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Tiskem kniž. arcib. knihtiskárny. — Nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého

ědictví sv. Jana Nepomuckého dává letos svým
členům za podíl dvě povídky. z nichž první,

ÝŽ Irena, sáhá obsahem svým do století prvního,
druhá pak, Pro Boha a pravdu, do století po
sledního, devatenáctého. Základem obou povídek
těch jsou události ze života církevních dějin a v první
i křesťanských hrdin, a jsou sto, aby v čtenářích vzbu
dily opravdové city lásky k církvi sv. a k sv. nábožen
ství. Mnohé věci v nich vypravované jsou líčeny tak,
jak se vskutku udály, tak že obsah jejich opírá se
o skutečnost. A proto nejen ušlechtile pobaví, nýbrž
i povzbudí a poučí.

'

Obě tyto povídky napsány původně bratrským
jazykem polským od spisovatele, který jméno své tají.
Jak veliké oblibě se v Polsku těší, vidno nejlépe z toho,
že za nedlouhoudobu obě vyšly tiskem již po třetí,
a že i do jiných jazyků se překládají. Ani my nemáme
jiného přání, leč aby obě povídky ty i členům Dědictví
sv. Jana Nepomuckého se líbily a jim prospěly.

IRENA.
_"_,'S'2'*'"_
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z DOB CÍSAŘE DOMICIANA
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ÚVOD.
První století našeho letopočtu chýlilo se ku konci.
Řím podmanil již své civilisaci celý svět, udupal
jej železnou nohou svých legií, obezdil jej osadami, širé
nivy zbrázdil již z polovice v úrodná role, lesy přo
měnil v sady, tak že všechny známé krajiny kolem
Středozemního moře byly proměněny vjednu zahradu,
v zahradu rozkoše, jež jako růžová poduška nebo jako
číše nektaru lahodila pánům celého světa.
A za tím vším černaly se jen daleké pustiny . . .
temné barbarství . . . surovost.
A jméno světa toho bylo: Řím — a jméno vlíuna:
Caesar.
Svatyně Jovišova po staletých bojích byla za
vřena . . . . Genius Říma, zatarasiv ji závorami stanul.
vítězně na jejím prahu. a spočinuv nohama svýma na
moři i na pevnině a rozhlížeje se po vesmíru, nenašel
již, s, kým by válčil . .. Leč i jemu samotnému po
jednou sklesla křídla, jako když za ticha plachty se,\
spustí
snět

-—-sklonil čelo ——neboť se na něm usazovala
to nepřítel, z přesycení
zrozený
——-—

— skrytý

smutek.
Vítěz ocítil se v okovech, jichž nemohl se nikterak
sprostiti.

Příroda mstíc se za dlouholeté rušení svých práv
na jednotlivcích i celých národech, odvrátila se od toho
netvora umělého slučování národů, ktery pohlcoval lid
i království, civilisaci i náboženství, kynihovny i ple
mena, posouvaje stále vpřed dílo assimilacc, assimi—
lace to krvavé i loupežné, licoměrné i ošemetné “_
1
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pokořuje soustavně vše s neúprosnou důsledností, chladně,
klidně, zůstavuje jen nepatrný stín nezávislosti —-jako
když běhouni posouvání jsou rukou hráčovou po ša
chovnici dějin: tot arcidilo nevyrovnatelně bystré poli
tiky a ukrutenství.
Kdykoli svět strojí se k nějaké důležité době, lid
stvo sbírá se v jakýsi vřed, jenž se usazuje v hrdle
některé obrovské říše, jejíž náhlý vzrůst ——
podoben
jsa historickému draku — pohlcuje v pospas národy
i země, pokud nepřirozený vzrůst nepřivodí sám jeho
rozkladu . . . Tu pak onen vřed se roztrhne — a roz
kladem tím počne svítati nová doba.
Drak římský přioděl se potvornou hlavou: nej
strašnějším despotismem, jaký kdy byl v dějinách za
znamenán.
Pod jeho nátlakem všecky společenské poměry
volajíce o pomstu. Dvoumilionový Řím čítal na 1,900.000
otrokův a nevolníkův, a jen asi 100.000bylo svépráv
ných občanů. Provincie čítaly hrstku římských občanův
anesčetnou třídu lidského »dobytkaa bez práv na život,
bez ochrany, vyssávaného římskými prokonsuly. V sí—
delním městě pak byl senát a instituce bývalé repu
bliky, pouhé to mátohy beze vší skutečnosti, jméno bez
obsahu. A císař, imperator, »první občana zdánlivě svo
bodného města —toť v pravdě absolutní samovládce, jenž
baví se neustále skrytou hrou se senátem a hledí si uhá
jiti vlády oproti patriciátu — jenž strachuje se vlast
ního vojska — mámí sebe i lid . . . .

'

A v této nepřirozené společnosti, kde m'a nebylo
tím, čím býti mělo, bujely bezuzdné rozkoše podobné"
duševnímu zoufání. I volal římský svět ústy svého spi
,sovatele: »Člověk vyniká nad zvíře jedině tim, že sám
život vzíti si může (*)
Zneužívání života bylo povlovnou samovraždou
a končilo se jedem nebo podřezáním žil.
Nikdy před tím ani potom neviděl svět po
dobného umírání. A z vnitřností tohoto hnijícího
*) Plinius starší.
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organismu draly se na venek nevýslovné stény, křivdy
to utiskovaných a volání o pomoc . . . . A pomoci na
zemi nebylo.
Ale nad krvavou zemí počala se na východě obloha
probělávati . . . . počalo svítati . . . .

Augustus odehrál již na trůně dlouhou mistrov
skou roli svého panování. Po něm římský svět poděšon
jsa mrazem hrůzy kál se za zločiny spáchané pod samo
tářem Kaprijským, & po přežití strašných hrůz za Kali—
guly a Nerona, po krátkých orgiích Gallových, Othono
vých a Vitelliových, vycházela mu nyní nová hvězda
rodu Flaviovcův.
Tento nový římský rod dal Římu statečného voje
vůdce v osobě Vespasianově, který, když provolán byl
císařem, postavil v čelo legií na východě mladého syna
svého Tita.
Východ zahrnoval v sobě tři světy: hellenský,
egyptský a syrský. Všecky tyto tři světy byly již ode
dávna nejen politicky, ale i duševně pokořeny. Hellada
s pokorně skloněným čelem sloužila pánům svým va
vříny poesie a umění. Učenost Egypta kladla k nohám
vítězovým alexandrijské poklady své vědy a kazila
mozky římské bezcennými mysteriemi Isidinými. A pyšná
Antiochie, sídlo kupcův, s'lučovala zbytky východního
průmyslu a bohatství v jeden mezinárodní bazar,
v němž hospodařil římský přistěhovalec.
Jediná nepatrná zemička, s opovrženým lidem, ne
náviděným Římany ivšemi sousedními kmeny, osmělila
se postaviti si hlavu oproti lupiči, a jsouc hrda na .svál'“
proroctví, jež věštila jí panství nade vším světem," “pu
stila se v nerovný boj sobrem. jenž znovu vyburcován
byl z klidu.

Judea vzbouřila se pod Šimonem, synem Gioro
vým, Janem Giskalou a Eleazarem.
Jako ondy na Velikou noc, tak teď na poslední
smrtelný zápas směstnalo se ze všech konců Palestiny
na 1,200.000lidí*) do Jerusalema k bokům svatyně a
opevněného Siona.
*) Josef Flavius.

A kolem svatého města nové město opásalo Jeru
salem bílým prstenem římských stanův, které byly sta
věny pravidelně v ulice s tou systematickou trvanli
vostí, kterou vyznamenávalo se všecko, čeho jen se do
tknul genius římský, a která tábory vojsk římských
proměňovala v města.
,
Počátkem měsíce Xantika, v zářný den palestinský,
seděl pod jedním z prostrannějších stanů, jež byly vysta
věny na návrší nad příkrým údolím řeky Cedronu, z nichž
tento označen byl stráží a do země zatknutými prapory
římských orlů lOté legie, vůdce této legie Larcius Le
pidus Fabricius, chladě se pohárem cyperského vína a
balsamem, tamějším to nápojem, v drahých nádobách
fenických. S ním zároveň seděli tu Titus Frugi, vůdce
15té legie, a Petilius Cerealis, vůdce legie 5té.
»Přisám Bůh<< — zvolal první

obléhání již příliš dlouhým!
po jeho radostech

— »císaři se zdá

Stýská se mu po Římu,

. . . .<<

»To si myslím<< —-odvětil Frugi

— »ale obléhání

protáhne se ještě na hezkou řadu měsícův. Neznámt'
zarputilejšího národa nad tyto prožluklé Judejčíky!
Jest asi pravda, co tvrdí naši, že lid ten pochází zhory
'ldy (odtud zváni Idez') a že za dob útěku Saturnova.
jejich krutého vládce, jehož Jupiter vyhnal, utekli se
"pod pohoří Libanonské. Jsou to lidé, >>kteřímají větší
zalíbení v smrti než v životě.<<*) Zejména pochopové
Šimona Bargiory jsou odhodláni se smíchem podstou
piti smrt, kdykoliv jim to vůdce jejich nakážek
»Ale Šimon Bargiora bojuje s Janem Giskalou a
s Eleazarem! Bohové připravili je o rozum. Již po dvě
léta se vzájemně pronásledují, obléhají a vraždí. Mezi
Sionem a horou Moria vládne smrtelný zápas. 'l'o uspíší
nám vítězství._<<

»Nesuď tak! Galilejčíci smířili se již se Zeloty -
Jan 8 Eleazarem — o slavnosti přesnic.<<

»Servavše se v samotné svatynila
»Přisám Jupiter! Chápu božského Tita! Toužít on
po slávě, ale ještě více po klidných dnech se svojí
Berenicí

. . . .<<

"; Tacitus ]. V. 13.
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»Má dobřel<< — zvolal náhle Fabricius. — »Žádná
sláva na světě nenahradí dvé krásných očí!<<
»Od které doby tak mluvíš, ty, jenž jsi až dosud
toužil jen po boji?<<— otázal se naproti němu sedící
Cerealis, vyprazdňuje pohár vonného nápoje.
»Od té doby, co jsem uprostřed obleženýchlzočil
krásku, válčící po boku Šimona Giory na zdech Sion
ských. Pravím vám, přátelé, že ani královna Amazonek
ani žádná ze Sabinek, jež otcové naši unesli, nevyrovná
se krásou tomu stvoření! Jet to nejkrásnější výtvor
východní přírody! Ničím budou mně poklady kněží
i kořist svatyně, až města dobudeme, jestliže té jediné
brány nedobudu.<<
»Víš-li něco o ní?<<

»Zaslechl jsem od sběhů Jerusalemských, že je to
dcera veleknězova.<<

_

»Je-li' to dcera 'veleknězova, snadno ji dostaneš.
Kněží, zákonníci a vůbec všecka bohatá aristokracie ve
městějest konservativní, jako obyčejně všickni ti, kteříž
by v boji nejvíce ztratili, a kdyby se nebáli loupežné
roty Šimona Bargiory, byli by již dávno vešli ve vy
jednáváním
»Nikoli však všickni . . . Možnát, že pochází z kněž

ského rodu Hanan, nejzarputilejšího ze všech, samota
nými Židy nenáviděného. Řeklt mi Kato, jehož jsme
poslali na výzvědy. že o něm zpívají: »Běda rodu
Hanan! Nechť je proklet jeho hadí sykotl<<
Tu nastal před stanem šum. Objevilť se před sta
nem žoldnéř obrovského vzrůstu, osobní sluha Fabri
ciův, a pravil:
»Caesar Titus prohlíží ležení.<<
. Na ta slova vzchopili se vůdcové legií a vyšli
před stan, vstříc mladému Titovi, jenž s tváří klidnou
a vyjasněnou s řeckým profilem, provázen jsa dobro
volníky, kteří přispěchali z Říma, aby mohli válčiti po
jeho boku a tak dobyli si slávy, v hlubokém zamyšlení
patřil na obležené město.
A pohled ten byl překvapující — jediný svého

druhu na zemi:
Od holých výšin pohoří Skopos na jihozápadě —
na východ až k hoře Olivetské, do nedávnajestě cypřiši,
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olivami a cedry se zelenající ——
na pět mil-daleko byla

všecka půda zdupána koňskými kopyty, rozryta těžkými
obléhacími stroji —vymýcena do jedinkého keře —zkrátka
byla proměněna v poušť, která až podnes zaráží pout
níka, putujícího do Jerusalema: všecky vzrostlé stromy
byly vykáceny na zhotovení obrovských náspů. A na
nich připraveny k útoku pohyblivé věže, slavné lzclc
pole, 0 devíti patrech, železem okované, ověšené kože
nými pytli proti střelám a šípům, oživené žoldnéři, ověn
čené berany, jež měly metati krupobití balvanů v nedo
bytné hradby.
Na jižní straně, za údolím Gihon a Hinnom, při
pravena byla k boji pomocná vojska Arabův a Idumeův,
dědiců to starého nepřátelství lsmaelova proti Israelovi,
kteří naplňovali povětří ržáním koní s vlajícími hřivami.
Tito lotříci pouště rozložili se volně po celé dolině, pře
padali nešťastné sběhy, kteří puzení jsouce hladem
opouštěli město, aby si na pustém poli vyhledali něco
pro zachránění svých žen a dětí. by .jim tyto hladem
nezhynuly. Ty poltili Arabové mečem, hledajíce u nich
zlato, a křikem a krví nepoctivých těch harcovníků
naplňovala se dolina.

