
úplně mapě neprozkoumaněho světa. bod, kde se—
měla nalézati tato úžina, kterou “by bylo možno
dostati se do _Asie;'Vyk-ladatel stvoření. označil
to .s přesností úžasnou.

Dějepisec Indů LOpez de Gomara sděluje, že
hledal úžiny, by“proplul na druhý břeh 'a by pro
tal rovník. Herrera "svědčí, že dříve __než;odjel
oznámil, že se střetne -s úžinou ve výši přístavu
El Retrete, poblížmysu Nombrede Dios,
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v místech to úplně neznámých a jež objevil o
několik měsíců později. Las Casas praví, že myslil,
že tato úžina má byti poblíž Nombre de Dios.
Benzoni tvrdí, že spěl přímo k vyhledání teto
úžiny. Washingtón Irving přiznává, že ji tušil
k převlace Darienské. Vskutku tam se nalézá
úžina zemská, jež spojuje velike části nové
pevniny.

Toť isthmosl) Panama.

Když královna schválila tento úmysl, jehož
velikost zajímala jejího ducha, Kolumbus žádal,
by mu bylo dovoleno vzíti s “sebou druhého syna
Dona Fernanda, páže Isabellino, v_elminadaného,
jehož společnost byla by oslazením v jeho usta
vičném odloučení od rodiny, jaké mu ukládalo
jeho poslání.

Admirál odebral se na to do Sevilly, by vše
potřebné k cestě připravil.

Špatný rozmar králův byl mu znám. Obávaje
se, by v jeho nepřítOmnosti nepřipojili k násil
nostem již, spáchanym zjevnou loupež, by mu ne—
ukradli titulů a pergamenů jeho výsad, vložil je
do mkou svych věrných přátel řeholníků,
v Opisech je ponechávaje v jejich ,klášteřích'.

Všecek svěřuje se bez výhrady Prozřetelnosti,
nezanedbával méně ostražitosti, již velela lidska
opatrnost. Vybídl Adelantada, by ho doprovázel

') Isthmos, převleku, úzký pmh ' země., spojující dvě
větši pevniny.



na této cestě výzkumné. Chrabrý ten námořník,
zklamav se na dvoře kastilském a dospívaje
k věku, v němž odpočinek jest odměnou, jevil
málo náklonnosti k nebezpečenstvím podniku
tohoto druhu. Nicméně počítaje léta svého bratra,
pozoruje jeho tělesné seslábnutí, jež energií své
vůle sám sobě zapíral, vzpomínaje, vjakém stavu
vrátil se ze svých dvou posledních výprav, chápaje,
že by mu mohl býti nepostradatelným, don Bar
toloměj obětoval znovu lásce bratrské své záliby,
svou potřebu odpočinku a své rozhodnutí, že ne—
bude již sloužiti vládě tak nevděčné. Svolil k tomu,
že též odpluje.

Jako v dnech své poetické mladosti, posud
“zachvívaje se naději a pevný jsa v úmyslech,
Kolumbus odebral se .na moře. Odjížděl,"nikoliv
již aby sloužil králi, jehož nevděk a tupé ne
přátelství bylo mu příliš známo, avšak obětuje
se předem lidstvu celému. Příjemnosti od
počinku u rodinného krbu, jichž tak málo okusil,
jeho věk, jeho bolesti, na' těle zvláště ta stará
rána -zbitvy, utrpení, jež zakusil na své poslední
cestě výzkumné, neměly moci, by ho zdržely.
Ohrožen lety, chvátal s dokbnáním svého díla.
Hodlal výkony ještě podivuhodnějšími zlomiti
překážky dvoru a dospěti k svému konečnému
cíli, k osvobození svatého hrobu. Teď, když země
pevná byla odkryta, zdálo se mu; že jestli pro
pluje úžinou, jež měla býti uprostřed této nové
pevniny, nic by již nepřekáželo tomu, by obeplul
celou zemi a aby se vrátil do Španělska Asii a
z bfehův afrických.
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Spoléhal na. této smělé výpravě na přispění
Prozřetelnosti &s apoštolskou horlivostí v šedesáti
šesti letech objevitel zeměkoule rozletěl se do 119
známa, o němž doufal tentokráte, že s nebo sejme
úplně závoj.

%



KNUHÁ' ČTVRTÁ



KAPITObA PRVNI

I.

Krištof Kolumbus provedl se třemi loděmi
své tři první cesty; podnikaje čtvrtou. výpravu,
žádal čtyři lodě, zaopatřeně na dva roky, neboť
strojil se, že až doSáhne úžiny, která by ho pro
pustila z Atlantického do Velkého oceánu, obe
pluje zeměkouli“a vrátí se moři asijskými a od
břehův afriókych.

Byl to první pokus obeplutí, jaké“ ještě na
mysl lidskou pod sluncem nevstoupilo od té doby,
kdy byl oceán brázděn loděmi. ,

_ Pro výpravu tohoto druhu admirál chtěl vy
voliti si mužstvo, zásoby a pótřeby ostatní. Udal
kancelářím sevillskym rozměr svych lodí. Nej—
větší měla by'ti nosnosti sedmdesáti tun a nej
menší. padesáti tun:

Vztýčil svou 'vlajku admirálskou na loď sedm
desátitunovou, kterou pojmenoval K a p it á n;
druhá v řadě jmenovala se Svatý Jakub
Paloský; třetí byla Galician. Nejmenší
byla nazvána B'i skaj k a.

Nepočítaje v to důstojníky svého domu a
čtyři tlumočníky, admirál odvážel s' sebou na
čtyřech těchto malých stavbách stopadesát mužů.
S touto hrstkou lidi doufal obeplouti zeměkouli
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a brániti se proti jakémukoliv útoku mezi národy
neznámými, u nichž bude snad nucen obnovovati
zásoby a opravovati lodě. K tomu, by mohl na—
vštíviti všechna pobřeží a veplouti do všech pií
stavů a zátok k vůli vyhledání oné úžiny, musel
použíti malých lodí a sílu jich nahraditi dobrým,
statečným mužstvem.

„Ka p i t á n u“ velel kapitán vlajky admirálovy,
Diego Tristan, pravý to typ námořního důstbjnlka.
K'fruce mu přiděleni byli první nadporučík Juan
Sanchez a námořníci Jacques Martin Cabrera,
Petr z Umbrie a Martin de los Reyes. Mužstvo
skládalo se .ze čtrnácti. lodníků prvního řádu a.

“dvaceti plavčlků, z jednoho dělostřelce, jednoho
zbrojíře, jednoho tesaře, jednoho bed-náře,jednoho
ucpavače a-čtyr trubačů.

Velení Svateho Jakuba- Palas-kého
bylo dáno Františkovi de-Portas. Po bok tomuto'
důstojníkovi, —stejně .domýšlivému jak: '..neschop:
nemu, jedinému, jenž mu byl vnucen, admirál p_„o-_—.
stavil k vůli tomu, by vyvážil jeho nezpůsobilost,
vrchního tajemníka loďstva, svého bývalého panoše
Diega Mendeza,jenž byl zároveň zkušeným námoř
níkem,-neohroženým vojínem, vroucím křesťanem
a služebníkem nezviklatel'né věrnosti. Fanoš Diego.
byl povýšen průběhem této plavby na hodnost
kapitána lodě, vydobyl si erbu, titulu rytíře,a ne
Smrtelně se zapsal do historie.

Galicien, koráb nemotorný a nedokonalý
ve svém stěžňoví,byl svěřen věrnému kapitánovi
Petru de Torreros, prvnímu »to Evropanu, jenž
vložil prvně- svou nohu na novou pevninu, a do—
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sáhl tak obzvláštní cti, že mohl představovati
Kolumba.

By obsadil malou loď Biskajku, jež měla
prozkoumávati průplavy a zátoky, ohledáva—ti
proudy a nábřeží, a' jež neměla více než padesát
pět mužů, důstojníky v -to počítaje, admirál, by
vyvážil slaby počet, vybral mužstvo první bod
noty, osm nejschopnějších námořník-ů s dvanáCti
plavčíky, kteří o překot ve'spolně závodili a mezi
nimiž se nalézalo páže jménem Cheulco. Této
plavecké elitě přiřkl.velitelem námořníka velko
dušného, svého šlechetného krajana Bartoloměje
Fieschi-ho, „osobnost obdařenou velikými do
kčnadostmi“. —Bymravnost na lodí této, jež často
měla býti déle odloučena, hlouběji zapouštěla
kořeny, svěřiljí jediného kněze, jejž mohl s sebou
'vzíti, horlivéhe františkána otce Alexandra.

Každý již zaujal ná; lodi své místo, aVšak
nemohli ihned vyplouti, protože vitr vanul od jihu
'a tarasil “přístav kadiský. _

Za této nucené nečinnosti jakási lodice, již
vítr opaěný- hnal bystře k břehům Evropy, Ípři
neslazprávu, že Maurové právě obklíčili—portu—
galskou pevnost Arcillu- na břehu“ marockém.
Bmed' admirál, rytíř kříže, aniž“ by se dal od
vrátiti. větrem opačným, zvedl kotvy při zvuku
trubky dle zvyku admirálů kastilských. „Vyplul
bez ohledu na týž vítr'a přistál brzy v přístavu.“

Plachty španělské na obzoru stačily, by se
Mauři, kteří ostatně střetli se s pevností velmi
bděle a statečně hájenbu, dali na útěk.

Téhož dne admnál nastoupil „svou cestu.
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Jakoby k odměnění jeho horlivosti, přilétl
vitr příznivý. „Náš Pan dopřál potom tak pěkného
počasí, že jsem dcplul za čtyři dny sem na tyto
ostrovy“, zapsal si na Velkých Kanárech.

Dne 25. května večer Kolumbus vyplul ve
jménu svaté Trojice.

Počasí bylo velmi stkvělé. V „šestnácti dnech
dosáhli souostroví Karaibského.

Admiral zamířil k Saint-Domingu, by vyměnil
zde Galiciena za jednu ze třiceti dvou lodí,
o nichž věděl, že se mají vrátiti do Španěl,
poněvadž přes krasný čas pomaly se jeho chyby.
Byl špatný běhoun, příliš namáhavě plul; jeho
stěžně nebyly zapuštěny dosti hluboko do spodku
lodi. Tři ostatní koráby musely—zmenšovati počet
plachet, by mu neůjely.

Dne 29. června eskadra připluvši před pří—
stav, zakotvila na míli od něho na širém moři.
Kolumbusvyslal kapitána Galiciena v bárce,
by sám vyložil vladaři,že jest nutno Opatřiti si
jinou loď, za kterou admirál dcplatil by svými
penězi. Měl ho též požádati, by dovolil veplouti
do přístavu, by našli útulek před „prudkou bouří,
o které před-vídal,že v brzku propukne.

Vladař nedal se přesvědčiti,že by bylo nutno
vyměňovati loď, spuštěnou sotva přede dvěma
měsíci na moře. Pokud se týká potřeby uniknouti
bouři, tu jasnost nebe„ zářící slunce a azurový
pokoj vln v tomto okamžiku dodávaly takové
žádosti raz nějakého žertu. Nejen že nedovolil
admirálovi, by si vzal jinou loď, avšak „zakázal
mu sestoupiti, ba nesměl ani přistati“
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Kapitán Galiciena navraceje se, mohl na
počítati v kotvišti na třicet lodí s vlajkou k od
plutí. Bylo to loďstvo, jež měl přepraviti Torrez,
k němuž byly připojeny dvě lodě,koupené bývalým
notářem a milovníkem plavby Rodrigem de Ba
stidasem.

Jest snadněji představiti si než vylíčiti roz
hořčení, jímž byl zachvácen veliký objevitel, vida,
kterak jest vypuzen „ze země a z „přístavů, jež
vůlí Boží dobyl Španělsku. za cenu své krve“, ne
směje se uchýliti na ostrov, jehož byl ustavičným
místokrálem a vladařem, donucen jsa takto vy
dati se na pospas bouři a pokračovati ve své
cestě s lodí plavby neschopnou! Toto, odmítnutí,
tolik příčícf Se zákonům lidskosti a námořním
obyčejům, ohromílo mužstvo. Litovali, že se na
lézal-i pod velením muže, jenž podobnou krutostí
přece vyvržen byl mimo meZe přirozeného práva.

Avšak jakkoliv hluboké bylo rozhorlení ad
mirálovo, jeho lidskost a jeho křesťanská láska
zvítězily nad jeho mstyžádostí. “Vypravil znovu
posla k vladařovi se vzkazem, by aspoň své loď
stvo nepouštěl na moře, dokud neuplyne osm
dnů, a. když již .jemu odepřena bylo závětří,ačkoliv
ho tolik potřeboval k opravě lodí a k záchraně
před hrozícím nebezpečím, by aspoň sám" zdržel
v 'přísta'vě loďstvo “předOdjezdem; neboť uragan
měl zasáhnouti' do veliké dálky. On sám ,že bez
prodlení hledati bude jiného útočiště.

Ovando radil se s námořníky. Dlužno opětně
na to upozorniti, že žádný zjev atmosferický ne
ospravedlňoval předzvěstí admirálovy; rozhodl se
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tedy, že odpluje, jak bylo Zprvu určeno. Lodníci
pozoruj-íce nebe, vysmívali se statečně chmurným
.předtuchám starého admirála, spílajíce mu mo
rousů, „falešných proroků“ a snad i blábolilů'.

Kolumbus velmi znepokojen stavem Gali
ciena, neviděl jineho prostředku než ten-, že _dal_
na nejšpatnější loď nejlepšího kapitána, svého
bratra Bartoloměje,. a _hned na to uchýlil se 'do"
nejbližší zátoky.; zde přichystal se spešně, zrovna

,jakoby viděl, kterak přichází, k přijetí uraganu.\;
II.

Zatím dobrý Í'stavmoře, lesk nebe a líbeznost
vánků- usmívala. se na ty, kteří'měli odejeti. Po
'dosti dlouhém pobytu daleko od svých rodin .a.
příbytků, nemohli se již dočkati, až Opět spatří
vlast. Plně rozka'zy královniny, Ovando Oznámil
všem známým vzbouřencům, že se mohou vrátiti.
Většina nic lepšího si nepřála, protože „sijiž dosti
zahospodařili.. Každý odnášel s sebou" značné
množství zlata, jímž bylo možno _soudee pod—
platiti.

Více než pět set bylo jich reztříděno na různé
lodě. Bohadílla, sesazený vladař, jenž se potěšoval
z nemilosti svými Hromádkami zlata, usadil' se
na lodi Kapi-tane-Roldan, rovněž sesazený-a
povolaný, by se zodpovídal ze své vzpoury, na
kupil do této" lodě spousty zlata, jež po dobu
svého odboje pod všemožnými způsoby nakradl.



Na této lodi plavilo se sto tisíc pesosů jakožto
důchod královský. Na ni byl též přenesen k veli
kému žalu celého města největší kus přirozeného
zlata, o jakém nikdy historie zmínky nečiní. Tato
hruda, již více než tisíc lidí dotýkalo se svýma
rukama s obdivem a žádostí, paěila se dle hodno
věrného svědectví „na tři tisíce šest set penců
zlata“. Rebelové též naložili na tuto _loďsto tisíc
penců “zlatapřepuštěného a puncovaného a veliký
počet hrubých zrn přirozenéhozlata, by je ukázali
ve Španělsku. Nikdy nebylo spatřeno tolik zlata
pohromadě.

.Íiné statky, stejně bez ohledu na spravedlnost
a lidskost dobyté, zaplacené krví a životem tolika
Indiánů, byly nacpany do každé .lodě.

Když vše bylo pohotově, 'když poslední
„s Bohem“ byla vyměněna, vrchní kapitán dal
znamení k odjezdu a loďstvo,. rozpnuvši své
plachty, vzdalilo se majestátně od břehův Ozama.
Zamířilo přímo- k jihovýchodu, by dosáhnuvši
mysu Meče, vyplulo na širé moře.

Všechno .dle přání „všech se““dařilo. Mírným
větrem hnáni dospěli do přímé čáry s“mysem
Rafaeloyým, vzdáleni jsouce od něho asi osm
mil, když pojednou vítr seslabl a v krátkosti
znepokojující znamení se objevila. Průzračnost
nebe ztemněla, jasu dne rychle ubývalo. Oceán
zkameněl v pochmurnou nehybnost; vzduch se
stal těžký a dusný. Staří, zkušení námořníci ne
připouštěli si již žádné pochyby: byla to před
z'v'ěst bouře.

Iriltof Kolumbus. "
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Ačkoliv země neztratila se úplně z obzoru,
nebylo možno se k ní vrátiti. Zádný vánek nedul
do plachtoví, visícího splaskle podél stěžňů. Oceán
ztemněl a zsivělá hladina ani se nepohnula. Ne—
bylo již možno ani se vrátiti do přístavu, ani
prchnouti před nebezpečím pobřežních úskalí na
širé moře. Bezpochyby námořník, jenž se pcsmíval
admirálovi, byl by 'rád nyní poslechl rady jeho
zkušeného stáří a nebyl by opustil kotviště;
avšak bylo příliš pozdě. Žádné umění teď ničeho
nezmohlo. _

Po pohrůžce .záhy přikvačila hrůza.
Strnulá pláň vod“se zachvěla. Vlnypo několika

širokých rbzkyvech nadmulyr se černajíce, jejich
hřebeny, pěnice a bělajíce se,'vzpínalyf _sedo _výše.
Brzy zdálo se, jakoby mořské dno se pozdvihovalo;
ječivý vichr “bouřeskřípal ve stěžnech, pohrávaje
si-jako míči mezi kypícími pěnami tímto stkvělým
loďstvem. Rahna tloukla o vodu; hned záď, hned
přída. pohružovaly se do. vln. Poklady, nahro
maděn'e v-lodích se otřásaly.?Zuřivost'vln srazila
některé lodě. Jine prasknuvše, rázem se_překotily;
jině_;opě_tzápasily bezúspěšným manévrováním.
Při tom tma rostla.. Již ani druh .druha neviděli ;“
nebylo slyšeti než marně povely .a zoufalý “křik.
hrůzy.

Kapitána, tolik přeplněnázlatem,přessvé
pevné trámoví *byla uchvácena ura'ganem, roz-f
tříštěna—a_pphlcena bez milosti propastí. Z'toh'ó,
co nesla, pranic se nezachránilo, ani „lidé, ani
poklady. Více než šestadvacet lodí obtěžkaných
zlatem, vyrvaným nešťastným Indiánům, bylo;



rozlámáno a pohrouženo do vln; jiné byvše od—
neseny do brázd pěnícího se oceánu, byly ztros—
kotány až někde na neznámých rovnoběžkách,
prožívajíce tak déle všechny úzkosti zoufalství.

Z celěho tohoto nádherného loďstva nevrátily
se na Hispaňolu než dvě nebo tři zle pochroumaně
lodě, napolo se topící, a jen jediná, nejšpatnější,
nejopotřebovanější a nejmenší ze všech, jménem
Jehla, „el Aguja“, pokračovala na své cestě
k Evropě. „Nesla veškerý statek admirálův, sklá
dající se ze čtyř tisíc pesosů, a ta první dostala
se do Kastilie, jakoby řízením Božími“ Poškozené
lodě, jež se vrátily k opravě do Hispaňoly, nesly.
lidi nejchudší, nejnepatrnější; byl mezi nimi pouze
jediný šlechtic, notář-plavec Rodrigo de Bastidas—z
„byl to velmi ctihodný muž“, kterého Bobadilla
těž nelidsky pronásledoval.

Tohoto strašného dne zahynuli,- aniž by byl“
jediný vyjmut, zrádci, hánci, zapřisáhlí nepřátelé
Kolíi'mbovi. „Tu, praví královský letopisec, tn
skončil František de Bobadilla, ten, který poslal
_admirála a: jeho bratry s okovy na nohou, aniž
“by byli obviněni, aniž by se jim dovolilo hájiti
se; tam zahynul těž odbojce František Boldan a
mnoho jeho špolnvinníků, kteří se pozdvihli proti
králům, proti admirálovi, jehóž chleba jed1i,a
kteří týrali Indiány. 'Tam zahynul též kasik Gua
ri'onex"(jenž zarytě odmítal evangelium). Dvě stě
tisíc pesosů bylo p_ohrouženo s oním, zlatým
bochánkem zázračně velik'ošti. „Vše se ztratila,
moře pozrelo rázem" s tímto bohatstvím nespra

ao—



vedlivým jeho nespravedlivě majitele, „počtem
více než pět set mužů“.

Nuže, zatím co se dála tato pohroma, ad
mirál, uchýlen do „přístavu skrytěbo“, puerto
escondido, nechal řvati uragan a dopomčoval
se Bohu.

Průběhem dne čtyřem lodím, kryjícím se jak
jen' možno před nárazy větru a moře, dobře se
dařilo. „Avšak bouře byla strašlivá. oné noci a
zulamovala lodím kormidla a stěžně“ Uprostřed
temnoty tři lodě byly vyrvány z přístavu, zůstala
tam samojedina lod Kapitán. Tři lodě byly
silně porouchany, ztratily čast výstroje a zasob.
Loď admirálova, ač mužstvo bylo velmi zemdleno,
nedoznala žadné škody. Všechny čtyři lodě Opět
še spojily v přístavu Azua, a sice v neděli, zrovna
jakoby zvány byly, by tam slavili společně tento
svatý den a by tam poděkovali Bohu za jeho
zjevnou ochranu.

Nikdo tuto pohromu nepovažoval za pouhou
mořskou nehodu; „všichni současníci viděli v 'ní
trest Prozřetelnósti- Cín božské spravedlnosti bylx
zde tolikmatrný, že bez výjimky všichni histo-'
rikově oné doby byli nad tím uchvácení úctou
a hrůzou.

Jestli podívem nas naplňuje, že admirál
rozpoznává. bouři, jež šetří spravedlivého a zle
pustoší 'vinníky, rozmetáva svým dechem jejich
naděje, přehlušuje jejich nářky, svrhuje do pro
pasti oCeanu bohatství, nahromaděná. za cenu
jejičh duše, a dále když vidíme bezpečný průvod,
udělený mezi propastmi malemu pokladu-admi
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ralovu, který umístili zlomyslně na nejkřehčí
z lodí, přenášející jej samojediný“ přes Atlantik
do přístavu určeného tu tento podiv změní se
v úžas, když pomyslíme na ochranu, jíž právě
v témže okamžiku těší se osobnost i eSkad'ra
admirálova v moři Antilském. Jeho čtyři lodě
jsou rovněž chráněny jak na pobřeží,tak na moři.
Gali cien, tato loď, které hrozí nebezpečív klidné
plavbě, vzdoruje prudkosti vln; Kapitán ne

.,ztrácí ani jednoho muže, ani jediné kotvy, ani
jediného lana, ani“ prkna, aniž jinak jest po
rouchana.

V pravdě nadpřirozený ráz této události hlu
bokým dójmem působil na Španělsko. Zvláštnost
těchto okolností, nesmírnost ztraty, smutek více
než pěti set rodin, 'zavdala podrobnostem tohoto.
případu raz tručhlivé a památné hodnověrnosti,

Královně davala se na ruku dvojí záminka—
k odvolání vladaře Ovanda: neuposlechl rady a
vybidnutí admirálova a nedOpřáImu útočiště
v tak naléhavé potřebě. Kral litoval přepuštěněbo
a puncovaného zlata, zvláště onoho plně zlatého
bochánku, jemuž podobného žadná.prace v dolech
nikdy nevynesla. Dlouhopamět této události za
chovala _se na ostrově. Arcile'tOpisec císařský
Oviedo,jenž tam sídlel a obcoval sočitymi svědky,
byl překvapen zázračným rázem této události.
Na třechmístech ve svém Přírodopisu' zá.
padníoh Indů. vrací se k loďstvu,ztracenému
prot'o, že nedbaló rady admirálovy. Milaňan Giro
lamo Benzoni, který přebýval na Hispaňole 40
let po této pohromě a který slyšel tam zajisté
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některé očité svědky, nemohl si zabraniti, aby
v tom neviděl soudu Božího. Potrestaní vzpurníků
a zničení jejich nespravedlivěho pokladu zdá. 'se
mu spasitelným příkladem světu a vznešeným
úkolem historické ňlosoňe.“

m.

Admirál strávil několik dní v Azue, by pro
vedl. jistě opravy na- oněch třech lodích, jež byly

v noci odděleny.
Dne“ 14„ července moře nabylo dobre tvář

nósti, proto zamířil k jihu. Avšak plavbě skoro
ihned jal se překažeti zvláštní stavteploty. Nebe
bylo zataženo, slunce zůstávalo zahaleno, hvězdy
se. neobjevov'aly. Přes sílu a proměnnost větrů.
cítil, .že se moře protiví- si_lou'stálou, “byt 'ne
právidelnóu ve své prudkosti. Castě lijavce je
zaplavovaly. Plající blesky jakoby zažehqvaly
obzor; bylo třeba veškeré bdělosti a veškerého
úsilí vůle, admirálovy, "by se neuchylil' od svého
směru. Přece však mnohdy silnější bouře při
nutila stáhnouti plachty nebo pustiti lodě po
větru;'a'tu v jediné noci ztrácel ten trošek cesty,
který pracně ujel v několika dnech. Únava, bdění,
t_astálá. vlhkost spojená s náhlým chladem nebo
těžkým vedrem, zmalátněla mysle.

Vroucí víra Kol-umbova samojedině překOa
navala vnější tyto nehody. Všecek zaujat svatymíč



892 ;

místy, bez ustání oči uplraje k svému cíli, ne
zastavil se, by počítal překažlw. Jeho sedma“—
šedesát let počalo tížiti jeho plece, aniž by si
připouštěl jejich břemeno. Citlivost jeho smyslů
neutrpěla žádne ztraty. Pres hostcově záchvaty
jeho postava, dosud přlma a pevná, přispívala
velice k vznešeněmu výrazu jeho tváře, na níž
jakoby přirozeně vtisknuta. byla ušlechtilost jeho
myšlení. Tou měrou, jakou postupoval ve „věku,
pokračoval i v křestanské dokonalosti. Sladkost
jeho pohledu, cele prozářeneho něžností, vy
jadřovala cosi evangelického. Jeho námoř'skě
práce, jeho tak dlouhé útrapy, jeho žhavá
činnost ducha. a vytrpěně nespravedlnosti nei
zbrazdily příliš jeho rysů. Jeho vlasy,—leskle
bělosti, obklopovaly jeho. _čeloonou korunou cti,
o'níž mluví Písmo. Volnym svym františkánským—
oděvem jeho důstojná. postava, celá jeho osobnost
upomínala na jeden z těch obrazů-. patriarchy
nebo proroka.,jaké si tvotime .v obraznostidle
čtení svatých knih. Řekla by se, ze jest to kterýsi
kral-pastyř,.-přenesený z Idumee nebo Kampa-.
tamie na pláně Atlantika

Navyklostjeho myšlenek souhlaslcl s rysy.
jeho tváře,-krášlila ji čímsi hrdým 'a ztrýzněným,
rytířsky zbožným, jez se četlo na;'jeho rtech.
a na jeho čele. Pociťovalo se- folik- svatosti a
velikosti v tomto admirálovi! Jeho ústa nikdy
nikoho nezranila, nepronesla žádného surového
výrazu. Úle okolností pouze, chtěje něco dótvřditi,
dosvědčiti,nebo někomu pohroziti, používal tohoto
zaříkání: „Při svatém Ferdinandovil“
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Stale proniknut důležitostí své povinnosti,
zásluhou poslušnosti, upozorňoval pachatele na
jejich hříchy; a tomu, kdo zarputile trval ve zlém,
hrozil,'že ho ponechá.božské spravedlnosti. Protože
Bůh “stale byl jediným předmětem jeho myšlenek
i jeho činů, Kolumbus, vele k nějakému novemu
dílu nebo požaduje většího napětí sil, říkával
svým lidem: „Musíme to tak provésti; jsme to
Bohu dlužni.“ Sám dával věrně příklad v plnění
povinnosti, a. čím počasí bylo špatnější, tím více
zdržoval se uprostřed svého mužstva; dodavaje
'mysle svým [námořníkům, podporuje je pohledem
i hlasem, udržoval je v napětí a v ohně. Jestli
jich "nemohl vytrhnouti z nepohod v těchto.krajích
nezbádaných, aspoň sdílel &nimi udatně proti
venstv'í, Bolesti dny,. jež nádavkem "ke.„všem

--strastem ještě Kolumba._ soužily, nemohly vse—,'
Slabiti křesťanské _jeho vytrvalosti.

A k vyu-oholení neštěstí vážně onemocněl
.a. „mnohdykráte přiblížil"se k branám hrobu.“
Poněvadž však vědomi zodpovědnosti a cíle. vý
pravy převládlo v něm “nad ztrátou sil, dal se—
strojiti na zádi lodní malou komůrku a ze_sveho
lože odtud řídil výpravu, vydavaje se v obrovsky
nepoměrný|Zápas se silami nemámého moře.
Mužstvo pozbývalo mysli z-ažádalo, by přistáli
na Jamajce nebo naEspaňole'.. Každý jiný byl by
jim vyhověl, aniž by čekal, až ho budou prositi;
avšak nikdo nedovedl se lépe vzeplfíti všem pře
kážkám jako admirál. Polevilo se mu, povzbudil
své lidi a čekal, až konečně še dostaví vítr
příznivější.



V několika hodinách pak objevil“na poledni
ostrov, který obklopen byl více ostrovy: byla to
Gnana j a, ležící v zálivu Honduraskěm.

“Admirálnaporuěil, by jej ohledali. Adelantado
Vyzbrojil ihned dvě bárky a přistál se silným
oddílem. Shledal zde veliké množství borovic,
podobných těm,-ktere objevili na Antilách, a-stopy
civilisace; nebot “zpozoroval kelímky,. v—níchž'_se
rozpouštěla mědf, jejíž některě—ěástký zdály se
lodníkům úlomky zlata; snad proto si je potají
schovávali;

Mezitím připlula jakási .lodice na způsob
benátské? gondoly, široká osm stOp a velmi _dlouhá,
vyrobenáí'z'jediněho kusu. Budka nad ní, pokrytá
listý palmovými, uměle propletenými —aděšt ne-'
propouštějícími, byla naplněna zbožím: byly tam
látky bavlněné, pokrývky, nápr'senky, měděn'ě
sekerky, mexické meče, hliněné- vázy a kakaové
'mandle. Adelantadó sevřel ,'tuto kocábku mezi
dvě bárk'y, zmocnil. se jí, aniž by se střetl—ssebe
menší'm odporem, a, zavedl na“Kapitána ty,
kteří ji řídili.

Byly mezi nimi ženy, oděné bavlněnou pri
krývkou, již _si cudně k tělu přitahovaly, a peta-“
.dv'acet mužů, kteří byli ópásám kolem beder
širokou látkou. Nejeviližádné bázně nad tím, že
se octli v:moci těchto cizinců. Kolumbus je_ubez-"
peěil svou dobrotou, pokusil se bezúspěšně po
užití e\výchtlumočníků, sám vyptával se posuňky,
by se od _nich něčeho dopátral. Pochopil, že při
jíždějí z Jukatanu, bohatě to země a velmi vzdě-
laně. Admirál ponechal si na. ukázku rozmanité

\;



předměty jejich obchodu, rozdělil mezi ně, by jim
zaplatil, cetky a. ozdůbky, jimiž byli nadšení, &
vysadil je do jich člunu; avšak podržel si za.
tlumočníka. starce jménem Giumbé, který. se mu
zdál obezna'lým “vplavbě příbřežní.



KAPITObA DRUHÁ

I.

Admirál zamířil k jihu, hledaje pevne země.
Zpozoroval ji u mysu Caxinas. Bouřeznovu počala..
Vpředvečer Nanebevzetí Kolumbus, stále upoután
na své lože, dovalil, by Adelantado, štáb 3 inuž
stvo vystoupili na břeh a by přítomni byli svaté
oběti, kterou slavil otec Alexander. Avšak nebylo
"možno přistáti; museli znovu zpět na lodě a
znovu počlťi boj se živly.

Dle rozkazův admirálovýoh malá loď 0
padesáti tunách, Biskajka. vjíždělapokudmohla
k pobřeží, —vnikalado všech zálivů, do zátok, ze
“strachu, aby neminuli úžina. akrze' niž doufal
vniknouti do Levantských, .mořl-k Indům. vý:
chodním.

' Kdyby byli pluli v širém .moři',nebyli by za'-
kusili ani polovinu 'útrap _anebyli "by prožili ani
„čtvrtinu nebezpeče'netvl, jimiž jim hrozila stále
'tato plavba na neznámých pobřežích. Avšak“bylo
záhodno plouti poblíž “zeměk _vůli objevení'úžiny.

Pačasí neustávalo znavovati mužstvo a lodě.
Bouřlivé deště, zmitaná moře, Opačná proudy,
vše to nedovolovalo jim žádného odpočinku

Občas vystoupili na břeh na několik hodin,
by pozorovali obyvatelstvo a zplodiny. _Střetli'se



tak s pobřežany, kteří velmi nesnadně srozuměli
se se starým Giubem, tlumočníkem. Jedni honosili
se .tím, že na. rozličných částech těla roztahují se
jim na kůži vytetované podoby jaguara a jelena,
jiní na odiv stavěli kazajky a kyrysy z barevné
bavlny. Náčelníci &přední zdobili si hlavy stužkou
z .červené bavlny. Někteří měli ji obklopenou
velkou čupřinou hrubých vlasů.

Postupujíce k východu, spatřili kmeny úplně
nahé, živící se syrovými rybami a lidským masem.
Ohyzdnost jejich rysů a krutost jejich pohledu
prozrazovaly ohyzdnost a. krutost jejich mravů.
Starý G_iumbé, jakmile je Spatřil, upozornil na
jejich lidožroutství.

.Avšak tato pozorování byla. příležitostná a
kratka, protože moře, stále se protivící, nutilo
k ustavičným pracím. Lodníci podléhali těmto
nepřestávajícím trampotám. Většinou byli ne
mocní nebo zraněni. Ostrost větrů, zuřivost vln
a nepřítomnost slunce pdstrašovala duchy nej
pevnější. Těmito dešti potOpními shnily plachty
a trhaly se v hadry. Potratili kotvy, nářadí,jakož
i barky & největší část zásob. Každá Íoď měla;
několik trhlin. A. tolik se Stav jejich zhoršil, že
při každém. sesílení. bouře domnívali se, že jsou
ztraceni. Mužstvo Biskajky připravilo se na
smrt, ba od otce Alexandra obdrželo rozhřešení
a poslední požehnání. V ostatních lodích na—
motníci, zbavení pomoci církve a vidouce se
v posledních koncích, volali, by jim hříchové
jejich byli odpuštění, a zpovídali se navzájem.
Ze služebníkův admirálových mnozí zaslíbili se



životu klášternímu, jestli uniknou této 'hrozíoí
smrti.