Na to však Titus se nedíval. Zrak jeho tkvěl na
Jerusalemě, zdí se šedesáti vížkami jakoby korunou
ověnčeném, mocném, nedobytném, kopulemi posetém,
na několika návrších rozlehlém, hlubokým příkopem
Tyropoeon, jakoby skálou ve dví rozpuklou, protrženéln.
Město rozloženo bylo v nížině i po návrších a mělo
několik tvrzí. Nejblíže k Římanům, za vrcholem hory
Kalvarie, nalézala se citadella Antoniova -——
nad před
městím Bezetha a Akra byly opevněné věže: Hippikos,
Fasaěl a Mariamné ——za nimi pak skalnatý Sion, so
kolí hnízdo Šimona Bargiory, trčící příkře nad údolím.
A nad tím nade vším vévodí na východě městu i všemu
okolí slavná hora Moria, objata všecka bílou, mramo
rovou svatyní, zlatým plechem zářící.Vrchol věnčil svato

stánek: kolem dokola nádherná sloupořadí a trojnásobný
věnec zdí nížil se stále předdvořími a mramorovými
schody až k úpatí hory, čině tak z nichjediný obrovský
kolos nevídaných rozměrův a nevídaného přepychu.
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Sluneční paprsky odrážejíce se celou silou od žlutých
skal pohoří Skopos a obnaženého svahu údolí Josafat—
ského, pražily jakoby ohněm do bělostné svatyně, tak
že celá hora Moria jakoby zasněžená pnula se k nebe
sům; tisíce zlatých jehel na střeše svatostánku odrážely
slunečnou zář v podobě obrovské, všesvětové aureoly.
A na to hleděl Titus pln údivu,sodstínem zbožného
zanícení; nebot nebylo na světě člověka, ať již to byl Žid,_
který v slzách .kořil se před svatostánkem, neb prose
lyta, nebo pohan, který by'bez dojmu pohleděti mohl
na toto zázračné dílo Šalamounovo.
»Rád bych ušetřil této svatyně<<_ promluvil voje
vudce ke stojícímu při něm muži s židovskými rysy.
ale s oděvem římským. — »Náš Virgil má pravdu, pra
ví-li: »Parcere subjectis et debellare superb03<< (Šetřiti
pokořených a potírati pyšné.) Josefe, ještě jednou buď
mým tlumočníkem: jeď opět ke hradbám a příslib jim
císařovu milost, přijmou-li pravicijim nabízenoul<<
»Pane, svatyni tu bohové opouštějí!<<*) — ozval se
Fabricius; — »sami Židé slyší tam žalostné hlasy. Hleď,
prosím, tamto . . . . na hradby. Nevidíš-li opět toho ší
lence, který již po sedm let volá jim »běda?<<

A skutečně; na městských hradbách zmítal sebou
nepatrný človíček ve venkovském oděvu, vrhaje prach
vzhůru a jeho hlas byl tak pronikavý, jakoby ten-to
nepatrný člověk všecek byl proměněn v jediný křik.
Vclalt nepřetržitě: »Běda svatyni — běda městu —
běda lidulq
Kolem něho seběhla se hromada Židův a křičíce
tloukli tohoto proroka neštěstí.; Ale ten, jakoby-ran'ne
cítil, křičeti nepřestával

. . ..

Josef Flavius odebral se koňmo ke hradbám. Ihned
celý mrak obležených objevil se na věžích: bledí, hla
dem vychrtlí, ale s očima hněvu plnýma.
Dlouho a dovedně vykládal jim tento sběh ži—
dovský své poslání, leč pustý křik dán mu v odpověď
v . i kámen zasvištěl: Josef Flavius udeřen, krvácel.
Rímané přispěchali na pomoc. Titus vřel hněvem.
*) Tacitus.

»Na ně!<<— zavelel

—- »doba milosrdenství

vy

pršela.<<

I vzchopily se legie 4 obléhací stroje počaly hráti
——
balvan velikou silou na hradby městské vržený za

sáhl venkovana Ježíše, syna Ananiášova:
»Běda svatyni

'

——bědalidu . . . . běda mně! . . . .<<

— dodal hlasem umírajícím a klesl — se zlou věštbou
na rtech.
A Fabricius po boku Titově jakoby najednou sil
i pohybu zbaven hleděl stále na jedno místo na hrad
bách, neboť se mu zdálo, že kámen, který vržen jsa
rukou žoldnéřovou ranil Josefa Flavia, řízen byl okem
i rozkazem ženy . . . . A hle, teď zočil v ozubené zdi
muže v bílém šatě a šarlatovém plášti, kterého znali
všickni jakožto vůdce obležených. Byl to Šimon, syn
Giorův, a vedle něho žena neobyčejně vysokého vzrůstu,
neobyčejné krásy.
Podrobnosti rysů v dáli se ztrácely. ale postava
byla plna majestátu, pleť žlutavá, hrdé, černé obočí, a
pohled plný divého nadšení prónikal skrz na skrz.
»Bellona !<<(: Bohyně války) — zvolal vojevůdce
římský; — a obrátiv se ke své osobní stráži, pravil:
»Katone, tisíc sestercí*) tomu, kdo mně ji živou přivedei<<
»Až se dostaneme na hradby, šlechetný Fabriciea
— odvětil Kato.
V tom však již žena ta spolu se Šimonem Giorou
zanikla.
Útok toho dne se nezdařil. _
A žoldnéř vraceje se do tábora za svým vojevůd
cem, pronesl jakoby sám k sobě jméno: Kornelia
Dorotea.

_

Fabricius se zachvěl, zaslechnuv slova ta, nebot
Kornelia Dorotea, jejímž propuštěncem Kato byl, byla
své srdce věnovala vojevůdci záměnou za jeho přísahu
lásky. A teď tesknila po něm v daleké Marsilii, nahra
žujíc péči svou o něho péčí věrného sluhy svého.
Fabricius sáhl do dopisův, které mu byl přivezl
vládní posel z Caesaree, přepluvší moře od zálivu Mar
*) tisíc sestercí : asi 50 tolarů.
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silského, a zadumal se nad nimi. ——A Kato stopoval

tyto dojmy.

Následující dny byly svědkem obrazu, nad nímž
i obloha pobledla.
M1Í0stivý caesar Titus chtéje pomstíti zmařené vy
jednávání a chtěje Jerusalemské zastrašiti, kázal ne
šťastné sběhy, kteříž hledali ochrany v]ežení římském,
v počtu 500 ukřižovati naproti hoře Kalvarii.
Ani z celého okolí neštačily stromy na kříže . . . .
Všecky terebinty a vonné stromy balsamové, jakož
ivšecky dosud ušetřené zbytky okolních lesů padly.
Mrtvýles šibenic s krvavými těly lidskými rozkládal
se tu před očima obležených na znamení, že i je stihne
podobný osud, setrvají-li i na dále v odporu.
, vlo
Ale tento neoblomný národ »tvrde s11e<<vyvedl
zástup dětí a žen ukřižovaných na hradby, ukázal jim
tu mučírnu, volaje:
»Hle, tot láska Římanův!!<<
A krajem rozlehl se veliký a vášnivý křik: »Ze
mřemel<<
vv)

A obležení umínili si setrvati vještě tuzs1m odporu.
V touž právě dobu vracela se nesmírná řada ži
dovských zajatců, propuštěných z ležení římského »soud
ným<<údolím Josafatským k městu, zůstavujíce po sobě
širokou krvavou stezku. Bylat každému z nich na rozkaz
Titův uťata pravá ruka. I země chvěla se lkáním a strašné
zlořečení neslo se vzhůru, přehlušujíc krákání supů,
jichž celá hejna kroužila černými oklikami nad údolím,
větříce pod hradbami napolo shnilé, otrhané , mrtvoly
židovské, jichž každý den na sta bylo shozenos pří
krých svahů hory Sionu, když již nebylo místa, kde
by je pohřbili.
Útoky Římanů se opakovaly, podobně i výpady
z nešťastného města. Koncem měsíce Xantika padlo
v ruce Římanů dolejší město Bezetha, na to pak po
dvojnásobném zvláštním obležení, když hradby byly
prolomeny a požárem lehla i část města, dobyta jest
i Akra.
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Titus rozbil stan svůj na místě tábora Senacheri
bova, nedaleko Kalvarie. Bylo však třeba ještě dobytí
tvrzí:

Antonia, Moria a Sionu a tří vížek I—Ierodových.
Třetího dne měsíce Doesia vyřítil-a ses ohromným
hřmotem po hrázi k městu nakloněné v čele ostatních
helepolí nejohromnější helepole římská, samotnými Židy
nazvaná Nikon čili Vítězná, a pod její záclonou vojsko,
obratné v stavění pohyblivých střech, zvaných želvy
(vinae crates), v těsných řadách kryjíc se svými štíty

usilovalo (jako již mnohokráte) vybourati průlom ve
hradbách.
Ale v tom, sotva že zaduněla země v náspu pod
tíží strojů, sotva že vojsko se hnulo —--propadla se
pod nimi půda s hrozným hřmotem, jsouc podkopána
lidem Jana Giskaly.
.
V tom se již \.také vyřítili se smělou odvážlivostí
z tvrze Sionské tři bojovníci Šimona Giory s pochod

němiv rukou a zapálili obléhací stroje římské. Zaplanul
požár . . . . Z města vyřítili se za těmito hrdinami i ostatní
a kolem hořících strojů vzplanul strašný boj.
Židé hubení, slabí. beze "všeho výcviku v boji a
beze všeho pořádku, bojovali scelou zuřivou vášnivostí,
s posledními zbytky vzteklé zoufalosti. Římané válčili
s chladnou krví cvičeného vojska, ve vzorném pořádku,
s klidnou odvahou — (trestaní pro neopatrnost tak,
jako pro zbabělost).
Ale vůdce 10. legie unešen jsa šíleným bojem ne
dbal obyčejné římské strategiky: samoten, bez helmy,
(kterou mu byl nepřítel s hlavy srazil), vrhl se v řady
bojujících, nebot byl blízko před sebou spatřil uprostřed
bojujících Židů hrdinku, kterak podněcovala k bojisvé
spoluvyznavače.
Majíc v ruce zapálenou hlaveň, od níž sršely jiskry
na všecky strany a zasypávaly její postavu ohnivými
hady, s rozpuštěným černým vlasem, s rozkazem voku
i v hlase, vrhala se v proud bojujících řad jako nějaký
krásný démon— spojení to typu Semiramidinashrůzou
Medusinou.