Tyto výjevy plné úzkosti opakovaly se mnoho
kráte' nad propastmi bouřlivého oceánu.

Krištof Kolumbus sám přiznává, kolikrát tato
agonie byla srdcervoucí: „Viděli jsme dosti bouří,
avšak žádná nebyla tak strašná a netrvala tak
dlouho; mnozí z mých lidí, kteří byli považováni
za neohrožené, ztráceli dokonale odvahu.“ Jemu
obzvláště to leželo na srdci, že viděl, do jakých
svízelů přivedl svého mladého syna a kterak
jeho bratr Adelantado, jenž nepřál této cestě a
který jen z oddanosti bratrské jej doprovázel,
zápasí na nejbídnější' lodi eskadry. Vyčítal si
jejich “utrpeníý Na štěstí mladý Fernando, dalelr
toho, aby mu přitěžoval v jeho vlastní bolesti,
zahrnoval ho svou péči a jevil vytrvalost &.ctu-_
žilost nad svůj věk. Kolumbus napsal: „Náš Pán
udělil mu takovou statečnost, že povzbuzoval i
ostatní. A když šlo o to, by se chopil obsluhy
těžších lodnických úkolů, počínal si tak obratně
jakoby byl na moři Osmdesát let; a to byl on, „_

který mne potěšoval.“'
Kromě prudkosti větrů musel bójovati proti

stálé a pravidelné mací, spoustě vody, jež valila:
se proti jeho loděm a kterou správně přirovnal“
mořskému proudu. Byl to velký proud pelagický
čili proud Rovníkový, který tak podivuhodně ob
jevil na své předešlé cestě. Taková byla jeho
síla odporu, že úsilovnou plavbou šedesáti dnů"
nemohli“postoupiti ani na sedmdešát mil.



Vytrvalostí však dosáhli dne 14. září konečně
jakéhosi předhoří,jež zahýbalo náhle od východu
k jihu. Jakmile je obepluli, dobrý vítr _zavanul
a moře zklid'nělo. Admirál ve jménu mužstva
děkoval Bohu za tuto náhlou úlevu v trampotách.
Na znamení vděčnosti tento mys obdržel jméno
„Díky Bohu“, jež nese až do dnešního dne.

Zde indiánský tlumočník, starý Giumbé,jenž
snášel s nimi utrpení, byl propuštěn s dary. Zdálo
se, že jest velmi spokojen štědrosti admirálovou.

Stále pokračuje v prozkoumávání pobřeží a
_vhledání úžiny, Kolumbus sledoval podél břehu“
Mosquitos. Jeho lodě \potřebovaly správky, jeho
mužstvo odpočinku;jali se hledati příznivéhomísta.
Dne 17. září zastavili v ústí široké řeky, po níž
se pustiličluny z Kapitána a Biskajky, by
se zásobili vodou. Když obě bárky vracely se
k lodím, prudký náraz vln zahnal do řeky proud,
široký a. dravý. Oba čluny ocitly se v“pěnivém
víru. Člun Bi s k aj ky, jsa lehčí konstrukce,
přek'otilse a ztroskotal přes zručnost statečného
lodivoda Martina de Fontarabie. Žádný z těch,
jež nesl, neobjevil se. Člun Kapitána doplul
sám- se svým; nákladem. Admirál, velmi jsa tím
zarmou'cen', pojmenoval toto místo „Proudem po
hromy“. '\,



II.

Tento úbytek paží na Biskajce přivodil
oslabení personálu ostatních lodí, který již sotva
stačil k obsluze lodě.

Byli všichni zmořeni dvěma měsíci praci bez
oddechu. Na. štěstí v neděli dne 25 září objevilo
se mezi ostrůvkem Quiribi a pevnou zemi výtečně
kotviště, ,:tvářl v tvář s jakýmsi městečkem Ka
riari, jež poskytovalo rozkošný pohled. Bujně
bylinstvo stavělo na odiv všechny tvary tropické
přírody. Krása nebe, stkvělá poloha, balsamickě
vůně této ze_leněvrátily sily admirálovi. “Rozjimal
s vroucí dychtiv'ostí ducha a s opojením básníka
vniternou povahu těchto míst.

Právěítakový útulek byl jím vítán ku správce
svých lodí.

_V_den příjezdu poěali ucpávati trhliny, dávali
do pořádku ráhnoví, vysoušeli a větrali zásoby,
jež teplotou a mořskou vodou byly _poškozeny. '
Lodhíci dávali přednost (tolik byli utrmác'eni)
tomu, že zůstali ve, svých visutých rohožkách
raději, než- aby. vystoupili- na břeh. Den na to
zase admirál nedal svolení, by se' vystoupilo.
Domorodci, shromáždění se svými oštěpy a kyji,
by zabránili vpádu těchto cizinců, vidouce, že
se jimi nezabývají, ustali. ve svých válečných
přípravách. Zvědavost nabyla vrchu nad nedů
věrou. Přiblížili se, dávajíce najevo různými po
suňky své pokojně smýšlení a ukazujlce Španělům
bavlněné pokrývky a barvené kazajky. Nejsmělejši
přišli až na. palubu, nabízejlce výměny.
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Chtějeu nich vzbuditi' vysoký pojem o vzneše
nosti hostů, kteří přišli do těchto míst, admirál
zakázal jakýkoliv obchod. Zdarma uštědřil domo
roddům z oněch tretek a cetek, jichž si velice
vážili; a nechtěl ničeho přijati-. Lidé z .Kariari,
vidouce, že jejich námitky js'ou mamy, seskupili
se v poradu; a;buď, že jejich hrdost byla uražená
odmítnutím jejich darů, buď že -v tom viděli ne
spravedlivou nedůvěru, rozhodli se nepřijati. darů
těchto neznámých; srovnali je na hromadu a
nechali je na“ pobřeží.

Admirál zvedl kotvy a zamířil k jihu, aniž"
by ztratil břeh z dohledu. Brzy ocitl Se v—_záliv_u
odříznutém mnohými ostrovy, jež tvořily vespolek
malé kanály hluboké a.bez úskalí. Obrovské stromy,
„prodlužujícevětve svy'ch vysokých vrcholů, křížily
své ratolesti a tvořily visuté kolébky, pod nimiž.—

“pohodlně pluly stěžně korábů. Svěže'st, stínů a
vonné listí lesů obveselovaly mužstvo na-pal'ubě.
Tento rozkošný záliv byl zátokou Cerabaro„dnes
označený na mapách pod jménem Zátoka
Admirálova. _ ,

Sésťoupivše na zemi, napočetli dvacet člunů
na písčině. jichž vlastníci skotačili vesele v lesích.—
Nosili' na krku zlaté destičky. Jeden zostrovanů
vyměnil zrcadlo z čistého zlata za tři rolničky.

Krajina tato těšila _se báječné plodnosti-:
rybami, ptáky, zvěří, kořeny, zrny, ovocnými
stromy, květinami až plýtvala. Admirál, 'aniž by
povolil' vábivému přistání na takových libých
místech, chtěl proniknouti až do nejzaz'šího'kouta
zátoky. Našel zde půdu_velmi nerovnou, posetou

Krištof Kolumbus. 26
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přibytky n'a vyvýšeninách, Zpozorovali čluny na
plněné Indiány, s čelem ověnčeným korunami
z ptačích per a z drápů šelem. .Zdobili si také krk
"zlatými plíšky; avšak místo aby je 'vyměňovali

ochotou, přikládali jim velikoucenu a bránili
se, by nebyli o ně připraveni.

Lodě vepluly do velké zátoky, dnes jmeno
vané „Lagune 'de C_hiriquí“.'Kolumbus vzdálil se
na. to z těchto končin a odrazil od ostrůvků, by
plul ,svobodněji.

Eskadra, postupujíc k východu, "křižoválal
*před Kobravon. Dověděli 'se tu, že Indiáni shro
m'ažďovali ve Veraguáji zlato, z něhož dělali svá
zrcadla, a že Veragna není vzdálena.\!

Ill

Krištof Kolumbus pevně byl přesvědčen, že
jest právě v místech, jež mu v Granadě p'o'd
klenbami“ Alhambry zazářila.-jako u ,vidění : a.
v nichž hodlal“ nalézti průjezd,-jímž "by mohl něsti
.do moře Jižního korouhev spásy., Dával pro
zkoumávati. Bis'k aj kou inejmenší křivolakoSti
pobřeží. Byli tehdy v končinách Chagres. Hledal.
úzkostlivě úžiny, ba. —iproti Panamě, tehdy ne
známe.\ _ \ \

Tušil tento bod geografický, předmět tolika
tužeb ode tří set sedmdesáti pěti let, tento důležitý
terrain, jejž geologové Francie, Anglie a Pruska.
nepřestali studovati. Umíněně chtěl nalézti úžinu
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tam, kde.přes to,.že jí tam nebylo, potřeby civili
sace .ji požadují a dosud se o ni-pokoušejí. Hledal
jí v místech, jichž zvláštní útvar jakoby při
praven byl k odříznutí obou velikých častí pevniny

“americké. Řeklo by se, že příroda se náhle za
—stavila--ve svém díle na rozkaz Nejvyššího, který
Tschraiíuje bezpochyby lidstvu otevření této cesty
jako zazrak jeho genia. a poslední mezník jeho
-lnoci. Admiral hledal tedy úžiny nikoliv na nej
zazším konci krajin jižních, kde se nalézá, avšak
tam, kde měla býti a kde jednoho dne “bude.Ob
jevitel stvoření přišel označit její umístění.

o“\!
IV.

Kolumbus, nenašed úžiny- v Chagressku, po
kračoval ve svém hledaní, nebot přesně vzato,
úžina mohla.. se objeviti dale. Sledoval břeh
k východu a dne 2.1ist0padu'zakotvil v přístavu
bezpečném a pohodlném, obklíčeném vzdělanými
kraji a oživeném kmeny spanilého zevnějšku;
některé osoby byly malovaný. Stromy s plody
tvořily sady kolem těchto příbytků, jež stínily
nádherné palmy a jež vůní plnily ananasy a
vanilky.

Admirál, dava'je__tomuto přístavu jméno jeho
hodnoty, na'zvaljej Krásný Přístav (Puerto
Bello). Indiáni _zokolí přinesli množství plodův
a zpracované bavlny. Déšť zadržel lodě v pří
stavu po sedm dní. Konečně ve; středu 9. listo

26'
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padu, ačkoliv nebe nebylo příliš slibně, rozpjali
plachty, aby pokračovali ve svých výzpytech.

Tak minuli převlaku panamskou, aniž by o
tom. věděli.

Za horami, jež se rýsoValy n'a dohledu, roz
prostíral se ocean Tichý; a jakoby byl slyšel
hluk velikého moře, Kolumbus neústupně hledal
průjezd-u, který do něho vede.

_ Zápase s větry, dospěl do výšky mysu Jméno
Boží (Nombre -de Dios). Avšak v těchto místech
přikvačila .na něho“ vichřice s takovou prudkostí,
že musel "'zakotviti v nejbližším 'zavětří.

Jakmile se moře ustálilo, vypluli, by po
kračovali v ohledávaní pobřeží. V krajině jmenem
Guaigua objevilo se více než tři sta domorodců,
kteří přinášeli zlatě klenoty a potraviny k výměně.
Avšak admirál, chvataje, by dostihl již úžiny,
ani se nezastavil. Přece však po třech dnech
síla větru přinutila ho, by se uchýlil do těsné
-zátoky, jejíž ústí, ještě těsnější, skýtalo aspoň tu
výhodu, že se tam lámal příboj vln. Lodě byly

_tak blížko břehu,že lednici skokem mohli octnouti
se na zemi. Vodníroštlinstvo, vysoké traviny
hemžily se aligatory, vyd'ychujícími pižmovy za
pach; protahovali se v bahně na slunci. Devět
dní špatné počasí zadrželo eskadru v tomto místě,
jež admirál pojmenoval „Pokojíkemf',el Retrete.

Domorodci, přítulní a milí, přicházeli, při
našejíce zásoby a zlaté ozdoby. S velkou důvěrou
jali se vyměňovati své zboží Aby nebyli oklamáni,
admirál bedlivě se staral o dohl'ed. Na neštěstí.
však. někteří “lodníci, podporováni jsouce místy
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tak snadné přístupnými a. obelstivše bdělost
důstojníků, unikli v noci, odešli do chýší, kde
byli ve dne pohostině přijati,-& svými záletnými
choutkami a.svou loupeživostí pobouřili obyvatele.
Přihnali se za. dne, by útočili na “ledě. Admirál
učinil vše možné, b_ypředešel krveprolití. Marně
pokoušel se o to, by je_ utišil: Stávali se tim
smělejšími, čím více mírnosti se jim dávalo na.
jevo. Kolumbus doufal, že je zastraší ranou z děla
jen na. slepo. Avšak zvyklí mnohem hroznějšímu
hluku hromu, odpověděli na tento výstřel __na
dávkami, tlukouce do země a- do stromů svými
kyji. Tehdy k své veliké lítosti admirál dal .na—
m'ířiti “prvnfm_dělostřelcem Matteem dělo hrubeho
kalibru na. návrší, kde se domorodci shromáiždili.
Když spatřili účinek této rány, utekli třes'ouce
se za hory. .

/I'

u



KAPlTonA TŘETÍ

I.

Pustošivě větry neustávaly řváti. Ode čtyř
měsíců, vyjímaje několik vzácných dní u mysu
Díky B ohu, nepřátelské větry, bouřlivě deště
a prudké nepohody vyčerpaly sílu a odvahu lod
ního mužstva. Kapitáni a důstojnictvo, jakož i
lodníci a plavci žádali, by se přímo obrátili ke
Kastilii. Admirál, jehož rozhodnutí nikdy nedalo
se zvik-lati překážkami, konečně přece upadal
v pochybnosti, zda právě v těchto místech musí
býti ona úžina. Pochopil, že snad přes vážně
pravděpodobnostisvých předtuch tento průjezd,
otevřený přírodou, jest v polohách mnohem již'
nějších. P0'zoruje stav „sv'ěhopersonálu, zkažené
zásoby a. své lodě, na něž' útočily v bezpočetněm
množství lodní sášně, odkýlu až k čáře nosnosti,
rozhodl se k ústupu araději navštíviti zlatě doly
veraguajskě, o nichž mu byly báječně yěci vy
pravovány.

V pondělí dne 5. prosince vyplul z přístavu
Pokojíka a zamířilk západu, chtěje doraziti
'.do Věragy. Prudká vichřice zahnala je na širé
moře. Vlny byly tak vysoké a otřesy tak mocně,
že nevěděli již, kterak lodě říditi. Kolumbus upadl
do nové nemoci; jedna z jeho starych ran se

.
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rozevřela a po devět dní..ztráceli veškerou naději,.
že by život zachránili. Protivné & ustavičně se
měnící větry bránily jak návratů do přístavu, tak
vypluti na širé moře. Lodě hOUpalyse jako míče;
bez milosti hned hrozilo nebezpečí, že budou po
topeny, hned zase že se roztříští o úskalí, jež
nebylo možno ve varu vln rozeznati.

Přece však nikdy námořníci této výpravy,
kteří se domnívali, že zažili na této plavbě
všechny krutosti moře, nezakusili pravé oceánské
bouře.

Známo dnes, že v oblastech mezi Obratníky.
tam, kudy se valí velký proud rovníkový, meteoro
logické zjevy dosahují neobyčejné síly, prudkosti
aveleby, neznámé v našich končinách. Mnohdy
_Íomená linie blesků přešlehne cely obzor, ozvěny
bromu řvou strašlivou zvučností a výška vln
přesahuje naše meze; oceán zjevuje hrůzou a
velkolepostí svou svrchovanou moc.

Ctyri lodě, stavše se hříčkami vln, byly 'hned
vehnány na hřebeny. vln, stavších .se horami,
hneď vrženy byly—-do chmurných ,prOpa'stí, vy
hloubených na jich “úpatích :.„,.—Nikdy,neviděli jsme,
aby se"“moře tak vysoko dmulo, by—bylo tak
hrOzné a tak pěnami pokryté“ Nebe, ztemnělé
zrudlými mračny, zatížené hromy, dusivě při
klopeno bylo. nad hlavami. Při každém okamžiku
blesky nesmírných rozměrů rvaly tyto hrozivé
čalouny a zažíhaly obzor sálající elektřinou. Očine
mohlysuésti lesku tohoto nepřestávajícíhoblýskání ;
námořníci zavírali svá. víčka, by ničeho neviděli.
Vzduch jakoby byl v plamenech; žebroví úpělo
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pod otřesy, vlnobitím způsobenými; v každém
okamžiku myslelo se, že se ta neb ona loď roz:
lomí a bude propastí pohlcena. Krvavá barva
oblakův odrážela se_růžovým zbarvením v moři,
jež „zdálo se býti krví a v němž to vřelo jako
v kotli nad ohněm. Nikdy nevidělo se nebe- tak
odstrašujíCí tvářnosti; jednoho dne a jedné noci
planulo jako pec.“ Po čtyřiadvacet hodin dýchali
oheň. Kulovité blesky, jichž záření trvalo několik
vteřin, sledovaly bez přestávky; tak horko bylo
u jich ohniště,že v každém okamžiku, bez ohledu
na svou zemdlenost, admirál vstával s lože, aby
viděl, zda stožáry a plachty se nevzňaly.

„A přece to nebylo celé nebeZpečí.
Blesky, nahromaděné ve výšinách atmosféry—,

každým okamžikem se vybíjely; oheň s nebe
padal často kolem lodí, jež odděleny a skryty
v pohyblivých propastech moře navzájem se již,
neviděly. Když hrom poblíž buráeel, každá loď
myslela, že sousední všemi dělypálí, dovolávajíc
se pomoci v okamžiku, kdy se potápěla. T_ento
žár ani v noci se nezmenšoval; Fosforescence
vln _ajiskry, jež trySkaly každým přibojem moře,

udržovaly mdlý svit, blednou'cí každou minutou.
před prudkým zazářením blesků.

Uprostřed řáděnípřírody déšťpadal ve velkých
kapkách dravým \lijákem. Ten konečně převládl;
zhasil blesky, ručejemi vrhaje své spoustyn Padal
bez přestávky a „tak hustý, že se zdálo, jakoby
se lil z plných dž_bánů“.Tak to pokračovaloosm,
dní. V období tom voda nebeská nepřestávala
padati._ „Nemožno\ to pojmenovati deštěm, bylo
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to jako druhá potopa.—Mužstvo bylo tolikznaveno,
že si přáli smrti, by byli osvobozeni od tolikerěho
zla.“ Vysílen utrpením, jež mu působily tyto
ustavičně trampoty, otec Alexander podlehl ná
sledkům mdloby. A tak první kněz," který za

—hynul v těchto oblastech oceánu v unavách
apoštolátu, byl františkán. Slavné prvotiny takové
smrti byly přisouzeny řádu seraíickému.

Po čas těchto pelagickýgh bouří jedna z lodí
byla zanesena do dálky. Podařilo se jí spustiti
kotvy a zachytiti se; avšak náraz větru urval
velký člun důstojníků, a aby nezahynuli, museli
spěšně přeříznouti lano. Po tři dny byli hříčkou
vln. Uprostřed těchto křečí přírody plavci trpěli
mořskou. nemocí. Nevyspalost, únava. a_ strach
konečně uvrhly-je vtchmurnou sklíčenost. „Lodě
již ztratily dvakráte bárk'y, kotvy, lana; byly
puklě a neměly již plachet.“ Ztroskot'ání stalo se
nevyhnutelny'm důsledkem těchto poruch. Jediná
'věc překvapuje: totiž to, že tyto stavby, na nichž
nebyli jisti ani na moři pokojném, vzdorovaly
tak leuho tak neobyčejněmuzmítání.

Přece však přestoto víření v ovzduší a přes
tyto veliké hněvy Oceánu, 'p'o.tolika nebezpečích
“největší nebezpečí dosud čekalo; neobyčejná
zkouška byla uchována těmto neštastníkům.

V úterý dne 1.3 prosince 1502 zatím co
admirál zápasil se smrtí na jsvém__bolestněm
lůžku, srdcervoucí nářek, vyšedší z jedné lodě,
byl skoro ihned opakován ostatními, Tento po
křik zoufalství“ zalehl až do duše dokonáva-jícího.
Zachvěl se a otevřel oči.
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Cosi děsuplného událo se na dohledu,
V.jistém bodě prostoru, zmítaném krouživým

pohybem, moře, vydmuvši se všemi vlnami, jež
přitáhlo- k tomuto středisku, pozvedlo se jako.
jediná bora, zatím co černá mračna, sestupujíce
v převráceném kuželi, prodloužila se k mořskému
víru,- jenž se tyčil. obvějivě vzhůru, jakoby _se
snažil s _ním se spojiti. Tyto dvě obludy moře.a
ovzduší Sjednotily se—najednbu v strašném objetí
a propletly se v podobě otáčejícího se X. Byla.
to, jak praví dějepisec Saint-Domingu, „jedna
z těch smrští mořských, \ jež námořníci jmenují
fronks, jež tehdy znali tak málo a jež od té
doby tolik lodí pohroužily“. Ostrý sykot před.
cházel osudné síle, jež hnala k lodím tohoto
strašáka, tehdy bez jména v našem jazyku. Tento
druh smrště jest nejděsnějším zjevem oné pekelné
bouře, již na východě dali “11116110samého ducha
..zla: tyfon. Běda korábům, jež—se s ním setkají
na své pouti!

Na křik úzkosti, který zasáhl jeho 'srdce,
velikán opět nabyl života.-Před hrozivou blízkostí.
zkázy preboůzí se, jeho předešlé.státnost se vrat:!
a on vychází ze-své kabiny, by změřilzprvu ne
bezpečí. I on patří na strašlivý Sloup, který se—
přibližuje. Moře bylo přitaženo k nebi. Proti
tomuto neznámému zjevu neviděl pražádnjébo
prostředku: všecko plavecké umění bylo marne
a bezmocno; ostatně vždyt nebylo již nikCJho,
kdo. by dovedl loď říditi. _

Kolumbus, ctitel Slova, ihned podezříval,
v tomto strašném rozvinutí brutálních sil pří
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rody jakýsi satansky úskok. Nemohl "zaklínati
mocnosti vzduchu dle ritů církve; bál se, aby
se nedotkl kněžských prav. Avšak vzpomněl
si, že jest vůdcem křesťanské výpravy, že jeho
účel“ jest 'svatý, i chtěl po svém způsobu při
nutiti ducha temnot, by mu s cesty uhnul. Dal
rozžehnoutl v lodních světlarnachpožehnané svíce
a vztýčiti královskou korouhev výpravy, opasal
se mečem na provaz/svatého Františka, vzal do
svých rukou knihu evangelií, a stoje tváří :proti
smršti, kterase přibližovala, mohutným hlasem,

'by' bouři přehlušil, předčítal jí vznesena slova,
jimiž počíná čtení milovaného učedníka svatého
Jana, adoptovaného syna Panny.

A tu pro toto božské Slovo, našeho Spasitele,
jehož rozkazem utišeny větry. iŽv'lny,Krištof Ko
lumbus velitelsky přikazuje“'smršti, by ušetřila
_ty,kteří, stavše se dítkami Boha, vyp'ravili'se,
by zanesli kříž do končin národů, a kteří plují
ve „třikrát svatém jménu Trojice. Potóm, ta siv
meč svůj, pln vroucí ví—r-y'.protínal vzduch ostřím
ocele % způsobé znamení křížea opisoval kolem
sebe ostrý kruh, jakoby skutečné roztínal smršť.
A me, 6 zázraku! smí—št,která. spěla k lodím,
vlekem s sebou černy klokot vln, uhnula kosmo,
oklikou prošla mezi loděmi, polo potapenými
vlnami, vzdálila se ječíc, přervaná, a' zmizela
v bouřlivém “zmítaní nesmírných planí atlan
tických. „.\!
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I.

Jakmile smršt zmizela, moře ztlumilo, svou
Zběsilost, vlny se Zkonejšily, poznenahlu oceán.
jakoby se vybouřil ze' svého hněvu; větry se
ztišily a nastal jakž takž pokoj.

Námořníci,většinou nemocní, byli jako sbiti;
nebyli schopni žádne lodní obsluhy. Pozoruje.
tyto práce, tyto- otřesy, tyto únavy, jimž žádná
tělesná. soustava nedovedla by vzdorovati, Herrera
považuje toto utišení za čin božského milosrden
ství; Praví zřejmě, že Bůh .jim je udělil,_aby,jich:
zachránil při“životě. Toto bezvětří poskytlo_jim_
spasného odpocinku. Avšak k osvěžení “svých _sil
měli pouze zkažené &.nedostatečné potraviny.

Ačkoliv vzduch se uklidnil, jasnost nebe s_e
neobjevovala. Obzo'ry' stále byly zachmuřeny.
Sinav'ý den plížil se po zelenavé pláni vln, z níž
sem a tam vynořila .se černá. ploutev žraloka.
Brzy, jakoby byli pozvání k jisté kořisti, tito
tygři oceánu, obyčejně osamoceně žijící, objevili
se v takovém množství kolem lodí; že jejich sběh
zdál se lodníkům zlóvěstným znamením. Avšak
admirál nadchnul své důstojníky k opětné zmu
žilosti. Protože se jim nedostávalo čerstvých
zásob, nasadili jako vnadidlo kousky zkaženého
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masa nebo i_hadřlky červeného sukna na háky"a
tak nejednoho z těchto dotčrných tuláků chytili.

Nechť maso těchto ohavnych oblud bylo sebe
odpornější, přece hladem donuceni, velmi si na
něm pochutnávali; neboťpo osmi měsících, jež
ztravili na moři, a po všech nepohodach, jichž za—
kusili, jejich zasoby masa uzeného a nasoleného
byly porušeny; jejich mouka, ztuchlá vlhkostí,
hemžila se červy. Jejich suchary byly tolik po—
kryty plesnivinou, —-žemužstvo nemohlo se roz
h'odnouti, by z nich jedlo polévku, ,;pro přilišné
množství červů, kteří z nich“ vylézali a kteří
plovali mezi kousky ve vařící vodě“. Jedni jedli
zavlrajíce oči, aby se vnitřnosti méně obracely,
jiní čekali až na nec, aby neviděli. shnilé potravy,
k níž byli. odkázaní. Admiral přes své bole'Sti a
svou nemoc „nečastoval se lépe než nejposled

nější lodn'ík“. '
V“sebotu 17. prosince vepluli do _jakéhosi

přístavu "úzkého a'dlouhého, vedle něhož spatřili
vesnici, sestrojenou na stromech. Tito Indiáni
budovali takto své příbytky _proto, aby se vy
stříbali nočních přepadenl,_neboť pravě válčili se
svymi sousedy. Eskadra odpočinula si zde celé
tři dny.

V úterý vít-r zdál se přižnivým, i rozpjali
plachty spravené a pustili \se na moře. Sotva
však ocitli se na širé hladině, jiny' víti:_.zuřivě
se rozpoutal a přinutil je, by se uchýlili do sou
sedního přístavua tam čekali na lepší počas-í.
Svedení “byvšezdanlivýmkl'idem, vypluli čtvrtého
“dne 8 dobrý-m větrem; avšak ten změnil se po
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několika mílích. Jeho prudkost byla taková, že
nebylo možno mu odporov'ati'. Přes veškero úsilí
lodníků, kteří tentokráte mermomocí chtěli moř_e
překonati; bylo nutno uchýliti se do záteky, v níž
na štěstí našli dobré kotviště..Tesaři a ucpavači
přistoupili hnedle k dílu. Opravili;Galic-iena a.
ucpali průduchy, jimiž voda drala-se do druhých
lodí. Zaopatřili si jistě množství'rýže a obnovili
'vodu v sudech,

V tomto místě přistihl čtyři tyto lodě nový rok.
\ Dne 3. ledna- 1508 přes déšť a vítr opačného

směru eskadra; pokusila se o to, by nastoupila
cestu. Napnuvši všemožně síly, dostala se dne
6. ledna, v den sv; Králů, do proudu, který ad
miral na počest zjevení Páně nazval Be-tlem
(zkráceně říká.se Belen). Domorodcijej jmenovali
J ebra Byl vzdálen toliko jednu míli od Veragy,
země to se zlatými _doly.Vzdálenost od Krásného
přístavu k Veraze obnáší asi třicet mil. By tam
dospěli, bylo- třeba skoro jednoho měsíce úsilí a.
trampot.,

Na památku těchto neslýchaných překážek
admirál pojmenoval tuto část pevniny Pobřeží
Protivenství.

Vyslal oddíl mužstva, by prozkoumal řeku
Veragu. Avšak nenalezli v ní dosti vody, zatím
co proud Belen měl čtyři “ramena při ústí. Tam
tedy zakotvil. Admiral s dobrou se poradil,—že
nevyplul, nebot o den později nebyl by mohl již
vkročiti. Sám to dosvědčuje: „V den Zjevení
Páně připlul jsem do Veragy, nemoha již dále.
Tam náš Pán dovolil, bych nalezl proud a dobrý
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přístav; vnikl jsem.tam s velkou námahou a dne
následujícího bouře znovu se rozzuřila. Kdybych
se byl opozdil na širém moři, nebyl bych se sem
dostal.“

Na březích Belenu jakési městečko jalo se
zbrojiti, jakmile cizince spatřilo. Obyvatelé strojili
se, že zabrání, by přistáli. Avšak bývalý p'anoš
Kolumbův, Diego Mendez, který. uměl poněkud
indiánsky, dal jim na srozuměnou, že přišli proto,
by vyměnili zboží. Tehdy se uspokojili a vyměnili
"pět zlatých zrcadel za evropské drobnůstky.

12. ledna Adelantado s čluny dospěl po řece
Veraga až k sídlu vládce této krajiny, jenž honosil
s_e titulem „kvibián“. Shledání bylo přátelské.
Kvibián-daroval zlaté klenoty, jež měl při sobě,
.a přijal dary, jimž přis'uzoval velkou cenu. Opustili
se vzájemně spokojeni. Nazejtří zvědavost při
vedla kvibiána :do kotviště belenského. Admirál
přijal jej s velkou okázalosti a“ provedl ho po
lodích. Kvibián dorozumíval se s ním znameními.
Jeho lidé vyměňovali zlatá zrcadla za rolničky.
Náhle jakoby něj'aké podezřeníprolétlo mu duchem,
odešel dosti rychle.

Od 6. ledna až do 14. února déšť.padal bez
přestávky.

Přece však Adelantado, nedbaje prudkého
“deště, v čele sedmdešáti mužů hlouběji vnikl do
vnitrozemí, Nazejtří ve vzdálenosti jedné míle
nalezli zlaté rudy -na povrchu půdy. Vůd'cové

—zavedše Adelantada na velmi vysokou horu:
ukázali mu krajiny, jež se prostíraly do nedo
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hledně vzdálenosti, a ujistili ho, že v celé této
oblasti jsou zlaté doly.

Touto vycházkou dokázalo se, že nejbohatším
územím zlatonosným jest Veraga. '

Protože stav lodí nedovoloval a_dmirálovi,by
na“ této výpravě vyhledal úžiny, rozhodl se, že
založí na tomto místě vojenské stanoviště, jež by
bylo zároveň střediskem pro vývoz zlata, zatím
co sám odebral by se přímo do Kastilie hledat
posil a zásob. Udělil mnohé dary kvibiánovi,
aby se příliš záby neurazil tímto usídlením v jeho
zemích. Vyvolil vyvýšené místo poblíž proudu,
jeden kilometr od ústí. Ctyřiadvacet mužů bylo
tam vyloděno pod velením Adelantadovm; ijali
se stavěti dřevěné domy, sestrojili pevně velké
skladiště, by tam zavřeli zásoby potravin, vojenská
náčiní, zbraně a děla. Admirál zanechal jim Ga
liciena, pokud možno zásobeněbo potřebami
k rybolovu; potom seohystal k=odjezdu.\:

II.

Zatím kvibián, vida, že_0pravdu jakási osada
byla. založena na jeho území, rozhodl se, že zne
nadání udeří na tyto cizince a _spáli jim jejich

lodě.Aby zakryl svě úmysly, shromažďoval vojska
tak, by se zdálo, že bojovati bude s kasikem
Kobravou, s nímž právě mnohe šarvátky svedl,
až i do stehna raněn byl. Zatím co."připravoval
svůj útok před očima bezstarostnych Španělů,
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s palubySvatého Jakuba PaloSkěho muž
jistý pozoroval bedlivě pochody domorodců.

Tento muž přílišnou měrou súčastnil 'se vý
pravy, než abychom se zde o něm nez'mínili, jak
toho jeho odvaha a jeho ctnosti zasluhují: Byl
ze Segury a jmenoval se Diego Mendez. Od po
čátku obdiv připoutal jej k osobě Kolumbově;
:dobrovolně stal se jeho služebníkem. Doprovázel
ho _najeho první výpravě, stal se jedním “zjeho
panošů, a v_této hodnosti sledoval ho na druhé
i třetí'cestě. Admirál poznav jeho zásluhy, jmenoval
jej-\vrchním tajemníkem eskadry a umístil ho na
loď Svatého Jakuba Paloskěho, by tam
čelil neschopnosti kapitána Františka de Porrasa.
* Diego Mendez vyhledal admirála &.pravil mu:
„Pane, tito lidé, kteří se zde shromažďují pod
záminkou války, praví, že se chtějí spojiti s bojov
.níky z Veragy, by vytrhli proti Indiánům Kobravy
Auriry. Myslím, že naopak hodlají“ _spáliti naše
lodě a nás všechny povražditi.“ Admirál uložil
Diegovi MendezOvi,by bděl nad Indiány. Ten pak,
aniž by propásl jediného okamžiku, vyzbrojil člun
a.“vesloval podél. pobřeží Věragy, by poznal ne—
přátelský tábor. N'epostoupil ani půl míle, když
našel .vícenež tisíc bojovníků, dobře zásobených
potravinami a nápoji, Přistál' k. nim, a vyskočiv
na- souši, vstoupil "mezi ně. Nabídl jim,. že půjde
s nimi do války se svou kocábkou. Odmítli tuto
nabídku, řkouce, že jest 'to zbytečn'o. Vstoupil
tedy opět do člunu a po celou noc je pozoroval.
"Právě této noci bylo umluveno, že provedou svůj
plán. Vidouce, že jsou objeveni, rozhodli se obrátiti

Krištof Kolumbus. 27



se k Veraze, zatím co neohrožený Mendez obrátil
se ke Kapitánu, by tam podal své zprávy.
„Vypravoval jsem“, praví, „Jeho Urozenosti, co
se stalo; ocenil to neskonale“

Povzbuzen tímto prvním úspěchem a'díky
Kolumbovými, jehOž souhlas byl 'pro něho nad
jakoukoliv cenu, statečný Diego,_Mendez nabídl
se, že je půjde vyslídit do jejich tábora. To byl
vrchol oddanosti a neohroženosti. Nicméně, když
vymýšlel válečnou lest, bylo mu třeba vzíti s sebou
společníka; hledal a šťastně jej nalezl. Ničemu
se tolik nedaří jako smělosti. Mladý námořní
kadet Éiskajky, Rodrigo de Escobar, chtěl se
podniku toho súčastníti

Na cestě“ Diego Mendez potkal dva čluny
cizích Indiánů; od těch se dověděl, že plán
zmatený jeho přítomností, má býti proveden ve
dvou dnech za _dobynoční. Prosil jich, aby ho do
vedli pomocí množství hraček až do Veragy ve
svých člunech. Sráželi ho s takového úmyslu,
protože byli jisti, že bude hned na první setkání
zavražděn i se svým společníkem. Dary dosáhl
přece toho, že byl zavezen k hlavní vesnici.