Fabriciovi zaplanuly oči:
»Bellono!<< ——zvolal —- »ke mně! Všecky poklady
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světa složím ti k nohám! Přejdi k nám! Zaklínám se
.íovišem: nebude ti ublíženo!<<
V tom však zahřměl za ním hlas:
»Larcie Lepide! Víš-li, že jsi vůdcem legie? Trest
smrti tě očekává, vydáš-li bez potřeby život svůj v šancla
Byl to sám Titus, který vida nebezpečí porážky,
osobně se dostavil na. místo bojiště, a nikoliv bez na—
máhání podařilo se mu zříditi při návratu šiky. *)
V táboře římském sešla se vojenská rada.
Usneseno setrvati v obléhání. S neobyčejnou ry
chlostí a silou zbudovali,vojíni římští násep ze země,
kamene a drnu, pevný, jakoby měl přetrvati věčnost;
jím obehnali Jerusalem na vzdálenost 7 kilometrů, aby
domořili město hladem již zmořené; tím nemohla ani
živá duše proklouznouti. I nastaly nešťastným dlouhé
měsíce zápolení se smrtí . . . .

Vymřelou ulicí Sionskou kráčela volným krokem,
ba spíše se vlekla Judita, dcera veleknězova. s okem
plným zoufání, ale ověšená zlatem od hlavy až k patě.
Střevíčky perlami vyšívané hluše duněly na opu
štěném dláždění. Ústa zakrývala si drahým šátečkem,
aby shnilé výpary, vystupující z mrtvol tu rozložených,
jí neublížily. U jejích nohou, u prahů domů, na plochých
střechách leželi neštastníci všeho stavu, stáříi pleti.
s obličejem k hoře Moria hledícím, s očima v sloup
obrácenýma, na svatyni upřenýma. Bylif. se tam dobro—
volně položili, aby se posledním pohledem rozžehnali
se svatostánkem a pak zemřeli . . . . Judita patřila na
ně nikoliv se soucitem, ale okem suchým, tvrdým,
plným fanatismu:
_.„,
»l'i zde jsou šťastni<<_ zašeptala.
_,
Místy vlekly se jako stín postavy koster s očima
hluboko zapadlýma, uděšené, divé, nebo hrozne opuchlé,
až strašně. Ti všickni spolu při setkání ani slova ne—
promluvili. Větřiliť všickni jako hladoví vlci po jídle.
Odkud jenom slabým obláčkem dým z komína vystu
poval, tam vrhly se jich s křikem celé tlupy a začínal
se boj: muž se ženou, děti s rodiči bojovaly o drobty
*) Josef Flavius

-—kn. 80.'
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chleba, & žoldnéři Šimona Glory v celých tlupách pobi
hali městem loupežíce & mocí bezbranným jídlo od úst

rvouce. Tito rovněž, jako starší a kněží, ukrutnější
jsouce proti svým, nežli proti nepřátelům, živili se nouzí
lidu obecného, protože na jejich straně byla moc —
byl i poklad.
'l'ed' právě potkal Juditu jeden takový oddíl.
Uctivě pozdravili miláčka svého pána.
»Zde máš chléb, Juditol<< — řekl jeden, podávaje
jí krví potřísněné kousky podplamenného chleba.
jedla

>>Děkuji<<— pravila
— »nemám
jsem se žluči . . . .<<

hladu

. . . . na

»Pohleďte seml<< — vzkřikla po chvíli.

Známá její, dcera boháče Goriona, k nepoznání
vychudlá, stála nachýlena nad městskou stokou, hledajíc
tam něco k jídlu, a o něco dále na' rohu ulice bloudila
Marta, dcera Boěthova, jedna z ncjvznešenějších žen
ve městě, s pohledem prostým vší .duchapřítomnosti.
»Marto!<<— zavolala na ni Judita.

Marta odvětila jí divoce:
»O, tobě je hej, dcero veleknězova, která vypásáš
se ofěrami s oltáře a zdobíš se poklady Šimon_ovými.<<
»Mlč!<<— zahřměla Judita s pohrdáním.

V tom se Marta najednou skrčila. neboť na zemi
zahlédla něco, co zdálo se býti pokrmem (snad kousek
zvířecí kůže, nebo zbytky nedojeděného koženého štítu).
a s nelidským sténáním, řvaní nebo vytí podobným.
vrhla se hltavě na tyto zbytky . . . . a zemřela.
S hrůzou odvrátila se Judita a spěchala dále. by
ušla tomuto strašnému obrazu *
Ale žoldnéři. kteří za ní kráčeli, zvětřivše zápach
masa, vpadli do zámožného paláce, který se v této ulici
nalézal. Ten byl uvnitř pustý jako hřbitov -—všichni
již byli pomřeli. Jen mladá paní toho domu, Marie,
dcera Eleazarova, od hladu všecka naduřelá, s očima
krví zalitýma, stála nad kotlem, v němž něco se vařilo.
»Jíst, jíst; dej nám, co máš!<<— zařvalo žoldáctvo.
»Mám, máml<< -— odpověděla
své dítěl<<

chladně.

——
“»Vařím si

I odskočili lupiči, jakkoliv krvi byli zvyklí.
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>>P1'očse divíte?

-— zabila jsem ncmluvňátko

při

prsu; polovinu již jsem snědla . . . . o druhou rozdělím
se S vámi.<<*)

»Pojd'me k Šimonovile _ vzkřikli žoldnéři; —
»musíme se vzdáti, již nadešel čas! Jinak jeden druhého
sníme!<<

Ale na radě Šimonově byly jejich prosby o mír
oslyšeny.
Marně volaly zmořené řady, marně s pláčem ve
jménu vlasti prosily, ve jménu té vlasti, jíž posledni
tento zbytek se svatým městem zachovati chtěly.
»Zemřeme-li, není nám třeba vlasti,< ——
odpověděl

posměšně Šimon a jeho stoupenci.

»Zachraňme svatynila _ prosily jiné hlasy.
—'

»Bůh má krásnější svatyni, nežli je tato Šalamou

nova, má celý svět!<<
A tak tito lidé — dle svědectví historikův

——
zdáli
se již nemíti ani těla, ani duše: nebot tělo nemělo citli
vosti pro bol a duše nebyla přístupna lítosti. **)

Té chvíle vešla do radní síně vysoká postava
ženská, která velebíc fanatismus vrhla se Bargiorovi
v náruč:

_

»Dobře jsi řekl, Šimone, — smrt zrádcůmll Zá
huba naše necht jest i záhubou svatyněl<<
Tu obracejíc se plaše ku klečícím zástupům,

dodala:
»Víte-li, jakou zvěst přinesl posel od Jana Giskaly
s hory Moria? Dnešním dnem přerušena neustálá obět'
ve svatyni — není beránkův.<<

Bolné zasténání ozvalo se v odpověď z celého
shromáždění. Obětování beránka, jakož i každájiňa
obět neměla se od tohoto dne až do skonání'věků vc
svatyni obnoviti.
Několik starších Jerusalemskýoh: Caddíkím a Pe
rišim se širokými filakteriemi a dlouhými střapci nad
čelem, osmělilo se ještě jednou přimlouvati se za mír
s Římany. Ale Šimon, syn Giorův, odsoudil za to všecky
k popravě: 15 velitelů, jednoho písaře a dva kněze,
*) Josef Flavius — VI. 21.
**) Josef, V. 30.
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mezi nimiž byl i Matyáš, který mu kdysi otevřel brány
Jerusalemské, a který ted prosil ho o poslední milost,
aby totiž byl popraven dříve než jeho tři synové —
ale ani to nebylo mu dovoleno: musil se dívati na
jejich muka.
I umlkly

ustrnulé

tlumy

před hrůzovládou

ně——

kolika tisíc fanatikův.
Krátce po té patřili zdivočilí obranci Siona se štítů
své tvrze na dobytí svatyně . . . . Roztavené stříbro
veřejí stékalo ohnivou řekou, celý den i celou noc zuřil
nikým nekrocený požár — objal sloupoví — doplazil
se ke svatostánku __ a celá hora Moria od paty až
k vrcholu podobala se zuřící sopce! V jícnu od krve
kluzkém tísnilo se lidské mraveniště v dýmu a ohni,
lidé vypouštěli'ducha, klesajíce jeden na druhého na
mokrý, krvavý mramor nádvoří, na schody krví po
lité — mezi sloupy sloupořadí.
Marně kázal Titus svým žoldnéřům, aby požár
hasili, by tak zachován byl tento div světa: nikdo hlasu
jeho neslyšel, nikdo rozkazů jeho nedbal. Opojení Ří
mané hnali se jen po kořisti (ač z počátku s jakýmsi
pověrečným strachem pustili se do loupení svatostánku).
oloupili svatyni svatých, vraždíce a loupežíce. Židé
v zoufalství vrhali se do plamenův a sami sebe do
bíjeli, nebo zapadali do podzemí, odkud na sta jich
vítěz dal vytáhnouti a buď do otroctví, nebo 'k smrti
odsouditi

. . . .

.

Jan Giskala prodral se v čele nepatrné hrstky po
mostě, spojujícím horu Moria „se Sionem. k Šimonovi.
Giorovi, a bojovníci Sionští, vidouce zneuctění a záhubu
chrámu Šalamounova, vydali ryk bolesti, obrovský, tak
že až k Mrtvému moři jej bylo slyšeti.

'

Titus jal se ještě jednou vyjednávati Stou-hrstlcou
zbývajícího vojska.
Na-mostě Tyropoeon sešel se s vůdci židovskými.
Za ním stál zástup netrpělivých Římanů, čekají
cích jen na pokynutí, aby se vrhli na nepřítele; a za
Janem a za Šimonem stáli bledí, nepokojní Židé . . . .
V jich zástupě postřehlo oko., Fabriciovo opět
pěknou ženskou hlavu, ostatní převyšující, teď právě
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tak blízko, že mohl důkladně prohlédnouti si každý
jednotlivý rys tohoto východního typu.
Seslábla sice nehodanii stálého obléhání, ale ne
vyhlížela přece tak bídně jako ostatní, jelikož nedo
znala hladu se svými spolubratry. ()smáhlý obličej
s aksamitovýmí brvami odrážel se od havraních vlasů
jako slonová kost 'od ebenu.
Fabricius nemohu se udržeti, hleděl pohledem svým
vynutiti její pohled, ale ona ho neviděla, dívají-c se
zoufanlivě jenom na Šimona.
Titus mluvil mnoho svým tlumočníkem o milosti
císařově. Na konec vztáhl pravou ruku k obleženým
na znamení odpuštění . . . .
Pohnulo to celým tím “obrovským shromážděním, —

bylat to chvíle rozhodná; jediný pohyb všecko rozhodl.
Již zdálo se, že Jan Giskala učinil půl kroku
v před

. . . .

V tom přikročila dcera veleknězova k Šimonovi
a vmetla mu ve tvář hebrejskou kletbu.
Šimon pak s Janem odpověděli Titovi:
»Nepřijmeme nabízené pravice tvé, nebot jsme se
zapřísáhli, že ti ruky nepodáme. Propust nás jenom
s našimi ženami a dětmi, abychom mohli volně jíti na
poušť.

Město ti zůstanel<<

Titus uražen jsa touto hrdou odpovědí, obrátil
koně,_přetrhl další vyjednávání. a dal rozhlásiti, že ni
komu již ruky nenabídne, a ted' buď že mohou i nadále
bojovati. anebo zemříti.
Téhož dne vzplanula požárem Akra, až dosud uše
třená, stavši .se pospasem římského žoldnéřstva. Arza
nedlouho dobýt i Sion, sedmého dne měsíce Gorpioea
(posledního dne měsíce srpna) . . .. V těsných uličkách,
plných mrtvol, nastal poslední boj s takovým krve
prolitím, že krev — podle svědectví Josefa Flavia —
hasila požár!
Vůdcové skryli se v podzemí, každý na své straně.
Fabricius pronásleduje všude šarlatový plášt Ši
monův, aby spatřiti a zajati mohl krásnou Juditu, spatřil
ji posledně u vchodu do podzemí.
»Vzdej se! Daruji ti život!<<_ vzkřikl.