Bojovníci kvibiánovi zatarasili cestu k pří
bytku svého vůdce. Diego Mendez předstíral, že
přichází jakožto chirurg, by vyléčil jeho poranění;
a nabídnuv ještě dary, byl vpuštěn.

Příbytek kvibiánův, postavený na náhorní
planině, zaujímal střed náměstí, ozdobeněho třemi
sty hlavami poražených. Ačkoliv přišel náhle syn
kvibiánův, obklopený válečníky, Diego Mendez
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dovedl uhájiti svého místa“a vzdáliti se bez jakého
koliv ublížení.

Na základě toho, co vyzkoumal, uvěznění
kvibiánovo bylo rozhodnuto. Adelantado, vzav
s sebou osmdesát“ múžů, sám se odhodlal, že to
provede.

Kvibián, velmi obratně. bez prolití krve jat
byv s padesati nejpřednějšími z jeho příbytku,
svěřen byl stráži prvního důstojníka, muže to
postavy herkulovské. Když Adelantado napomínal
k bdělosti, chlubivě týž odvětil, že za _svého za—
jatce ručí, a nechť pry' mu vous chlup za chlupem
vytrhají, jestli mu unikne. Na to pevně svázaného
kvibiána zavlekl do člunu, připoutal ho k jakési
lavici a vyplul k loděm, protože noc/nastávala.
Kvibian naříkal' si na svá. pouta, že se mu příliš
zatínají do těla. Juan Sanchez pod svou drsnou
kůží "nebyl úplně zbaven lidského srdCe': uvolnil
provaz, jímž byl Indián přivazán k lavici veslařské,
spokojuje: se tím, že ho sám držel ve své ruce.
»Použ'ivokamžiku, kdy námořník obrátil se v jinou
stranu, kvibián vymrštil se prudkým- skokem,
padl jako kamen do moře a zmizel Juan Sanches,
stržen byv prudkým'trhnutím, pustil provaz proti
své vůli. Kvibian', zvyklý plovati pod vlnami,
unikl, aniž bylo možno v temnétě rozpoznati, na
kterém místě vystoupil.

Admirál, kotvící na míli od ústí, _čekal na
příznivý vítr, by se vydal přímo na Espaňolu,
odkudž chtěl poslati malé posádce posily a zasoby
před svým odjezdem do Kastilie. Po ten čas

27.
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_kvibián, vyšedší -'z "yln ? oné" noci; jako aliěáťor,
Vplížil se do přibýtků vzdálených od, jeho_lidu'_
a. všude .rozněcoval- “nenávist svýqh' bojovníků
proti cizincům.



KAPITOBA PÁTÁ.

I.,

Dne 6. dubna, když admirál se strojil k od
jezdu, skoro šedesát mužů malé posádky ode
bralo .se na bárce Galiciena do kotviště lodí,
by dali své poslední„ s Bohem“ svym soudruhům.
Kolumbus nařídil, by se obnovily zásoby vody
a by se vzalodříví.Velkábárka.Kapitánova od
plula. za. osobního vedení kapitána vlájky', ;stateě
něho Diega. Tristana.. Tři lednici a. dva. plavěíci
veslovali. Mistr bednářsky Juan Noya., jakož i
dva ucpavaěi měli naplňovati soudky &dbáti na.
ostatní nářadílodniCkě.Dva.jiní námořníci a.mistr
dělostřele'c Matteo jedině byli-ozbrojeni Zatím có

'bárká. plula k ústí proudu, do něhóžhodlala. se
dostati až vmístech, kde_vodá-sladká nebyla.by
již směšována. s vodou mořskbu, dvacet mužů
pozůstalých s Adelant'adem bylo rozptýlena; jedni
\na břehuřeky, jiní s Diegem Mendezem mezi
barálw

_Kvibián, těže z-_oka.m'žitěho_oslabení posádky,
dal obklíčiti Indiány tábor Španělů. „Bylo jich
více než čtyři sta., ozbrojených šípy &kyji.“ Zne
nadání propukli vě-velky 'pokřik, za chvíli Opět
a.brzy po třetí. Tímto křikem na štěstí upozornili
Kastilany, že zavčas mohli se chapiti svych zbraní.
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Útok počínal mraěnem šípův a oštěpů. V prvním
okamžiku pět nebo šest Španělů padlo raněných
vedle chýží a lodní mistr Galiciena Alonzo
Ramon zůstal na _místě mrtev. Povzbuzeni tímto
úspěchem, nejudatnější Indiáni, opovrhujíce meta
cími kopími, vrhli se kyji na hrstku cizinců,
o jejichž zdatnosti nebyli , dosud přesvědčeni.
„Avšak žádný z těch se nevrátil, jak praví jeden
z hlavních účastníků toho/ boje, protože našimi
meči zutínali. jsme jim ruce a nohy a pobili jsme
je.“ Tím devatenáct bojovníků padlo uprostřed
Španělů. .Tato ztráta hrůzou "naplnila ostatní, jež
Adelantado, ozbrojen k0pím, zuřivě pronásledoval,
ač sám byl šípem zraněn—,.VOjsko indiánské
uchýlilo se _doiesů,odkudž bez úspěchu metalo “šípy.

Poraněním sedm-i lodník'ů ztenčilo se oddělení
na třináct mužů, Adelantado povzbudil tuto hrstku
k statečnosti; Pouze jeden bojovník,. zmatený
strachem, Opustil své stanoviště a utíkal,_seč mu
nohy stačily.- 'Dieg6 Mendez, zpozorova'v jej,“volal "
naň, poručil, 'by se vrátil, avšak. marně. Uprchlík.
odpověděl, stále utíkaje, že chce za'chrániti svůj
život. Sběh tento, prchající “předtváři. nepřítele,
nebyl Španěl: byl to Lombard, jménem Bastiano,

Mezitímb'árkaKa pit á n ov a připlulakmístu
boje. Všichni Španělé dovolávali ' se její pomocí.
Avšak DiegoTristan, otrok své instrukce, nechtěl
za nic přistáti; bál se, by jeho krajané, vrhnouce
„se najednou do bárky, v níž sudy nebylý'uloženy,
nepřekotili jí, a tím snad ztrátu admirála neza
vinili. Měl odvahu vzdorovati prosbám nižšího
důstojnictVa, zůstati divákem boje, který znOvu

[



se rozpoutával. Indiáni znovu opustili lesy a
domnívali se, že tentokráte jistotně podaří se jim
vyhubiti až do posledního muže tyto cizince.
Avšak Kastilani, roz“ohněniAdelantadem a Diegem
Mendezem, zahnali. je s takovou prudkostí, že
utekli do svých skrýší, aniž by se odvážili za
dne k novému útoku._ Tato zastávka trvala tři
hodiny.

Adelantado mohl po tu dobu poněkud opatřiti
své poranění.

Diego Mendez, který znal indiánské úskoky,
uponrnil kapitána Diega Tristana na nebezpečí,
,jemuž spěchal v ústrety svou plavbou proti proudu;
bojovníci, dosud pospolu, skrytí v trávě příbřežní,
číhali na každý pohyb jejich a ínohli jepojednou
obklopiti svými čluny. Kapitán chtěl však stůj
co stůj provésti přijaté rozkazy. Pokračoval sta
tečně v plavbě, snaže se dosíci místa, kde voda
říční, dokonale sladká, pohodlně mohla býti na

__čerpána. Arciť tam také oba břehy se více. při
bližovaly. Zatím co se strojili sestoupiti, zvuk
-_ulit.zalétl k nim z—hloubk—ylesů.

Brzy spatřili, kterak ze všech choboíů a
záklik řeky vyrojily “se čluny, až dosud skryté
pod 'nízkými větvemi; na. každém tři Indiániz"
jeden veslař a dva lučištníci, opatření šípy a.
oštěpy metacími. V okamžiku bárka byla. ob
klíčena. A zároveň z břehu, zakrytého zrakům
hustým bylinstvem, jen to šípy pršelo. Španělé
byli skoro všichni najednou zasažení. Barka měla
pouze tři muže ozbrojené. Tento nenadálý útok,
tehto děsný křik, toto bezpočetné množství ne
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přátel jakoby“ je o.hí-omilo. Diego Tristan je po
vzbuzoval k boji a to, ač sám, raněn, s klidem
podivuhodným. Nepozbyl ani na okamžik mysli,
jako pravý hrdina své povinnosti; avšak kapí
jedno zastihlo ho do pravého oka a proniklo do
hlavy: padl okamžitě mrtev. Bečvář Juan Noya;
'dostav se na okraj bárky, spadLsch'válně do řeky.
Plovaje pod vodou, unikl a dospěv až do tábora
španělského, vypravoval o pohromě. Tato zpráva
způsóbila tam zrovna zděšení. Kastilci, vidouCe
se v tak malém počtu a skoro všichni zraněni,
obklopeni národy krutě nemilosrdnými, vrhli se
na loď a chtěli utéci, aniž by otom byli Zpravili
Adelantada, jehož neústupnost dobřeznali. Ayšak
voda nebyla dosti vysoko; nemohli dostati z řeky
Galici ena a tak nuceni bylivrátiti se na první
nebezpečné stanoviště.

K večeručlun Galiciena vrátil se s muži,
kteříbyli se rozloučiti s loděmi.Ráno dne zítřejšího
pokusili se aspoň 8 bárkou dostati še ]: admirálovi,
by jim přispělna pomoc, n'eb aby'je přeplavilna
lodě. Avšak rózbouřenémořejim vtom zabránilo:
K dovršení .žármutku tok řeky přinesl jim
na oči mrtvoly nešťastných spolukrajanů, jež
“divoši krutě- .zohavili. Přivábeni hnilobou, tak
chvatnou v tomto podnebí,“již havrani a žraví a.
smrdutí 'Supi zatínali své drápy do těchto zne
tvořených zbytků, mávajíce křídly a křiěíce
radostně \nad takovou hostinou.

Indiáni, jásajíce nad tím, že se zmocnili .bárky,
znovu podnikli útok na španělské ležení. Husté
rostlinstvo, které je; oklopovalo, dovolilo jim při-



blížiti se, aniž by byli Spatřeni, a dráždili je každou
chvíli svymi ulitami, bubny dřevěnými, svým
sveřepym křikem. Bez ustání udržovali cizince
v“ bdělosti, by je, unavili', Adelantado, aby od
pomohl takovým nevýhodám, připravil stanoviště
na odkryté vyvýšenině, kde z prken, země a.sudů
zřídil jakousi redutu. Do prostřed dal zásoby a
střelivo. Dva falk'onety (menší děla)' mosazné
v“ dobrém “stavu byly obráceny ve dvě strany
nejvíce ohrožené a několik. výstřelův udrželo ne
přítele v uctivě vzdálenosti. Nicméně „Španělé
byli takřka i v tomto ústraní- zataraseni.»

II.

Ádmirál zatím zakoušel smrtelně úzkosti.
Od šesti dní očekával návrat b_árkya nic se ne
objevovalo. Tuše nějak-ě neštěstí, mnohokráte
odeslal člun dobře ozbrojený, by Jivyhledala by

"se pokusil přinésti z tábora Zprávy. Avšak vždy
'pmdkOSt vlnobití při ústí,. zabránila bárce, by se
dostala dále ku předu, a sama jen s “velkým
nebezpečímdostala se ke Kapitámovi zpět.

Přece však doufalose ještě,-že k vůli padesáti
zajatcům, střeženym “jako rukojmí na lodi Sva
teho Jakuba P'aloskěho, domorodcidosud
neútočili na tábor španělský.. Každěho večera
zavírali Indiány do _mezipalubí; palubní otvor byl
zamykán visacím zámkem a-z obezřelosti lodníci
léhali ještě na padák. Jednoho večera však, místo



aby uzamkli dveře, spokojili se prostým uložením
nad otvor. Indiáni zpozorovavše to, na umluvené

r_znamení svorným úsilím svých ramen pozvedli
náhle padák, překotili spáče a vrhli se většinou
do vln.

.Nepokoj tímto útěkem vzrostl; nicméně pří
klad zajatců, nedbajících nebezpečí vln, nadchnul
některé námořníky k udatnosti. \

První lodník B_iskajky, Pedro de Ledesma
z přístavu sevillského, -nabídl se, "že dojde po
zemi, jestli admirál ho dá dopraviti v člunu až
k příboji říčnímu, kde by se- počkalo na jeho
návrat Díky jeho silným svalům, jeho mohut-'
nosti dýchacích ústrojů, podporován zvyklostí na
moři,dostal se .k' břehu a z nenadání objevil se
v tábořišti španělském, Byl přijat se šílenou
radostí jako..osvoboditel. Sdělili mu neblahý boj;
dne 6.. dubna, o'snd kapitána Diega Tristana, zni.
čení bárky' a jejího mužstva. Viděl Juana Noya,
svého krajana, který sám unikl tomutonebezpečí.
Všichni kladli mu na srdce, by prosil admirála,-,
by je přepravil, volajíce Boha za svědka, že jestli
je nechá na“ tomto prokletěgn břehu, vyplní-í na
pološhnilěm Galiciu-enu a vydají se na milost
a nemilost _vlnám spíše než aby padli živí do
rukou divochůf kteří jim strojili děsná muka.

Pedro de Ledesma vypravil se s poselstvím
Adelantadovým. Rozbouřen'ými vlnami dosáhl,
člunu a \byl přiveden k admirálovi, který “=- _by
odměnil tuto příkladnou odvahu —-bez odkladu
povýšil ho do stavu důstojnického.»!



KAPITObA ŠESTÁ

I.

Zpravou'Pedra de Ledesmy ocitl se Kolumbus
v trapných rozpacích. Věděl teď, kterak" jeho.“lidé
na zemi vydání jsou nebezpečí, aniž by jim
mohl pomoci. Viděl v duchu svého raněného
bratra, majícího pod svými rozkazy družinu „již
smrtí prořídlou, zoufalou, hotovou ke vzpouře. a
obklíčenou davem zuřivých divochůl

Tři-ledě s opotřebovanými lany vlekly skoro
všechny_za sebou své kotvy. soudil, že jsouce
děravé a _propouštějíce vedu 'hrčky, „nebudou moci
vzdorovati novému útokuvbouře. Mužstvo se od

“dávalo svým chmurným přégltuchám.A Kolumbus
sam-v nejvyšším stupni. s_výóhbolestí,.by—lstižen
těžkou horečkou. _ Moře. rozbouřené a nebo za
mračene trvaly ve své"nemilostivosti, ze všech
tvari zírala úzkost“'a beznadějnost. Viděl kolem
sebe—"plakativřelými slzami kapitany, 'dokonale'
na mysli; pokleslé.

Uprostřed této opuštěnosti a tohoto hoře Ko
lumbus s úsilím vyšplhal se k stožarnímu koši
a rozhlížel se, zda by nespatřil někde- v dálce
spasné znamení.- Obratil se ku čtyřem úhlům
obzoru, volaje větry ku pomoci. Avšak truchlivy
příboj dmoucího se-moře .jedině odpovídal !: jeho
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hlasu. Tu povoluje útlaku svého smutku, klesl
na dno koše, jako druhdy prorok-, který sohoulen,
pod jalóvcem pouště,“prosil s duší přesycenou,
by ho Pán vzal se světa. Nicméně Kolumbus
nereptal a nevyjádřil žádného přání. Jeho. zma
latnělost “byla. příliš velika, než' aby si mohl
slovy uleviti. v-Úpělpouze _ve, svém nitru, a. ani
si toho neuvědOmiv, přešel z bdění do spanku;
myšlení jeho však tím přerušeno nebylo. Hoře
obkličovalo jeho duši uspalou, když najednou
rozpoznal „soucitny _hlas“, jehož slova pokusíme
se Opakovati s úzkostlivou věrností, ačkoliv po
chybujeme, že podáme “výraz a vroienou' velikost
ducha španělského.
. Hlas tenmu pravil:

.„O nesmyslný!—lenivý k víře a službě svého
Boha, Boha všech! Což učinil více pro Mojžíše
nebo pro Davida, svého Služebníka? Od tvého na
rozen'í stale všemožnou péčí tě zahrnoval;když

'jsi deepěl k' věku, .v němž úmysly se ustalujíj
rozezvučelo jmeno tvoje podivuhodně na zemi.
Indy, tuto velikou částku světa, dal ti za vlastní;
roz'dělovaljsi je, jak se ti zlíbilo;"na tebe pře
nesl svou moč nad mm:. Dal ti klíče k branám
oceánu, “až do té doby zavřeným řetězy tak Bil
ným'i! 'Poslušn'i byli-mužové tvych rozkazů v ne
zm'ěrných “těch končinách a slavná. pověst nesla.
se o tobě křesťanstvem! "Očučinil více pro národ
israelský, když jej vyvaděl z Egypta? A pro Davida,
jenž z prostého pastýře stal se krá-lem Judey?
Vejdi v sebe a poznej konečně _svě poblóuzení; _
milosrdenství Páně jest 'ne'konečno;_tvoje staroba
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nebude překážkou velkým věcem, jež máš pro
vésti. Pán třímá ve svých rukou přečetná a velmi
veliká dědictví. Nepíekročil—ližAbraham stý rok,
když zplodil Izáka? a byla Sara mladá? Domáháš
se pomoci nejisté; odpověz, kdo tě tolik a."tak
čašto zarmoutil? Bůh nebo svět? Bůh neruší.,vý
sa'_d .a. slibů, jimiž člověka poděluje, .a—když
jednou službu již prokázal, neřekne, že- nebyly
úmysly jeho sledovány, že tomu'. rozuměl jiným
způsobem, a. neukládá mučednictví, jež by mohlo
býti za násilí považováno. Doslovně vše provádí;
c_oslibuje, plni a. ještě pomůže. Není-liž to jeho
.obyčejem? Viz, co Stvořitel tvůj uěmil pro tebe
a co činí se všemi. Ukaž nyní odměnu úuav a
nebezpečí, jež jsi vytrpěl slouže jiným.“

„Byljsem“ , praví Kolumbus, „jako polomrtev
slyše __všeto , avšak nemohl. jsem nalézti žádné
odpovědi na slova tak pravdivá, nemohl jsem,
“nežplakati nad svými chybami. _Ten',jenž ke
mně mluvil,necht to byl kdokoliv, ukončil
těmito slovy: ,Neboj se, důvěřuj; všechny .tyto
utrapy .a.p_rotivenství vepsány jsou _.na.mMOr
„& nikoliv bez příčiny.- "

Zde se 'zastavujeme.
Obdivem Mkládúe své péro. Pfepisujíce.

tyto vyrazy, jež sám Kolumbus prostě zaznamenal;
jsme jati nevysvětlitelnou úctou. —Vnoci tohoto
vidění září jakýsi odlesk s Horebu nebo Sinaje.
Ba jako bychom slyšeli tajemnou swomluvu,

..která ospravedlňuje Prozřetelnost v očích „jejího
poslance. Vypravování teto nebeské útěchy, jež
se děje ve vznešených otázkách, v odkrývání
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skrytých zahybů srdce, jest 'nad jakekoliv moderní
přirovnani. Dlužno vystoupiti k cedrům libanským,
vejíti pod palmy proroků, hledati v posvátné poesii
Jordánu, bychom našli výmluvnost tak mohutné
energie a tak mužně velikósti. Kdo kdy uslyšel
na moři slova takové veleby'P' Možno si před
staviti jazyk povznešenosti slavnostnější a jedno—
duchosti důstojnější? _

Jakmile Kolumbus ze“své zmalatnělosti se
probudil, cítil se posilněn. Avšak počasí se ne"
vybralo.

Po devět dní trvalo moře ve svém, vzdoru.
Konečně se upokojilo. V čase tom věrný“ Diego
Mendez ve své hodnosti vrchního sekretáře lod'
stvaa námořníhokomisaře sosnoval plan, kterak
_připojitise„pokud možno nejdříve k admirálovi
a při -tom obětovati co nejméně 'věcí.__Ctyři„dni
stravil tím, že z bezcenných plachet-Galiciena
nadělal pytlů, do nichž zašil zbyle suchary-',potom
se zmocnil dvou “indiánských“ člunů, :pevně' je.
spojil bidly, sestrojil z prken jakousi palubu, na.
níž ,přeplavil prach, suchary, nářadí a—vyměněná
předměty, dal připojiti lany "ktéto hůrce soudky
s olejem, vínem, octem, _ajakmile moře stalo se
přístupným, člun.-Galioien, řízený nejlepšími
veslaři,- odvlekl tento náklad _a přivezl. jej. až
k lodím. Potom vrátil :_86ještě; by- vyhledal, co.
by se dalo přepíaviti. Sedmi rpfejíždlkami se jim;
tp konečně podařilo.

Diego Mendez odvážně“ zůstal poslední -_na
zemi € pěti. muži a bděl-, aby se nic zbytečně
neztratilo; potom v _nbci, až- již v_še, čeho jen,
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poněkud se mohlo z-Galiciena použiti, bylo
vystěhováno, sám odplul. Trup lodě, provrtán
byv lodními sašnémi, otevřel se ze všech stran,
i byl v proudu zanechán. Soudruhové, o \nichž
„se již usoudilo, “žejsou ztraceni, .byli přijati s ne
výslovnou radostí. Bylo to všeobecné Opojení.
Admiral, plný vroucnosti k svým služebníkům
a plný oddanosti k tomu, kdo konal svou po
vinnost, děkoval veřejné Diegu Mendezovi: po
dobu rozprávky políbil jej srdečně několikráte
na obětváře, jmenoval ho svým vlajkovýmkapi
tanem a předal mu velení Kapitána.

\l'
11.

Konec dubna, v noci svatého dne veliko
nočního admirál rozkázal „ve jménu svaté Trojice'f,
byose vyplulo.

Tři lodě rozpjaly své opotřebované plachty
a. zamířily k'Hjspaňole, protože bylo již rozhodně
zapotřebí,_ by se někde spravily a. potravinami
zásobily,

'Ustavičnost špatného počasí, tato neuvěřitelná.
posloupnost bouří, vyčerpávajío síly námořníků,
zastrašovala jejich obraznost.

Kolumbus cítil dle zuíení živlů, kteří jakoby
se zapřisáhli proti jeho lodím, krajní úsilí ne
přítele spásy, .by protivil se provedení jeho tužeb.

Nemožno popříti, že tato cesta, podniknuta.
k vůli. tomu, by otevřena. byla kříži brána. na_



nesměrno oceánu a by přinesen byl do Evropy
obeplutím globu, nesetkala se ve větrech, vlnách,
ve vzdušných zjevech vodních nebo v ohnivých
úkazech nebeských s odporem stejně prudkým
jako výjimečným a že umíněnost zápasu Kolum

._bovanení velkým příkladem lidske stálosti proti
silám, jež překračoval)r tak hrozně prostředky
“lidské. Nikdy ani nejstarší námořnícineslyšeli
mluviti o takových nebezpečích na moři.

Cosi temnostněho, strašlivého a útočného
jevilo se v těchto pelagickýoh bouřích, V“těchto
ustavičných proměnách větrů stále se Kolumbovi
protivících, překážejících mu tak, že nemohl ani ku
předu, ani—'poděl břehu zpět. Jakoby vše hnalo
.na' něho, by přinucen byl vrhnouti se na širé
moře a vzdáliti se navždy od této nové země. ,
Ba. i královský historiograí Herrera byl dojat
tímto vztekem vln, neslýchaným v letopisech
plavby po moři, pravou to vzpourou _oceánu..
Vskutku také od té doby žádný výzkum námoř
ský na ostatní části globu, žadná. cesta pozdější
do těčhto končin nebyla. stížena krutějším způ-.
Sobem. Ký div, že i nejstatečnějšími povahami
bylo otřesen'o& že stavby. lodní ocitly se ještě
v horším stavu než mužstvo.

Na mnohých místech rozpuknuvše se, pro
pouštěly vodu; zásoby byly porušeny, skoro zma
řeny. Přece však Kolumbus, nemoha se spřáteliti..—
s myšlenkou, že by úžina mořská.nebyla v těchto
oblastech,-chtěl pokračovatijby ji vyhledal, &přes
odporně náhledy námořníků místo aby se bral
k severu, pustil se k východu. Poněvadž rozepře



důstojníkův o cestě prOplutě a o té, která se
měla pr0plouti,- mohly způsobiti vážně nepořádky
v myslích, _sonou převahou rozkazovací, již znali
u něho, zmocnil se map námořníků a uložil
každémumlčení. Když urazili třicet mil, trhliny
Biskajky tolik se rozhojnily, že bylo jí nutno
cpustiti. Její mužstvobylo přesazeno na Kapi
tána a Svateho Jaku-ba Paloského. Ad—
mirál neustal však na své cestě.

Zvyklý na dobrotivost Prozřetelnosti, která
ho tolikrát zachovala, Kolumbus postupoval na
své cestě výzkumné s loděmi děravými a skoro
bez potravin.

Dne 1. května lodníci, zastrašení postavením
tak beznadějným, upozorňovali ho na špatný
stav lodí a na seslábnutí mužstva, vyčerpaného
nedostatkem a únavou. _Všichni naléhavě trvali
na své žádosti. Tu admirál povolil a zamířil
přímo k Severu. Po dva dni měli dobrý vítr. Jeho
důstojníci báli se, že budou zahnáni na východ
k souostroví karaibskěmu, zatím „coadmirál na
opak obával se, že budou zavlečení k západu
k mysu Svatého Michala, 'což' se skutečně stalo.

Dne 2.. května Kolumbus dostihl ku dvěma,
ostrovům tak pokrytým želvami, že jim dal jméno
ostrovů Želví ch. Proudy a protivné větry hnaly
l'eznovak mělčinámZahrad Královniných
ačkoliv se znažil všemi výpočty, by se jim vy
hnul. Bouřlivost m0ře přinutila je ustoupiti a
pustiti loď po větru. Zásoby byly skoro vyčerpány,
Zbývalo pouze. trochu sucharů, česneku, oleje a

Krištof Kolumbus. 28



octa; voda pak drala se ze všech stran. Celý
den a celou noc museli straviti u pump.

V tomto trucblivěm postavení přepadla. je
bouře. 

Admirál ztratil postupně v málo hodinách
tři kotvy. O půlnoci loď Svatého Jakuba
Paloského tak prudce narazila na Kapi
tána, že mu roztříštila zad a předekhodně po
t0pila. „Jen zázrakem se stalo, že se obě na kusy
nerozbily.“ Mořese po šest dní nezlepšil'o. Jakmile
toto počasí skončilo, admirál znovu se vydal na
cestu. „Ztratil jsem již“, praví, „veškerou lodní
výstroj; moje lodě byly provrtany děrami více
než včelí plástev a mužstvo dokonale na mysli
pokleslě.“ Zastavil se n\Makaka na břehu Kuby,
by si_ odpočinul a zaOpatřil nějaké potraviny.
Odtud snažil se dosíci Espaňoly; avšak bouře
znovu se rožpoutala.

Svatý Jaku-b Palosky pro. “množství
trhlin byl nucen ihned vrátiti —se__do přístavu-.
Kapitán přes veškeré. překážky chtěl zůstati
na mOři'.V noci voda vystoupila tak- vysoko, že
se loď div nepřekotila. „Nevěděli kudy kam; Švou
silou, svou—dovednosti nemohli „překonati vody,
ač se bez ustání pumpovala. Voda již sahala až
po palu'bu“, to sám admirál tak mluví, „a moje
loď již \již se potápěla, když náš Pan mne při—
vedl zázračně k zemi.“

Dne 23. června při rozednění Kapitán,
brzy sledován Svatým Jakubem Paloským
byl hnán k severnímu _břehu Jamajky, do pří-
stavu velmi krytého, avšak neobydleného, ba
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i bez sladké vody. Bylo to v předvečer slavnosti
svatého Jana Křtitele. Mužstvo ji slavilo po pří
kladě, tohoto kazatele postu, arci nuceně.

Dne zítřejšího v nebezpečenstvích a únavách
nevysvětlitelných jeli podél břehu,hledajíce útulku
více k východu. Admirál poznal asi uprostřed
severní části ostrova znamenitý přístav, který
spatřil hned při objevu Jamajky, kotviště po
hodlné a jistě, obklíčené uchvacujícími polohami,
a jejž" v prvnim záchvatu nadšení pojmenoval
přístavem Svaté Slávy: SANTA GLORIA, protože
harmonie děl Slova tvůrčího rozvinov'ala se tam
.s nevyličitelnou velebou a. že jeho duše ná
boženská zakoušela v radostech takové podívané
štěstí, jež se mu zdálo jakýmsi stínem štěstí
vyvolenců.

Tato země, tak štědře hostinná, byla silně
zalidněna a cplývala všemi potřebami životními
A netoliko admirál uznával zde zvláštní dobrotu
Boží._ Jeho kapitán vlajkový, statečný Diego
Mendez považoval tuto událost za projev bož
ského milosrdenství. V příležitosti tohoto přistání
na Jamajka královský historiograf Herrerapravil
také: „Admirál při tOmto objevu byl velmi štědře
Bohem podporován.“ Nemohli uváznouti na břehu,
který by více. výhod poskytoval. Tento zrovna
jakoby byl volen úmyslně.

Admirál napomčil, by napředSvatý Jakub
Paloský vrazil na mělčinu. AčkolivKapitán
byl pln vody až k palubě, a ačkoliv se divili,
že nenatekla až ke dnu, Kolumbus chtěl jej přece,
jak se zdálo, ještě na moři vyzkoušeti. Neusta

ss—
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novil se ještě o osudu své lodě: nedal rozkazu—,"
aby' byla ztroskotana, až po mnoha dnech,'kdýž
poznal, že by pokoušel Boha, kdyby" se chtěl
dostati dále s korábem, kterým Se nedalo již
vládnouti a který _seudržoval pouze zázrakem.

Tehdy Kapitán byl přiražen k le'vě
stěně Svaté-ho Jakuba Paloského a při
pevněn k jeho boku silnými fošnami. Se všemi
břevny' stěžňoví, jež se Stala nepotřebnými, a
z vnitřního pažení, jež se odtrhalo, zbudovali
v předu a v zadn obou lodí několik “buda hara-ků,
jež 'pokrýli slamou. Admiral napoměil, by-se muž
štvo jeho chránilo jakýchkoliv rozepři s dombrodci.

Když kapitán Diego Mendez, kterého kromě
zmíněného vyznamenání admirál pověřil roz
dělovaním potravin, poslední sousto sucharu :a
poslední víno vydal, spatřil, že hlad jest za dveřmi.
Nikdo neodvažoval Se žádati, bý směl sestoupiti
&.jíti vyhledat “potraViný. V těchto. krutýgh =okol-._
nostech 'věrnost a rneohmženost bývalého panoše
Kolumbova znovu se zaštkvěly..

Nabídl 'admirálovÍi, .—-žese obětuje.
Když tento přivolil, epásazl-TSemečem a vybra'v

Bi ještě tři-' srdn'atě muže, "postupoval dovnitř
Ostrova. Zajistě,'kdyby se byl střetl & divoohy
tak bojovnými jako z Rio Bolen, byl by ztracen.
Avšak, jak sám pravil, „Bůh ráčil -do;pustiti,.že
jsem našel obyvatele velmi mírně,- kteří mi -—ne
působili žádného zla,- bavili se'- se mnou a. po—
skytli mi potravin do libosti.“

Vlajkový kapitán ;smluvil se s kasikem
Aguakabildou o pravidelně zasobovani jistou
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dávkou: ryb, ptáků a chleba z_kasavy, jež by se
jim zaplatila rolničkami, hřebínky, udicemi a.
modrými korálky, z nichž domorodci. si dělali
náhrdelníky. Diego Mendez odeslal ihned jednoho
ze Španělů ek .admiralovi, aby přijal a zaplatil
tyto potraviny. Šel pak tři míle dale, by\podobnou
smlouvu zprostředkoval s jiným kasikém, a odeslal
zase admirálovi jednoho ze svých soudruhů, by
ho zpravil i o tomto případě. Pokračuje na své
cestě, statečný kapitanpřišel k velkému kasikovi
Huarerbvi, sidlíCImu na třináct.. mil od Santa
Gloria. Náčelník přijal -jej, dokonale, slíbil mu
každodenní. dodavky potravin a vydal mu bez
zdráhání, čeho žádal. Diego ihned odeslal k ad
mirá-lovi svého třetího posla,

Důvěřuje v Boha, který “tolikrát “projevilsvou
ochranu jeho mistrovi a' který rovněž i jej vy
trh! v příležitostech nesnadných, odvážil se zůstati
samoten a dobrodružné putovati ve východní
části ostrova.. Bylo to dobré vnuknutí, Přišel do
zemí _kasika Amejroa, který vzplanul k němu
náhlým přátelstvím, proměm'l si s ním--jméno,
svolil prodati mu velmi dobrý člun a propůjčil
mu šest veslařů, by“ho provedli bez_únavy, kam
by chtěl. Při „výplatě Diego Mendez dal _mu
mosaznou misku, kterou měl v .mkávě, plášt a.
jednu. ze dvou košil, jež měl na. sobě-,' Naplnil
člun potravinami a. spěchal hbité !: admirálovi..
V okamžiku tom' _nalodích nebyl'o již .ni jediného
kousku chleba k snědku.