16

Ale Judita na místo odpovědi se k němu obrátila,
a unesena jsouc hněvem, napjala luk a pustila střelu,
která uvízla v rameni vojevůdcově tak hluboko, že
omráčen klesl v náruč Katonovu.
Dokončení vítězství již neviděl. Kato odnesl raně
ného do stanu. Když opět přišel k sobě, marně volal
po oné Židovce: zaniklat v podzemních skrýších.
Vypravováno mu později, kterak za nějaký čas
po dobytí města nějaký duch zemřelého v bílém rouše
a v šarlatovém plášti vynořil se najednou před očima
žoldnéřů zpod země, a vztýčiv se před ztrnulými jako
kostlivec, nazval sebe Šimonem, synem Giorovým.
Hlad přiměl ho k poddání se. Vítězové přivedli
ho k caesarovi, aby byl zvýšen jeho triumf v Římě.
O Juditě nevěděl nikdo a nemohl Fabriciovi po
dati žádného
objasnění.
A na d'outnajícím rumovišti svatyně zarazili vítě
zovéřímské orly a přinesli na jejich počest první heka
tombu.*Ž Sám Titus zaražen jsa velikostí zpustošení,
poklonil se k zemi, řka: »Bůh válčil s námi!<<

Uprostřed rozvalin, na nichž »nezůstal kámen na
kameni<<, odbýval

se trh na zajatce

židovské, ——
pro

dávalo se jich třicet za jedenstříbrný — kteří po dobu
trhu hladem zmořeni zmírali.
A nad městem bohovražedným rděla se obloha,
jakoby plna kletby.
Jenom od hor, nad městečkem Pella,**) růžový
proužek věstil lepší dobu.
Několik let po té přistál v Marsilii Larcius Lepidus
Fabricius, obohacený statky i důstojnostmi.
Marsilíe, toto město »s civilisací hellenskou a ven
kovskou prostotou, jak je byl Tacitus nazval, zvaná
gallskými Athénami, slavná moudrostí svých zákonů,
původně osada řecká, potom jedno z prvních ohnisk
>>romanisace<<v Gallií, rozkládala

se nad safírovým mo

řem v závoji mramorových vodovodův, v rámci vinic,
kde římští přistěhovalci štípili italská vína do bujné
*) Oběť jednoho sta zvířat, zvl. skotu.
“) Tam odebrali se křesťané.
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půdy mořského zálivu. Kupci, kolonisté, bankéři rojili
se ve přístavišti; a byly tu i velké rodiny senatorské,
které měly zde své statky.
Jeden z nich, nepříliš daleko od přístavu na místě,
kde nyní nalézá se krásná, široká ulice »la ()annebiere<<,
dosahoval zahradami až k moři. které dle tehdejšího
zvyku boháčů vpouštěno bylo četnými kanály až pod
stavení obytné. Modré žíly vody oblévaly myrtové háje,
záhony zlatých cedrátův,*) modře kvetoucích rozmarin,
a hesperidských jabloní a lesy bílých soch; četná akvaria
zarybněna byla nejvybranějšími obyvateli Středozem
ního moře, chovanými pro panský stůl. V „domě na
lézaly se mořské lázně; vedle toho bylo tu množství
nejrozmanitějších vodotrysků, kaskad a fontán.
Na jedné z těclrčetných nádržek. tiché a hladké,
jen tu a tam lehce teplým vánkem rozčeřené. kolébal
se člun. Kolem do kola byl břeh jezírka vysázen man
dlovými stromy, jež rozprašovaly do vody růžový květ
v kalichy a koruny leknínův. Kručinky vonným deštěm
bílým a zlatým posypávaly břehy, a tisícové průzrač—
ných křidélek modrých, zelených, zlatových vznášeli
se nad tou spoustou květův.
Člun jakoby se ani nepohyboval — tak jemně jím
vládl jinoch stojící 11kormidla s veslem v ruce, s obli
čejem »hrdým a milým<<,**)vtunice z tenké vlny z Lug

duna (Lyona), slavného již tenkráte vyráběnými vněm
látkami. Z daleka bylo těžko poznati, opírá-li se jen
o veslo, nebo řídí-li loď. A právě v těchto klidných po
hybech bylo všecko to umění, neboť člun docela nepo
zorovaně přiblížil se v okamžiku ku břehu.

—--;:

Naproti jinochovi seděl v lodi otrok, Řek, a-před
čítal mu Aristotela.
Po chvíli ukázaly se v úžlabině umělé zátoky
u břehu vzrostlé, obrovské postavy otroků, Gallů, s ru—
dými vlasy a modrýma očima, kteří lámanou latinou
oznamovali mladému pánu, že jeho příbuzný, šlechetný
Fabricius, přijel ho 'navštíviti. V tom již také objevil
se uprostřed keřů sám host.
*) cedrát :: druh citronu.
“) Tacitus.
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Bleskurychle, s nevšední obratností a silou gymna
sticky vycvičeného jinocha přistanul plavec u břehu a
políbením přivítal staršího příbuzného.
>>AVG,*) Juliel<<

»Bud mně vítán, Larcie Lepide. Odkud přicházíšíh
»Přímo z Výchudu. Jak jsi vyrostl a zmužněl!
Opustil jsem tě, když jsi byl ještě dítětem . . . . a dnes
vítám se s tebou jako se samostatným dědicem, který tak
záhy dědí rezsáhlé statky a slavné jméno! A že budeš
jedno i druhé dobře spravovati, o tom přesvědčil jsem
se ted', vida, jak obratně dovedeš v]ádnouti lodí. Přisám
Jupiter! 'lidé ani nebudou věděti, že jimi vládneš; tak
lehkou jest tvoje ruka!<<
Julius Agrikola neodpovídal; jenom hlavu sklonil,
když spolu k domu kráčeli.
Fabricius poznal příčinu toho zamyšlení, i pravil
s povzdechem:
»Dnešní tvoje nezávislost draze je vykoupena . . .<<
Bol “uhostil se v obličeji Juliově.
»Ano. Jsem sirotkem! Úplně samoten . . . . VMar
silii připomíná mi každý kout milovanou moji matku.
Proto také nezůstanu tu déle . . . utekula

»Rozumím ti: do Římah
»Nikoliv!<< ——odvětil

Julius

a žár zaplanul

mu

v oku. — »Svetonius Paulinus bojuje v Britannii . . .
bouřit se tam obyvatelstvo proti Rímu. Nastoupím
v jeho řady!<<

»Mládenčela. —-zvolal Fabricius

— »kterak ti to

mám vymluviti? Čarovné pobřeží jižní Gallie chceš za
měniti za studený sever? . . . . Chceš se připraviti o své
šťastné postavení k vůli nejistým náhodám? To se hodí
takhle pro ty, kteří se musí dobojovati jmění, kteří
hledí štěstí náhodou

nabytí

. . . . ale ty '? . . . .<<

»Vábí mne ty daleké ostrovy, zahalené věčnou
mlhou! A co se té náhody týče, myslím, že i kdybych
přišel o život, lépe je zahynouti v boji, nežli lmíti na
loži bolesti! Však také duše povlovně "umírajících
lidí rozkládá se spolu s tělem — ale duše bojovníků,
*) Ave :

Bud' zdráv.
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náhlou smrtí z těla vysvoboze'né, dobudou si nesmrtel
nosti a jdou zdrávy v onen lepší svět! . . . „<<
»Věříš tomu ?<<— zamruěel Fabricius s úsměvem. -—

»Druhého života není!“
Julius však nevšimnul si slov těch a pokračoval:

»Můj otec i moje matka zemřeli náhlou smrtí. Mně
života není líto. Chci se s nimi spojiti.<<

»Zancchali ti opravdu překrásný vzor: zemřeli
oba pro spravedlnost! Senator Julius Graecius položil
svůj život za to, že nechtěl na rozkaz císařův obžalo
vati nevinného Silana. Matka tvoje zavražděna byla
žoldncři, hájíc svého jmění a spravedlivé věci Vespa
sianovy. Záviděti bych ti měl takových rodičů, Julie!
Ale co bude s tvou zálibou vc vědách a řečnictví. kterou
zdědil jsi po otci a jež zde sílena je příkladem Gallův,
kteří nade všecko libují si v ozdobné mluvě? »Quo—
ninm apud eos verba plurimum valent<< (Poněvadž
u nich slova nejvíce platí.)<<
»Matka moje si přaála. abych krá čel cestou činu.

A její přání jest mi svatým. Půjdu se bíti za Řím. Od
malička již mám zalíbení ve slávě: půjdu si jí tedy

dobyus
.Fabricius se zalíbením pohleděl na jinocha.
Došli k besídce, jež z polovice vystavěna byla
pod zemí. na způsob jeskyně, jsouc takto útočištěm
"před slunečním úpalem. Na podlaze z mosaik bílých,
černých a růžových vytvořen byljakýsi řecký ornament
a vchod všechen zastřen byl záclonou z chrysanthemi'i
(kopretin), jimiž mořský větřík pohyboval, zanášeje tak
libou vůni do stínu jeskyně.
'lain zanesli otroci drahé víno. Když host nesl
k ústům plný pohár z alexandrijského skla. pozdvihl
k němu mladý Agrikola svých očí a otázal se hos úsmě
vem:

»Můžeme píti na tvoje štěstí? Přijel jsi zajisté do
města Martova, abys se poklonil oltářům Hymeno
vým

?<<"*-)

*. llymen :; bůh manželství.
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»Správně jsi řekl . . . . Přijel jsem, abych se za
snoubil s Kornelií Doroteou.<<

Julius chtěl odpověděti obvyklou formulí římskou:
»tu felixl<<(: buď šťasten) — ale pohleděv na Fabricia
zamlčel se, zaražen jsa výrazem jeho obličeje. Po chvíli

teprve otázal se váhavě:
»Dlouho jsi odkládal svůj úmysl. »- (Fabriciovi
skřivila se ústa.) „__Ještě jsi nezapomněl . . . . posud
ne?

. . . .<<

»Na koho? . . . . Na ní? . . . . Pamatuješ

se, Julie,

na naši výpravu do Palestiny? Nebyl jsi pod Jerusai
lemem—byltjsi tehdymalým pacholetem —ale u Massady,
dva roky po té, kdy se ti zběsilcisami povraždili . . . .
bylo jich na 960!<<

»Ano! Rekovnost ta byla hodna něčeho jinéhoe
»A já'byl tehdy nemocen . . .. byl jsem raněn
ženskou rukou! Vyléčiv se — díky mému věrnému Ka
tonovi — hledal jsem jí dlouho. té, která mě tak lstivě
byla zranilal'. . . . Chtěl jsem se pomstiti . . . . prohle
dal jsem všecky kouty Judee . . . . leč ona ztratila se
mi beze stopy! Musila někde v podzemí hladem ze
mříti.<<

»To bylo od tebe šílené!
zmařil!

Tolik drahého času jsi

. . . .<<

»Uznávám to. Ale pokud její duch stál mezi mnou
a Kornelií, nespěchal jsem k Hymenovi. Teď stanu se
místodržícím v Recku, mám tedy na čase, abych se
oženil, a proto se ožením.<<

Připil si opět, načež zamyšleně dodal:
>>Tamia byla mně kněžkou — opojným
Dorotea bude mně milou družkou

květem.
života . . . .<<

»Kéž ti bohové žehnají, Fabriciei<<
A opodál zavrkal bílý holub na dobré znamení . . . .

___—___.——__————____———
A opět plynula léta . . . .

Od dobytí Jerusalema Římany uplynulo již celé
desítiletí — přes krásnou Graecii přenesly se vonné.
slunečné hellenské vesny.