Mužstvo, ohrožené vyhladověním, s jásotem
přijalo statečného Diega. Mendeza. Admiral s. ote



vřenou náručí chvatal mu vstříc, několikrát jej
objal a veřejně ohlasil tuto nově prokázanou
službu. Jeho srdce tak šleóhetne, tak prostorné
pro vděčnost, ocenilo náležitě zapfení horlivého
služebníka. Neobmezil se pouze na to, že patřil
na něho a obdivem, poděkoval i svrchovanému
Veličenství Božímu za ochranu tak zřejmou.—Diego
Mendez podává sám o tom zpravu: „Vzdával
díky Bohu za to, že mne ;přivedl zdrav'ého a bez
pohromy z prostřed těchto divokýóh národů.“
Od tohoto okamžiku viděli, kterak přicházejí
každého dne k lodím Indiáni, obtěžkáni po—
travinami.

v



KAPITOIDA SEDMA

Stkvělost polohy, pohodlí celého okolí, hojnost
potravin, přátelské náklonnosti ostrovanů _ne—
mohly nicméně oklamati bystrozrakou prohlé
davost admirálovu..Znal nestálost ducha divochův
& jejich licoměrnost. Tito nárůdkbvě, nyní po
mahajicí, “zítra mohli býti nepř tel-ští. Dvakrate
již—Kolumbus mohl posouditi jeji válečné chutě.
Měli značně loďstvo člunově'. Bylo jim snadno
vyhladoviti ztroskotance. na Sešlych lodicích,
nebo spaliti' je is jejich koráby. Mužstvo, zmořeně
nevyjadřitelnýmir útrapami této plavby, jakoby
zbaveno bylo veškeré energie. Nemohli lodi za
vlěci na hlubinu, ani nov-ých-sestrojíti; nebylo. již
.dělníkův a mistři tesařští' zahynuli v neblahý
den 6. dubna. _

Křištof Kolumbus uvážl“na mělčině bež bouře,
a tak nebyl »ani na moři, ani „na souši, vysazen
nebezpečím pobřeží, zbaven útočiště širěho moře,“

(přinucen, —knehybnosti a bezmocnosti: 'stav ' ža
lostný, protože nic nebylo rozhodnuto! Odkud
čekati pomoc? Kudy —a kým sděliti královně
objev zlatých dolů“ve Veraguaji a jso'ucnost moře
neprozkoumaněho z oné strany pevniny?

Admirál neměl již ani člunu, ani bárky,
s kterou bylo možno podniknouti cestu z.Jamajky



na Espaňolu, šedeSát mil po moři snadno po
pudlivém a proti síle proudů a větrů východních,
s nimiž často lod dokonale mužstvem opatřená
musí zápasiti celý měsíc bez ustání. Smutek jej
přepadl, když uvažoval o tomto postavení, skoro
pokořujícím pro přemožitele MOŘE TEMNÉHO,
smutek, protože dlouho zbaven byl svátostí církve
a duchovníchposil; smutek zvláště preto, že ne
známé toto vyhnanství, jehož lhůta byla neurčitá,
oddalovalo osvobození svatých míst, po němž
úpěla nábožná jeho duše.

V'rozpacích tohoto postavení a děj se co děj,
napsal králům katolickým stručný přehled svého
výzkumu, žádaje o pomoc, by ho vytrhli z tohoto
místa, jej-i jeho mužstvo.

Že Kolumbus připravil poselství, ačkoliv ne
bylo možno je doručiti, to musí se zdáti" čímsi
obzvláštním; žádnému jinému člověku by 'to
v takovém postavení nenapadlo, nebot prostředek,
jímž by mohlo býti přepraveno,nebyl v_přirozeném
řádu lidských prostředků. Proto také, jakkoliv
byl Kolumbus zvyklý na dobrotu Božské Veleb
nosti, pravil — píše svůj list králům -— že jestli
jim dojde, bude to ZÁZRAK-.

Vskutku ZÁZRAKEM stalo se, že se dostal
do jejich rukou.

Tento list, dlouho zapomenutý, ačkoliv jej
druhdy tiskli ve Španělsku, způsobil velký povyk
v: učených společnostech před šedesáti osmi lety.
Benátky, Bassano, Pisa, Florencie, Janov, Turin,
Milán, Pavie, Řím a Paříž se jím obíraly. Učený
Morelli, bibliotékář v Benátkách, opatřiv jej po



známkami, dal jej znovu vytisknouti & vydal jej
pod názvem LETTERA RARISSIMA (list nejřidčí).

Tento list jest velmi pozoruhodný jak k vůli
námořským— faktům a. objevům, tak k vůli vy—
pravovaným událostem &sebraným pozorováním.
Zvláště však budí zájem povážliv'ými okolnostmi,
v' nichž byl psán, & svým způsobem poslání ještě
úžasnějším..

.....
...

Kathedrála v Habeně.

K stále ušlechtilé prostotě admirálové pojí
se zde, aní'__nevíme co dojemneho a. 'star'Obyleho,
.povýšeneho a. 'božského,__něco, co se, zdá _svrcho
vaným posvěcenímctnosti neštěstím. Jeko všechny

_spisy Kolumbovy, nese i tento ráz výmluvnosti
a. samovolnosti, jenom že k mohutnosti genia
přistupuje 'z'de vznešenost „křesťana. uprostřed
parných“ zkoušek. „PřeCevšak hlasatelfkříže jakoby



si byl předsevzal, že v něm nebude vylěvati svě
lásky ke Stvoření. Od té doby, kdy peru ne—
příznivému, pěru totiž jeho nesmiřitelněho ne—
přítele Fonseky, bylo uloženo, by mu odpovidalo,
řeklo by se, že chce uchovati důvěrnost svych
pohledů, vášnivě přírodou zaujatých, a své ne—
vysychající nadšení pro krásy Slova předjakým
koliv zneuctěním. Jakýsi cit sklíěenosti próniká
jeho slovy, nikoliv ohledně jeho sil a času: muž
žádostí nepochybuje ani o Prozřetelnosti, ani
o sobě; 'avšak dohaduje se, že zdraví královnino,
ztráveno Zármutky, hodlá vydati záležitosti Indů
rádcům Ferdinandovým. Následovně mlčením
mnohé zahaluje a jistě podrobnosti zkracuje.
Jsa vůdcem křesťanského podniku, cítí, že jeho
slova budousouzena pouze po .světsku, duchem
tohoto světa, 's přísnosti utajeněho nepřátelství
a s nepřízni veřejného-'předsudku.

Admirál—vypravuje .předně o neelýdhaných
utrpeních, překážkách & nehodách; této plavby.
Oznamuje, že jest ještě oceán z 'oně strany ob
jevené pevniny, zmiňuje se o zlatých dolech
veraguajskych a. o krajinách v sousedství, šíří
se obzvláště o.tomto. nálezu,-věda, že-jest' jediným
předmětem tužeb krále. „.Většl_důležitost“, praví,
„přikládám těmto dolům než všemu, co *bylo
u Indů vykonáno“

Dříve než mím! o sobě, zabývá se potřebami
sveho mužstva, jejich opozděnou mzdou; do

' poroučí je králům a ujišťuje, že nikdy nikdo
nepřinese _doŠpanělska lepších zpráv. Nedostatek
těchto lidí, kteří sloužili a trpěli-, připomíná mu,



že ti, kteří uprchli z osady, utíkajíce před prací
a hanobíce jeho zprávu, dostali úřady, což —
praví — samo o sobě jest špatným příkladem.
Z této nespravedlnosti přechází na netečnost,
s jakou se mocní chovají k svatému hrobu,
ustaviěnému to dychtění jeho života. Zdá se mu,
že by nebylo křesťana důstojno, by znovu mluvil
o záměru, ctižádostí Ferdinandovou obětovaném
již nejistému rozšířenípanství španělského v Italii.
Tuto záležitost nenazývá jejím jménem; nejmenuje
jí, tolik jest králům známa; avšak jehomýšlenka,
živená každodean chlebemsvatýchPísem, vy
kládá ji ve formě biblického podobenství. Dává
otázce svatých míst,. očekávaje jejich osvobození,
obraz Spasitele samého, očekávajícího s pažema
rozpjatýma po celý den lid nevěřícíf

ěme mimochodem, že tento stkvělý
obraz, samozřejmě vnuknutý knížecím prorokem
Isaiášem, zůstal bez povšimnutí u životopisců
'Kolumbových. Žádný z nich nepochOpil jeho
smyslu. Ba ani v Itálii učení vydavatelé a pře

“kladatelé LETTERA RARISSIMA netušili jeho
významu: ani jedni, ani druzínepoznali, jaká že
to bylazáležitost tak důležitá, která s náručím
otevřeným, marně volajíc, čekala stále a stále.

Sleduje tuto myšlenku, již schválně z úcty
k ,ní nevystavuje _studenému opovržení nebo
věčným odkladům dvora, objevitel ' zeměkoule,
vida dobře, že on sám musí osvoboditi svými
prostředky svatý hrob, bez pomoci Ferdinandovy,
_žádá, co jest mu dlužen, jako podíl samého Boha.
Praví králům: „Jest spravedlivo “dáti Bohu, co



mu patří,“jakoby jeho častka byla částkou církve.
Požaduje, by se mu vrátily jeho statky __ajeho
hodnosti, by potrestáni byli ti, kteří ho okradli
a potupili. Učiníce tak, praví, „Vaše Výsosti
projeví tím převelikou ctnost a zanechají Špa
nělsku velký příklad a slavnou památku jakožto
knížata Spravedlivá a"uznala“

Ačkoliv“ jeho rozum pobouřen byl neméně
než jeho srdce pro “Způsob, jímž ho odměnili :za
jeho služby, ani hořké zámlky, ani msti'vé ironie
nelze zpozorovati v jeho nařkuplné žalobě—;_ba
omlouvá se, že probudil upomínky, jež byl byřád
pohřbil v mlčení. Avšak nesmímost nespravedl
nosti, krajnost nevděku, na něm spáchané, roz
ilitost-ňujíz'hb nad vlastním osudem.—EpiCk'ý 'ráz
těchto neštěstí, jeho přetrpké' zkoušky“rna moři,
bezpráví, jemuž podlehl, zajisté největší po bez
práví židů k Sp'asiteli, unášejí ho nad čas; a'
jobjevitel' globu, stavě Se do hlediska potomstva,
Oplakava smrtelný “osud Krištofa Kolumba.. Vola—:"
„PlakaI jsem až do dneška nad “jinými, nyní
n'echtnebe mi dop'řejQmilosrdenství a nechť země
pláče nade mnou!. . L'neoht pláče-nade mnou ten,
kdož“ miluje bližního, pravdu a spravedlnost!“
Posel Kříže nevyzývá. již pouze Kastilii “nebo
Evropu, by "nad ním" plakaly; celou zeměkouli,
již objevil, volá.: „Ne'chť.země ipláče nade mnou.“

Který smrtelník odvážil se kdy takové_řeěi'?'
Vznešenost' Ítéto- soustrasti odpovídá. jeho bez
příkladnému "neštěstí..Který7bjasník, který prorok,
který hrdina- evangelia, mluvě _s'amosobě, našel
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mocnější smělost obrazů a oděl větší velebou
hlas uniklý z jeho srdce?

Admirál, píše tento list, oznamoval, že jej
odešle pomocí Indiánů. Vskutku, dobrodružní
pirati často odvážili-.se se svými čluny na velmi
veliké vzdalenosti, slednjíce- jistě proudy a na
rozličných březích přistávajíce. Avšak nikdo z nich
nebyl tak nesmyslný, dosti opovrh'ující svým
životem, by se odhodlal přeplouti přímo z Jamajky
na Hajti, zrovna proti proudům'a proti ustav'i'čným
větrům od Východu. Za nic na světě žadný Indian
nechtěl se pokusiti o nemožně; ani jeden nebyl
by se podvolil zápasu svými vesly, pravými to
lOpalkami, s proudem šedesát mil širokým a
s větrem skoro pořád vanoucím.

Peselství zůstalo bez posla.

\!



KAPITOLA OSMA

Admirál lépe než kdo jiný věděl, kterak ne—
možno jest překročiti šedesát mořských mil na
křehkých člunech divochů. Byla to šílená, ne;
smyslná opovážlivost: naskytalo se tisíc'vyhlídek
na smrt proti jedině vyhlídce zdaru.

Po devět dní Kolumbus trval na modlitbách
před Bohem, radě se s ním, a konečně rozhodl
se .zvěděti, co Nejvyšší (dle výrazu Petra mučed

níka) „rozhodl, o' něm?. _
Samozřejmě pouze křesťan ochotný'k utrpení,

muž oddaný, Bohu život svůj obětující, kladoucí
jej "za všechny, mohl se pokusiti o tento podnik.
Avšak kdo by byl touto šlechetnou“ obětí?
Kolumbus marně hledal; nikoho neviděl, kromě
jednoho: svého bývalého služebníka, vlajkového
kapitána Diega Mende'za,důstojníka vychovaněho
v jeho důvěrně škole, který miloval Boha, -vědu,
admirála, svého mistra, a který nebyl :nikterak
poután svazky pozemskými.

Desátého dne Krištof Kolumbus povolal kapi
tána k obzvláštní poradě, jež, zůstavši tajnou
po třicet tři roky, byla rozhlášena tímtoí až dne
"10.června 1536 v slavnostním úkonu jeho posled—
ního pořízení. Duševní velikost, jíž požadoval
předmět tak choulostivý, vážnost okolností,



uprostřed nichž byli postaveni, poskytují tomuto
tajemněmu rozhovoru uchvacujícího zajmu.

Admiral a jeho kapitán byli sami před Bohem
v kajutě. Hle, jaká. byla vlastní slova Kolumbova:

„Diego Mendezi, můj synu, nikdo 'z těch,
kteří jsou zde, vyjma tebe a mne, netuší ne
bezpečí, v němž se ocitáme, pro náš malý počet
a pro množství divokých Indiánů, jichž povaha
jest nestálá. a _vrtošivá..Jakmile jim napadne vy
páliti nas v těchto dvou lodích, z nichž jsme
si učinili slaměné domy, budou moci snadně ze
země podložiti oheň a nás všechny sžehnouti.
co jsi s nimi zprostředkoval ohledně přinášení
potravin, může brzy se jim znechutiti, a- nebylo
by nic překvapujícího, kdyby zítra nám již ničeho
nepřinesli; a nejsme s to, bychom. mocí si vzali
tyto potraviny, i“ museli bychom se bez nich
obejíti, dokud by se jim zllbilo; Vymyslil jsem
prostředek, jímž' bychom byli vyvedení _z této
tísně, i chci slyšeti, zda _seti bude zdatidobrým:
což kdyby se někdo odvážil na člunu, který jsi
koupil, na ostrov Espaňolu a tam si opatřil loď,
s níž bychom mohli v'yjíti- z. postavení nebez
pečného, v němž se nalézáme. Řekni mi svoje
mínění.“

Diego Mendez odvětil: „Pane, vidím dokonale
nebezpečí, které nás ohrožuje, a jest větší, než
jak si může kdo představiti. Přeplutl z tohoto
ostrova na Espaňolu s lodí tak malou jako člun
považuji pak nejen za velmi nesnadné, nýbrž
i za nemožně, protože nemám m'kohb, kdo by
se odvážil při tak zjevněm nebezpečí přeplaviti
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proud čtyřiceti mil mezi ostrovy, kde moře jest
tak bouřlivé.“

Nastalo na okamžik mlčení.
Kolumbus neodpověděl, protože neměl co

namítnouti. Nejednalo se již o rozumovaní, nýbrž
o obět. Jeho pohled a jeho chování pravily dosti
bývalému 'panošovi, že jedině on, muž plny víry
a odvahy, který zakusil to'likrat'dobroty božské,
dovede, se znovu nabídnouti pro společné blaho.

Diego Mendez pochopil tuto němou řeč
myšlenky a odpověděl: „Pane, mnohokrát vydal
jsem v šanc svůj život, bych zachránil život tvůj
a těch, kteří jsou s tebou, a Bůh mne zázračně.
zachránil. Přesmoje chovaní nechybělo pomluvačů,
kteří- _pravili, že mi svěřuješ vždycky všeChny
věci, v nichž lze zíškati si cti, jakoby prý nebylo
jiných mezi námi, kteří by je provedli zrovna
tak dobře jako ja. Z toho důvodu zdá. se mi
vhodno, by tvoje Urozenost dala je všechny
svolati, necht jim .tento podnik“ navrhne, by se
'vidělo, Zda se mezi nimi najde někdo, kdo by
to chtěl na sebe vzíti, o“_čemžpochybuji; a jestli
všichni odmítnou, odvažím se svého života 1:tvé
službě, jak jsem již mnohokrate učinil.“

Zítřejšího. dne všichni důstojníci byli ._shr'o
mážděni v radu. Posadili se do polokruhu kolem
admirála, ktery- vyložil jim stav věci -a navrhl
poslati člun' na “Hispaňolu. V prvním okamžiku
překvapením oněměli. Nato někteří podotkli, že
podobný návrh byl' by bez výsledku, protože jest—
.nemožno podniknouti takovou přeplavbu.

Tehdy Diego Mendez se zvedl a pravil:
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„Pane, mám pouze jediný život a chci jej
nasaditi pro službu tvé Urozenosti a pro dobro
všech těch, kteří jsou 'zde, protože doufám, že
Bůh, Pán náš, vida úmysl, který mne k- tomu
vede, zachrání mne, jako mne již tolikrát za
chránil“

Admirál, uslyšev toto rozhodnutí, opustil
svou stolici, přitáhl k sobě Diega Mendeza, objal
jej svatě, s vroucím nadšením, políbil jej a řekl
zcela nahlas: „Věděl jsem dobře, že kromě tebe
není zde nikoho, kdo by se odvážil takového
podniku.“ Po spravedlivé této pochvale, udělené
důstojníkovi, obraceje se ku křestanovi, dodal
s onou mocí víry, jež byla tajemstvím jeho
velikosti:- „Pevně důvěřuji, že Bůh, náš Pán, do
pomůže ti, abys překonal všechna nebezpečí, která
ti hrozí, jak učinil v jiných příležitostech.“

Ačkoliv spoléhal na božskou dobrotu, Diego
Mendez. neopomenul žádné obezřelosti lidské.
Dal vytáhnouti na sucho "svůj člun, obrátil ho
dnem vzhůru, upevnil v něm můstek a .malý
stožár, položil. předek i zadek pevnými prkny,
pečlivě jej ucpa1,- zalil tukem a. dehtem, vzal
potravin pro .osm osob, a přijav listy od admirála
a jeho zbožná,napomenutí, pustil se na moře
se šesti indiánskými veslaři a jedním 'Španělem,
kterého lákala jeho smělost.

Dříve než dostali % kvýchodnímu výběžku
ostrova, bylo třeba plouti třicet pět mil podél
břehu, čeliti nárazům pozemních větrů, prndkosti
proudů, a přemoci jiná nebezpečí neznámá. Byl
přepaden loďstvem indiánských lupičů, kteří se

Krištof Kolumbus. 29
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ho zmocnili. Avšak, vypravuje, „Bůh mne osvo
bodil zázračně“. Aniž by se dal zastrašiti. tako
výmito příhodami, naněž ve svých rozpočtech
nepomyslil, pokračoval ve své cestě a dosáhl
konečně konce ostrova.

“S důvěrou vyslanec Kolumbův čekal zde,
_až moře, tehdy rozbouřeně„ _se utiší, by podnikl
přeplutí, když tu Indiáni _zesousedství 'spikli se
a smluvili se, že ho zavraždí a že se zmocní
jeho člunu s jeho obsahem. Již se ho i chópili,
zavlekli dovnitř země 'na tři míle od moře, a
hráli o jeho smrt partií míčem. Hráči, k efí by
byli próhráli partii, měli ho zavražditi. Bůh do
volil, aby Diego Mendez postihl jejich záměr,.absr
oklamal jejich hlídku, by unikl, našel zpáteční
cestu i_svůj člun. Vítr byl příznivý; rezpjav'
plachtu, neohrožený “kapitán dostal se Zpět do
přístavu Santa Gloria, “přinášeje bez úrazu. do—
pisy admirálovi. „Vypravoval jsem mu, _jakým,
způsobem Bůh mne osvobodil z rukou těchto
divochů. Jeho ,urozenost měla velkou; .radost_
z mého návratu. Tázala se mne,--zda hodlám
cestu podniknouti.“ Diego Mendez odvětil,-žefbez.
prodlení se dá na cestu, _,jen aby oddíl“ ,dobife
ozbrojený výprovodil ho, “až by se mohl, vzdal-ití
od východního výběžku _ostrova, nazvaného
Aoma—kik.Admirál propůjčil m_usedmdesát mužů
pod velením Adělantada, který měl Zůstati s nimi

“na výběžku aomakickěm, až by odtud—odejel, a.—
tam „ještě po tři dny' vyčkati po jeho odjezdu..

Tato odvaha roznítila ušlechtilé závodění-.
Kapitán Bisk'ajký, BartolomějFiescbi, z rodu
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znamenitého a obdivovatel Kolumbův, ačkoliv
byl jeho sourodák; nabídl se, že mu přinese
zprávu o odjezdu Diega Mendeza z Hispaňoly.

Někteří mužové odhodlali se k tomu, že ho
budou prová-zeti, by ho chránili. proti Indiánům.
Připravil se druhý člun. Na každou barku vstoupilo
s Diegem 'Mendezem a Bartolomějem Fieschim
šest Španělů vybraných a deset Indiánů, by
veslovali. Bylo umluveno, že jakmile dorazí na
Hispaňolu, Fieschi přinese zpravu admirálovi o
jejich šťastném příjezdu, zatím co Diego Mendez
domčí' g'ubernátorovi list, jímž "byl pověřen, a
vypraviv na Jamajku loď dobře zásobenou, do
nese do Španělska zprávy králům.\,

II.

:Oba čluny, veslujíce společně a plujíce podél
pobřeží, po němž sledóval oddíl .pod vůdcovstvím
Adelantada, dostihli dosti pracně výběžku Aoma—
kiku. Strávili _z'dečtyři dni, čekajíce, až se moře
utiší. Tu vlny jakoby usínaly. Diego Mendez jal
še modliti, odporučil se božskému milosrdenství,
obzvláštní ochraně Bohorodičky Antiguanské a
rozloučil se s Adelantadem: V okamžiku tomto
rozhodném slzy.zalily oči jeho společníků. Španělé
z průvodu, pohnutí tolikerou. oddaností, tolikerou
důvěrou v Boha, dojati velikostí této oběti, „pro
lé'vali ručeje slzí“. Toto loučení bylo srdcervoucí.
Avšak vyslanec admirálův, aniž by zženštil tímto

29*
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tímto výbuchem citu, ozbrojil se proti změkčilosti
těmito slovy sveho velitele: „Chovám pevnou
důvěru, že Bůh, náš Pán, propůjčí vám, byste
překonali nebezpečenství, jež vás ohrožují, jak
to učinil již v mnohých případech.“ A odrazil
ode břehů, chtěje využitkovati pohody počasí a
příznivosti vln, tak vzácně v těchto vrtkavých
oblastech. _

Plul k “východu,potom k jihovýchodu. veslaři
činili se o překot. Žádný vánek nečeřil azurné
hladiny. Vedro a žízeň velice však jim překážely.
By se občerstvili a si' odpočinuli, vrhali se občas
do“moře a znovu se chápali vesel. A když příliš“
naříkali si na žízeň, kapitáni dovolili jim častěji
píti z tykvic, naplněných vodou, Byli příliš útrpni
prvního dne.

K večeru ztratili z dohledu zemi.
Španělové, by se vystříhali přepadení, po

stavili na každém člunu hlídku. Ráno byli velmi
znavení. “Vedro vzrostlo s rozedněním. Veslaři,
vyprahlí žízní, padali se svých lavic; DiegoMendez
a Bartoloměj Fieschi schránili dva soudky pro
nejhorší případy; když však viděli lidi tolik vý
sílene, rozdali jim je po malých deuškách. 'Po
vzbuzovali je k vytrValosti, sílíce v nich naději,
že brzy připlují k ostrůvku Navase. To je znovu
osvěžilo; b'áliť se, že již dávno jej minuli.

Noc se dostavila; byla to žhoucí noc.
Jejrch\páže vysíleně upustily bezvládně vesla.

Natáhli se nepohnutě na dno člunů. Nejméně
statný z nich vydechl v mukách žízně. Vrhli jeho
tělo do moře. Dne zítřejšího napnuli poslední síly;
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avšak slunce pražilo nesnesitelně. Dlaní chlemstali
vodu mořskou, by poněkud zchladili tento žár;
tím větší žízeň však v sobě rozplamenili. A znovu
noc se dostavila, aniž by objevili slíbený ostrov.
Tu pochmurná. sklíčenost zmocnila se srdcí.
Ztracejíce veškerou naději, rozhodli se zemříti,

Jediný vySIanec Kolumbův ještě živil v hrudi
své důvěru v Boha. Zatím měsíc vystupoval na
severu, a Diego Mendez,který bez ustání bloudil.
kolem něho zrakem svým, spatřil pojednou, že
tmavá a lomena linie skrývala vnější čast měsíce.
Usoudil z toho, že hmota neprůhledné. vkládala
se mezi hvězdu a čluny. Tehdy děkuje Panu, že
mu pomohl tímto nebeským znamením, roznítil
horlivost svých člunařů, kteří se všichni vrhli
k veslům a při rozednívání přirazili k Navase.

Byl to ostrov nízký, vyschlý, mající pouze
půl míle. v obvodu. Byl složen z nahých skal,
neměl „ani.pramenů, ani stromů, 'ani bylin. Na
štěstí v -rozsedlinách- a vyhl'oubeninach skal
nalézala "se ještě voda od posledních dešťů. Diego
Mendezděkoval vroucně Bohu za toto dobrodiní
Vida malou rozlohu a vyvýšenost Navasy, pochopil.'
že kdyby jeho oko nebyloutkvělo na luně v o'nom
„určitém okamžiku, byli by ji pominuli, neroze
znavše jí, a byli by se nepochybně-ztratili v ne
smímosti vln. Osvěžili se touto v_odounebeskou.
Mnozí Španělé, nedbajíce Upozornění obou důstoj
níků, napili se jí a onemocněli. Několik veslařů
vrhlo se na vodu a takovou zběsiloští ji lokali,
žese zadnsili a na místě zemřeli.



Diego Mendez a Bartoloměj Fieschi odpo-.
činuvše si několik hodin, vstoupili do svých člunů.

Dali naplniti vodou soudky a tykvice. Veslovali
pak celou noc a dnem zítřejším přistáli u mysu
Svatého Michala, dnes mysem Tiburonem pře
zvaným, na krásném nízkém pobřeží, kamž při..
běhl ihned zástup obyvatel ze „sousedství s množ
stvím potravin.

Diego Mendez,' strávi'v dva dni na tomto
místě, by načerpal nových sil, najal šest domo
.rodých veslařů, protože veslaři z Jamajky byli polo
mrtvi vysílením, a zamířil k Svatěmu Dominiku,_
ještě sto třicet mil vzdálenému. Když urazil
čtyřicet mil uprostřed největších nebezpečí,protože
tato část ostrovanebyla ještě podrobena a poněvadž
tyto končiny byly_ často napadány lidožravými
Karaiby, zakotvil v přístavu Azua, kde: “velitel
Gallego, který spravoval tento kraj, sdělil'm'u, že
vrchní.gubernát'01__' OVando dlí právě-=v_Xarague,
padesát mil ve vnitrozemí. Opusťiv svůj “člun,
ihned se pustil za ním, putuje sám a pěšky.
kmeny nepodrobenými a pobouřenými,přesvysoké
hory, dravě řeky a nekonečnými, spletitými lesy,
jež jakoby zápasily s jeho hrdinstvím průběhem
těchto padesáti mil všemožnými překážkami.
Samota ho neodstrašovala. Jeho důvěra v Boha.
a vzpomínka na jeho mistra jej podporOvala proti
skutečným nebezpečíma proti hrůzám obraznosti.

Jakmile Diego Mendez opustil "Bartoloměje
Fieschiho, chtěl se tento vrátiti, by zpravil- 'ad—
mirála o šťastně přepravě jeho listů na Hispaňolu.
Avšak tolik byli Španělé a Indiáni znavení, ze
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za nic na světě nechtěli znovu nastoupiti v člunu
podobně cesty, jejíž zdar jevil se zázrakem, na
který nebylo radno dvakráte spoléhati. Nucen
byl tedy neohrožený plavec čekati na loď, již
Diego Mendez měl obstarati u gubernátora.\!

III.

Mužstvo Kolumbovo zatím (pořád vězněno
na obou lodích) obracelo bez uštání netrpělivé
zraky _k _severu. Očekávali návrat kapitána
Fieschiho &.doufali, že se'jim každy'm okamžikem
objeví jeho člun na obzoru. Mnohotydnův uplynulo
v. tomto bezvýsledněm čekání. Vliv této nové
nezvykle povětrnosti, potrava. výhradně bylinná,
na "'nižňby'liodkázáni, nedostatek vína a'lěků po
neslýchaných útrapách, jichž zakusili na této
plavbě .bezpfikladné, vše to působilo zhoubně na
slabší. Mnoho námořníků bylo nuceno ulehnouti.

Tato okolnost zasmušila duchy, rozhořčené
již nouzi, nejistotou budoucnosti, osámócením a
něpohyhlivďstí, ]: níž byli :odkázáni. Hry v kostky
ahr'y hazardní, byly přísnězakázány v kastilskěm
námořnictvu. Špižírna a komora s nápoji byly“
zavřeny.. Nebylo co dělati; .dvě“ hlídky stačily
k vůli zajištění bezpečnosti tohoto nudného vězení.
Krása rejdy, tak hodná sveho jmena,—toto po
zemské vidění slávy Tvůrcovy, vše to pranic
neprobouzelo v těchto lakotných a hmotářských
duších. Nuda zrodila se z odpočinku, a ta ph—



vodila zahálku. Nuže, zahalka, jak známo, jest
matkou zločinů. Nezaměstnaní námořníci tajně
projadřovali poznamky o tomto nepříjemném po—
stavení.

Naši čtenáři necht nezapomínají, že čtyři
lodě této výpravy byly' najmuty v Seville. Většina.
mužstva—příslušela rovněž tomuto městu. Sbor
důstojnický vybral si sice admirál, byli mu však
přiděleni bratří František a Diego de Poi'ras, a.
to rovněž ze Sevilly. Kolumbusje. oceňuje těmito
slovy: „Žádný z nich neměl potřebných schopností
k těmto úřadům. V Indii jevili sečím daljtím
neschopnějšími na svých místech. Odpustil jsem
jim množství přehmatů, jichž bych neprominul
a_nipříbuznému a jež zasluhovaly by jiného po—
trestání než pouhou důtku.“ Ani dost málo hnuti
shovívavostí otcovskou, oba Patrasové rozhodli
se, že si vydobudou stkvěléh'opostavení na útraty
cti, ba i života svého dobrodince..Spoléhali na
beztrestnost pro svou sestru, tehdy nejpověstnější
kraSku sevillskou';

Bratří-. Porrasové strhli _snadno “za ',sebbu
lodníky a plavčíky sevillské; jimž lichotllo,že
naváží tak styky se šleChticirodného města.
Sosnováno spiknutí a rozhodnuto, že uprchnou-.
Nicméně, protože nemohli tak učimti beze člunů,
beze zbraní, bez- předmětů k výměně, a poněvadž
zrejmětyto věci nebylo možno dostati _dorukou
než zjevným násilím, totiž bojem s lidmip kteří
zůstali admirálovi věrni, dohodli se, že. začnou
až po Novém roku; a jestli žadná novina do té'



nepřijde, hned 2. ledna zmocní se věci nutných
a pustí se k Hispaňole.

Zatím Kolumbus, velmi zaměstnaný ne
mocnými, plný starosti o všechny své lidi, jež
vedl k vyhledání úžiny, byl sám stižen tělesnými
útrapami. Jeho bolesti kloubové poutaly .jej na
lože_jako zchromlěho na všech údech. Navyklý
trpěti, cvičící se dlouho již v odevzdanosti do
\vůle _Boži,nejevil žádné netrpělivosti. Tajemná
předtucha ho ujišťovala, že Diego Mendez šťastně
přistál k cíli. Ostatně jeho. poddánóst vůli božské
a jeho dokonale podrobení vzdalovaly od něho
urputně myšlenky a ztajená rozhořčení,jimiž byl
zmítán velký počet jeho námořníků.

Admirál 'mnohokráte shromáždil v poradu
všechny své důstojníky, by se jich otázal, zda
by věděli nějaký prostředek k zlepšení jejich po—
stavení. On že nevidí jiného, než čekati vytrvale
a s důvěrou, bez ohledu na tak dlouhý čas již
uplynulý. V těchto radách oba Porrasově neměli
co namítati; vždy skoro všichnidůstojníci sdíleli
mínění vůdcovo.

Ocitli se konečně na prahu roku 1504.
Admirál obětoval Bohu všechny dni roku,

který nastupoval.
Jakmile rozednilo se dne 2. ledna, v_zpurníci'

chopili se zbraní. František Porras otevřel ne-.
-stydatě kajutu- admirálovu, jehož poutaly bolesti
na lože, a hlasem vyzýva'vým pravil-"mu: „Zdá
se, admirále, že Vaše Urozenost nehodlá vrátiti
se tak brzo do Kastilie a že jest rozhodnuta
zanechati nás zde 'záhubě.“ Tento počátek pře—



kvapil Kolumba, dle jeho malebného obrazu „tak
jakoby paprsky sluneční zplodil)r tmu.“ Slyše
tato drzá. slova, dovtípil se ihned všeho, co se
přihodilo; i odpověděl mu s umírněností plnou
dvornosti, že zajisté povšiml si, kterak nemožno
dostati se na Hispaňolu bez lodí, že ve vážných
těchto okolnostech neopov'ažil se rozhodnouti
ničeho, aniž by dříve nevyslechl mínění svých
důstojníků, že je shromáždil mnohokrate, by po

rokovali o tomto předmětu,a že, jestli mu napadla
nějaká. rada, s potěšením ji vyslechne, ".uvaží,a
sdělí mu své rozhodnutí.