21

Na konci jedné z nich slaven byl v Athenách svátek:
— narozeniny dcery místodržícího.
Planoucí pochodně, věnce, tance, zpěvy rozléhaly
se pozdní nocí po městě.
Fabricius dlouho jsa bezdětek a dočekav se ted
radosti otcovské. pln štěstí patřil na drobnou, temno
vlasou dětskou hlavinku uprostřed sněžných roušek.
Na konec pak promluvil k dítěti, jako kdyby již
rozumělo:
»Kdybys byla dcerou bojovné Hebrejky, byl bych
tě nazval: Bellona. — Ale že jsi dcerou tiché Kornelie
Dorotee, bude tvým jménem jméno pokoje:

Irena!

%
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Hlava I.
Císařská porada.
est poledne. Vedra přibývá a' slunce, ač již listo
padové, je ještě tak rozžhaveno, že je mu těsno v oby
čejných mezích, a ono překročivši je, rozlévá paprsky
své po širém obzoru. Ve zlatém tom světle dvojnásobně
lesknou se zlacené střechy římských basilik & mramory
ohromných budov římských.
Ve městě je ticho, jako kdyby poledne bylo ho
dinou snu a odpočinku ještě více nežli půlnoc, nebot
úpal sluneční víže v domě všecky ty, kteří domy své
mají, ostatní pak zahání do stínu a chladu veřejného
podloubí, kde dřímají v hadrech, s obličejem k zemi
obráceným, jsouce věrnými originály dnešních lazza
ronův. Všechen obyčejný ruch a šum hlavního města;“
celého světa soustřeďoval se nyní jen v lázních, "které
se sice obyčejně naplňovaly nejvíce až v pozdějších
hodinách dne, leč i nyní již otevřeny byly četným
hostům.
Teď právě z jedněch, zvaných lázněmi Timotheo
vými neb i Novatovými, vycházejí dva patriciové, z nichž
prvý usiluje zadržeti druhého za okraj tuniky:
»Pusf, mne, Servilie; povídám ti, že nemám časux,
-\Nepustí1n_ Pro přítele třeba míti vždycky trochu
volného času.“
:,
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»Ano, ale neporušíme-li tím své povinnosti. Když
jsem totiž slíbil Fabriciovi, že mu budu dohlížeti na
stavbu jeho Villy, mus-ím přece slovu svému dostáti.<<
»Ah! . . . . je-li to takové, nesmím tě déle zdržo

vati, nebot“ bych měl činiti nejen stebou, ale i s bohyní
toho elisejského sídla, a s tou, jak se zdá, nejde to tak
snadno, neboť prý má vůli jako skála . . . . A kdy ona
přijede, Julie ?<<

»Počátkem prosince.

Vidíš tedy, že si musím po

spíšiti.<<

»Zajisté; zle by asi bylo, kdyby nebyl dům
hotov . . .. Jdi tedy, ale dej pozor, aby ti slunéčko
nepřipálílo hlavičku; bylo by jí opravdu škoda. Každým
dnem ubývá nám v Římě takových hlav, a bylo-li nám
jich kdy třeba, je to právě teď.

Slyšel jsi snad . . . .<<

Ale Julius již neslyšel. Nevěda .si jiné rady, jak
zbýti se příliš mluvného přítele, odešel bez odpovědi.
Pokynuv pak dvěma otrokům opodál stojícím (z nichž
jeden, t. zv. Capsarius, protože v kapse či torbě nosil
náčiní potřebné pro koupel, na znamení to odešel do
domu, a druhý, nerozlučný Pedisequus, zaujal obyčejné
své místo po jeho boku, či spíše za ním), spěšné vy
stupoval přes Eskvilin a Kvirinal na návrší plné za
hrad, zvané Collis Hortulorum, dnešní to Pincio. Krok
jeho byl jistý, postava ušlechtilá, tvář osmahlá, ale
krásná a věčnězasmušilá, což však jí nikterak neubíralo
půvabu. Stár byl sotva něco přes třicet let, ale důstoj
nost jeho pohybův a výraz jeho obličeje svědčily, že
v životě, ne příliš dlouhém, mnoho již zažil, mnoho
provedl, mnoho vykonal, ano i trpěl. Neobyčejná pak
prostota oděvu, — bylyt odznakem jeho vysoké důstoj
nosti jedině bílé, velitelské boty &purpurový pás, běžící
v předu zdélí tuniky — a jestliže ne ta, tož jizva na
krku přesvědčuje nás otom, že mládí své ztrávil ve
vojenském ležení.
Spěchaje přes Carinae (jednu z nejlidnatějších částí
města na svahu Eskvilina, kde stály domy Ciceronův
a Pempejův), musil se každou chvíli zastaviti za pří
činou ustavičného >>Ave<<
(: Buď zdráv), jež mu znělo
se všech stran z úst bližších známých i vzdálenějších,
na které již se ani nepamatoval, ale“kteří všickni podle
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římského obyčeje cítili se býti v právu pozdraviti se
s ním buď stisknutím ruky anebo políbením. Sešlo se
jich zde tolik, protože zde nalézaly se pověstné holičské
síně, kam scházeli se zahaleči »na slovíčko<<,jako dnes

do kaváren.

Na návrší Collis Hortulorum, nedaleko zahrad
Sallustových, stál dům něco méně snad rozsáhlý nežli
ten, který Fabriciové kdysi měli na úpatí hory Coelius,
a který lehl za Neronova požáru'popelem, ale mnohem
ozdobnější, nebot měla-li obyčejná obydlí patricijská
zevně pouze holé stěny, villa tato, jaksi úmyslně vy
stavěná až na konci Říma, aby snad slučovala příjem
nosti sídla venkovského a městského, zbudována byla
na způsob tehda v Kampanii množících se letních resi
dencí. Průčelí zdobil porticus s korinthským sloupovím,
v rozích stály věžičky, pokryté fresky, zbytek pak bu
dovy byl množstvím oken téměř průhledný a vybíhal
v množství nejfantastičtějších přístřeškův a balkonů. co
zatím na střeše kvetly visuté zahrady Semiramidiny.
Před domem byl květnatý taras, zvaný Xystus, o ně
kolika stupních, jejichž svah pokrývaly barvínkové
stěny, jakož i různé průpovídky, psané zimostrázem na
jasné půdě trávníkové. Vlastní zahrada, zařízená podle
vkusu východního, jenž tehdy V Římě všeobecně vládl
a jenž přírodu bez milosrdenství .tísnil, představovala
obraz umělé menažerie ze stromů v,různé podoby zvířat
přistřihávaných; jiné opět měly podobu pyramid, ku
želů atd., anebo tvořily špalír. Nesčíslné množství soch,
vodotrysků, krásně vyřezávaných fontan, krytých-pěv.;"
šinek a besídka vínem zarostlá zvyšovaly rozmanitost
každým krokem. Dále byl tu i Hyppodromus pro
koňské dostihy, a Gestatz'o čili stromořadí ku procház
kám, a veliké nádržky rybami naplněné & v nich
ostrůvky, na nichž chováni slimáci všelikého druhu, a
Aviarium s ptactvem a Leporarium s různou zvěří
a včelín a sad, v němž na jediném stromě rodilo se ně
kolik druhů ovoce. Pravdu mluvil tedy Servilius, na
zval-li sídlo to elisejským.
_ Kolem dokola odpočívali tu-i onde dělníci, při
Juhově příchodu však všickni se zdvihli s místa.
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»Proč jste přerušili práci'h — otázal se tento
starce, který kráčel proti němu a zdál se býti do
zorcem.
»Pane, vždyt jest poledne . . . . a úpal je dnes tak

neobyčejný, jakého v listopadu nikdy nepamatuji. Kterak
mohu lidem nařizovati, aby pracovali, když i dobytek
je tak zmořen. že nechce jíti dále?<< — a ukázal na

voly, jež zapřaženy jsouce do vozu nábytkem naplně
ného, lehly si uprostřed silnice, chladíce si pokojně spo
ceně boky.
Říman svraštěl obočí, ale zdržel se.
»Je viděti, Katone, že jsi již dávno neviděl svého
pána, protože jsi se odnaučil poslouchati. Vímt i já, co
lidem po spravedlnosti přináleží, a nechci jich nikterak
přetěžovati. Což neposlal jsem ti ráno otroka s ozná—
mením, že Irena svůj příjezd přispíší a že do desíti
dní má býti všecko, hotovo? Toto připomenutí moje
nemuselo zůstati nepovšimnuto.<<
Kato na to neodpověděl, ale podíval se hroznému
pánu tak zřetelně do očí, že tento odzbrojen dodal:
»Ostatně mně z toho odpovídati nebudeš, ale'své
paní. Co říkáš jejímu návratu?<<
Touto zmínkou vyjasnila se najednou zasmušilá
tvář starcova, jako vyjasní se krajina, když na ni
slunce zpod mraků vysvítí.
»Co vidím? Starý Kato se usmívá? Tot nepříliš
častý zjevl<<

»Protože také nepříliš častým na tom světě je,
z čeho bychom se radovali. Ale, že v krátkosti uzříin
Opět to drahé dítě, které jsem na rukou nosil a o kterém
jsem myslil, že ho již vícekráte nespatřím, musím vy—
jasniti s'vé srdce i obličej. Deset let již tomu, co Fabri
cius, můj šlechetný a dobrý pán, odtud odejel — celých
dešet let stál dům tento opuštěn a já vněm samojediný
seděl na stráži

. . . .<<

»Jako Kerberus,<< — dodal Julius vesele.
»Ted i milovaná paní moje zemřela,<<_“ pokračoval

Kato, nedbaje přerušení; — »spanilomyslná Dorotea,
která mně dala svobodu. Opravdu, již se v těch změ
nách ani vyznati nedovedu

. . . .<<
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Za takovéto rozmluvy chodili po domu a prohlíželi
jeho spanilé vnitřní zařízení, jež právě bylo dokončeno
a jež upraveno bylo odděleně pro zimu a pro léto.
Julius šel napřed, asi dva kroky za ním Kato, a po
stava starého vrátného byla tak obrovská, že rytíř,
sám dosti vysoký, ztrácel se při něm jako děcko.
Prohlídka ta však netrvala dlouho, neboť sotva že
došli do Peristylia, čili třetího nádvoří se sloupovím
kolem dokola a se zahrádkou uprostřed, zastavil jim
cestu mouřenín s obličejem půl přihlouplým a půl
ustrašeným.
»Co chceš, Manusso? Mluv rychlel<< — řekl Julius.
»Pane . . . . Paní . . . . Paní mne sem posílá . . . .
protože . . . . u tebe pane byl . . . . od císaře . . . .
k císaři

. . . .<<

»Co je, hlupáku?

. . . .<<

»Manussa neví!<< — zvolal ubohý mouřenín plačky.
»Nehněvej

se na Manussu

. . . . Pane!

. . . .<<

»Proklatá hodina, v kterou jsem tě koupil, ko
ktale,<<-—zamručel Julius. a nezaváděje dalšího hovoru,
kráčel spěšné do svého domu, který byl vystavěn na
Aventině, t. j. v samém středu obydlí starých Římanů.
Tam čekali již naň liktoři s odznaky konsulské
moci, jakož i posel z Palatina, oznamující mu, že císař
zve ho k sobě na poradu.
Odhodiv rychle bílou, vlněnou togu s bohatým
třásněním, vydal se do paláce Domicianova, kdež ho
všichni dvořané a žoldnéři tělesné stráže uctivě po
zdravovali; bylot jméno Kneja Julia Aurikoly, vítěze
hritannského, známo a ctěno po všem Rímě.
'loho dne nezasedal Domician v poradní basilica,
ale v soukromé komnatě, určené pro přijímání důvěr—
ných přaátel.

Postava jeho byla vysoká a dobře urOstlá; bylt
v plné síle, ale ted' stával se již otylejším. Rysy
jeho obličeje byly pravidelné, neboť v nich odrážel se
krásný typ Flaviovcův. ale pohled jeho oči byl mdlý,
znetvořený slabostí zraku, a na hlavě již měl pořádiiou
lysinu, což jeho ješitnost náramně trápilo. Výraz jeho
oka, jenž dříve každého si naklonil a již od přírody
jaksi nesmělý byl, kryl dnes pod zdánlivě klanmou.
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dobrodušností celá tajemství zlého, jež však bystřej
šímu oku nezůstala skryta.
U nohou jeho seděl oblíbený trpaslík v červeném
obleku. Malinká jeho postava v klubíčko svinutá za
stírala diváku nohy císařovy, jejichž příliš krátké prsty
byly na újmu jeho kráse.*)
Tak vypadal onen tyran, ten »úryvek Nerona<<,
jak jej nazývali, trýznitel much i lidí; ukrutný ze
strachu a lupič z nedostatku, v jaký jej přepych uvedl ;.
chladný a vypočítavý v pospasu nad obětmi a strachu
jící se neustále o sebe; nepostrádající druhdy jistých
dobrých vlastností, ale náruživostí je všecky dusící.
Před nedávnem nařídil, aby v úředních listinách
byl nazýván »Náš Pán a bůh,<< a i teď, když zasedá
V radě uprostřed podlých poštěváčků, vyzírá mu z obli
čeje přesvědčení o vlastní bož/costz', štípené na . . . .

netvoru!
Ostře odráží se od něho postava mládence, který
důvěrně jsa opřen o jeho rámě, zdá se býti strážným

andělem, střehoucím toho zločince. Co má však anděl
činiti s peklem? K čemu třeba mu něžnosti a přízně
císařské? Snad že sám pod maskou vznešeného čela
a nevinného obličeje kryje zárodek přečinů, které se
ještě v tak mladém věku nemohly vyvinouti? . . . .
Je to Mauricius Vespasianus, synovec a miláček
císařův, kterémuž císař zaměnil první jméno za druhé,
které měl otec jeho, a jemuž chtěl odkázati žezlo císař
ské. Vedle něho seděli ostatní rádcové, závistivě pohlí
Žejíce na šťastného onoho mládence: Luxurius, při
tloustlý praefekt města, a konsul Aurelian, jeho mladší
bratr; Eufrabo, jenž se stal z filosofa pochlebníkem, a

Josef Flavius, tvůrce slavných »Starožitností židovskýcht
a jiní. — Na ty nezbývá nám již času, neboť právě
vchází Agrikola a rada se začíná:
»Buď nám vítán, vojevůdce!<< — řekl císař, měře

nepříznišrým pohledem hrdinu, kterého byl ze závisti
nedávno z Britannie odvolal. — »Musíme vyznati, že ni
koliv bez váhání pozvala tě sem naše božkost, jelikož
je nám známo, že jsi člověkem činu a nikoli slova, a že
*) Viz Svetonia,
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tě podobná rokování nebaví. Leč s druhé strany ne
chtěli jsme tě zase vyloučiti ze shromáždění, ve kterém
sešli se nejhorlivější sluhové vlasti, aby radou svou
byli nápomocni

jí i císaři.<<

»Díky, pane, že jsi mne nepominul, nebot ačkoliv
skutečně povolanějším se cítím býti pro meč, nežli pro
lavici a tabulky ku psaní, volá mne sem právo kon
sulské moci, jíž mne volba lidu byla poctila. Nevím,
bude-li skutek odpovídati vůli, ale každé chvíle a na
každé zavolání zastaneš Agrikolu připraveného sloužiti
vlasti.<<

Zavládlo ticho. Císař nebyl v dobré náladě, a to
působilo na dvořany jako zatmění měsíce na zemi.
Jediný Mauricius příliš si toho nevšímal — byl snad
na to ještě mlád, anebo to bylo z lehkomyslnosti, —
nýbrž usmíval se pokojně.
Po chvíli řekl opět Domician:
»Jedna ještě moudrá hlava a jedno věrné srdce
nám tu chybí: Flavius Klemens!<<
»Pravda!<< —- zvolal Luxurius, mžouraje očima,
které mu V tuku tváří a očních víček plovaly; — »při

sám Jupiter, že se z váženého senatora stává sobík. Od
nějakého času vyhýbá se všemu veřejnému životu, a
ted odešel nám do své Tuskulské Villy, právě teď,
když náš božský císař chtěl ho vyznamenati přijetím
do své radyl<<

»Obrat svého otce na lepší cestu, Vespasianek —
pravil Domician mládenečkovi; ale oči tohoto tomu ne-.
nasvědčovaly.
»Stářím

se člověk

mění,<< ——zamumlal

Aurelian

tak tiše, že toho ani jeho kollega v konsulátě, ani soused
jeho Agrikola neslyšeli. Jediný Mauricius musil to za—
slechnouti, protože se lehce začervenal.
Vtom dal císař znamení rukou, že sezení zahajuje.
»Neveselé zprávy přiměly nás, abychom sezvali
sem dnes prvé syny z Říma. Známt vám všem zajisté
nedávný vpád Dáků na hranice římské. SlnělýADece—
balus, ačkoliv již jednou zakusil meče Domicianova,
znovu opovažuje se ho k tomu vyzývati.<<
»Svěř mně velení nad dvěma legiemi & já pokusím
se zdrtiti tu smělost na padrť<<—-pravilegrikola.
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Na to vzkřikl Luxurius rozhořčené:
»Který válečník opovažuje se uskutečniti to, čeho
sám náš božský 'císař Germanicus *) nedovedl do
končiti?<<

»Tojiž náš božský císař Germanicus uskutečnil<<—

přerušil neobratněho pochlebníka Aurelian, lehce se
usmívaje;

——
»však se dosud všichni pamatujeme

na

stkvělý triumf, kterým Řím přivítal šťastný jeho návrat.
Mnoho let neviděla země takové slávy.<<

»Tot pravda, Aureliane, leč jednoho se nedostávalo;
nebylo Decebala u vozu vítězova, a dokud ten v řetě
zech nebude lidu předveden, nebude konce válce Dáckě.<<
Aurelian aLuxurius pronikavě hleděli na smělého
řečníka, leč Agrikola nedal se tím zmásti, ačkoliv dobře
věděl, kterak podráždila Domiciana jeho nepodařená
výprava proti Dákům. Tyran neodpovídal, nýbrž jen
úkosem se na něho podíval, což ovšem nebylo zname
ním odpuštění.
»Smím-li v tvé nejsvětější a nejvyšší přítomnosti
soud svůj pronésti<< — promluvil po chvíli Aurelian, —
>>tožmyslím, že žádný nepřítel nemůže nám zevně uško
diti, jestliže mu uvnitř naší říše nepodá ruku nesvor
nost a zrada. Tohoto nepřítele za pomoci bohův hled,
císaři, nejprve přemoci a potom teprv obrat vítěznou
svoji zbraň proti barbarům, kteří ti méně škodí.<<
»Pravdu jsi mluvil, konsule; nič-ímjest Decebalus
i jeho Dákové proti červu nevděčnosti, který hryže
otcovské naše srdce & bolestí a úzkostí je naplňuje.
Však vy víte, že mluvím upřímně. Až dosud vždycky
jste shledali jen poctivost v mém jednání i na mé_
tváři . . . (tu zarděl se skromným ruměncem a podíval
se kolem dokola, raduje se z dojmu, jaký tím v divá
cích vyvolal) —leč, co je to plátno? Nešťastný jest osud
panovníka, kterému nikdo nevěří, upozorňuje-li na spik
nutí, až když

mu podlehne.<<**)

Na ta slova vzbouřilo se celé shromáždění, hlasitě
protestujíc, ale císař pokračoval: »Je vám snad známo
*) Přijmí toto vítězné přisvojil si Domiciau, ačkoliv byl po
ražen; „grill-Oloví však nedovolil, aby přijal příjmí Britannicus.
**)Historické; slova Domicianova.
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spiknutí na vrub Nervy v Asii? . . . (zděšení zavládlo
shromážděním). — Právě dnes došla nás zpráva od
prokonsula Fabricia, námi tam nově z Řecka přesaze
ného, který nám oznamuje, že shledal spiknutí to mno
hem silnějším a mnohem rozvětvenějším. nežli jsme my
soudili. Na vážených některých rodinách vězí pode
zření, že na spiknutí tom mají účast, a mezi jinými
zapleteno jest do toho i jméno Apollonia z Tyany!
Nikoliv nadarmo jsem vždycky filosofů nenávidělk
»Jak že<<— zvolal Aurelian;

-—»tomu hrdému blouz

nivci znechutilo se tedy kouzelnictví a politika mu zavo
něla? Ale takovíjsou všickni: vymyslí si nějaké zázraky,
nějakou novou víru pro zábavu obecnému lidu, a to
jediné proto, aby potom mohli svého vlivu užíti proti
pravé moci. Kolik jich jest, Všichni jsou stejní: Gnosti
stikové iŽidé i stoupenci Šimona Maga a zejména kře
sťané — to jsou ti podvodníci & zrádcilq
»Přisám Bakchus,

že pravdu mluvíšl<< -—vzkřikl

vesele Domician; — »moudrý jsi rádce a věrný pod
daný. Můžeme tě tedy také ujistiti, že se tvému přání
vyhoví. Jen trochu trpělivosti a všecky schytáme . . .
Ostatně již jednoho mám . . . vlastně dva . . .!<<
»Jak to, božský pane ?<<

»Poslouchejte. Sotva že jsem obdržel zprávu od
Fabricia, vydal jsem rozkazy, aby se slídilo po Apollo
niovi, jako po nějaké zvěří, a nemyslil jsem nikterak,
že zvíře to bude tak hloupé a samo vleze do pasti.
Krátce po té jdu do svatyně, abych přinesl oběť božské
Minervě. V tom vidím na cestě člověka, či dábla,_obra
to s ohyzdným zrakem a zježenými vlasy. Přiznám;._se
upřímně, že bych se byl dal do smíchu, ipron'íhi'vil
jsem na toho starce. A on, h10upý rovně jako škaredý,
pověděl mně hned své jméno! . . . Netřeba mi snad
připomínati, že první jeho procházka po naší rozmluvě
vedla jej k Mamertinským

žalářům . . .<<

Hlučný potlesk Luxuriův a Aurelianův odměnil
vtipné toto vypravování.
»Chcete-li, můžeme se trochu pobaviti. Dám za—
volati noční tu sovu, aby nám něco o své magii po
věděla.<<
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»Později možná, ale ted' nikoli, císaři<<— pravil
“konsul Julius, horše se nad tím. nebot věděl, že to dů

stojnosti porady nikterak neprospěje.
Ale tyranovi nelíbilo se takové mínění; zatleskal
a v okamžiku naplnil se sál otroky jako kouzlem: »Při
veďte nám sem toho starého hlupáka, Apollonia!<< _
řekl pln radosti.
Za několik okamžiků po té předváděli již liktoři před
»božskou přítomnost<< onoho slavného mudrce, který
více než deset let otřásal celým Východem mocí svého
rozumu a podivnou svojí osobností, & nakloňuje si lid
smyšlenými či satanskými divy, odvracel jej od učení
sv. apoštolů, jehož byl protivníkem, jako lež protivnou

býti musí pravdě. Zvláštní byla jeho postava: neoby
čejný vzrůst, rysy kdysi nápadné krásy, ale teď již stá
řím ztrhané, nebot mu bylo již přes devadesát let. Byl
bos a jenom ve lněný šat oděn; bílá jeho brada sá
hala mu až po pás a vlasy nikdy neholené trčely mu
divoce kolem obličeje vyschlého a žlutého jako perga
men. Jedině oči jiskřily se v hlubokých důlcích, na půl
jako prorocky, na půl zase bludařsky. Celá životní síla
zdála se býti v nich seskupena, nebot ostatní postava
byla nehybná jako u mrtvoly.
Podivný tento zjev nemile působil na přítomné: sám
císař zvážněl, ale hned potom .se otřásl a ukázav prstem
na rudé starcovy vlasy šedivými promíchané, pravil ke
svému trpaslíkovi:
'
»Hleď, tot sníh vínem potřísněný.*)
»Chtěl bych býti také tak hezký, jako on si to
o sobě myslí<<— odvětil trpaslík a vypínaje na prstech

malinkou svou figurku, postavil se vzpřímeně naproti
obru, posmívaje se takto obrazně jeho slávě.
Císař se hlasitě rozesmál; potom oslovil Apollonia:
»Pověz mi, slavný filosofe, jsi člověk, anebo duch
z černého podsvětí? Neboť, kdo by soudil podle tvého
krásného zevnějšku. mohl by mysliti. že je tvou matkou
spíše peklo nežli země.<<