Nato František Porras odpověděl tónem
posměvačnym, krutě přiostřenym nestoudností
posuňků, že není třeba tolikerych řečí &že _musí
vyplouti- okamžitě, jinak děj se vůle Boží-! Pak
obrátil se k němu 'zady. „Ubírám se do Kastilie;
kdo mne miluje, nasledujžmnmne!“ křičel na své
sourodaky sevillské, kteří se přiblížili Všichni
zvolali: „Já! Jal“ a ihned se rez-ptylili p'o-všech
místech barák-ů. Zbrojíř Juan Bar-ba"odvážil se
tasiti šavli, hroze lidem admirálový'm. Námořníci
sevillš'tí'vydrancovali skladiště zbraní a skladiště
předmětů k výměně; chápali se zboží, náčiní,
vhodného k jejich potřebě, křiěíce: „Kastilieí
Kastiliel“ zatím 'cojiní, podnícení Porrasy, křičeli:
;,Necht umrou! Nechť 'umrouí“ Duchové pak ne
rezhodní ptali se: „Admirala co máme dělat1?“'

V tomto zmatku Kolumbus, nadobro ochro
meny, pokusil se vystoupiti ze svého lože; padl,__
povstal, znovu padl, avšak nechtěl povoliti Slabotě
a mermomocí chtěl se objeviti na místě shluku.“



Jeho mladý syn, jeho důstojníci a jeho panoši
museli ho vzíti do svých paží a zaněsti na lože.
Zatím Adelantado, který se chopil halapartny, po
stavil se vedle čerpadla, by zabránil vzbouřencům
přístup na záď. Důstojníci a služebníci, oddaní
Kolumbovi, i jeho zatáhli do kajuty admirálovy
a přinutili bratry Porrasy, že se vzdálili, před—
stavivše jim, že se jim nebrání, aby si mohli
vzíti, co. chtějí, --.aže proto by bylo neopatrno,
státi. se příčinou smrti admirálovy, což by
bylo přísně potrestáno v Kastilii spravedlností
královninou.

Vzbouřenciodtáhli s vítězoslavným pokřikem.
Úspěch ten rozmnožil"jejich rotu, takže tlupa
Por-ras'ů dostoupila na osmdesát .mužů. Vedle
admh'ála zůstali pouze nejoddanější důstojníci,
nemocní služebníci, kteří si div nezoufali, vidouce
setak opuštění. "

_ Admirál, dověděv se o jejich opuštěnosti,
dal se- donesti do kajuty _pro nemocné-, by je
těšil, nabádal k trpělivosti a statečnosti, by jim.
hovořil o Bóhu, který zkouší strastmi; vybízel
je, by v něho skládali důvěru, a slíbil jim, že
v brzku budou z tohoto bědněho _stavu vytržení.
Na to se přičinil, by jim náležitá péče byla
věnována.

'Poznamenejme to zde: obyčejně svět za
pomíná u objevitele zeměkoulena jeho apoštolskou ,
lásku. Zdá se, že velikost jeho díla zastiňuje
velikost jeho skutků. Jeho křesťanská povzne
šenost, jeho trpělivost, jeho odevzdanost do vůle
Boží, jeho spravedlnost, jeho síla, jeho dojemná



pokora ztrácejí se v lesku jeho slávy. A přece
ze služebníků Božích nikdo nepředčil ho v milo—
srdenství, právě tak jako nikdo nerovná se mu
geniem.

Podporován pažemi svych služebníků, každého
dne Kolumbus přicházel k baráků, proměněnému
v nemocnici, a prodléval u nemocných, by vy
ptal se na-jejich stav, by je ošetřoval, .bykaždého
zvlášť potěšil. By roznítil néduživce. k naději,
Isám léky sťrojil, sám předpisoval stravu, ba.
obvazoval nemocné vlastníma rukama, v nichž
pakostnice lámala, dávaje tak příklad lékaři, on,
místokrál Indů.

“Bůh požehnal vytrvalé jeho péči. Nejen že
nikdo-z nich- nezemřel, avšak za krátko nez'ůstal
ani _jeden v nemocnici. Toto zázračné vyléčení,
stálost a bedlivost admirálova, jeho bdělost nad
obsluhou a pak to,_že kontroloval léky, hluboce
rozhněvala mistra.—Bernala, byvalého lékárníka
valenckého. Od té chvíle jinak vážné-nebezpečí
než byla vypínavost- Porrasíův a hlučné roza
hořčení strany sevillské snášela se nad hlavu
Kolumbovu. \

u



KAPITObA “DEVÁTÁ

I.

František Porras, provázený svou rotou, pustil
se cestou, již vykonal Diego Mendez. Loupili,
plenili a trýznili Indiány, řkouce jim, by šli
k admirálovi, ten že je odškodní, a aby ho zabili,
když by jim čeho odepřel. Jakmile rebelové přišli
k mysu Aomakiku, nanesli do člunů potraviny,
vodu, zboží, vzali s sebou indiánské veslaře a
vypluli k Hispaňole.

Sotva však vzdálili se na čtyři míle, vlny
začaly se nadýmati, vltr se vzdul proti nim;
jejich smělost zbledla. Chtěli obrátiti k zemi,
avšak voda hrnula se do člunův a hrozila jim
potopením. Protože počasí čím dál tím více se
horšilo, rozhodli se, že se zbaví části veslařů, by
člunům ulehčili; i zabili dýkami některé z těchto
neštastnlků. Vidouce to..mnozí Indiáni, vrhli se
sami do moře, důvěřujiče svemu plaveckemu
umění. Avšak nějaký čas udrželi se na vlnách,
pak zmohla,je únava a donutila je opět k člunům;
prosili pouze o. tu milost, by se mohli přidržeti
jednou rukou obruby k vůli trošce zotavení. „Bědal
Daleko jsouce toho, by jim toto milosrdenství!

*prokázali, spoluvinnici Porrasů zutínali jim mce
svými meči“ a nechali j'e utopiti. Vzbouřenci
dosáhli konečně břehu.
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Zde se radili, co teď: většina rozhodla, by
se znovu pokusili o přeplutí k Hispaňole, by
však vyčkali lepšího počasí.

Čekali děle půl druhého měsíce.
Po tu dobu pustošili celý kraj vůkol. Konečně

soudlce, že vhodný okamžik nadešel, vrhli se do
svých člunů. Avšak jakmile se vzdálili od břehů,
vlny se znovu pozdvihly a zločinci jen tak tak
že vyvázli a dostali se na místo, 'odkudf vypluli.,

Po mnoha tydnech, považujíce stkvělou tvář“
noSt za výzvu, vstoupili opět do člunů, rozhodnutí,
že stůj co stůj tentokrat přeplují; avšak roz
bouřené vlny znovu zastrašily jejich vinná—svědomí.
Vzdavše se tedy Myslu, který se jim "zdálne
smyslný, jali se procházeti. ostrovem jako p'raví
lupiči, obírajíce a znasilňujíce domorodce.\!

IL

Opatrnost admirálova udržóvala dobre styky
s Indiány. Přinášeli hojně potravin. Nicméně po
znenáhlu žádali ,víc a více výměnou. Buď že
přemluveni rebely, buď rozhořčení jejich drancoá
vanim, přestali pojednou lodě “zásobovati. Teto
přerušení styků s divochy vzbudilo“velky nepokoj.
Nebylo možno postoupiti hlouběji do země a.tak
opuStiti na lodích admirála a. rekonvalescenty.
Hro'zícíhladpřipojil se ke všem nehodám této
plavby, a_nebylo pomoci, jež “byse mohla očekávati
k záchraně ztroskotaných..
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V této hrozné obtíži Krištof Kolumbus jako
vždy volal k Pánu, svému Mistru, a jako obyčejně
nebylo to nadarmo.

Právě při této příležitosti uskutečnilo se ono
předpověděné zatmění, o němž již v mládí jsme
slyšeli a.jež rozliční spisovatelé zpracovali v ten
způsob, by z toho učinili důstojný protějšek

_po'vidačce o vejci, postaveném na pouch rozbitím
o stůl.

Předně považme dobře: slova, jež spisovatelé
tito kladou Kolumbovi do úst, nejsou nikterak
doslovné..

Současníci, Fernando Kolumbus, DiegoMendez,
Oviedo, Las Casas, nezaznamenali vlastních slov

—admi_ralovych.Fernando Kolumbus, jediný oěitý
svědek, tehdy sotva .v patnácti letech, nedělal si:
tehdy poznámek, nýbrž psal. o. tom “až za 'dvacet
devět let po udalosti. Diego Mendez nebyl tehdy
přitómen; teprve až ku konci dvaatřicatého
roku zapisuje to z doslechu. Oviedo též cestou
nepřímou až, velnii pozdě se o tom zmiňuje, a;
Las Casas nenkončil své Historie Indů až.
za třiapadesat roků po smrti admirálově. Jest
jasno, že jedni jako druzi nečerpali přímov pravém
"pramenu slov, jež kladen do úst Kolumbovij
mluví o tom tak, jak by snad sami byli mluvili.
Tot patrno. '

Zopakujme konečně okolnosti této příhody
a dejme jl pravou tvářnost.

Když prostřednictvím Diega Mendeza Kri'štof'
Kolumbus učinil s kasiky z okolí Saxíta-.Gloria__
smlouvu o zásobování lodí, pravil jim především,»
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že Bůh, jeho Pán, jej přivedl do těchto míst, a
že tam pobude, dokud se nezlíbí Bohu, by ho
odtud vytrhl. Představil se jim tedy ve vlastní
hodnosti své, jakožto host Prozřetel'nosti,a umístil
mužstvo na lodích jedině proto, by uchoval před
jejich žádostivostí pohostinné pobřežní obyvatele.
V okamžiku, kdy domorodci, nedbajíce 'slibu,
chtěli vyhladoviti ztroskotance, Kolumbus, zbaven
jakehokoliv lidského prostředku, utekl se o pomoc

'k Nejvyššímu. ,
Pán nebes i země, místo aby hmotným zá

zrakem ho podporoval, jak to byl kdysi učinil
s některým patriarchou, prorokem Starého zákona,
místo manny 'a křepelek jiným Způsobem vytrhl
Kolumba. Pomohl svému služebníkovi poznatkem,
čerpaným z nebeské architektury. Vnuk] mu

prostředek,- kterého nikdy od pOčátku známě'
historie nebylo použito a na kterýž sám admirál
_nebyLbypamyslil. Bůh mu připomněl, že ve trech
dnech nastane zatmění měsíce. A tak. luna, 'to'to
znamení, jímž Diego Mendez uchránil se—před
hroznou smrtí ží'zuí, táž luna .měla zachovati
Krištofa Kolumba před “hladem.

Kdykoliv ve svých rozpacích a „úzkostech
posel kříže na modlitbách prosil Rána, by' jim
pomohl, vtírala se mu bez “ustání myšlenka na
zatmění. Kolumbus z toho poznal, 'že z tohoto
zatmění mu kyne spása..Bůh mu označil jedno
duše nániět a jeho genius jej teprve přizpůsObil.

Admirál poslal tlumočníka ke kasikům, by
je pozval na velké' divadlo, jež budou dávati
cizinci pozítřku. Sběhli se v zástupu, jak předvídal,
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\I vyčítal jim nedostatek víry a jejich tvrdost.
Připomínal jim, že se stal jejich host_em vůlí
Boží. Dodal, že Pán Bůh ví o jejich úmyslu vy
hubiti hladem cizince, ačkoliv vešli v smlouvu;
že jistotně ten, který odměňuje dobré a trestá
vinníky, jest rozhněván nad jejich nedostatkem
víry a lidskosti. A by jim dokázal povýšenost
služebníků svého Boha, oznámil jim, že téhož
večera při“východuluny uvidí brzy, kterak hvězda
ta zrudne při jasném nebi, potom kterak ztemní
a odepře jim světla.

Po tomto proslovu někteří se báli, avšak
„druzí odešli, smějíce se žertu“.

Jakmile se noc dostavila, kr'vavá barva luny
zachvěla nejpevnějšími. A když spatřili, kterak
jeji zbarvení temní, hrůzou propukli v náramně
vytí a přiběhli obtěžkáni zásobami k lodím,
slibujice přinášeti od nynějška pravidelně po
traviny.

K jejich naléhání admirál jim připověděl,že
půjde .a mluviti bude k svému Bohu; a vskutku
odebral se do své kajuty. Pro toho, kdo rozumí
povaze Kolumbově, jest nepochybno, že prosil
Boha za ně, žádaje ho, by otevřel jejich srdce
světlu evangelia, by jim vnuknul city mírně a
lidské a by je ušetřil ran, jimiž tolik stíženibyli
domoródci na Hispaňole.

Po ten čas zatmění mohutnělo a s ním
i hrůza Indiánů, shromážděných na pobřeží, jak
to dokazovalo jejich vytí. Prosili Španěly, by
s nimi'měli slitování.
_Krištof Kolumbus. 30
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Zatmění dostoupivši vrcholu, právě ubývalo,
když admirál, dokončiv svou modlitbu, vyšel ze
své kajuty a “řekl .kasikům, že mluvil za“ ně'
k svému Pánu a že Bůh slyšel jejich slib, že budou
dobře nakládati s křesťany a že jím budou při
nášeti potraviny. Oznámil jim, že tento zjev,
předmět hrůzy u většiny národů r'nodlářských,
není pohrůžkou služebníkům Kristovým a že brzy
měsíc pozbude své růžově mlhy a objeví se zase

"čistý a bílý jakobyěejně. Posel kříže'použil této
příležitosti, by Ukázal domorodcům znamení
spásy a aby jim vnukl tu spasitelnou bázeň
Boží, -jež '-jest počátkem moudrosti. Vskutku
také kasikově děkovali admirálovi a rozešli se
„chválíce Boha křesťanů“, o němž nemluvili již
leda s největší ú'ctou.Od té doby posílali pravidelně
potraviny, jež byly bedlivě placeny předmětyvý
měny. “!!

IH.

Desetměsícův uplynulo od tě..doby,co muž-
stvo obou lodí, vehnanych na mělčinu. v' této
znamenitě Zátoce, čekalo na své osvobózen'í.
I nejdůvěřivější' z lodníků přestali teď doufati.
Spřátelili se již se svým osudem, považujíce se
za ztracené; v myšlenkách kojili se útěchou, že
draze prodají svůj život, až hračky a zboží se
vyčerpají. *

Vyjma admirála, nikdo nechoval ni nejmenší
naděje. I když se připustilo (věc zázračnál), že



— 467

Mendez přistál k břehu Espaňoly, bylo ještě od
mysu Svatého Michala k Svatému Dominiku více
než sto mil neschůdnými horami. Nejasné. pověsti
byly rozšiřovány schválně rotou .Porrasů “mezi
domorodci. Tvrdilo se, že viděli zahynouti loď,
kterou vlekli proudové k jihu. Zachmuřenost
duchů čím dále tím více se stupňovala. Těže
z této nálady, lékař Bernal, bývalý lékárník
z Valencie, který ošklivil si admirála, jako zločin
ctnost si oškliví, spolčil se s- jistým panošem
Kapitána, s jakýmsi námořním kadetem ze
Svatého Jakuba. Paloského, p_otom_sjistým
Kamašem ze Sevily 'a ihned přiložil ruku k dílu.

A tak aby Kolumbus žádné hořkosti nebyl
ušetřen, sosnovalo se tajně mezi lidmi, které při—
vedl k zdravl svou péči a. mravní léčbou, druhé
spiknutí, hroznéjší prvního. Povolivše přemlou
vání- mistra Bernala, bývalí nemocní“ rozhodli-se,
že se zmocní člunů“ ostatních, že vše s sebou

_vezmou 'a že admirála zavraždí. Tajemství to
'zůs'talo hlnbOce pohrouženo v mlčenlivé nenávisti.
Nic se na. venek neproslýchalo. Kolumbus netušil
žádné pohromy; avšak Prozřetelnost bděla. nad
ním. „Bůh zabránil temuto nebezpečí.“ '

Okamžik byl stanoven: v noci. “mělo pro
_puknouti spiknutí nemocných. Málo hodin před
jeho provedením, na. večer, zpozorovali k severo
východu jako plachtoví malé lodě. Jakmile ji zlo
činci spatřili, upustili od svého ohavného záměru.

Loď se přiblížila—a'zakotvilav nějaké vzdále
nosti čd baráků. \!

30'



IV.

Bychom vysvětlili, proč tak pozdě přicházela
pomoc od Ovanda, jest nám přihlédnouti k pří
chodu obou poslův admirálových na Hispaňolu.

Neviditelní strážcové, kteří provázeli příznivě
plavbu Diega Mendeza, přivedli ho zdraveho a
bez úrazu horami, pokrytými překážkami a ne
přáteli, až před vrchního gubernátora, který na-'
vštívil vojensky střední část států xaraguajských.
-S'veškerou vroucností své duše neohrožený kapitán
vyložil krajnost nebezpečí, v němž se ocitl ad
mirál se svým mužstvem. Avšak Ovando, ačkoliv
přijal kapitána velmi zdvořile, .nezdál se býti
silně dojat tím, co se mu vypravovalo. :'POužívaje
všelijakých zámi'nečných průtahů, zdržoval Diega
Mendeza na oko, protože nechtěl ho; vydati
nebezpečím cesty sedmdesáti mil, zemí podezřelou
povstáním; avšak ve“skutečnosti proto, 'by' pře
kazil jakékoliv dorozumění s přívrženci admi
rálovými.

Před nedávnem smrtí Behechibvou stalo se,
že koruna přešla na hlavu "jeho sestry, slavně
Anakoany, podivuhodné královny, s níž- nemohla
žádná vrstevkyně soupeřiti krásou, schOpnostmi
a mocí. Nadšením plnila velké imal'ě panovníky
ostrbva Byla to zosobněnápoesie těchto ostrovanů
vzor dokonalosti a první vznešenost, přístupná
jejich chápavosti.

Jistí spoluvinníci Roldanovi, hodlajíce si tak
zaopatřiti přízeň místodržitelovu a zakrýti své
nespravedlnosti, psali několikráte, že Indiáni této
krajiny připravují vzpouru.
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Ovando rozhodl se, že půjde sám prozkoumat
místa. a. stav věcí. Pro každý případ dal se pro
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Amerigo Vespucci.

vázeti úctyhodnou vojenskou silou: třemi sty
mužů pěších a. sedmdesáti na koních. Rozhlásil,
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že jde pozdravit panovníci, jež se vždy blaho
sklonně chovala ke Kastilcům. Ihned Anakoana
rozeslala všem kasikům vzkaz, by holdovali
gubernátorovi. Sama pak vyšla mu vstříc, ob
klopená družinou, v níž sbory chorové a baletní,
které 'sama vytvořila, střídající se se skupinami
mužů, oděných"v nejkrásnější ozdoby, mísily se
s děvami, nesoucími na hlavách koše “květin a
věnců, jichž balsamická vůně plnila vzduch.
Dala provésti nový tanec, tanec panenský, v němž
'se nesúčastnili ani muži, ani ženy provdané.
Vladař a jeho průvódčí byli ubytováni v pří
bytcích, za tím účelem připravených; hestina.
střídala se za hostinou a tak mnoho dní uběhlo

v samýCh radovánkáCh. Bývalí přátelé Roldanovi
ohmuřili se, vidouce, kterak' 1ztuhlý tento velitel
rovněž podléhá kOuzlu Anakoany. Zdvojnásobili
svá naléhání, by ho přesvědčili, že toto přijetí
skrývá nejvyšší prohnanost. ,

Stále nepokojný a podezřívavýduch Ovandův
přijal bez rozpaků tuto myšlenku a odpověděl
na ni provedením ohavnéhor-nápadu.

_Když"Indiánipobavili svými hrarm Kastilčany',
velitel oznámil, že on jim ukáže zase rytířské
hry španělské. Stanovil tuto “slavnost. .na příští
neděli, pozval k ní královnu z Xarague a dal jí
namluviti, že by bylo důstojno její velikosti,
kdyby se tam ukázala s veškeren svou šlechtou

Síň, v níž shromážděn byl .dvůr 'indjánšký,
obrácena byla na prostranství, kde měl se pro
vozovati turnaj; její střecha spočívala na sloupech
'a pilířích.

/



Španělé dali na sebe trochu déle čekati.
Čety pěší obsadily postupně všechny vchody

prostranství; po tu dobu Ovando bavil se chladno
krevně metáním do terče. Bylo umluveno, že
jakmile se dotkne prstem svého kříže alkantar
ského, jezdci a pěšáci počnou rubati dav. Když
všechny východy byly uzavřeny, Ovando, vskočiv
na koně, objevil se v čele své škadrony; po
několika objíždkách vytrhl svůj meč a všichni
jezdci tasili šavle. Nad tím zachvělo se srdce
Anakoany. Za krátko na to velitel dal umluv'ené
znamení. Tu tato tlupa vrhla_ se_ na nešťastně
zvědavce, zatím co čety pěší útočily na ně ze
zadu: nastalo děsné jatečně zabíjení. Ženy, dítky,
starci, vše 'bylo zároveň probodáváno, drceno
koňskými kopyty.. Sál, v němž byla královna, ob
klíčen jsa jezdci, proměnil se ve vězení _kasiků.
Jedině Anakoana byla odtud vyvedena,ztrýzněna a

. pevně spoutána. Čtyřiaosmdesát předákův “indián
ských bylo přivázáno k pilířům a podrobeno
mukám, by podali vysvětlení o předstíraněm
spiknutí.

Bolesti vyrvaly některá vyznání lživá, jež se
zapsala do protokolu. 'Načež' podložili oheň pod
tuto síň a neštastníci zahynuli v plamenech.
Hlavní město Xaragua, b_yvši zapáleno, zmizelo
v několika hodinách s povrchu země.Popel při
kryl krev nešťastných Indiánů.

V odměnu za své pohostinství, za svou
důvěřivost, za “svou oddanost ubohá Anakoana
dočkala se toho, že okovy nahradily její květinově
věnce.Na základě svědectví, vynucených mučením,



byla odvedena jako mrzký zločinec do Saint
Domingu a zde na žaloby padouchů a lupičů,
jichž zločiny tak dlouho trpěla, byla soudem,
který možno pro celý jeho postup nazvati vy
směchem spravedlnosti, odsouzena na šibenici!
Ovando ji dal veřejně popraviti. Tak zahynula
ušlechtilá a pohostinná Anakoana, poetická a
slavná královna Hajti.

Ovando, spáchav tuto strašnou ukrutnost,
,neustoupil ani za mák naléhavým žádostem Diega
Mendeza. Avšak právě když rozhořčení. Indiáni
zachránili se všemi směry, přísahajíce pomstu,
dovolil kapitánovi, by se odebral do Saint
Domingu, dle svých přání. Vyslanec admirálův
neotálel, pěšky se vydal na cestu samojediný a
sedmdesát mil prošel pod ochranou toho, který
jej až dosud před každým nebezpečím uchoval.\,

V.

Zatím dozvěděli se v Saint-Dominígu v_jákě'
opuštěnosti hyne nemocný admirál. Šlechetny
Fieschi a dvacet Španělů, kteří. připluli s. ním
v člunech, rozšířili v rozličných. místech zprávu
-o ztroskotání na Jamajce. Avšak když _Diego
Mendez konečně přišel a když se' obyvatelé do
věděli, že—wladař,=ač již sedm měsíců ví o stavu
admirálově, nedal. žádného rozkazu, by se mu
pomohlo, nemohli zdržeti své rozhořčenosti. Přes
slepě předsudky, nahromaděné proti admirálovi
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úsilím závistníkův a odbojníků, jeho Ígenius, jeho
ctnosti, jeho vlídnost nachylily mu srdce mnohých
osadníkův. Ostatně jeho ztroskotání v oněch kon
činách nepodmaněných, po plavbě památné tolika
objevy, přiklonilo k jeho neštěstí živě sympatie
námořníků. Řeholníoi svatého Františka ne
mohouce osobně pomoci objeviteli globu, prosili
Boha, by sílil jeho trpělivost v této dlouhé zkoušce.
Každého dne dovolávali se veřejně modliteb
věřících na tento úmysl. Horlivost těchto vý
tečných řeholníků nebála se ani s kazatelny po
nkazovati na tento pobuřující nevděk.

Bezstarostnost Ovandova nedala se ospra
vedlniti. Jestli nebylo lodi dosti veliké, by pře
pravila všechny, mohl aspoň poslati těmto
hynoncím potraviny a naději některou z lodic.
jichž používalo se k pobřežní službě“na Hispaňo'le.
Kdyby byl nezdržel 'u sebe Diega Mendeza, .týž
byl by měl dosti pokdy sestrojiti nějakou feluku
a odeslati ji do Santa-Gloria k vůli ujištění ad—
mirálovu.

_Zatímvšak veřejné mínění proneslo se tak
důrazně, že Ovando, aby je nkojil, vystrojil jednu
lodici; Komu však svěřil velení? Důstojníků po
zemnímu. A kterého důstojníka zvolil? Nej
zarputilejšího nepřítele admirálova na.Hispaňole.
Zásoby pak byly poměr'ny citům, gubernátorovým
ke Kolumbovi. Polovice nasoleněho vepřea soudek
.vína, to pro stotřicet mužů, kteří byli s admirálem!“
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VI.

Protože večerní svolání nebylo ještě od—
zvoněno v okamžiku, kdy objevila se lodice
v zátoce Santa-Gloria, všichni Kastilani patřili
s radostí prómísenou pochybnostmi na malý tento
koráb, který přece, dle jejich/mínění, mohl blíže
zako'tviti.

Brzy bárka spuštěna na vlny a připlula p_od
Kapitána. Člunařipožádalio lano; hodili'jim je.
Připevnili na ně soudek _s vínem a polovici
nasoleněbo vepře, by to bylo vytaženo na palubu.,
Potom důstojník připevnil na špici háku jakýsi
dopis pro admirála atak jej podal. Jakmile vzali
poselství, hnedbárka odrazila od Kapitány na
několik set metrů; tehdy v_zkřiklhlasitěji; Dle
toho byl poznán a většina námořníků ztrnula
úžasemz' vždyt to'by'l zrádce-Diego de Escobar,

—onen velitel tvrze Magdaleny, který tehdy„ když
admirál odkrýval novou pevninu, vzbouřilseproti
místokrálovi Indů“ a přestoupil se svou tlupou
k R'oldanovi. Jeho přítomnost znamenala zná.
silnění azřejmě protivení se rozkazům' královni
ným, dle nichž všichni bývalí odbojníci mělibýti
posláni do Kastilie. Poslání, které mu svěřil

,Ovando,obsahovalo dvojnásobnouurážku admirála.
Zatím Kolumbus vyšel ze?své kajuty a ob—

jevil se na můstku. Eskobar křičel na něho, že
gubernátor neměl _v'rejdě lodě. dosti velike, po-.
moci níž by mohl je všechny odvěsti, že však
tak učiněno bude ihned, jakmile bude možno.
Konečně ještě drze vyzval admirála, že _jest'
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ochoten jeho odpověď 11 vladaře _tlumoěiti, že
však musí mluviti hned, nebot lodice jeho nucena
prý jest bez prodlení odplouti. Kolumbus písemně
potvrdil Ovandovi jeho poselství, odporouč'ejejeho
dobrotivosti Diega Mendeza a Fieschiho a sebe
jeho péči. __

Po ten čas člun stál nehnutě na vlnách.
Lodníci z lodí položili několik otázek .člunařům;
avšak tito, dbajíce daného příkazu, zachovali
přísně mlčení. Jakmile zpráva admirálova byla
zapečetěna,bárka přitřelase k bokům Kapitána,
přijala dcpis, potom pustila se rychle k lodici,
jež sejala ihned zvedati kotvy a rozpínati všechny“
plachty, by' zachytila trochu pozemního větru,
jenž v přestávkách vysílal. “na moře své “balsa
mické Výdechy.

\!



KAPITObA DESÁTÁ

I.

Když “se mužstvo probudilo a nespatřilo již
lodici, domnívalo se, že snilo. Okolnosti tohoto
příjezdu a tohoto odjezdu nočního, zdrženlivé
chování a mlčenlivost člunalů, vše to zdálo se
důstojníkům, shromážděným na palubě, čímsi
podezřelým a špatným „znamením. Nad to pak
poselství to bylo přinášeno zjevným nepřítelem
a zrádcem! Usoudili, že gubernátor nechce jich
zachraniti, a- Sice z'nevraživosti proti admirálovi.
Abyje upokojil, Kolumbus líčil úplnou spokojenost
a vysvětlil tento náhlý odjezd tím,_že chtějí při
vézti rychlejší pomoc loděm. '

Ve svých citech otcovských admirál trpěl.
vida, kterak část jeho námořníků zpupné _se od
“něho odlučuje. Považoval je za dítky zbloudilé.
_Doufal,že ohlášením brzkého návratu doKastilie
přivedeje k povinnosti a ušetří tak Indiany škod,
jež jim vzbouřenci bez ustání působili. Nabídl
jim úplnou amnestii za tou po,dmínkou že vrátí
se bez prodlení k lodím. By jim dokázal,.že ob
držel zprávy z Hispaňoly, poslal jim kus masa
vepřového a dávku vína, a vybral za posly dva
zasloužilé důstojníky, kteří byli kdysi s Porrasy
ve stycích. Když tito dva vyslanci objevili se
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v tábořišti odbůjců, Porras přišel jim vstříc a
vzal je stranou, nechtěje, by jeho lidé slyšeli
jejich návrhy, ze strachu, že by na podmínky
tak vábivé jeho lidé přistoupili.

Poradiv se pak s hlavními spoluvinníky,
Porras odpověděl vyslancům admirálovým, že
soudruzi jeho nepřijímajíjejich nabídky, že, bude-li
třeba, vezmou si moci, co se jim neda dobrovolně;
a s tím oba důstojníky propustil.

Vzbouřenci, vedeni svým vůdcem, přiblížili
se k zátoce Santa-Gloria a usadili se ve vsi
indiánské, zvané Majma.

Tato rota. vzdorna a odvážlivá. složena byla
zvláště z“příslušníků—sevillských. Na lodích ne
označovali je jinak, než jménem Sevilla, a to ani
ne- tak proto, že by byl-l osobními stoupenci
Porrasů, avšak spíše pro nepřátelské smýšlení
jejich spolukrajanů, s nímž se stotožňovali.
'K indiánskému jménu Majma.bylo tedy přidáno
jméno Sevilly; ba dodnes, kdy všechny staré
nazvy španělské na Jamajce, stavši se kořistí
Angličanů, zmizely, toto význačné jméno Sevilly
potrvalo uprostřed;'jmen britanských, jakoby měla
byti zvěčněna pamět zpronevěry a pronásledování,
jež vytrpěl admirál- v této stkvělé zátoce Santa—
Glori-a,nazývané dnes Zát—okou Dona Kristofa

Když se vzbouřenci zařídili na svém novém
stanovišti sevillském, asi kilometr od,moře,Portas
odvážil se poslati sam výzvu k boji admirálovi.
„Kolumbus byl nemocen a neopouštěl lože.“ Za—
úpěl rozhořčením dovídaje se, že uprchlíci hodlají
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na něho podniknouti utok; než přece doporučil
ještě jednou výslovně Adelantadovi, by nabídl
milost 'a prominutí trestu všem těm, kteří by
složili zbraně.

Adelantado před tímto.nebezpečím shromáždil
všechny své.

Na neštěstí mnozí stěží se"teprve uzdravovali,
jiní zaměstnávajíce se studiem, byli v boji ne
umělí, a důstojníci “honosili' se více statečností
ducha n'ež statečností těla. Přes to znamenitě je
vyzbrojil a. domníval se, že jsou. _schopni na
stoupiti proti nepříteli. Když Don Bartoloměj
přišel p'od'jistě návrší na dostřel šípu od vesnice
Sevilly, vypravil cpětně “k vzbouřencům ony_dva
důstojníky, které jim odeslal předešle. Avšak
Porras, aniž by je chtěl vyslechnouti, zahnal je

.s mečem v ruce. Rebelové, spoléhajíce .na sebe
jako na tělem silnější, ve zbraní vycvičenější,
patřili útrpně na tyto šlechtice a nemocné; kteří
se chtěli s nimi měřiti. Nebáli se než jediného.
válečníka, Adelantada; proto také smluvili se, že
sjednotí proti němu veškeré úsilí. Šest nejudatf
nějších z roty zapřisáhlo se; že ho zabijí; měli
.se naň vrhnouti všichni najednou.

Tlupa 'Porrasova vrhla se náhle a zuřivěna
oddíl Adelantadův, křičíc: „Na smrt! Na smrt!“

Oněch šest obrů vyrazilo najednou proti donu
Bartoloměji. Avšak v první srážce Adelantado
zabil ihned rváče Juana Barbu,_zbrojířeKapitána,

který první tasil meč,protiadmirálovi; skolil pak
staršího námořníka Juana Sancheza a zasadil
dvě "hluboké rány Pedrovi de Ledesmovi. V oka
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mžiku bylo šest mužů na místě zabito. Tehdy
František de Porras útočil sám na dona Bar
toloměje, zasadil mu šavli takovou ránu, že mu
rozťal štít a v něm uvázl; avšak Adelantado,
ačkoliv zasažen do ruky, chepil ho kolem pasu,
snaže se jim .o zem mrštiti. V tomto zápasu
František de Porras_ obdržel rány, jimiž stal se
k boji neschOpným a upadl do zajetí, Adelantado
pokračoval v boji. Brzy nejudatnějši z povstalců
padli a ostatek dal se na útěk..

Kolumbus děkoval svému bratru, zvláště
však Pánu-. Vzdával hojně diky Bohu, „maje za
“jistě, _žeho zachránil před smrti“.

Toto vítězství nestálo lidi admirálovy .než

dvě poranění. Don Bartoloměj uzdravil se "ze
svého poranění dosti ryčhle; avšak na neštěstí

' statečný kapitán Gal'rciena, Petr de Terreros,
byl hodnut do slabin. Přes všemožnou péči
Kolumbovu podlehl .za krátko—svému poranění.

Rebelové, nemajíce vůdce, chtěli se podiobiti.
SIibóvali přísahami a hrozným zaklíná'n'im pro
budcúcnost pošlnšnost. Admirál přijalje všechny
na milost. Dal zadržeti pouze Františka ;Porrasa
jako vězně na lodi povstalce pak, postaviv je
pod voleni osvědčeného kapitána Pedra de Koro-.
nela, usídlil na ostrově, by se vyvaróval sporům,

jež mohly prepuknouti, kdyby vstoupili do baráků.\!
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Více než rok uplynul, když k nevyjadřitelně
radosti mužstva dvě lodě vepluly do přístavu
Santa-Gloria. Velel jim Diego de Salcedo, bývalý
panoš domu admirálova, jenž pod jeho vedením
znamenitě se v plavbě vycvičil. První z těchto
lodí byla najmuta neunavným Diegem '.Men
dezem a „naplněna potravinami, chlebem, vínem,
,vepřovým a skopovým masem a ovocem“. Druhá.
byla vypravena gubernátorem Ovandem, kterého
k tomu nutkalo veřejné mínění. Jakmile obě lodě
opustily přístav Saint-Domingo, Diego Mendez,
který současně ještě jednu lod' najmul, vypravil
se do Kastilie, nesa poselství svého admirála.

Kolumbus, děkuje Bohu Za milosrdenství,
vstoupil na loď, na jeho útraty v'ystrojenou, se
svými důstojníky 'a těmi, kteří mu zůstali věrni.
Ostatními obsazena byla loď, odeslaná guber
nátorem. Dne 28. června lodě Opustily přístav
Santa-Gloria, kde tolik nebezpečía tolik tajemných
vysvobození, tólik utrpení a neviditelných útěch
pořadem krušilo a povznášelo nejprostornější
srdce světa.

Zápas, který prodělal adrhi'ral s. vlnami na
celé této cestě,-od slavně oné hodiny, “vníž pro
rokoval bouři, znovu počal, jakmile vypluli z pří
stavu. Urputnost větrů a proudů zdržela ho déle
měsíce v této přepravě. Věc hodna zaznamu:
plachtové lodě s námořníky vycvičenými a za
ustavičného rejdění potřebovaly více než měsíc,
aby přepluly'prostor, který s pomocí Boží jeho



vyslanec Diego Mendez přelétl ve čtyřech dnech
v člunech s vesly!

Ačkoliv studiemi hydrografickými prozkou
maly se tyto končiny, ačkoliv zdokonaleny jsou
lodě a cesta vyzkoušena staletou plavbou, není
dnes ani jediného důstojníka námořskěho,kapitána
nebo admirála, který by za celé království od
hodlal se přeplouti z Jamajky na Hajti, byti
v podmínkách, jež se nabízely Diegu Mendezovi.
Chápeme, kterak Kolumbus pravdivě králům
katolickým líčil tyto věci \tak neobyčejně, když
pravil: „Kdo bude moci uvěřiti tomu, co tuto
píšu-?“ a když ihned toto připojuje: „Pravím, ,že
v tomto listě NEVYPRAVOVALJSEM ANI SETINU
TOHO, CO SE MI PŘIHODILO.“

Konečně zakotvil admirál 13. srpna v 'pří
stavě Saint-Domingue—skěm.

Veškeré obyvatelstvo dostavilo se, by při
vítalo Krištofa Kolumba a by mu veřejně svou
úctu projevilo. Námořníci vážili si v jeho osob—
nosti neporovnatelněho plavce a.františkáni posla
spásy, předchůdce svého budoucího kázání. 'L'id

_pozdravoval v něm vznešenost utrpení. Jeho ne
štěstí naklonilo mu všechny duchy. V paláci
gubernátora Ovanda ubytovali admirála.

Přes to, že na venek styky s Ovandou jevily
se v dobrém světle, Kolumbus, který viděl vždy
na dno věcí, uměl náležitě oceniti ckázalosti
Ovandovy. A naopak zase vladař nemohl uvěřiti,
že by admirál nesnažil se, by brzy byl uveden
ve svá. práva; bylt Ovando pouze na dvě léta
jmenován.

Krištof Kolumbus. 31



Gubernátor chtěl ukázati Kolumbovi, že jest
skutečně správcem Hispaňolý.Vyžádal si Františka
Porrasa, vězněného na lodi, a propustil jej na
svobodu,. aniž by se koho tázal, nebo někoho
vyslýchal, aniž by sepsal o tom nějakou listinu.
Nad to mluvil _io uvěznění těch, kteří se chepili
zbraní k obraně admirálově. Kolumbus, odhodlán
sněsti trpělivě jakoukoliv křivdu „spíše, než aby
způsobil: nejmenší nepokoj v osadě, obmezil se
pouze na to, že mu představil, jak by byla
autorita admirálova nesmyslna, kdyby nesměl
potrestati vzpoury na své “vlastní lodi. Při'-tom
usmíval se plný :pokoje a křesťanské odevzdano'šti.

Ti z bídných přívrženců Porrasových, kteří
.dosud. neuprchli, přáli si návratu do Španělska.
Zbave'ni jakékoliv pomoci, bai oděvů, dožebrá—vali
se převozu na některé lodi. Admirál p_otakových,
vzpourách mohl zcela právem za'nechati je' do
zoru gubernátorovu a-“sám se svými přáteli od—
plouti, tím spíše,. žexjediná loď nemohla pojmouti
tolik lidí; avšak uváživ vše, co vytrpěli na teto
posledni cestě, slitoval se nad nimi, nad tím, co
nazýval jejich „mravními chorobami“,_ a přičinil
se všemožně, bý' opatlfil jim loď 1: přeplavbě.
*Sám pak na vlastní útraty koupil loď, do_níž
měl'vstoupiti se' svými.

Poněvadž pobyt v Saínt-Domingu v domě
jeho protivníka Stával se-mu nesnesitelný, usilovně
pracoval na výStroji lodním. Vskutku také jeho
pOstavení bylo nem0žné: cítil. se cizincem v zemi,
jež byla jeho darem, v níž měl vládnouti jako
místokrál, jako ustavičný vladař. A tento nádherný



ostrov, kterému chtěl přinésti křesťanství, byl
zavlažován krví domorodců!

Veliká duše posla kříže hořkostí byla za
plavena. Ostrov byl takřka vylidněn. _

Z pátera království,. velikých vasalů, kasiků
tak četných na Hispaňole, nezůstalo. ničeho.
Zmizela Anakoana, zlatá květina, okouzlující
panovnice __Hájti, s ní odlětly zpěvy, přestaly
chorovody, divadla.

Po vraždění xaraguajském, po vraždění
higuey'skěm nastoupila nehhičná vraždění, každo
denně páchaná přepínáním pracemi v dolech.

Barbarští spekulanti nedOpřáli .žádněho od
počinku těmto neštastníkům. Jejich lakota nutila
je k pracím bez oddechu, neudílejíc jim patřičně
potravy. Tito ubožáci, odloučení od svých žen,
od svých dítek, pod trestem smrti sledovati
museli své pány na daleké vypravy,- kamž je
vlekla chtivost zlata. Každý důl stal se nějakým
hrobem, A co nenašlo smrt v jamách, bylo po
lesích dobito nemilosrdnými lidmi.

' Obyvatelstvo houfně se stěhovalo, Íproná—
sledováno jako dravá zvěřpsy, a jezdci. Jiní, syti
takového života, společně z něho vycházeli sebe
vraždou. Nemoci dokonaly zkázu, počatou barbar
stvím. Tyto strasti a pohromy, tolik. zločinů
chladně páchaných, tížily a svíraly srdce admi
rálovo,- Toho — ó běda! — se nenadál, když
objevoval tyto krajiny. Miloval tyto prostě
dítky lesů; uměl dohadovati se jejich povahy,
podmaniti je svým osobním vystupováním. Pro
lévali slze prvníkráte, když se vzdálil od nich

31—



do Navidadu. V Santa-Gloria rovněž plakali při
jeho odjezdu. Avšak nemohl nyní ničeho v jejich
prospěch učiniti: jeho jedina naděje pro ně byla
spravedlnost královnina. Běda! tato šlechelná
Isabella ještě přidala ku všem jeho smutkům.
Poslední zprávy z Kastilie došlé oznamovaly, že
vůěihledě scházela. \!

III

K rozkaz'ům svého bratra Adelantada všemi
silami zasadil se o to, by přípravy k odjezdu
byly skončeny.

Konečně 12. září, vyslechnuv přání nej
přednějších osadníkův, admirál vstoupil se svymi
důstojníky a lidmi svého domu na koupenou loď.
Druhou opravenou obsadili ti námořníci, kteří
chtěli vrátiti se do Španělska. Jim velel Ade—
lantado.

Vzdalili se asi dvě míle, tak že ještě přístav
“viděli, když nepíedvldaný náraz větru zlomil
velky stožár lodě admi'rálovy, a to až u paluby.
Dalek toho, by se vrátil a jej opravil, Kolumbus
přešel ihned se svým domem na koráb Ade
lantadův a pokračoval v cestě, zatím co loď po
chroumaná. vrátila se do Saint—Dominga. Cesta
byla obstojná, když pluli mezi Antilami. Potom
však moře se zhoršilo a v hrozně bouři obnovily
se admirálovy hostcově bolesti. Byl ve své kajutě
jako ochrnulý.
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Zápas s větry a vlnami započal.
V sobotu_ 9. října po silně vichřici, když

větry již ochabovaly a když toliko ještě moře
se bouřilo, náhlý poryv zlámal velky stožár na
čtyřech místech. Po radě admirála, stále upouta
něho na lože, vynalezl Adelantado zvláštní pro
středek. Velký stožár byl zkrácen a upevněn
pomocí kusů, odervanych od 10an zádě, a pevně
svázán provazy.

Za málo dní na to jiná bouře roztříštila
přední stožár.

A měli ještě před sebou sedm set mil.
Místo aby se přičinil doraziti k Azorům, by

tam opravil stěžňoví, jak by byl učinil každý
opatrný kapitán, admirál, zvyklý'na p_omocs hůry,
nevěnoval příliš“ pozornosti této nové nehodě.
Jeho bolesti nedovolily mu. žádného odpočinku
Kromě toho chmurné předtuchy zmítaly jeho
duchem. Chvátal ke královně, i zamířil přímo
ke Kastilii. O_statek této plavby byl stále ne
snadný a namáhavý. Hnán z bouře do bouře
k břehům Evropy, konečně 7. listopadu 8 „do
volenír'n Božím“ Kolumbus přistál v San-Lucar
de Barrameda.,

»!



KAPITObA JEDENÁCTÁ

I.

Ona živa radost, kterou se dme srdce na
mořníkovo, když po. nebezpečenstvích dlouhé
plavby spatří zase pevnou zemi svě domoviny,
byla ihned potlačena pohledem na veřejnýsmutek.
Strážný anděl Kastilie, Isabella, zbožňovan'a krá.—
lovna, podléhala zdlouhavě nemoci.

Ačkoliv vroucí touha hnala admirála do
Medíny del Campo, kde sidlel dvůr, byl nucen
zastaviti se v Seville, středisku'to svých'nepřatel-.

Jeho muky zadržely jej v hostinci. Vzácní
přátelé, jež měl v tomto městě, byli [tehdy ne
přítomni; ba i jeho věrný obdivovatel, učený
theolo'g otec Gaspard Gorricio, opustil na okamžik
Kartouzu u Jesli. PoěaSí, truchlivě a zasmušilé
jako duchové vůkol, přitěžOvalo jeho bolestem.
Bydlel v hospodě jako cizinec, v městě, jež se
stalo “sídlem zámořských obchodů.

Kolumbus, který doufal, že konečně bude
moci se zotaviti ze svých trampot, ocitl se, aniž
by chtěl, pod rukou svých pronásledovatelů.
Námořníci, nad nimiž se smiloval, přeplaviv je
na vlastní útraty, a mezi nimiž byli těž mnozí
vzbouřenci, nemohli obdržeti z kanceláří námoř



ských svého žoldu. Znajíce šlechetnost admi
ralovu, dotírali na něho svými požadavky, ačkoliv
dobře byli přesvědčeni, že by jim byl mzdy ne
zadržoval, kdyby jim ji mohl opatřiti. Vězněn na
svém loži a bolesti skoro bez vlady, nemoha
psati, leda s největším napjetím sil, věděl, že
tajní jednatelé jeho nepřátel, vzbouřenci, kteří
již útočili na jeho život, jsou svobodní a přijati
ke dvoru, kdesi chodili napomaděni, napižmovani
a nakadeřeni, dle jeho výrazu „na odiv stavějíce
své nestydaté licousy“,a kterak proti němu pikle
knjí, zatím co Listiny k jich sporu zůstaly na
lodi, která, sotva vypluvši z přístavu, musela
se vrátiti do „SaintDominga, by si obnovila
stožáry.

Admiral, _zmořený fysickými bolestmi, za
koušel nad to muka mravní, jež mu srdce roz
rývaly. Věděl, že statečné. žena, která. ho pochopila,
jež se stala jeho protektorkyní, jeho přítelkyní,
trápí se na ložive—spárech nevyléčitelné nemoci.
V tomto hrozném okamžiku nemohl s ní an'i
mluviti, ani jí psáti. A pak také nebylo již tam
ctnostné dony Jnany dela Torre; ta jediná. snad
dovedla by Odvážné tlumočiti jeho slova u lože,
Isabelly, která. již jen několik hodin denně mohla
se věnovati záležitostem svého království.-'

V takovém stavu přijala list admiralův, psaný
7. července 1503 na Jamajče a donesený ze,—'
zračně Diegem Mendezem do Kastilie. Ačkoliv
pozorně ja _s vroucím zajmem vyslechla vše, co'
Diego Mendez vyprávěl, přece nemohla již ničeho
podniknóuti.



Zemřela v úterý 26. listopadu 1504 v poledne.
S ní pohřbeny byly veškeré naĚlěje Kolumbovy.»

II.

od svého příchodu do Sevilly Krištof Ko—
lumbus přemýšlel, kterak by se dostal do Medíny
del Campo. Protože na koně vsednouti nemohl,
napadlo mu, by se tam dal přenésti. Avšak křeslo
obýěejných rozměrů nebylo by se hodilo k jeho
stavu plnému bolestí-; a“aby se vyhnul dlouhým
odkladům, rozhodl se podniknouti cestu v lehátka
nebožtíka, v nosítkách, do nichž byly uloženy
pozůstatky posledního arcibiskupa, kardinála don
Diega Hurtada de Mendoza. Admiral prosil tedy
konsi'stořarcibiskupa sevillského, by mu zapůjčeno
bylo jeho lehátko umrlčí, protože“jeho nemoc ne
dovolovala mu jiného způsobu cestování.

V zasedani konsištoře dne 26.1ist0padu !504
_mělo býti o žádosti rozhodnuto.

Nicméně, protože,-zjevné chudoba místokrále
Indů nedávala zaruky pánům ' z kapituly proti
možnému p'ofušení lehátka na cestě, půjěka ne
byla- póvolena, leda za tou výslovnou podmínkou,
„žepokladna námořská zavázala by se k tomu, že
nosítka umrlčíbudou odvedena v dokonalém stavu.

Kolumbuszamýšleldáti se cestou la plata,
neboli cestou stříbrnou, starou to cestou římskou,
která. z Meridi vede do Salamanky. Přitížilo se
mu však tolik, že nemohl opustiti lože.
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Známo i z korrespondence admirálovy, že
každého týdne poslové ode dvora přicházeli do
Sevilly. Nicméně dne 3. prosince Kolumbus ne
věděl ještě o této pohromě.

Konečně poznal své neštěstí!
Kdo popíše zdrceni tohoto srdce heroickěho

a hořkost jeho bolesti beze jména?
Jeho “jediná podpora na tomto světě právě

se zlomila. Ztratil více než protektorku, více než
panovnici: ztratil svou přítelkyni. Ano, královna
milovala a. ctila muže, kterého Bůh jí poslal, by
zdvojnásobil prostor stvoření. Obdivovala v něm
kromě toho jeho skromnost hrdiny, jeho prostotu
světce, jeho naivnost dítka, a básníka, panensky
uchovaně u patriarchy. oceánu, přes těžké zkoušky
jeho let a neuvěřitelně práce. Milovala rozjímatele
stvoření, který tušením dohadOval se zákonů
přírody a jenž v důvěmých besedách svěřoval jí
vroucně a. výmluvně tajemství svých vněmů.
Bezděčná úcta klonila velkou Isabellu k tomuto
starci mohutnému, z jehož velebně postavy jakoby
vyzařovala nesmrtelnost “onoho světa.

Kromě “několika biskupů, několika řeholníků,
a několika nejdůvěrnějších přátel ona samojediná
jasně uzřela jeho velikost. Ostatním Španělům byl
pouze janovskym námořníkem v cizích službách,
admirálem dalekých plaveb oceánských, málo
známy. Královna samojediná podporovala ho proti
dvořanům, proti rádcům, proti veřejnému mínění,
ba i proti králi. Že přece nenapravila, oč byl
Kolumbus oloupen, a že ho nedosadila v jeho



práva, nelze se příliš diviti. Vždyť měla. proti
sobě celé Španělsko.

Když Kolumbus pochopil, že jeho neštěstí
jest dovršeno, že královna. jest nebožkou, v srdci
mu zamrazilo. Oněměl v nesmírném hoři svém
jako hrob. Jeho holestonevyjádřitelná. nepokusila.
se o to, by se vyjádřila; propadla. se v mlčení
nekonečného bolu. Toliko známo, že jeho tělesné
bolesti krutě se tím zhoršily, On vždy tak přísný
vůči sobě a. tak krátce Se vyjadřující o sobě,
přiznává v prvním listě svému synovi; že s velkým
úsilím. toliko píše v"tomto okamžiku, „přes hrozné
-bolesti“, jež zakouší.

\;



KAPITObA DVANÁCT—Á

I.

Kolumbus od svého přistání nemohl opustiti
lože, aniž použiti rukou za dne pro“zemdlenost,
která bránila mu držeti péro a nedbvolovala mu
psáti leda v noci. Byl nucen ukrádati si—na
hodinách, určených k spaní, chvíle potřebné k do
pisování a k rozmlouvání o záležitostech. "Přece
však jeho činnost duševní uprostřed takových
bolestí 'podiv vzbuzuje.

Více však ještě než jeho mravní síle a
trpělivosti, v tolika protivenstvích dlužno se ob
divovati evangelické dokonalosti jeho lásky; 'vzalt
pod svou ochranu námořníky, přepravene na jeho
útraty, a z nichž část ohrožovala _jej ina životě.
Neobmezil se pouze "na to, že; .jim odpustil a
opatřil jim prostředky, by se mohli dostati do
vlasti. Dostav se do Sevilly, prvním listem do
poručoval vřele péči králů tyto muže, jichž mzda
byla zpozděna, mzda—,které tolik potřebovali.
Několik dní na to připomínal ještě dvoru jejich
bídu; Dne 28. listopadu přikázal svému synu
donu. Diegovi, by promluvil v jejich prospěch.

Protože kanceláře přes nářky námořníků
nevyřizovaly jejich záležitOsti v okamžiku, kdy
nemohl poslati než stopadesát dukátů svému



synu a když mu dcporučoval, by tuze šetrně
s obnosem tím hospodařil, Kolumbus, ač sám
stísněn, ještě pomáhal těmto nevděěníkům.

Jeho péče na tom nepřestává: zaměstnává
se tím, by překonal překážky, jež kladly kanceláře
všem jeho záležitostem; i posílá sám ke dvoru
po svém věrném Diegu Mendezovi listy, vybízející
k výplatě.

Avšak tato horlivost žadatelská ve jménu
spravedlnosti a lidskosti nemohla byti použita
ohledně vlastní jeho osobnosti; spokojoval se tím,
že připomínal pokorně Závazky koruny k jeho rodu.

Jakmile admirál přišeldo Sevilly,psal králům,
by jim oznámil svůj návrat a by přijal jejich
rozkazy. K jeho zásilce byl připojen pamětní.
spis ve formě „velmi dlouhého listu"l o správě
Indů, v němž vykládá, co ve skutečnosti; děje se
v osadě, o původě zla., a udává prostředky, jichž
třeba k opravě.

Žádná odpověď _natento výklad.
Admirál psal Znovu,aniž by byl poctěn jakou

odpovědí.
Dne' 12. prosince odeslal novylist králi. Ne

zdá se, že by se byl dočkal lepšího osudu: než
.v—předešlém případě.

Kolumbus psal list za listem svému synu
donu Diegovi, by se mu dostalo odpotrědi.

Vše “marně.

Přes toto mlčení královo, když se dověděl
od kohoši ze Sevilly, že hodlají zřiditi tři biskupství
mezi Indy, žádal o _tupřízeň, by byl slyšen dříve
než nadobro rozhodne se v této záležitosti.
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Žádné odpovědi.
Během prosince Kolumbus psal o tom ještě

svému synu, avšak ani si přání admirálova ne—
povšimnuli. Doneslo se mu, že místa byla zřízena
a obsazena obyčejným způsobem.

Zima, tehdy náramná, příliš trápila admirála
a jitřila jeho bolesti. Kromě toho. pak“ trpěl ne
dostatkem peněz. Věděl, že lodě, vracející se
z Hispaňoly a jež počasí donutilo uchýliti se do
Lisabonu, přinášely zlato, že však neměly ničeho
pro něho; proto, dověděv se o tomto zklamání,
psal svému synu: „Dej pozor na vydání a mírní
se v útratách, nebot jest to nutne."l

Jest snadno vysvětliti si peněžní nesnáze
admirálovy. Kromě denních útrat v hospodě.musel
vypomáhati u dvora svým oběma synům; donu
Bartoloměji a svým vyslancům Diegu :Mendezovi,
Carvajalovi',_Geronimovi, kteří rovněž ani haléře
žoldu neobdrželi. Tak byl povinen Diegovi, s'věmu
prvnímu synu, doplatiti asi 84.860 maravedů.
Adelantado požadoval 291.665 maravedů _adon
Fernando 60.000 maravedů za služby na moři.
PochOpíme teď admirálovy starosti při pomyšlení
na tolikeré požadavky.\!

II.

Na počátku ledna 1505 Kolumbus chtěl před—
staviti svého staršího syna dona Diega jako ná
stupce svých práv, titulů a privilegií, založených



na minulých smlouvách s korunou kastilskou.
Dle jeho rady odeslal don Diego pamětní spis
králi katolickému/s prosbou, by ho jmenoval na
místa s právy admirála, jeho otce.

Don Diego Kolumbus neobdržel žadné od
povědi

Admiral se tedy domníval, že toto mlčení
pochází z nenaležitě formy a že-kral chce přijati
přímo „od něho výraz jeho ržadosti. Napsal mu
tudíž krátký list, jak přímý, tak uctivý. Na ne
štěstí Kolumbus-, by dojal mocnáře a uspíšil vy
řízení této záležitosti, ,dodal, že tyto ustavičně
mrzutě průtahy jsou hlavní příčinou neobyčejně
a bolestné choroby, jež ho tolik ochromuje.

Běda! toto přiznání přivodilo Kolumbovi
rezsudek.

Ferdinand s výše svého trůnu neupustil ani.
slova nějakého vyjádření ve směru tom. Ostatně
jeho nenávist byla tušena a obsloužena s ďábel—
ským taktem. Od té doby soustavně na _pokyn
králův se vším, co se týkalo bolestmi zmoženěho
admirála, se otálelo a do nekonečna odkladalo.

Jak možno předvídati, “itento list zůstal bez
odpovědi.

' Admirál domnívaje se, že uspíšf svě zá.—
ležitosti, připravoval se na cestu ke dvoru. Avšak
“zatím kruté bolesti, 'zdvojnasobeně nezdarem
v jeho žádostech a. novým přitužením zimy, za—
bránily mu, by opustil Sevillu. Přes své utrpení ne-'
zmenšoval v ničem svého umrtvovaní, zachovávaje
pHSně půst čtyřicetidenní a sleduje přesně řeholi
řádu serafickěho.



Konečně příjemné vlivy jara zlepšily jeho
stav. Během května, podporován svým bratrem
Adelantadem, sedě na mezku, nastoupil cestu do
Segovie, kamž se dvůr tehdy uchýlil. Přece však
takové byly ještě trýzně jeho nemoci, že znovu
ulehl v Salamance. Věrný Diego Mendez zde
jej vyhledal a pečlivě ošetřoval. Po několika
jiných bolestnych zastávkách Kolumbus dospěl
k! cíli své cesty.

Král přijal jej se svou obvyklou zdvořilosti,
avšak nedal mu jeho titulu místokrále a neměl
se k—němu dle jeho hodnosti, jak to bylo _za
živobytí královnina. Vyslechl trpělivě vypravování
o jeho nebezpečné plavbě a se-zájmem o objevu
zlatých dolů veraguajských. Nechal admirála vy:
pravovati o ztroskotání. na-Jamajce, o tom,_kterak
nepřispěl mu gubernátor hispaňolsky', o vzpóuře

t-Porrasů, o urážkách, jichž se mu dostalo v Saint—
'Domingu. Král, _anižby ho jinak potěšil, pronášel
poňže neurčitá laskavá slova, v nichž. zkušenost
Kolumbova nemohla se již klamati. Ačkoliv Fer
dinand uznával vždy práva a tituly admirálovy,
tak starej a nep0pěrné, uměl vždy se vytočiti a
skončiti audienci, _aniž by 'co rozhodl,. aniž by
co slíbil. _

Král mluvil “kadmirálovi zvláště o jeho dně,\
o jeho _rhematismech, doporučoval mu především,
by se dal dobře ošetřovatif-označoval mu lékaře,
potom s milostivým posuňkem jej vlídně pro
peuštěla

Jestli takovéto jednání, jako se starcem
ztupělym a zhlouplym, s objevitelem zeměkoule



zdálo se Ferdinandovi kratochvilné a obratně,
kterak muselo krutě a hluboce pobuřovati srdce
Kolumbovo!

Ferdinand, dalek jsa toho, by zjevně od
vrhoval a obcházel jeho požadavky, uznávaje
jejich spravedlnost, ještě jakoby povzbuzoval Ko
lumba, by si stěžoval na postavení, v němž. se
ocitl; avšak nepohnul ani prstem, by něco pro
něho učinil. Kdykoliv admirál se představil u
dvora, král pokaždé přijal s náramnou zdvořilosti
jeho žádosti a žaloby a odpovidal mu způsobem,
který ho k“ničemu nezavazoval. Ba. když se dešlo
na úřad, král nejlichotnějšlmi zdvořilostmi jej
zahrnul a nově naděje vněm vzbuzoval. Nic—
měně"záležitost neposunula se ani o krok ku

“předu. “
Chvílemi Kolumbus dával se klamati úskoč

nými slovy Ferdinandovými. Jeho přímost nemohla
uvěřiti tak dlouho prováděné licoměrnosti, ani
podobnému opovrhování prá-vy _nejposvátnějšlm'i.

Starší syn admirálův don Diego rovněž při
pomínal panovníkovi svou žádost za to, by byl
dosazen !: dědičně vládě Indů, jež jemu po smrti
otcově dle platných smluv má připadnouti.

Král nikdy nedal na jevo mrzutost, nebo že
by byl obtěžován tímto naléhánim Kolumbů. Ba
naopak. cm více žádostí odesila-li,tím přiznivěji
odpovídal. Nemohli si. nařlkati “na to, že by byli
kdy špatně a hrubě králem přijati;_ avšak nic
nespělo ku konečném_u rozřešenl.

V tomto očekávání peněžité prostředky ad
mirálovy se vyčerpaly. Lodě z Hispaňoly, ob
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těžkané zlatem, jemu ničeho nepřinášely. Nemoha
již déle hraditi útrat, jakých žádala hodnost
jeho v královské residenci, odešel do Valadolidu,
kde dvůr pouze pobyl jako na přechodní zastávce.
Avšak aby hoře jeho bylo dovršeno, nemoc se
přidala. k mukám dny, jíž byl „pustošen bez
milosrdenství“. .

Tehdy Ferdinand, který, aniž by to dal sebe
méně na jevo, sledoval pozorně ubývání sil ad
mirálových a ěírn dál tím větší peněžní rozpaky,
soudě, že nadešel vhodný okamžik, dal mu na
bídnouti, vzdá-li se svých výsad, výměnou jisté
panství v Kastilii, k němůž by se připojila-z po.—
kladny korunní pense.-Objevi'tel zeměkoule zamítl
s opovržením nabídku, o níž sesoudilo, -že ná—
sledkem ;bídy bude vítána. Nepovolný' ve své
nouzi a ve'svých nemocích právě tak-jako v době,
kdy, silen _jsa' jedině svou nadějí, v pláni Gra
nadske zavazoval dvůr, by přistoupil “k jeho
_privilejím, neusíOUpil "Vničem, nezmenšil nic na
svých právech zneuznaných'; zachoval mlčení
rozhořčenosti, obmezuje se pouze “na to, že Bohu
přednášel takovou nespravedlnost.

A tak muž, který v onom okamžiku pro
měnil Španělsko v nejbohatší a. nejmocnější
království křestanstva, neměl ani střechy, pod
níž- by skryl svou—hlavu—,lehal v najatém' loži a
byl nucen vypůjčovati si peníze, by zaplatil_své
útraty v hostinci.

Tento nedostatek nestačoval mlčenlivé ne
návisti králově. Nejen že zbavil admirála jeho
důchodů, chtěl ještě ho obrati o jeho tituly a

Krištof Kolumbus. 32
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hodnost. Jaký tedy byl zločin Kolumbův? Co
bylo možno jemu vyčítati? Což jeho podřízenost
nerovnala se jeho horlivosti? horlivost jeho
opatrnosti? opatrnost jeho věrnosti a jeho od—
danosti?

Avšak co záleželo Ferdinandovi na věrnosti
Kolumbově? U tohoto politika prospěch a zisk
bylo jediným pravidlem srdce. Nepředpokládal
u nikoho šlechetnosti, jíž se cítil neschopen, a
neodpouštěl povýšenosti. Co ho nejvíce vKolum
bovi uráželo, čeho mu nemohl prominouti, to byla
jeho sláva, jeho nedobrovolná velikost. Ničím
nemohl zaplatiti, co mu prokázal tento cizinec,
který se mu jevil tak. chudým, který se uchází
o čest audience, který prosí, by se—mu ráčilo
věřiti, a. který, sedm let před tím se dotírav,
ve lhůtě kratší osmi měsíců dobyl hodnosti
místokrále v zemi prostomější než Španěláko,
s _nímž měli jako. s panovníkem. jednati hlava
církve, “dvůrportugalský, dvůr kastilský"a moc
nosti katolické.

Nechť se postavíme na kterýkoliv stupeň
shovívavosti, bychom posoudili Ferdinanda, cho-.
vání jeho nedá se omluviti. To, že předem vše
uvážil a rozmyslil, že chtěl využitkovati tísně a
slabostix objevitele stvoření, že se zpronevěřil .vůči
nemocnému hrdinovi, že ho oloupil, vše to jeví
se bý'ti\čímsi krutým a bezbožným, jakýmsi vý
padem \proti sirotkovi nebo chudě vdově bez
ochranitelů. Spravedlnost nezná žádného pro
mlčení; historie nemá amnestie pro taková bez-.
práví.
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NepoctivostFerdinandovamuselarozhořčovati
Kolumba právě tak jako jeho nevděk; nebot přes
mlčení a svou skromnost nesl v sobě vědomí
velikosti svého díla, následovně svých služeb, tak
tvrdošíjně zneuznávaných.

Viděl, kterak osvobózení svatého hrobu,
vášnivá to touha celého jeho života, oddáleno
jest do neurčité budoucnosti, teď, když vše jakoby
bylo přihotoveno k tomuto podniku. Zlato se
hrnulo, a každé přistání slibovalo větší bohatství;
avšak z toho nic nebylo _pro něho! Jak mu
bylo v srdci! Přece nevypustil žádného stesku
a zadržel na svých rtech jakoukoliv výčitku.
Uzavíraje v hloubce svého osamocení hořkost
svých smutků, obětoval je tomu, jehož kříž

„nesl. Nevyžaduje-Už tento klid v takovém
soužení něčeho jiného než pouhé ctnosti? Našel
by se v dějinách příklad, který by mu byl po—
doben?- K tomu, aby vnuknula nebo vysvětlila
tuto vznešenou resignaci, ňlosofre jest příliš bez
meona. Posel spásy měl před svýma očima
kruciíix. Připomínal si, že náš božský Mistr Ježíš,
maje přinésti lidstvu více než svět a než všechny
světy. On, pravda, cesta a život! byl tupen, proná
sledován, _vězněn, bičován, vystaven davu na po
směch a vydán ]: nejhorší p0pravě, ačkoliv tak
jasně prohlásil svou nevinnostf Podle Krista ob
jevitel zeměkoule mlčel na svém loži muk, a jako
osvoboditel národův odpouštěl svým nepřátelům.\!



KAPITOLA 'TŘINÁGTA'

I..

.Po smrti královny katolické síly“admirálovy
pozvolna prchaly.
" By objevil úžinu, vydal se na moře v šedesáti
šesti'letech, sti'áviV'předtím čtyřicet let plavbou;
jako v prvních tak ina této čtvrtá výpravě rc-z
vinul veškerou hrdinnou smělost 'a všemožná
úsilí; tím vyčerpal se'.ze svých sil. Kromě. toho
staré jeho rány se otevřely. Od okamžiku pak,
kdy viděl svou věc ztraceno, každý den byl
očividným krokem k blížícímu se konci.

Král Ferdinand ye svých krutých výpočtech.
honosil se bystrou'přesností. Přece však byl ještě
u Kolumba jiný tajemný“ pramen muk, o němž
nemohl politik míti ani tušení.

Přes jeho odevzdanost dovůle Boží, přes to,
že ipromíjel nespravedlnosti, zármutek hořčejší
než královský“nevděk vraždil ho bez ustání v jeho
samotě: byla :to vzpomínka naony krajiny; jež
objevil ve jménu Ježíše Krista, 'srdcervoucí obraz
oněch národů kdysi šťastných, jež bažil p_řivésti
k Spasitěli, jimž“ první ukázal a dal pozdřaviíi
kříž a kteří teď byli vyhlazování šíleným barbar—
stvím. Objevitel nového světa cítil se trýzněn
v Indiánech, čtvrcen V'mukách těchto neštastniků,



kteří dokonávali, proklínajíce vznešené nábožen
ství, k němuž chtěl vzbuditi v nich lásku.

By se prodloužil ještě na několik dní život
Kolumbův, bylo třeba ihned zaceliti krvácející
ránu Indů. Na. ty však již byly vypuštěny smečky
krvelačných vlkův, a' nikoho není, kdo by je
obránil; a žádná lidská. Snaha nemohla vymazati
obraz ten a zadržeti zrychlování jeho tepny,
horečně bijící. '

Brzy se poznalo, že žádná, lidská. pomoc ne
dovede 0praviti zuboženého těla.,z jehož každého
údu síla prchala. I přečetl posledněkráte svou
.závět, a nenalézaje, co by v ní změnil, odevzdal
ji do rukou královskému notáři.\,

II.

Kolumbus spořádav tak své světské zájmy
a poslední svou vůli opatřiv, odloučil se úplně
svym myšlením od této'země, přestal se zajímati
o přátele, o rodinu, by věnoval se pouze Bohu.

Podle obecného zakona. fysiologie a historie“
lidské věci snaží se skončiti týmž způsobem,
jakým počaly..Tajemno, jež nám zahaluje původ
Krištofa ..Kolumba, skrývá též jeho konec. Malo
podrobností nám bylo dochováno. Učenýkanovnlk
piacenzský, Pietro Maria..Campi, sebral o konci
tohoto křestanškého reka přesné'zázna'my, a-chtěl
je již uveřejniti, když smrt přerušila ho v jeho
práci. Z toho, co mohl opatřiti si o posledních



okamžicích objevitele zeměkoule, nabyl jist0ty,
že jeho smrt byla smrtí předurčeného, důstojná
korunovace apoštolského a mučednického života.