»Viděti ztoho, že ti bohyně nepropůjčila té milosti
jako Diomedovi, protože nedovedeš rozeznati smrtelníka
*) Historický vtip Domicianův.
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od nesmrtelných<< --—odpověděl _Apollonius hlasem moc—

ným a bez nejmenšího pohnutí.
»To je možné, nicméně však odevzdala osud tvůj
do mých rukou.<<';

»Můj osud je nad tvým. Nebojím se tě, císaři; já
tě přežijí

!<<*)

Domician se mimovolně zachvěl, neboť černé svě
domí lehce pověře uvěří.
»Ty že mne přežiješ? A odkud to víš, ty smělý
člověče?
Apollonius obrátil oči v sloup & ukázal vzhůru:
»Z hvězd, pane!<<

»Ty tedy v nich umíš čísti?<<'

„Snáze čtu v knize této, nežli v kterékolivěk knize
VQŠÍQ

_

»Dobře!<<——
zvolal císař; _ »přesvědčíme se ihned,

mluvíš-li pravdu a má-li tvoje učení nějakou cenu. Po
dívej se na tohoto mládence tady při mně a pověz nám,
kdo jest a jaká ho očekává budoucnost?<<
Apollonius zadíval se na chvíli na Mauricia, načež
p od vlivem silného pohnutí řekl:
»Vespasianus

!<<

»Nemýlíš se, starče. Běda ti však, nepodaří-li se ti
to i na dále! Mladík tento skutečně se tak jmenuje,
ačkoliv původní jméno jeho bylo jiné, neboť jsem mu,
je z lásky na jméno mého otce přeměnila
»Ach “tvůj otec, pane! Ten byl teprve pravým cí
sařem! Veliký v boji i v radě, v učení i v ctnostech,
a neseznámil se s Apolloniem tak jako ty; byl jsem mu

sluhou i učitelem zároveň, přítelem i důvěrníkemnej
věrnějším, já jej na trůně upevnil, já doprovodil ho až!
k samotnému prahu hvězdnatého světa, kam "“Od'e'š/el
užívat věčných rozkoší s bohy, jež ctil a miloval. Od

pust mému pohnutí, ale v tom pacholeti vidímvšecky
jeho

rysy

. . . .<<

»Dobře, dobře, dovolíme ti libovolně kvíleti, citlivý
starče. Ale pověz nám, co se s tímto druhým Vespa—
sianem stane?<<

Apollonius se zasmušil.
*) Celý tento začátek rozmluvy jest historický.
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»Odstup!<< — řekl k Mauriciovi,

— »nestůj

tak

blízko u císaře; nedobře vám spolu; vy jste sobě ne
přátelil<<

»Lež!<<— vzkřikl Domician, propuknuv v hrubý
smích, jejž dvořané doprovázeli; ——
»ted vidíme, že se

tvá moudrost končí kejklířstvím! Vždyť on mi nej
milejším dítětem! Ani ne před rokem přijal jsem jej
slavně za svého syna, Řím i celý svět bude jeho dě
dictvím.<<

_

»Ach, jiné asi lože ty mu připravíš, nežli vítězný
VůZ.<<

»Mlě!starý podvodníče, anebo — zaklínám se všemi
bohy i bohyněmi — více slov tvůj jazyk _nevysloví.<<

Mauriciovi celá ta rozmluva byla patrně břeme
nem, neboť s nechutí odvracel oči od Apollonia a zpola
jen zdál se poslouchati jeho >>proroctví<<;filosof pak
stál neustále bez pohnutí a jakoby mrtvý.
»Jak vidím<< — řekl opět Domician — »neučinila

moje řeč na tebe příliš velikého dojmu; snad nástroje
katů (tu naklonil se k Luxuriovi) budou výmluvnější.
A ony ti náležejí plným právem k vůli neopatrnému
zahrávání si s piklemi a zradou, o čemž nás došly
zprávy.<<

»To jsou lživé zprávy, pane!<<
»Jak osměluješ se odporovati císaři?<<
»Bude-li mně vina dokázána, podrobím_se trestu.<<
»Opravdu, zvláštní to člověk<<—šeptnu1 Domician
ke svým rádcům. — »Ty tedy tvrdíš, že jsi mým věr
ným poddaným?<<

»Totvrdím, pane! Známjíné lidi, kteří jsou tvými
úhlavními nepřáteli. Ty stíhej a uč se rozeznávati své
od nepřátel; to jediné může tvoji říši udržeti.<<
»O kom to mluvíš ?<<

»O křesťanech, pane!<< — a ústa se mu strašně se

šklebila. — »Nepronásleduj těch, kteří jsou věrni tra
dicím pradědův, v jejichž víře se vzdělávají a za jejíž
pomocí povznesou se do společnosti bohův, ale ty cizo
zemce, ty vyvrhele, kteří jed. přišli rozlévat mezi syny
svatého Říma jako zmije, která uštkne nohu, jež ji
depce. Oni cizího Boha ctí na nebi a cizího pána po
slouchají na zemi. Ničím jsi ty proti nim i se vší svou
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mocí, nebot blízko tvého boku žije jejich tajemný papež,
jemuž onijedině se klaní. Znič _jea poznáš, co je pokoj
a velikost."
Horečný ruměnec zaplanul obličejem řečníko
vým, jejž — jak bylo viděti — vášnivost ovlá
dala. Rozpálil se hněvem i císař a dupaje nohama
zvolal:
»Zhynou opravdu, vyhladím to hadí plémě a tobě
děkuji za radu, ze které viděti, že ti pod suchou sko
řápkou ještě mozek nevyschl. Co se tebe týče, neroz
hodla se ještě naše božskost, jak s tebou naloží; teprve
později budeš po zásluze souzen. Jedno však naučení
musím ti, mudrlante, dáti, kterého, ačkoliv se sám mi
strem zoveš, neznáš: Podruhé si lépe pamatuj, s kým
mluvíš, a jaká úcta náleží císaři, s kterým jsi si tak
směle dovolil zacházeti. A abys si to lépe zapamatoval,
zanechám ti něco na památku; hezky ti sluší ta dlouhá
brada a ty vlasy, ale teď se podíváme jak ti to bude
slušeti

bez nich . . . .<<

Filosof ostrým pohledem změřil tyrana, ale byl
příliš hrdý, aby mu snad nějak odporoval anebo pro
jevoval nějakou nespokojenost. Na znamení Domicia
novo přiblížili se obratní pochopové a v několika oka
mžicích u přítomnosti důstojné rady oholili starce, co
žerty kratochvíli tuto doprovázeli, že až všecky čtyři
stěny ozvěnou to opakovaly. Dva toliko diváci byli
smutni a mlčeli: oba dva s výrazem bolesti zadívali se
na císaře, — ale v oku Agrikolově bolest ta promíšena
byla odstínem pohrdání, kdežto na Mauriciovi bylo viděti

jeho pobouiem

,

Když odešel Apollonius, jenž choval se stále lho
stejně, pravil Domician:
»Jak se mi zdá, je ten filosof veliký blázen; ale
co tu mluvil o křestanech, s tím souhlasím. Co myslíte
vy, moji rádci?“
»Přesvědčení tvé božskosti je vždycky moudré a
nejlepší, a proto zajisté i ted jest takovým,<<_ zvolal
spěšně Luxurius, jsa šťasten, že ho nikdo v pochleben
ství nepředčil; bratr jeho pak dodal:
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»Apollonius mluvil pravdu, pane, a ráčíš-li se pa
matovati, mluvilo se již v této radě otom, a vlastně
právě před chvílí hlas věrného sluhy varoval tě před
touto sektou.<<

»Pamatujeme se, Aureliane, a chválíme tvoji bystrost;
ačkoliv jsi ještě mlád, prokazuješ se již vlasti býti uži
tečným & svého úřadu hodným. Tvůj kollega v konsu
látě, ačkoliv je tobe starší i mnohem zkušenější, 2 ne
mírné skromnosti zdá se postoupiti ti prvenství, neboť
se dosud nedal slyšeti.<<
»Nejsa tázán, mlčel jsem<<,— odpověděl Agrikola.

»Jsi tedy teď tázán Augustem“
»Což není můj způsob smýšlení Augustovi zjev
ným? Ví o něm celý Řím, ví, že všelikých jeho ne
přátel nenávidím, jak těch, kteří hranice jeho říše po
rušují, tak těch, kteří uvnitř jej znepokojují; proti prv
ním platí meč, proti druhým zákon. Když tedy kře
sťané (o kterých konečně pramálo vím), vyznávají jinou
víru, nežli tu, která je nám všem svatou, a zlý a zlo
činný život- vedou, přestupují tím meze zákona a již
tím hodni jsou smrti.<<

»Tak je to dobře, konsule Julie; díky naše za to,
že jsikonečně ráčil se připojiti k ostatním. Pročež
usnesme se, aby pronásledování těch bídníků křesťan
ských, které přes dřívější naše nařízení bylo se uvol
nilo, ba vlastně v posledních letech nedbaloští našich
úředníkův nadobro ustalo, dnešním dnem znovu bylo
obnoveno a neúnavně šířeno a podporováno, dokud
kobylky ty v císařství našem nevyhynou. Chceme na
šemu nástupci (tu pohleděl na Mauricia) zůstaviti trůn
pokojný a zemi svobodnou, aby jeho panování připo
mínalo všem přeslavné doby jeho jmenovce — Vespa
siana. Dnes ještě musí býti lidu ohlášen edikt náš proti
křesťanům, a vy, jakožto vykonavatele naší vůle, pra
cujte horlivě; však víte, že císař může vás dobře od
měniti.<<

Praefekt i konsulové se uklonili. Zatím Domician
se náhle zamyslil: oči své měl upřeny před sebe, jako
to vídáme u krátkozrakých, a trval tak dlouhou dobu
v mlčení . . . . až posléze mrštil rukou do vzduchu, a
s opravdovou střeleckou zručností, jíž slynul jako lu
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čištník, lapil v letu na mnlý- špendlík . . . . mouchu.

_Když se probodena ostrou jehlou počala svíjeti, tesklivě
při tom bzučíc, díval se Domician na toto mučení ne
šťastného hmyzu s úsměvem, jakoby si ve své fantasií
kreslil něco podobného, ale ve větších rozměrech.
Po nějakém čase zvolal s rozkoší:
»Ano, tak je budeme mučiti! Užijeme všech zná
mých mučidel a nová vynajdeme; upečeme na rožních
a uvaříme v_kotlech za pokrm bohům všecky ty ptáčky
zradou vykrmené, a jejich papeže, toho velikého špačka,
nejdříve.<< Oči mu zasvitly touhou po ukrutenství, a
vztekle se zasmál.
Tou chvílí odskočil od něho Mauricius, jakoby
pudem ošklivosti od něho byl odpuzen, a rychle vytáhl
ruku zpod jeho ramene. Aurelian spozorovav to, kousl
se do pysků, by se nemusil smáti.
»Především chci, abyste mi vyhledali jejich hlavu,
onoho papeže<<— promluvil opět císař — »nemám-Ii ho
vlastně

již v rukou

. . . .<<

»Jak to, pane?<< — otázali se všičkni s napjatou
zvědavostí, zejména mladý Vespasian.
»Zmínil jsem se vám “již o chvalitebné horlivosti
Fabricia, - nového našeho správce v Asii. Ten tedy
nejen že mně podal zprávu o Apolloniovi, ale zajal
také a mně k souzení pošle jiného jěště starce, jehož
jméno je známo po všem východě a snad i v Římě: je
to Jan Hebrejčík, který sám Ukřižovanému se klaní a
i jiné tomu učí.<<

»Jana sem vedou? Jan že tu za krátko bude ?“ —
zvolal Mauricius všecek v ohni a obličej zazářil _mu ti
sícem jisker . . .
. "
»Co to, drahý synu? Tak velice se těšíš, že jeden

z úhlavních nepřátel našich dojde odplaty za spáchané
zločiny?