Ostatně i bez podrobných dokladů možno
dosti přesně nastíniti nejzajímavější okolnosti,
při nichž tato hvězda duchů zapadala, by zářící
objevila se v onom světě, nepomíjejícím, věčném.

Můžeme se dohadnouti, čím byla asi v oné
době hospoda ve Španělsku. Jest snadno před
staviti si onu místnost hOSpody, v níž ležel ad—

Imirál oceánu na svém loži muk Nahé zdi ne
měly jiné ozdoby než jeho železné okovy, jež
měl stále zavěšené ve své jizbici jako druhdy
římští vůdcóvé, triumfatoři, zachovávali. čestné
věnce, dobyté jejich zmužilostí. Jeho pouta byla
jedinou odměnou, *jižbyl dostal na světě. V takové
tedy komoře ležel ten, který byl zahrnut božskou
přízni, jehož Bůh vzbudil, b_yzvedl závoj, který
zakrýval lidstvu ostatek zeměkoule, ležel za—
pomenut velkými, národem, a v drápech nemoci,—
jež rvala jeho smrtelnou schránku. Nicméně
v takovéto agonii pevnost jeho ducha am trochu
neochabla; jeho myšlení zůstávalo průzračně
čisté a jasnovidné jako za dob jeho objevů.

Po způsobu své doby a ze zvláštní záliby
cblekl oděv třetího řádu svatého Františka, který
'tak často nosil. Jeho oba synové, jeho důstojníci
a někteří otcové františkáni, jeho přátelé, střídavě
posilovánix slovy 'vroucího učedníka Slova, "byli
svědky tohoto posledního zápasu jeho silné při—
rozenosti proti zkáze. On sám s jasným vědomím
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sledoval její rychlý postUp. Když dokončil svě
vzdělavací napomenutí,! chtěl ještě posledníkráte
svátostí pokání očistiti svou duši, bymohl hodně
přijmouti svého Boha. Žádná. hrdost nad jeho
díly, žádny přelud o jeho slávě nedostavily se
nějakým dotěrným pokušením, by zakalily usebrání

Úmrtní dům Krištofa Kolumba ve Valladolidu,_

této slavnostní hodiny. Pokora. oděvu svatého
Františka. obývala, Vpravdě jeho srdce.

Naporučil také, by okovy jeho sestoupily
s ním do hrobu, jako věrná. modlící kniha., z níž
čítal o posledních věcech člověka v této, světnici
bez ozdoby, kdykoliv upřel zraky na. stěnu, a.
když neprodlěval v intuicích či pohledech svého
nitra., svěžích a jasných až/ do posledních oka
mžiků.



Ty konečně nadešly.
Bylo to v den jedné z velkých slavnosti

katolicismu, ve v'yroč'nici toho dne, kdy Syn
člověka, naplniv spasení a ustaviv církev svou,
vstoupil k svému Otci, by vešel do své slávy.

Od hodiny k hodině velký admirál oceánu
cítil se stále více přitahován k přístavu své věč
nosti. Žádal o milost, by mu podán byl ještě
jednou na zemi chléb andělský. Jaký pohled
poskytovala tehdy tato hostinská místnost!
Poslanec Nejvyššího, vroucí ctitel Slova, pro něž
vše jest. učiněno, přijímající návštěvu božského
Slova ve způsobách eucharistických! Jaká božská
záře o'švětlovatí jeho lůžko bolestí! S „jakým
štěstím padal na tvář před svým Pánem,
Mistrem, .k němu“ přicházejícím! Bežský Spasitel,
který čte v duších, věděl, s jakou vroucností
žádal osvobození jeho hrobu, oslavení jeho jména
mezi'všemi národy žemě, a jeho vytrvalé usilo—
vání a jeho bolestně dyc'htění za tímto sVatým'
cílem. Proto také, ačkoliv svatou bázní třásl se
_před 'velebností Tvůrce, naděje“ plnila jeho hruď.
Ujištěn dobrotou- a- milosrdenstvím, jichž mu již
tolikrát Spasitel prokázal, rozplýval se „vněžných
rozkoších duše při tomto příchodu Páně pod
jeho střechu vypůjčenou.

Ještě okamžik a již měl dosáhnouti života
věčného.

Když cítil Kolumbus, že konec jeho nadešel,
vyšel ze svého serafickěho rezjímání a žádal
sám o svátost posledního pomazání. Jeho jasno
duchost praničeho neztratila na 'svě síle. Mohl



.mn—EŠOM$$$—M.„t:—w.

vn..n.kn\.;......\,......„f/f/:\...„>,:.

7%,„2

ív„4/4

.,„„/,„Vf/,1/73;.

,,r

' ";ť—cu.v»--



sledovati modlitby umírajících, jež se za. něho
říkaly. Poslouchal s _pokornou zkroušeností do—
poroučení duše, jež konal 11 jeho lože jeden
z františkánsky'ch řeholníků; sám říkal odpovědi.
Potom v hodině polední, zvolav se Spasitelem:
„Bože můj, v ruce tvé poroučím duši svou!“ vy—
pustil duši.

Psalo se 20. května-, na slavnost _Nanebe—
vstoupení Páně, roku 1506.

u



KAPITObA ČTRNÁGTÁ

I.

Františkáni' d0provodili jeho nepatrnou rakev
do kathedrály valladqlidskě, kde 'byly slaveny
velmi skromně obřady pohřební nad velkým
admirálem očeánu, místokrálem Indů. Načež tito
řeholníci uležili jej do krypty svého kláštera.

Krištof Kolumbus,_který našel u františkánů
svůj první útulek. obdržel od nich i poslední
pohostinství. Za několik dní potom nikdo kromě
rodiny ffantiškánskě nestaral se o tento slavný
hrob. Potom během roků temnoty _čímdál tím
hustší 'padaly na jeho památku.

B_rzynikdo o něm nevěděl; Čest jeho objevu
připisovala se Florenťanu Ámerigo'vi,Vespuccimu;
a nespravedlivým pojmenováním jeho jméno bylo
dáno nově z-pevnině, zatím co \jméno doplnitele
stvoření stíralo se s_ pamětí národů. Sotvaže
občas některý spisovatel odvážil se bázlivě po
jmenovati Krištofa Kolumba. Skoro jedno století
škola protestantská jakoby měla zakoupený
monopol'k'jeho životopisu. Ona samojediná nám
ho kreslila po svém způsobu, soustavně s rysy
naprosto opačnými jeho činům a jeho povaze.

Avšak v onen šťastný den, kdy vstoupil na
apoštolský stolec Pius IX, první papež, který



vložil nohu na půdu nového světa, pamět Ko
lumbova náhle vztyčila se z temnot bludu. A
jakmile nesmrtelný velekněz r'áčil nám naříditi,
bychom napsaly tuto historii, křesťanské sympatie
to vřele přivítaly.

Zdá se nám, že bychom se prohřešili proti
vlastenectví, kdybychom nezaznamenali tohoto
prvenství, jehož se dovolává Francie u vzkříšení
slávy Krištofa Kolumba. Neboť,vskutku přímo a
jedině vlivu francouzskému dlužno děkoVati za
probuzení této pozdní spravedlnosti. a slávy
Kolumbovy.

Ze všech národů Španělsko snad nejdo
konaleji zapomenulo na usvého dobrodince ":a
obohatitele, Život hrdiny moří nebyl napsán
žádným _Španělem. Nikdy některý panovník špa—
nělsky nepr'onesl veřejně jeho jména. Země ta
nevěděla vůbec,;kde odpočíval'yostatky reka toho,
a také se o to ani nestarala. Františkánský
klášter. Rabida, který poskytl útulku Kolu'mbovi,
když přišel na. půdu španělskou, opustěn od
několika let, upadl žalostně v trosky, ani ne tak
zubem casu jako lidskou rukou.—Když ve Špá
nělsku byly potlačeny duchovní řády a z Rabidy
též klášterníci vypuzeni, “bylklášter ten, ačkoliv
prohlášen národním jměním,zanechán bez ochrany.
Lupiči, podloudníci, sedláci z okolí v pravém
slova smyslu jej zničili. Rozebrali z něho kus
po kuse, :prkna, trámy, ba i tesané kameny._

na
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II.

Roku 1837 zakladatel historického musea
versailleskěho, král Ludvík Filip, uděluje patri
archálnímu chrámu sevillskěmukrásnou podobiznu
mistra plavců, probudil v Kastilii památku Krištofa
Kolumba. Ode dnů, kdy svatý Ludvík poslal
Bibli králi svatému Ferdinandovi, bylo to po
prvníkráte, že francouzský p'anovník odeslal dar
metr0politnímu chrámu Andalusie. Při této pří—
ležitosti po několik měsíců v celém Španělsku
mluvilo se o Kolumbovi. Zatím však noční krádeže,
ba i _zabílého dne pokračovaly v Rabidě, aniž
by koho toto pustošení znepokojovalo. Vrchnost
jakoby “zavírala oči nad tímto vandalismem.
Každým dnem zlo se horšilo a klášter byl ohroženo
že bude v brzku úplně s povrchu s_meten.

Na štěstí, aby bylo Španělsko ušetřeno této
hanby, dne 11. března 1854 Jeho Výsost královská,
Msgr;věvodaMontpeusiersky a nejjasnější infantka
doňa MariaěLuiza Fernanda, jeho spanilá choť,
dopro'vázejíce Její Veličenstvo Marii-Amelii, tohoto
anděla, který po osmnáct let byl Francii Viditelným
požehnáním, přišli na tato místa., kdysi tak po
hostinná Kolumbovi, a v nichž tehdy nebylo
možno nalézti ani tolik přístřeší, by se tam ne
četná družina ubytovala.

Tato cesta byla pravou obětí a úkonem ná
boženským; řekněme to jedním slovem: křesťan
skou poutí. Jakoby k vůli odčinění nevděku tří
století _třivznešení poutníci objevili se společně
na zbytcích příbytku, kde budoucí objevitel setkal
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se s ušlechtilým františkánem Juanem Perezem
de Marchena.

Tím Rabida byla uchována před zkázou.
Ihned obnoven byl kostel i klášter nákladem
královským a tak zachován zbožně úctě po—
tomních věřících.

Vnučka 'velkě císařovny Marie Terezie, neteř
nešťastně Marie Antonietty, královna Marie Amelie,
tato matka vznešených bolestí, s níž měla soucit a
již ctila celá Evropa a jejíž blahá památka ne
najde nikdy odpůrce ani mezi těmi, kteří pro
předsudky politické byli nepřáteli její dynastii,
otevřela v onom dni ěru Opravné spravedlnosti.
Dala světu popud a příklad všeobecně vděčnosti
k tomuto vyvolenci Prozřetelnosti, který rozevřel
nově obzory lidskému myšlení.

Přicházejíc první v době, kdy panuje vše
obecná lhostejnost, by přinesla. svou tklivou
vzpomínku a své. zbožně rozjímání útulku, zne
smrtelněněmu pobytem Kolumbovým, andělská
královna zosobňuje francouzské popřednictví.
Která žena v tomto století byla by představovala
důstojněji prvorozenon dceru církve před tímto
klášterem v troskách, v němž druhdy prožíval
evangelický svůj noviciát hrdina moří?

Svým královským příkladem vznešená Marie
Amelie označila tak našemu pokolení cestu poutě,
která již od nynějška nepřestane.

Řekněme to hlasitě ku cti naší vlasti: za
chráněním Rabidy královský dům francouzský
současně probudil i u Španělů památku muže,
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který je tak velikými učinil. Básníci jali se jej
opěvati, vydávala se alba na jeho počest, ba ,po
dařilo se vévodovi Montpensierskému, že obnovená
pověst dostala se i ke dvoru Isabelly II. a že
básník Rubi' došel tě cti, že mohl čísti své drama
o Kolumbovi v přítomnosti královny, ministerské
rady .a předních. mužů z království. Táž královna
Isabella II., otvirajíc předposlední zasedání sně
movní před svým příchodem do Francie, pro—
mluvila o Krištofa Kolumbovi v korunní řeči.
Bylo to poprvníkráteod triumfálního přijetírekova
v Barceloně roku 1493, že jeho jméno .přeslavné
vyšlo veřejně z úst- královských.“

III.

A teď, když jsme tyto události připomenuli
Španělsku, které je- příliš zapomíná, a..—Francii,
která o nich mnoho—neví,povinnost nás zavazuje,
bychom upozornili na to, jak horlivě stará se
prvorozená dcera církve -o dobrou pověst jejího

-vyslance do Nového světa-.
Všechny životOpisy Kolumbovy, uveřejněné

v angliěině, v němčině, v italštině a ve španěl—
štině, zmenšily-, jedny omylem, druhě schválně
k vůli \ své soustavě,- jeho velebnou osobnost-.
Samojediná Francie vytvOřila bezúhonnou- a
úplnou historii o velkém objeviteli, již svými
ohvalořečmi,poctil první 'papež,'který viděl novou
polokouli.
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Metropolita držav francouzských “na oceáné,
kardinál Donnet, psal dne 22. července 1866 ne
smrtelnému Piu IX.:

„Velká čest prokazuje “se mé vlasti, svatý
Otče, že jste ráčil svěřiti 'p'éru francouzskému
tento ušlechtile pracný podnik.

Z díla, složeného Tz rozkazu Vaší Svatosti,
vyplývá dvojnásobná služba, prokázaná světu a
církvi.“ _

Skutečné, překlady a opětným tištěnim fran
couzského dila chápání “pro'zřetelnostního úkolu
Krištofa Kolumba se rozšířilo- kr'ok _Za krokem
v národech křesťanských, j-Iin zrovna jakoby od
kryta byla povaha poslance Božího.

Zdá se, že. tajemným předurčenlm Francie
stala se křisitelkou katolické osobností Krištofa
Kolumba.

Ve frančiné prvně bylo zdrženlivě navrhnuto
svrchovanému veleknézi blahoslavení velkého
plavce,—a to spisovatelem jeho historie.

V jazyku francouzském proti. dosavadnim
zvykům římským podalo jedno kníže církevní
snažnou žádost o toto blahořečenn

Rovněž v řeči té první prelát italský, ph
dražený k _tomuto záměru, osvícený arcibiskup
Msgr. Cha-rvaz, obstaral zavedení tohoto vými—
nečného procesu.

Jedině francouzským naším pamětníkem, za
Slaným otcům koncilu vatikánského, stalo se, že
v přestávkách sezení biskupové každého národa
počali rozmlouvati a přiti se o ctnostech a zá
zracióh Krištofa Kolumba.
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Francouzští biskupové předcházeli všem
ostatním, přistupujíce k hromadnému postulátu,
jejž podporuje teď více než SEDMSET BISKUPU,
představujících veškerenstvo katolíků.

Francii přísluší tedy prvenství; ona první
navrhla .jedlnečnbu odměnu poslu Prozřetelnosti
za nesmírné práce, v pravdě důstojnou odměnu,
které nemůže uděliti ani král, ani císař, aniž
která. moc- pozemská, odměnu, po níž teď volati

Pamětní peníz ku 400letému jubilemobjeveni _Amcriky'.

má. již celý svět: korunu nesmrtelnosti, nebeskou.
svatozáři SVĚTCE, již církev samojediná. přisuzuje
dokonalým služebníkům Božím.

* *
* .

Velikost tohoto procesu, jenž předchází blaho
řečnění, zdá. se tak rázovitě výminečnou, že
Zvyšuje i svrchovaný tribunál svaté kongregace
ritů, k němuž jej křesťanství vznáší.

Zajisté, necht sebe četnější budou světci
století budoucích, žádný proces, předcházející

&3'
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blahořečnění, nebude zájmu nesmírnějšího, mnoho
násobnějšího a světovějšlho, nebude podoben
tomuto; právě proto, že neuvidí svět až do konce
časů jineho objevitele, an zvětšuje o novou
pevninu zemskou hmotu naší planety.

Tolik jest nám dovoleno tvrditi. _
Pokud se ostatního týka, chraňme se před

bíhati soudu„ církve. Katollci, zmírněme svou
Opgávněnou netrpělivost, a. aniž bychom přestali
doufati, čekejme uctivě na. neomylně rozhodnutí
náměstka Ježíše Krista. '

' Dokončeno na'den sv. ;.
Lukášeev. L. P. 1906.
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STANOVY

Dědictví sv. Cyrilla .a Methoděje
v Brně.

5 1, Účel Dědictví _sv. Cyrilla a Methoděje.

Dědictví. pečuje .o_-zveden'í ,lidu' moravského, jakého náš
čas požaduje; o zvede'ní všestranné, avšak na základě víry
katolické s vyloučením všeliké politiky.

g 2. Prostředky k .dosaženiuůčelu tohoto.
Spisovaní & Vydávání knih a sice netoliko výhradně na

boženských', nýbrž vůbec vzdělávacích a k duchovním potřebám
věku našeho prohlédajících, zvláště dějepisu, zeměpisu,- poznání
vlasti, přírody, řemesel a orby, atd. — I'v zábavných. spisech
obsažena býti ma'bud obrana, bud utvrzovaní pravdy některé
katolické, jížto se odpor časový dotýká.

Vydávati se budou Dědictvím, pokud jmění stačí:

. Obšírhé životopisy svatých,
Spisy pohčpé. „.

. Spisy zábavné,

.. Časopisy a všeliké listy běžné,

. Předměty umělecké, ku př. obrazy, zeměvidy čili mapy atd.

Pozn amka: Orgánem Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje
jest »HLASc, časopis církevní. '

01901050—

5 3. Šetření zákonův tiskových.
Při vydávání časopisův, knih běžných, obrazův atd. budou

se stávající zakony tiskové zevrubně zachovávati.



g 4. Zřízení, Dědictví.

]. Spoluůdem Dědictví státi se může každý, kdo za
sebe jedenkráte na vždy položí 10 zl. r. m.

2. Vklad tento může se zapraviti buď najednou, anebo
ve dvou po sobě jdoucích ročních lhůtách po 5 zl. r. m., které
až do dne 30. září každého roku vyplaceny buďtež. Kdo by do

té doby vklad nezaplatil, přestává býti údem Dědictví.
3. Kdo však témuž ústavu 100 zl. věnuje, považován

bude za spoluzakladatele a obdrží 4 yýtisky věcí Dědictvím
vydaných zdarma. '

4. Kdo jednou na vždy dá 50 zl., bude téhož ůstavu
spoluúdemoI. třídy a obdrží B výtisky. Kdo 20 zl. dá, stane-se
spoluůdem II. třídy a obdrží 2 výtisky. Kdo 10 'zl. položí, bude
spoluúdem III. třídy a obdrží 1 výtisk zdarma.

Spojí-li se manžel s manželkou v' jeden toliko základ o
'10 zl., vydávati se jim budou knihy jen do úmrtí toho, který
první v diplomu poznamenán jest.

Poznamenání. Bylo-li by „potřebídruhého nebotřetího'
vydání některé již vydané knihy, spoluúdově ji dostávati ne
budou, nýbrž knihy ty prodávati se budou ve prospěch poklad
nice Dědictví, aby se nákladnější díla vydávati mohla.

Aby úmrtí spoluúda přišlo ústavu tomuto “ve známost,
žádají se vpp. duchovní pašt'ýřové, aby úml'tí takové poklad
níkovi' Dědictví, třebas přímo poštou oznámiti ráěili. Podobněho
oznámení písemného potřebí jest, kdykoliv spoluúd některý buď
k vyšší důstojnosti vynikl, nebo jinam se přestěhoval.

&. Řehole, děkanství (vikariáty), "osady, knihovny,
školy, rodiny, spolky, bratrstva atd. vstupují dvojnásobným
vkladem za spoluzakladatele nebo za spoluddy věčně do
Dědictví podle tříd svrchu jmenovaných.

6. Každému volno doplněním vkladu u vyšší třídu po
stoupiti. Zašle-li tudíž na př. spoluúd III. třídy k prvním 10 zl.
opět 10 zl., stane se spoluúdem II. třídy atd. Avšak 'spolu
údství postoupiti jinému nedovoluje se.

7. Každý přistupující'račiž jméno a místo přebývání svého,
jakož i biskupství a děkanství (vikariát) a poslední poštu
zevrubně udati.



8. Každý kněz, který jest údem Dědictví sv. Cyrilla a
Methoděie, béře na sebe povinnost, bud' ve slavnost, bud některý
den v oktdvě sv. apoětolů Cyrilla a Methoděje kaědoročně sloužiti
mši svatou za všecky živě a- mrtvě spoluúdy dotčeně/w Dědictví;
a bude-li libo a možno-li jinou mši svatou za obrácení národů
slovanských od jednoty církevní odloučených, kterouž pobožnost
íistě každý spoluád jakožto věrný katolík spolu, konatz' neopomine.

9. Zemřelí, za které někdo vklad k Dědictví učinil, tak
jako ti,. kteří na smrtelné posteli nejméně 10 zl. za sebe do
Dědictví odkázali, stávají se účastnými duchovních milostí
v předešlém,(8.) čísle jmenovaných.

Každý, jenž byl vklad ten učinil za mrtvého, pokud živ
jest, knihy bez ohledu na velikost vkladu, ovšem nejméně 10 zl.,
_po jednom výtisku dostávati má.

10. Správu Dědictví ss. Cyrilla aMethoděje vede výbor
sestávající c_kněží, kteří buď—v Brně, buď na blízku přebývají.

11. U jiných osob a úřadů zastupuje Dědictví sv. Cyrilla
a Methoděje starosta, a nemá-li prázdně od jiného zaměstnání,
jeden z jednatelů.

12. Výbor scházívá se čtvrtletně a k vyzvání starosty i
častěji v B.rně, aby, čeho potřebí, v poradu bral, a větčinou
hlasů přítomných výborníkův _o nálezích pro celé Dědictví
platných rozhodoval. — Výbor.—má právo, počet údův svých

odcházejících doplniti nebo “i rozmnožovati, avšak ne jinak,
než katolickými kněžími, a každoročně uveřejňuje zprávu o
činnosti své.—

.18. Každý spoluůd Dědictví má právo, písemné návrhy
své činiti a přání svá projevovati dotčenému výboru, kterýžto

při svých shromážděních zavázán jest, jich svědomitě v úvahu
bráti a dle 'nich, pokud potřebno, prospěčno a možno jest, se

\ zachovati.

14. Ve sporech, z poměru spolkového snad vzniklých,
děje se odvolání k starostovi, a v domněle nedostatečném vy
hovění ku přísluěícím c. k. úřadům.

15. Kdo témuž Dědictví obětuje práce své literární neb
umělecké, obdrží na výslovnou žádost honorář podle výbomosti,
občírnosti a důležitosti spisu svého, o čemž výbor úsudek pronese.



g 5. Rozesílání knih a výtvorův uměleckých.\
O rozesílání knih, spisův a jiných předmětů Dědictvím

vydaných, postará se výbor. Každý. přistupující k Dědictví hned
račiž oznamiti, ze které z ustanovených expedicí si knihy
bráti bude.

Poznamenaní' I. Pravidlem v této věci zůstane, co na
lístku tištěno jestz' že na poukázání lístku svého každý spolu
ůd v hlavní komisi u p.- K. Winikera, knihkupce .v Brně,
v Cyrillo-Methodějském knihkupectví (Gustava Francia) v Praze
a Bedřicha "GrosseV'Olomouci knihy sobě vybírati má. Kdo by
však chtěl poštou knihy své dostati, račiž se obratiti frankovaným
listem na jmenovaná knihkupectví .a _přiložiž3 kr., kterýžto
peníz přísluší knihkupci za prací 'a obálku, mimo to ještě 6 kr.
na kolkovaný list nákladní.

Poz'nía'm enaní II. Všelikě dopisy. v záležitostech
Dědictví ss. Cyrilla a."Hethoděje budtež posílány „pod adressou:
Vd. msgr. Vladimír Štastný, bisk. rada 'a .pap. 'komoří v Brně,
starosta Dědictví Cyrillo-Methodějského; zasilky peněz a objed
navky knih pak buďtež činěny v listech frankovaných pod
adressou:

„_ Polladnictví DědictvL sv. Cyrilla & Ieihnděje

v Brně, ulice Antonská', biskupský.: alumnátt

g 6; Poměr k' vládnímu řízení.
1. Vládnímn řízení _se ponechává, nahlédati v jednání

spolkul bdíti nad zachováním nařízení v propůjčeném potvrzení
daných; anebo všeobecnými předpisy ustanovených, a uznŠ-li
toho potřebu, přidati spolku' od přisluěícího úřadu- určeného
císařského komisaře.

2. Kdyby se spolek rbzejíti měl, rozhodne výbor 0 jmění

v “duchu“ Dědictví svatého Cyrilla a Methoděje,_ a podá. o tom
předběžnou\ zpravu vys. c. “k. místodržitelství tt svému'“P. T.
nejdůstojnějsímu panu biskupovi.

Stanovy tyto potvrzeny jsou výnosem nejd. bisk. konsistoře v Brně
se dne 7. srpna 1879, č. 2297, a výnosem vys. c. &. místodržitelství v Brně
ze dne 2. srpna 1879, č. 33.376.



Poznámka redakce. Dle !; 5. stanov přijímají se rody
položením 20 zl.; k tomu podotknouti třeba, že rod sc béřc,
ddkud jméno se netratí. Dcery provdané, není-li synův, ode
birati budou knihy, pokud „žijí, dítky pak jejich, jiné jméno
nesoucí, nemají už prava toho.

*

Údů stavu kněžského snažně “žádáme, aby, jak stanovami
určeno jest, a jak veškeré údstvo očekává, o- slavnosti svatých
apoštolů Cyrilla a Methoděje, nebo v některý den v oktávě
téže slavnostimši svatou za živé a zemřelé spoluúdy
sloužili; mimo to, je—limožné.a libo-li, druhou mši svatou
za "obracení národů slovanských od jednoty církve
odloučených. Ostatni údové nekněží konejtež s týmže nábožným
úmyslem v. naznačeném čase vroucí modlitby.

Nesmí se také mlčením pominouti fundace, kterouž učinil
první starosta Dědictví František Sušil u ctihodných' otců
Minoritů v Brně, aby' totiž v jejich chrámě každoročně v oktávě
svatého Círillaa Methoděje dvě 'mše svaté za údy Dědictví
se sloužily.

Údům, kteří o slavnosti sv. Cyrilla a Methoděje nebo
v oktavě téže slavnosti svatosti hodně přijmou, některý kbstel
navštív'í'a na úmysl sv. Otce-se pomodlí,“udělilpapež Pius IX.
brevem ze dne 21. listopadu 1856 plnomocné- odpustky; které
se i duším. v 'očistci přivlastniti mohou.



Prosba k velebnému duchovenstvu.

Stává se nejednou, že po úmrtí horlivého šiřitele knih
našeho Dědictví, jenž pro všechny jeho členy ve farnosti a
v okolí obstarával vyzvedání ročního podílu v knihkupectví
k tomu nstanoveném, odběrací lístky na tyto podíly při
cházejí na zmar &že tím členové, kteří dle stanov povinní jsou
na odběrací lístky své v dotčeném knihkupectví roční podíl
vyzvednouti, ve veliké nesnáze uvedeni bývají, nevědouce,-_bo
sobě počíti. Obrátí-li se podílníci ti na představenstvo Dědictví;
na starostu a pokladníka, jsou i tito_ v nemeněích nesnázích,
zvláště ztratily-li se podílníkům ve větším počtu_'i diplomy,
v nichž čísla podílníkův a rok, v němž do Dědictví vstoupili,
zaznamenány jsou. Pak nezbývá, leč pracně 'vyhledávati
v repertoiru jména podílníků těch, vystopovati v matrice Děl
dictví rok -a vklad jejich, a v knihkupectví, kněmnž přikázání
byli, vyšetřovati, kolik ročních _poailů jižťsobě vyzvedla kolik
jeětě vyzvednouti právo mají. To vše "však s velikou ztrátou
času a spolu s výlohami' poštovními i s"výlohou za nově. v'y—

stavený lístek odběrací spojeno jest. A což. teprve, “"když se
ztratily nejen lístky a diplomy s čísly podílníků, nýbrž i jména
jejich nejsou známa a na _představenstvu-_Dědictví se žádá, "aby
najednou veliký počet vsech údů. Dědictví wceléhookolí nebo
celé rozsáhlé farnosti, jichž ani "jměna ani čísla \nebyla udána,
v matrikách vyhledalo a jim nové lístky vydalo!

Aby se takovým zmatkům a obtížím předešlo, prosíme
velebné duchovenstvo, kteréž vyzvedání—ročních podílů pro
členy Dědictví z děkanství, z farnosti nebo z okolí obstarává,
aby lístky odběrací na bezpečném“místě, 'totiž v archivu farním
uschovávaloa k němu i úplný seznam všech tamních
člen ů Dědictví i s čísly diplomů přiložiti a tak zachovávati
ráčilo. — Zároveň se 13;t. velebně duchovenstvo česko-slovanské
snažně žádá, aby Dědictví Cyrillo-Methodějské opět, jak bývalo
jindy, mezi lidem hojně sířiti, rovněž i samo do Dědictví hojně

přistupovati ráčilo. '
Vladimír Stastny,

starosta Dědictví.



K laskavému povšimnutí p. t. údům!
1. Každý úd nechť sobě lístek odběrací bud' u sebe nebo

na farním úřadě uschová, poněvadž toliko na poukázání jeho
díla Dědictvím vydaná obdrží.

2. Kdo by list odběrací ztratil anebo komu dochází, nechť
ve vyplaceném psaní (frauko) od „Pokladnictví Dědictví sv.
Cyrilla a Methoděje v Brně“ nového listu sobě vyžádá a k témuž
.cíli číslo listu ztraceného udá, které v diplomuzaznamenáno
nalézá, a nemá—li ani toho, aspoň -nechť řádně jméno své a
rok přistoupení k Dědictví oznámí; na poštovní výlohy a za
zhotovení nového lístku nechť 20 h (nejlépe v poštovních
známkách) přiloží.

3. Kaidoroěně na podzim, kdyz to oznámeno bude „,Hlasem“
nechť kazdý úd list odběrací dá podepsati od svého duchovního
pastýře na důkaz, še na živě jest a právo má, díla odebírati,
atakto podepsaným listem nechť se „vykážev knihkupectví
na listě zpředu naznačeném, kde se mu kniha vydá.

4. Od vydávání a zaobalení zásilky každoročně platí
se v_knihkupectví za knihu po 6 haléřích. Kdo však ve dvou
letech díla svá z knihkupectví nevyzdvihne, bude 'se za to
míti, že se práva svého vzdává a je Dědictví věnuje.

5. Badno jest, aby všichni ůdové farnosti neb i celého
dekanátu (vikariátu) se společně o svá díla. v nálešitém
knihkupectví řihlásili, jelikož- jim takovým způsobem po
vozných ůtrat ubude; ovšem musejí všichni své odběrací lístky
od duchovního pastýře podepsané -neb aspoň čísla těch lístků
s připojenými jmény a s potvrzením vel. duchovního pastýře
na své knihkupectví zaslati, zároveň i poplatek vypadající za
vydání oněch knih po 6 h za knihu (jakož nad to 12 h za
poštovní lístek, děje—lise zásilka poštou) připojiti a útraty
zasláním způsobené sami zapraviti. Kdo by chtěl, aby mu byla
jednotlivě podíluá kniha poslána pod křížovou obálkou, nechť
v'e vyplaceném listě svému knihkupectví pošle svůj odběrací.
lístek a přiloží ve známkách poštovních kromě 6 h za knihu
ještě 80 11na poštovné.

6. Pro u_varování všelikého zmatku jest kazdý úd po
vinen, knihy své odebíratr z toho knihkupectví, kteréž mu
zpředu vykázáno jest; přestěhuje-li se však blíže jiného, jemu
přístupnějšího knihkupectví, nechť to „Pokladníkovi Dědictví
Cyrillo-Methodějského“ oznámí, a stane se po vůli jeho.

7. Úmrtí každého ůda nebo vymření rodiny za ůda za
psané raěteř dpp. duchovní správcové nebo p. t. příbuzní ze
mřelého pokladníkovi laskavě oznámiti.



Řídící výbor „Dědictví sv. Cyrilla a líethoda“.
Msgr. Vladimír Šťastný, pap. komořía bisk. rada, rytíř

cís. rak. řádu Františka Josefa, em. professor gymn. v Brně,
starosta. — Msgr. Dr. Robert Neuschl, pap. komoří, bisk.
rada a konsist. assessor, prof. bohosloví v Brně, jednatel. —
Msgr.Antonín Adamec, pap. komoří,bisk. radaakons. assessor,
regens bisk. bohosl.ústavu (alumnatu) v Brně, pokladník. —
Dr. Josef Dvořák, konsist. rada a professor bohosloví v Brně.
— Dr. Karel Eichler, konsistorní rada, katecheta v Brně.-—
Tomaš Hajek č. konsist.—rada, farář na. odpoč. v Kroměříži.
— Ferdinand Harna, farář ve Chvalkovicích u Olomouce.
— Msgr. Dr. Jak. Hotlr, sídelní _kanovník král. kapitoly,
pap. komoří, bisk. rada a konsist. ass'essor, em. professor boho'
sloví v Brně, revisor účtů Dedietví sv. Cyr. a Meth. —
Dr. František Hošek kons.rada, emer prof. bohoslovív Me
ranu. — Alois Hrudička, bisk. a kons; rada, děkan : hůř.
v Telči. — František Janovský, kons. rada, c. k professor
náboženství na ústavu pro vzdělání učitelek v Brně. —'
František Korec, konsist. rada, správce děkanství a farář
v Urbanová. — Dr. Jos. Kupka, bisk.-rada a konsist. assessor,
prof. bohosloví v Brne. — J an Novotný, kons. rada, děkan
a farář v Radostínč. — 118_8713!- Josef Pospíšil, pap.
komoří, bisk. rada a kons. assessor, sid. kanovník král. kapitoly,
em. prof. theologie, direktor a ._.emregens bisk. alumnátu v Brně.
— Msgr. Fabian Boháček, pap.—'komoří, sídelní kanovníkr
král. kapitoly, bisk. rada a konsist.assesspr v Brně. — Josef
Svoboda, 6. kanovník, bisk. rada akonsist. assessor, uniknou,
děkan a farář v L_u1či.—Tomaš Šílínger, o. s. A., konsist.
rada, redaktor »Hlasuc a poslanec říšský a zemský v Brne. —
Msgr. Robert Šude'rla, infnl.. prelát I. & kapitolní dekan
stoličního chrámu Páně v Brně, apoštoLprotonotář a domácí
prelát Jeho Svatosti, komtur o. r. řádu _Fraut.Josefa, býv. revisor_
účtů Dědictví sv. Cyr. a Meth. — Frant. Weber, farář Milo-'
tický v. v., expositorio can'. orn., "rytíř b. hrobu Jerusalem,
v Lovčicícb.—Maxmilian Weinberger, konsist.rada, správce
fary a I. vikář při bisk. chrámu Páně v Brně. — Msgr. Jan II“.
Vojtěch, infull?prelát II. a arcijáhen m1. chrámu P. v Brně,
“domácíprelát Jeho Svatosti, komtur e. r. řádu Frant. Josefa,
em. direktor boh. alumnátu, em.-próf. theologie. ;— Dr. Pavel
Východ, 0.8. B., konsist rada, ředitel tiskárny v Brně.
—- Ign t, Wurm, vikáí; stol. chrámu Páně, kn. arčib. rada
a konsist. assessor v Olomouci, rada nejdp. biskupa Dukov
ského, konsist. rada Bosenský, Srjemský a Lvovský.

„mio—.—



Seznam spisů,
které Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje _vBrně za 56 roků

své“činnosti vydalo:
R. 1851. —Moravan, kalendař na r. 1852. (pořadatelv r. 1852u

1859B M-Kulda) . ve 5.000 _výt.
R. 1852. — Moravan, kalendář na r. 1853. . „ 2.000 „

Obraz sv. Ludmily od Jos. Hellicha „ 2.000 „
R. 1853. —-Moravan, kalendář na r. 1854.- „ 2.000 „

Podíl č. 1. Procházka Tom., Puto
vanl Krista Pána po sv. zemi 2.000 „

Mapa Palestiny od Jana B. Fabor
ského 2.000 „

R. 1854. —Morava.n, kalendář na r. 1855, . 4.000 „
Podíl č. 2. Fr. X. Škorpik, Missie

tichomořské, 3.000 „
Mapa Černé Hory od J ana B. !ábor- _

ského 3.000 „
R. 1855. ,—Moravan, kalendář na r. 1856, 4.500 „

Podíl č. 3. Procházka J., Monta—
lembertův Zivot sv. Alžběty, . 3.500 „

»Manee Josef, Diplom pro údy D.
sv. 0. a M. (mělccká mčdň'ytína)
divi se každému novému lidu.

R.1866.— Podíl č. 4. Sušil Fr., Josefa Flavia
O „válce židovské -. . 4.000 .„

Moravan, kalendář „na r. 1857, 8.000 „
Mapa Palestiny 2.. vyd. 2.000 „
Procházka Jak., Život sv.Alžběty “_

2. vyd. „ 2.000 „
R. 1857. —Moravan, kalendář na r. 1858, . „' 10.000 ,.

_Podílč.5. Štulc V., Život sv. Cyrilla
a. Methoděje . . 8.000 '„

Obraz sv. Cyrilla a Methoděje od
Jos. Hellicha. . 8.000 „

Podíl č. 6. Novotný V., Fabiola od
Wisemana . . 8.000 „

Ma'pa Italie stř. od Jana B. Fábor
ského 8.000 „

Obrazek ev. Cyrilla a Methoděje (80)
od Jos. Hellicha. „ 24.000 „„

R. 1858. —Moravan, kalendář na r. 1859, . „ 10.000 „
' Podíl č. 7. Valouch Fr.., Život

sv. Jana Kapistrana „ 10.000 „
Podíl č. 8. Dudlk Ant., Pravé dějiny

sv. mučeníků vých.. „ 10.000 „.



\

"R.1867.

R. 1869. — Moravan, kalendář na r. 1860,(pof,
B. M. Kulda 3 Ig. Wurm)
Podíl č. 9. Dr. Bílý Jan, Dějepis

sv. kat. církve .
Obraz sv. Vojtěcha od Jos. Hellicha,

— Moravan, kalendář na r. 1861, (pr
v r. 186r—1866 lg. Wurm) .
Podíl 6.10. Procházka Jak., Život

sv. Františka Berg.. .
—.Moravan, kalendář na r. 1862

Podíl č. 11. Procházka Mat:, život
Bl. Jana Sarkandra .

_- Moravan, kalendář na r-'. 1863, —.
Podíl č. 12. Procházka -.,Jak Život

sv. Angely z Mer. .
— Moravan, kalendář na r. 1864, .

Podíl čis. 13, Dr. Hošek Fr. X.,
_Život a spisy sv. A

— Moravan, kalendář na r. 1866, .
Podil č.14.Ronovský Fr., Ho

spodářská kniha .
— Moravan, kalendář na r. 1866,

Podíl 25.16.- Dr. '.Chmeliěek Jos.,
Cesta" do sv. země I.

B. 1866. — Moravan, kalendář na r. 1867, (po:.
13. Wurm a Jan _.KřVojtěch)

— Moravan, kalendář na r. 1868, (poř.
_v r. 1868—1873Jan Ki. Vojtěch) ._
Podíl č. 16. Dr. Chmelíček Josef,

Cesta do sv.země 11.
R. 1868. —-—Moravan, kalendář na _r. 1869,

R. 1869. ——Moravan, kalendář na r. 1870, .
Podíl 6.17; Dr. Chmelíček Josef,

Cesta do Francouz a Španěl 1.
R. 1870. -—M6ravan,.kalend_ář na r. 1871,
R. 1871. — Moravan, kalendář na r. 1872;
R. 1872. —Podíl č. 18. Dr. Chmelíček Josef,

Cesta do Francouz a Španěl 11.

R. 1860.

a. 1861.

a. 1862.

a. 1863.

a. 1864,

R. 1866.

_

(Moravan, kalendář na r. _1873.vydán byl již
nákladem Bedhcha hraběte Sylva Tarouccy.).

B 1878;—-Podil č. 19. Dr.
' Cesta do Francouz a Španěl III.

a Soukop Jan, Výlet do Solno
hradu . .

a. 1874. _ Podíl a. 20. Poimon Fr., Žena křesť.
dle Marchala

Chmelíček Josef,.

12.000 výt.

12.000"
„ 12.000

„ 15.000

13.000
15.000

15.000
14.000 _„

13.000
14.000 '„

13.000"
„ 13.000

13.000
15.000
a
“13.000

12.000

„ “14.000 _

13.000
12.000

„ 14,000

13.000
„ 13.000.

15,000 '

13:000

13.000

12.000



3.1876.—Podil &.21. Procházka Mat., Krosť.
muz od Marcbala . ve 12 000 výt.

R. 1876. —Podll o. 22. Kosmák V., Kukátko I. „ 13.000 ,
R. 1877. — Podíl o. 23. Dumok J., Hospodílsků

čítanka . . „ 11800 „
B. 1878. —Podl]o. 24. Kosmák V., Kukátko II. „ 11.600 „
B. 1879. —Podíl o. 25. Procházka. Jak., Život

sv. Františka. 381.1. . „ 10.000 ,.
R. 1880. — Podíl o. 26. Procházka. Jak., Život

sv. Frantiska 811.11. . . „ 10.000 „
R.1881.—Podfl G. 27. Hakl Boh., Cesta do

Říma 9.500 „
R.1882.—Podil s. 28. bobrý J., Haringord

Zivot cth. Klom. M. Hofbauora , 9.600 „
R. 1883.—Podll o.29. Kosmák v., Kukátko 111. „ 9.500 „
R. 1884. —Podilč. 30. Procházka Mat., Sborník

sv.-Methodějský. . 9.660 „
B. 1885. -Podil 6. 31. Rojzok A., Bv. Josafat 9.060 „
R. 1886. —Podil 6. 32. Dr. Procházka Mat.,

Missis josnitskě . . 9.050 „
R. 1887.—Podil 6. 33. EichlorK., Poutnikniha

1. díl, Poutnímista 1. čásť . . 9.060 „
R. 1888. — Podíl o. 34. Eichler K., Poutní kniha

Ldíl,Poutnimista2.óásť . . 9.050 ,.
R. 1889 — Podíl o. 36. Bojzok A., BL EdmundKampian........ 9.050„
B. 1890. — Podil 6. 36. Kosmák V., Kukátko IV. 9.1„00 „
B. 1691. —Podil 6' 37. Jos Koudelka., Zivot

sv. Aloisia . . 9.100 ,.
R. 1392. — Podíl & ss. Kosmik v., Kukátko v. 9.100 ,
R. 1898.—Podíl č. 69. Korec, Poutní kniha

II. díl, Modlitby &.písně . . „ 15.000 „
Run.—Podílel. 40.quzokA., Bl. AnozknCoakÁ „ 9.500 „

B. 1895. -—Podíl o. 41. Weinberga: M., Obrazy: katolických missii. 9.500 „
R. 1896. — Podíl o. 42. Ctvoro vzorů kf. zivota.

Napsali Fr. Tutor, A. Hrudiěka,
F. Janovský . 9.500 „

R. 1897.— Podíl c.43.T1-i povídky. Napsal
Frantilok Valousok. . . „ 9.600 „

B. 1898. — Po' il 0. 44. Učení katol. náboženství „ 8.000 „
— Podíl o 46 Tenors Jan, Zivot slaby

8. P. Martina Stromy. . . ,. 9 600 ,
B. 1899. —Podll 6. 46. Kolinec: Loop., Lurdy „ 9.600 „
3.1900. —Podul 0.41. Bartol Fr., Domácí ' \

čítanka. . , 10.'00 „
B. 1901. — Podíl o. 48. Zpět kRímu. Napsali Fr.

Janov-ký, J. Weiss. P. Pavelka. „ 9.600 ,



P.. 1902. — Podíl č. 49. Hrudička A., Frantiska
Slavatová, Vrba R., O úpadku stavu
rolnického, Pcrútka Fr., Katechismus
střídmosti a zdrženlivosti ve 9.500 výt.

Z toho zvláštní otisky:
A. Hrudička, Františka Slavatová . „ 1.500 „
R. Vrba, O úpadku stavu rolnického „ 1.500

.Perútka, Katechismus střídmosti „ 1.600
R. 1903. —Podíl č. 50. Hlavinka Alois, Dějiny

světa v obiazeeh. Díl I. .. . „ 10.000 „
R. 1904. -—Podíl č. 51, Konečný Filip Jan, Jen

katolické náboženství má budoucnost.
Štastný Vlad., Památce Fr. Sušila „ 9.000 „„

Z toho zvláštní otisky:
Konečný Filip Jan, J en katolické na
boženství má budoucnost . _, . . „ 1.000 „
Štastný Vlad., Památce Fr. Suma „ 1.000 „

R. 1905. —Podíl č. 52. Rondina—Jirák, Anežka
& Zuzanna, Weinberger M., Z katol.
missií. . . . „10.000 „

R. 1906. — Podíl č. 58. Hlavinka Alois, Dějiny
světa-v obrazech. Díl II. . .. . . „10.000 „

— Podíl č. 54. Hamerle-Schroller, Chcete
popravu neb opravu manželství? . „18.000 ,

—Podíl č. 55. Zíka Jan, Volna škola „ 18.000 „
R. 1907. — Podíl č. 56. Rosellquloriau, Krištof

Kolumbus . . . . „.10 000 „
— Podílč.57.Vrba,Rozmachkapitalismu„16.000 „

Oznámení.
Pan Jan E. Tomol., majite. ústavu sochařského:

“kamenického v Brně, v Silniční třídě &.43.., jenž provedl pomník
Sušilův a Prochazkův, zhotovil ve prospěch téhož pomníku
zdařilé sádrové odlitky 'medaillonu v průměru 41 cm. s dvo
jitým p0prsím Sušila a Procházky. Medaillon ten bude milou
památkou na oba naše slavné muže, pěknou ozdobou pokoje,
a čistý výtěžek bude věnován na uhražení výloh za pomník
a na \fond pro budoucí trvalé zachování pomníku; protož zvou
se ctitelé obou našich “oslaveneův, aby sobě medaillon ten hojně
objednávali. Ceny _medaillonuna místě u p. Tomoly v Brně jsou:
medaillonu bílého . . 4 K 80 h

% bílého lakovaného . . . . 5 K 20 h
» _ bronzovaného nebo pozlaceného . . . 5 K 40 h

Kdo by sobě přál zásilku poštou, nevyplacenou, dlužno,
aby poslal kromě ceny za medaillou ještě 2 K 40 h za bednu,
balivo a nákladní list. ——Objednávky zprostředkuje Ant.
Adamec, pokladník »Dědietvísv. Cyr. a Beth.: v Brně.



Výprodej lmih
z Dědictví sv. Cyran a Methoda v Brně

za cenu velmi sníženou.

Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje má, jak z níže
položeného seznamu jspatřiti lze, hojnosť knih na
skladě, kteréž za velmi levnou, v témž seznamu na
značenou cenu prodává. [ vybízí všechny ušlechtilé
podporovatele dobrého čtení, aby si neobtěžovali tu
neb onu knihu neb i více knih z našeho Dědictví
buď pro sebe nebo pro místní knihovnu objednati.
Poslouží tim předně sobě samým, neboť obdrží knihy
obsahu dobrého, velmi poučného &namnoze i mile
zábavného, na nichž spolu nelpí nic z onoho kalu
jedovaté nevěry a nemravnosti, jímž za našich dnů
mnohé knihy potřísněny jsou; poslouží tím však
také našemu Dědictví a umožní, aby se budoucně
údům větší podíly dávati mohly. — Kdo si řečené
knihy opatřiti,hodlá, ať se obrátí ústně nebo písemně
na pokladníka téhož Dědictví, vdp. Antonína
Adamce, regenta v bohosloveckém ústavě v Brně,
Antonínská ulice, biskupský alumnát. — Kdo
již napřed peníze posílá, přidejž, objednává-li se
více knih, ku ceně knih také 12 h na kolkovaný
nákladní list, objednává-li se jen jedna kniha, 20 b
na vyplacenou zásilku pod křížovou obálkou. —
Zároveň vybízí ctěné příznivce dobrého tisku, aby
hojně za údy přistupovali. Vklad Ill. tř. pro osobu
doživotn ě obnáší 20 K, pro rod, pro knihovny
a podobné věčné údy na vždy 40 K, a mohou vklady
i v ročních lhůtách po 10 K aneb i v menších
jakýchkoli lhůtách dle možnosti se spláceti. Každý
nově přistouplý úd obdrží ihned kromě posledního
podílu ještě 3 knihy nádavkem v odměnu, a členové
kněží slouží každoročně za všechny živé i zemřelé
spoluúdy mše sv. — Ptpp. údové, kteří na splátky
do D.C. M. vstoupili, žádají se, aby další splátky
& d0p_latky posílali.



m knih, které Děd. av. Cyr. : loth. za snllonl cony prodava
Pův. nil.Tménodíla “M.W—m

1 null—di K 11 K h
ValouchF., Život ". Jana Kapistrana 40 3 20 1 60

Dr. Bílí J., Dějepis cirkve katolické . 70 4 — 1 60J., Život sv. Františka Borgiáňo 20 2 40 l 60
Docházka ML,Život bl. Jana Sarkandra 388 4 — 2 —
Dr. Ohnwlfčckl, Costado av. země, II.díl 55 8 — 1 —

„Cesta do Francie &Španěl, I. díl 100 2 — 1 .—
„ „ „ „ „ „ .„ 872'160—60
» n n n n » m- » 871 l - _ 40

Docházka M., Muž křesťanský . 60 l 60 1 —
Dunwk J., Hospodhhkň čítanka. . . . . 749 1 6 1 —
ProcházkaJ.,Zivotsv.FrantilkaSal.,Il. d. 60 1 6 —30
Maka M. Sborník svato-Mothodějský 40 l 8 1 40BciukA.,.8vJoaafat.......... 602 160
Docházka M. Minnie jeanitaké . . . . . 138 1 1' 40
Dr. EiclderK.hlhlhilla,LlllPolhlnlnhl.čul 60 1 l 20

l" „ z. „ 209 2 2 _
Bažuk A., Bl. Edmund Kampían . . .- . 236 2 2 —
KoudelkaJ., Zivot cv. Aloiaia...... 268 2 2 —
KamPontniknihaII. d.Modlitbyapisně. . 3622 8 2 .—
BoinkA.,.Bl.AnoikaČosk£... 8762 2
WW M., Obrany: katol. miasií. 1084 2 2 —Tatar,M&M, hmmm _1225z a _
Valoulok F., Tři povídky. . 1640 2 2 —
Tenor-alan,ZivotP. mmsmhy'r. J. '1809 3 2 ——
W Leopold,Lurdyapont do Lurd . 1169 2 2 —
Barta! FPM., Domini čítanka . . . . . 1691 Il '_150
Janouký, Wan, Povídka, ZpčtkŘimn . 2142 2 1 60
Hrudiďka41.,me Blantovi, Vrba * .

B.,0 úpadkuitavnrolnického,W_ 
Fr., Katechiumusltl'idmocti ...I—. 2378 s —

Z toho nvláitní _'o
Milka, Františka Blavatovi . . . . . 785 1 ;
Vrba, 0 úpadku stavu rolnického . . . 1046 — 40_
Mika, Katochihmu stHdmosti. . . 231. — 20
Hlaoínka A1., Dějiny světa, 1. díl . . 8887 3. —

I'! J., Jon katol. nšbolonatvi—
mi budoucnost,Štartný VZ.,Fr. aun 3553 : _

Z toho svlhtní otisky. *
Konečný, K. náboženství má budoucnost 740 2 70
My vz.,PamitcoFrantilka Snail. 740 - sol
Budina-Jirák, Anežka a Zuzanua, Woh

bayer, Z katolických misaií. . . . . 3875 2 40 2 —
Hlaoinka Al., Dějiny světa, 11. díl . . . 4712„ 6 — 2 —
Hamm-IcoSchaller, Oprava manželství.. 6879 —-— - 10

' Zíka Jan, Volnáškola..... . 10769 16
Beretty-Man, Krištof Kolumbus“. . . . 10000 3 —
Vrba, Rozmach kapitalismu . . . . . . . 15000 60 — ——

Mimo to jo na ukladě: F
„Imm“, hlo-důl od r. 1871 a 1872 po . — — — „
ObmmuhoVojmh......... — — —40ln. . o o o o o o o o _ _ _ .lopaStlodní?tnllo.......... — — —101



Příjem a výdaj Dědictví sv. Cyr. & Math.
od 1. ledna do 81. prosince 1906.

Vladimír Šťastný.
:. &. starosta.

Dr. Jak. Hodr.
t. &. zkoumatd účtů.

Antonin Adamec.
t. &. pokladník.

„ Na Na

% Příjem & výdaj ůpisech hotovostiK K h

Zbytek od roku 1905.:
A) Ve veřejných fondech . . 172700
B) Na hOtOVOBň . o . o o _ 10 06

Nový příjem:
I. Úroky ............. — 710799

II. Vklady nových údů, splátky,
dary a odkazy . . . . . . — 4418 84

III. Za prodané knihy — 438 17
IV. Rozličnépříjmy.......... 132 30

Souhrn příjmů . . . 172700l18166 86

Výdej:
Ie za dak “Papír . o o o o . o . e _ 7268 71

II. Honorái-...... . . . — 1078 26
m. Za.vazbu.............. — 8728 20
IV. Daně (aequivalent poplatkový'

: příspěvkem školním) . . 881 36.
V. Poštovné & povoznó . . . — 202 63

VI. Různévýdaje......... _. . — _4492 80
Souhrn výdajů .. . . ' — 12146 96

Bilance:

Kdyždooddůmů ........ 17270012166 86odpočitávy ......... — . 12146 96
zbývá koncem roku 1906 . . . . 172700 19 80



Statisticky výkaz údů Dědictví sv. Cyrilla a Hothoda- podle roků, kdy vstoupili.

"* ' Pgž I. n. m. Red“=
Roku stgggilo“Ši-ga třídy třídy třídy “giga Kněží
1850 59 5 6 5 43 4 45 '
1851 350 10 5 17 318 61 168
1852 535 8 5 5 517 161 147 '
1853 745 — — 4 741 221 71
1854 799 — — 1 798 144 67
1855 1247 1 -— 6 1240 268 137
1856 1228 1 — 2 1225 287 122
1857 1697 — — 3 1694 276 259
1858 1291 — —— 2 1289 202 95
1859 1475 1 — 2 1472 352 107
1860 1041 1 — — 1040 184 50
1861 831 — —- 1 830 186 70
1862 695 — 1 694 122 22
1863 593 — — — 593 _77 25
1864 205 — — — - 205 55 5
1865 126 — —— — 126 14 2
1866 130 —— — 2 128 34 2
1867 151 —— — — 151 50. 10_
1868 170 — — 2 1.68 48 28
1869 106 — — — 106 36 10
1870 78 — -— 1 77 5 6
1871 40 — — — 40 —- 2
1872 48 1 T — 47 1 5
1873. 50 1 — — 49 2- 9
1874 68 1 — 1 66 1 12
1875 49 1 — 9 39 ' — 11
1876 45 — 1 6 38 — 14
1877 47 1 — 9 37 2 10
1878- 21 1 — 10 10 — 5
1879 64 1 — 13 50 8 12
1880 51 - 4 — — 47 12 11
1881“ 56 1 -— — 55 3 14.
1882 59 — — — 59 8 22
1883 54 — —- -— 54 7 14
1884 57 . — — — 57 10 22
1885 162 1 — — 161 32 ' 36
1886 47 -— — 1 46 13 6
1887 38 -— -— — 38 8_ 4
1888 61 — -— —- 61“ 11 25
1889 66 —-— — —- 66 13 27

Smím 14635 '40 17 103 14475 2918 1709



' Přl- z 'ŽŠĚŽ 1. 11. . III. Bodů * .

30k“ “33%“ zakígga- třídy třídy třídy „gggch Kněžl

Přonoiono14835 40 17 103 14475 2918 1709

1890 105 _ _ 1 104 15 57
1891 140 _ _ _ 140 13 78
1892 183 _ _ _ _ 182 18 114
1898 154 1 _ _ 154 18 78
1894 151 _ _ _ 151 14 81
1895 118 1 _ _ 117 14 59
1898 149 _ _ _ 149 14 89
1897 73 _ _ _ 73 10 42
1898 172 _ _ _ 172 7 123
1899 181 1 _ \ _ 180 15 58
1900 88 _ _ = _ 88 19 33
1901 70 _ _. _ 70 7 40
1902 81 _ _ _ 81 12 33
1903 82 _ _ _ 82 18 33
1904 84 _ _ _ 84 11 31
1905 51 _ _ 51 8 25
1908 109 _ _ 109 8 84

[Soulu-n 18804 43 i 17 104 18437 3128 2743

Seznam zemřelých údů
Dědictví ss. Cyrilla a Method ěie.*)

"Z diecése Brněnské:
Cáp Jiří v Jezeřanech.
Vdp. Formann Augustin, bisk. & kons. rada, děkan & faťář

v Náměšti.
Vdp. Krátký Augustin, O. S. A., podpřevor v Brně.
Kypr Jan. z Pavlovic.v .
Pokorný Vincenc v Ričanech, zakladatel rodu.

') Učtivě žádáme všech p. t. příznivců našeho Dědictví,
aby úmrtí spoluůdů správě Dědictví rychle oznamovali, jelikož
se to u mnohých teprve po letech stávalo.



Vp. Polák Josef, koop. v Mutěnicich.
Ytlp. Serak Josef, bisk. a kons rada, farář u sv. Tomáše v Brně.
Spačknva Františka v Roketnici
Vojtíškova Františka v Boskovicích.

Z arcidiecése Olomoucké:
Ambrožová Anna v Doubravici.
Bagarova Antonie v Loučce.
Bajerova Marianna ve Starém Jičíně.
Barabášova Anna ve Stráni.
Gescbwindera Ondřeje rod v Holici.
Glozarova Klára ve Slavkově.
Hájková Emerenciana v Doubravici.
Hyl Václav ve Slavkově.
Chytil Jakub ve Vičicích.
Vdp Knopp František, kons. rada a farář v Těšeticích.
Koliba Jan ve Vetrkovicích
Konečného Antonina z Měrovic rod.
Lamoš Petr a j. m. Rosina v Knrovicích.
Malenek Vincenc z Mitrovic.
Mazurkova Marie z Roketnice.
Neizerova Anežka v Opavě.
Němečka Jakuba rod z Kateřinek.
Pospíšil Josef z Popovic.
Dp Prucek Josef, farář ve Veselé.
Sedlák Josef a Anna z Roketnice.
Stej—kalAntonín z Týnečka.
Stoška Vavřince z Palonína rod.

vestka Tomáš 7. Holice
Urbánek Antonín v Dřínově.
Urbanská Marie z Kateřinek.
Velechova Marianna v Loučce.
Vinklárek Josef z Dluhonic.
Výkruta Petr z Vinár.
Vp. Žitný Ignác, kněz círk. v Těšetících.

Z arcidiecése Pražské:

Vdp. Kebrle Antonín, kons. rada a vikář při metropolitním
chrámu P. v Praze.

Z díecése Budějovické:
Vdp. Kostlivý Jindřich, b. notář, vikář a farář v Dlážďově.



Z diecése Králové-Hradecké:

Mater M. Josefa Brožovská, z řádu sv. Ursuly v Kutné
Hoře

Bohunek Josef v Horní Sloupnici
Mater M. Terezie Hablíková, z řádu sv. Ursuly v Kutné

Hoře.
Jirásková Anna v Hronově.
Mater M. Alfonsa. Prombergrová, z řádu sv. Ursuly v Kutné

. Hoře.

Z diecése ňakovské :

Nejdp. Josef Jiří Štrossmayer, dr. fil. & theol, biskup
Bosenský a Si'ěmský v Dakově, zakladatel D. 0. M.

Tito v Panu zesnulí ůdové poručení buďtež nábožným
modlitbám údův živých.

Modleme se. Bože, všech věrných Stvoíjitelia Vyknpitoli,
duším služebníkův a služebnic svých odpuštění všech hříchů
rad dáti, aby prominutí, ktorého vždycky žádali, pobožnými
prosbami dojíti mohli Skrze Krista Pana našeho. Amen.

Odpočinutí věčné dejž jim, Pane, a světlo věčné. at jim
svítí! At odpočívají v pokoji. Amen.



Oznámení.
Dědictví sv. Cyrilla a Methoda vydalo a hojněmu šíření

doporučuje :

POUTNÍ KNIHU.
MODLITBY A PÍSNĚ.

Sestavili Fr. Korec, farář v Řeznovicích, a Dr. Tomáš
Korec, katecheta na e. k. II. českém gymnasiu v Brně.

Prodává se u pokladníka dp. Ant. Adamce, regenta
bohosl. ústavu v Brně, ve snížené ceně za 1 zl. č. 2 K.

Poutní knize dostalo se církevního schválení a doporučení
od nejdůst. biskupské konsistoře v_Brně:

Přihlížejíc k žádosti ze dne 26. listopadu 1893 schvaluje
biskupská konsistoř předloženou sobě »Poutní knihu: a přeje,
aby dilo toto dlouhé a usilovné práce hojného užitku mezi vě
řícím lidem přineslo. Spolu pak dosvědčuje, že odpustkové mo
dlitby, v knize této uvedené, jsouce věrnými překlady modliteb
v »Baccolta di orazioni e pie opere: obsažených, spolehlivými
a správnými jsou a že odpustky za modlitby tyto — jak na
str. 27. udáno jest —. i duším v očistci způsobem přímluvy
přivlastniti lze.

Dano v biskupské konsistoři v Brně dne 30. listop. 1893,
č. 5346.

Dr. Fr. Zelbsrt, Homolka,
kapit. děkan. sekretář.

Od nejdůst. arcibiskupské kon'sistoře v Olomouci:
Librum ab Haereditate SS. Cyrilli et Methodii pro anno

1893 'editum »Poutní kniha: attentioni Ven. Cleri recommen
damus. (Currenda Consistorialis IV, a. 1894, n. 5577.)

Zvláště pak schválila a vřele doporučila »Poutní knihu:
nejdůst. biskupská konsistoř v Hradci KrálOvé:

Vyřizujíce žádost ze dne 31. března 1894, klademe sobě
za čest sděliti, že v nejbližším čísle zdejšího Ordinariatního listu
bude uveřejněno:



Poutní kniha. Modlitby a písně. Sestavil František Korec,
farář v Řeznovicích, a Dr. Tomás Korec, katecheta na e. k.
českém gymn. v Brně. Tiskem benediktinů rajhradských v Brně.

Po předmluvě a úvodu, ve kterém jest velmi dobré po
učení o pouti a odpustcích, následuje na 837 stranách veliký
výběr krásných, v duchu církevním sepsaných modliteb, roz
jímání, promluv a notami opatřených písní. Učelem knihy jest
odstraniti rozjímání, promluvy a písně nevhodné a nevkusně,
které uvádějí samu poutní pobožnost v lehkost a nevážnost, a
podati vůdcům poutníkův a jednotlivým poutníkům pobožnosti
dobre. Kniha tato vyhovuje tomuto účelu dokonale. Vřele ji
doporučujeme a žádáme, aby duchovní správy na ni důtklivč
upozornili a obzvláště vůdce poutníkův, aby si ji opatřili & ji
jako nejlepší příručky užívaly. Uprava jest velmi slušná, cena
(1 zl. 50 kr.) mírná.

Biskupská konsistoř v Hradci Král., dne 12. dubna 1894.

Ed. Prašlnger. Fr. Hampl.
gen. vikář. rada.

Z časopisů velmi příznivě posoudili a důtklivě doporučili
»Poutní knihu<<»Obzorc, »Hlasc a »Hlídkaa v Brně,
»Vlastc a »Čech: v Praze.

BUDOUCNOST
Orgán českoslov. strany křest.-socialni na Moravě a ve Slezsku.

(Dříve »Obrana práce a Dělnictvam) Vychází každý pátek.

Předplatné celoročně s poštovní zásllkou 4 K.
Redakce i admin. v Brně, Biskupská ul. č. 1.

M©RÁWÁHQ
Kalendář na rok 1908. Roč. 57. Uspořádal P. Gunther Schiisslsr.

O. 8. B. Cena 90 h.

Ionodlttlnltl klíhtilkůrlla má hojný sklad kníh,'obstarává tiskopisy všeho
druhu správně a levně, a také má své vlastní knihařství a hojný výběr
menších i větších obrázků. — Seznam knih lze dostati zdarma a íranko.



Roč.60. „ H LA S “
časopis věnovaný zájmům našeho lidu vůbec a jednotlivých stavů

zvláště, psán jest slohem řízným, srozumitelným a jasným.

»HLASe: přináší články úvodní o všech událostech sběh
nuvších se na poli politickém, národním, církevním, národo
hospodářském a společenském, dále přehledy politické, různé
zprávy. dopisy, články hospodářské, literární, bursu, trhy, loterii
atd. — Části zábavné věnuje se obzvláště péče. Jmenovitě píší
pod čáru oblíbení u našeho lidu proslulí spisovatelé. — Pro
velikou svou rozšířenost hodí se »HLAS- pp. obchodníkům,
živnostníkům k ohlášení inserátů nejrozmanitějšího druhu. —
Ceny levné.

„HMS“ vychá! jako denník :! tjdanník.

“Denník stojí poštou měsíčně 2 K 50 h, ročně 30 K, týdenník
čtvrtletně 2 K, ročně_8 K.

Administrace „HLASU“ n Brně, Starobměnski nl. č. 19:21

Roč.31. „0 B Z 0 R“ 1908.
Časopis pro poučení a. zábavu.

Vychází jednou za. měcíc.
Redaktor Vlad. Šťastný.

Předplatné celoročně s poštovní zášilkou 4 K přijímá
administrace »OBZOBU: v Brně.

...o.-m

Za heslem »Dědictví otcův zachovej nám, Pane ic hledí
»OBZOB: hojným a vybraným čtením poučným i zábavným
utvrzovati lid náš ve víře a lásce k církvi &.vlasti a nabádati
hlavně k dobře a po křesťanskuspořádanému životu rodinnému
našich zbožných předků, který se bohužel čím dále tím lalostněji
porušuje. — Cena ročníku 4 K (2 zl..) Každému řádnému před
platiteli jest volno objednati ku svému výtisku libovolný počet
výtisků mimořádných po 2 K na rok, čímž stává se »OBZOBc
nejlacinějším podobnýmlistem. Zřejmo však, že může se udržeti
jen hojným odebíráním a šířením ve všech vrstvách národa
našeho. Budiž tedy údům našeho »Dědictvíc vřele doporučen.



Papežská lmlhtlehárna benediktinů rajhradakých
v Brně

vydává tyto časopisy:'
IIIJIDIífl.

Měsíčník vědecký se zvláštním zřetelem !: apologetice &ňloeodi.
Redaktor Dr. Pavel Vychodil. — Selity po & nrčích velké 80.

Předplatné ročnč 10 K.

Skola. Božského Srdce Páně.
Měsíčníkpro katol. lid, zvláště však pro bratrstva..

Celoročně i a poštovní zasilkon 3 K 20 h. — Přílohy kn
„Škole B. 8. P.“ bývají ve zvláštním předplacení tyto:

Knihovna našeho Ildn. Ročnč nejménč 60 archů, kris
nčho, zábavného a poučného čtení, předplatnč jen 4 K ročnč.
— Knihovna duchovní. Sbírka spílů vedoucích a povzbuzu
jících kn zdravé zbožnosti, vychází v ročnících v předplacení za
4 x ročnč. — Andel Strážný. Canapin pro křesťanskoumnm,
hojnč obrázky vybůčlený, vychází mimo prhdniny mčlíčnč
o 2 arních v barevné obálce a stojí v předplacení 1 K 60 h
ročnč. — Květy Hulmkč. Liet měsíční ctitelů Panny Marie.
Vychhí'mčeíčnč o : arlich v barevné obálce a. stojí v před
placení 1 K 60 h ročnč. — Niš Domov. Předplatné _4K ročně.

Kosmákvm. Sebrané Spisy. Nové vydánll
Vyohhejí ve dvojí-m vydání: na. lepčím :. prostém papíře.

_ Doend vyšlo XII díldv. Ceny jejich inou:
Díl 1. ntrnn 768. Drnžčí 1: 3-80, lacinčjlí : 2—12.
Díl n. „ 570. . |: 2—40, . 1: 1-80.
m m. , 710. , x 2'80, . x 2 10.
Díl IV. , 512. , x a 10, „ 1: 1-00.

m: v. „ 570. , K 2-40, , 1: 1—00.
na V:. „ 570. , 1: no, . : 1-80.
Díl vn „ 570. „ 1: 2-40, „ 1: 1-80.
Dn vm. , 570. „ x a 40, ,. 1: 1—00.
na 1x. „ 070. „ s 2-40, „ 1: 1—00.
Díl x. „ 000. „ 1: 2-40, , : n--eo._
Dn xx. „ 005. „ : 2-40, , 1: 1-30.
Dn xu. , 437. „ x 1.00, ,. 8 1-20.
Vyučil laolnčjčl předplatné na 5 oetltl | K 30 ||; nn lepil

paplřo 2 K.