. . . .<<

Tu naklonil se císař k trpaslíkovi u svých nohou
azašeptal mu něco do ucha. Červený ten človíček jako
Poznámka: Název papeže dostávali představení církve od
nejprvnejších věků; původně se tak nazýval každý biskup aněkdy
! knez. ()d pátého století náleží název ten výlučně biskupovi řím
skému.
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malinký kat celý v krvi s nevídanou rychlostí odskočil
a přinesl císaři dva pergamenové svitky. Domician vzal
první z nich a četl:
_
»Domicianovi, vládci celého světa, bohu našemu
i Pánu, Efesští<<z

»Prosime Tvoji božskost, by nás zachránila."Nějací
lidézJudee, jménem Jan a Prochor, zmocnili se našeho
města, hlásajíce nové učení a čarami zneuctivše svatyni
velikých bohův. Podáváme ti zprávu o tom, očekáva
jíce rozkazů Tvých o nich a slibujíce, že božskou vůli
Tvou ochotně vyplníme.<<*)

Tou měrou, jak Domician vždy hlasitěji předčítal,
pokrýval. se i jeho obličej s ženskou pletí vždy živěj
ším ruměncem . . .

Na tom, že jeho obličej tak snadno se ruměnil,
velice si zakládal; Nebyl to však svěží ruměnec panen
ský, jak se tyran domníval, ale ruměnec z prudkého
hněvu, vjaký byl za každým slovem propukl. — A ted',
sotva že list přečetl, mrštil pergamenem o zem, a vzav
druhý svitek, jal se z něho oznamovati nález, jejž pře
dem již měl připravený, tak jako každou řeč měl se
psanou od svých pochlebníkův, jelikož sám nebyl dosti
vzdělán, aby pérem mohl vládnouti.
Četl, jak následuje:
»Caesar Domicianus Augustus prokonsuloviFabri
ciovi a obyvatelům města Efesu.
»Dověděli jsme se, že mezi vámi přebývá nějaký
Jan, syn Zebedeův, kterého někteří mají za křesťana
a učedníka onoho Nazarejčíka, který byl od Židův ukři
žován. Nechť okamžitě odvolá svůj blud, a nebude-li
chtíti tak učiniti, nechť je souzen a třeba i k smrti od
souzen.
Šlechetnému Fabriciovi, prokonsulovi, nařizujeme,
aby ho naší božskosti bezodkladně poslal okovy spou
taného.<<

Nález tento přijali přítomní s hlasitými výkřiky
chvály. Jenom dva opět mlčeli: Agrikola a mladý Ve
spasian.
*) Historické.
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Výraz obličeje Vespasianova měnil se stále vzrů
stajícím vzrušením, až konečně radost zvítězila nad
ostatními city a on zvolal:
»O, pane! Až Jan přijde,"prokaž mně tu milost,
o kterou tě nyní prosím; neodepři mně ji již pro přízeň,
kterou věnoval jsi mému otci, jakož i pro neustálou
dobrotivost svoji ke mně! . . . . Však je zvykem u nás,
že znamenití vězňové u nás bývají na svobodě po tu
dobu, co se jejich záležitost projednává. bydlíce zároveň
u toho, kdo se za ně v rukojemství dá, kýmž bývá
obyčejně jeden z velice vážených občanův. Tak kdysi
Nero odevzdal Pavla Pudentovi; — necht i Domician
svěří Jana domu Flavia Klementa! Jsemt nesmírně
zvědav, abych ho poznal — učiň to pro moji láskula
Jinoch mluvil tak živě a zanícení jeho bylo tak
dětinské, že všickni s podivením dívali se na něho,
zvláště Aurelian, který po celou rozmluvu nespustil ho
ani s oka, a uvažuje o velikém svém udivení, doznal,
že nejmilejší jakýsi skrytý proud myšlenek odvracel
jinocha od skutečnosti a pohroužel ve snění, vyvolávaje
neustálý úsměv na jeho ústa.
Domician potěšen jsa úpěnlivou prosbou svého
miláčka, prohlásil jej osmnáctiletým tyranem, kterému
on sám, vládce celého světa, povoliti musí, a slíbil, že
jeho přání vyhoví.
Po tě za nějakou chvíli na znamení císařovo rada
se skončila a hodnostáři se rozešli — jediného jenom
Mauricia Domician zadržel:
»Pojď, synu; chceme, abys dnes s námi obědvale
„»O, pust“ mne, pane!

mohu!

Děkuji ti srdéěně," ale/.ne

Otec není doma a matka je samotná, musím

se k ní vrátiti.<<

»Ty odmlouváš Domicianovi? Což nevíš, že, má-li
matka na tebe právo, mám já právo větší i jako císař
i jako adoptující otec? Nikoliv, ty musíš nutně jíti“ se
mnou; žádných výmluv nepřijímám, neboť jsem se roz
hodl, že se bez tebe dnes u stolu neobejdu.<<

Zástup dvořanů stojících u dveří s podivením
díval se na počínání výrostkovo, jehož smělost a při

42

most mohla každou chvíli rozhněvati vznětlivého jejich
pána, tak jako se to bylo stalo hodinu před tím. Mau
ricius sepjal prosebně ruce a prosil:
»O, pusť mne aspoň na chvíli, císaři! Ty »musíš
nutně<< mne míti u sebe

a »já musím nutně<< viděti se

s matkou!

Obojímu dá se vyhověti, — dovol mně jen

na okamžik

. . . .<<

»No, jdi si —- když je to tak nutné

. . . .<<

Mauricius déle nečekal — a letěl jako střela.
Zatím vedl se na schodech jiný hovor mezi prae
fektem a konsulem Aurelianem. Tento s neobyčejným

výbuchem radosti vrhl se svému bratru kolem šíje:
»O, Luxurie! Jak jsem šťasten! Křesťané budou
pronásledováni.<<
»Pravda . . . . jest se z čeho těšiti ——
práce bude
dosti, »ale ta ryba je hodna i drahé udice,<<*) neboť snad
i boháči budou mezi nimi, a ačkoliv hlavní zisk z toho
má vždycky císař, přece i my něco při tom ulovíme.<<

Š>Pravdudíš. Luxurie: peněz mám nevyhnutelnou
potřebu, ale vedle toho mám ještě jinou příčinu rado
vati se, nebot jistá záležitost, která je ti známa, dá se
ted' daleko snáze provésti.<<
»O čem to mluvíš?<<
»O Domicille
. . . .<<
>>Rozumíml<<

Najednou utichli, neboť se mezi nimi jako živá vý
čitka protáhla vážná postava Agrikolova, který byl hlasi—
tější počátek jejich rozmluvy zaslechl.
»Nesouhlasím s vašimi náhledy. kollegové, ačkoliv
bychom měli stejně smýšleti, máme-li společně pra
covati.<<

»A v čem nás haníš, vážený konsule?<< — otázal

se Aurelian s dosti ostrým odstínem ironie.
»V tom, že při veřejných záležitostech hledíte na
vlastní zisk a nikoliv na povinnostl<<
Řka to, odcházel přísné a hrdě.
Ti pak, kteří zde zůstali, ohlédli se za ním hněvivě
a hněv ten u Aureliana proměnil se ve výraz pohrdání.
*) Přísloví starých Římanův.
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»Směšný blouznivec! Proč se nenarodil o nějaká
dvě století dříve? Teď takové vysněné věci nejsou ni
kterak na čase. Hlouposti! -- (zasmál se nahlas a Lu
xurius mu chraplavým basem přisvědčoval) — hlouposti!
Kdo pak teď v Římě drží se zásady a vlastního pro
spěchu při tom nedbá? Tací blázni asi jako on. Uvi
díme, kam to stou theorií dopracuje. My zatím ne
ohlížejme se na lidské víry a obyčeje, ale hleďme
opatrně před sebe _a sebeřme na cestě každou kořist,
která se nám namane.<<
»A užívejme života, dokud jsme tu,<<— odpověděl

praefekt;

»tot zaměstnání dnešního Římana.<<
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Hlava II.
Táž Zpráva různé se přijímá,.
Zvolna a ve smutném zadumání vracel se Agri
kola na Aventin. Jda delší cestou, vešel do domu nikoliv
jako obyčejně přes atrium, ale ze zadu, zahradou. Sotva
že nějaký čas procházel se mezi vavřínovými záhony,
zastavily ho jakési daleké a čarovná zvuky, které za
létaly sem z onoho křídla, kde bydlela jeho žena se
svým ženským dvorem.
Zastavil se a naslouchal.
Něl—zteroudobou

zdávalo

se, jakoby

dvě osoby

spolu zpívaly, potom zase jen jedna, a to tak sladce.
že úsměv rozveselil vojenský obličej konsulův.
»Tot' moje Virginie, známt její hlas; ale té pisne
jsem nikdy neslyšell<<
V tom zavál teplý větřík & donesl k jeho uším

zcela jasně následující slova:
»Dobrořečte národové, Bohu našemu; a učiňte, at
jest slyšán hlas chvály Jeho.<<
A opět jiný hlas, méně sice příjemný, ale silnější,

odpovídal:
»Kterýž položil duši mou k životu: a nedal v po
hnutí noh mých.<<
»Tot něco zvláštníhol<< —.pomyslil

si Agrikola

a

zvědav jsa, přiblížil se k domu; ale vítr změnil svůj
směr tak, že slova stala se již nesrozumitelnými. Teprve
když byl již blízko terassy, zavznělo opět: »Vejdu do
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domu tvého s oběťmi zápalnými: splním tobě sliby své,
jež vyřkli rtové moji. <<*)

Píseň utichla; snad byla ukončena. Zároven pak
vesel Agrikola velkým, cyzicenským oknem, sáhajícim
až k zemi, do ženské pracovny, zvané tecrtn'na, kde
otrokyně obyčejně scházívaly se k ručním pracím.
Práce tyto vykonávány byly v domě Juliově ještě pod
dozorem samotné paní, tak jak tomu bývalo za starých
dob. Ted"právě odpočívala vřetena i tkalcovské stavy;
jenom uprostřed na matronální stolici seděla mladá
žena skloněna nad harfou; prostýjejí oděv modré barvy
neměljiné ozdoby, kromě nezbytné ínstity, čili násběrky
dole. Světlé vlasy, v prostřed pěkně rozdělené, nebyly
uměle nakadeřeny, ale hladce dolů sčesány a potom
nad čelem v uzel sepjaty;

——
v obličeji zas více svě

žestí & půvabem se vyznamenávajícím, nežli krásou
tahů, zračila se holubičí něha. Nebyl to typ římských
žen: průhledná bělost její pleti, milé zaokrouhlení obli
čeje, oči barvy měnivé macešky, prozrazovaly její půl
noční původ. A skutečně to byla pravnučka znameni
tého vůdce Bretonův Karaktaka, který deset let čelil
římské moci, až konečně dostav se do otroctví a pro
puštěn jsa císařem Klaudiem, usadil se v Římě a oženil
se s císařovnou Gervisou. Jejich dcera Klaudia pro
vdala se za senatora Pudenta, a vnučka té, Virginia
Decidiana, velebená' pro své ctnosti a vychvalovaná
Tacitem, stala se ženou Kneja Julia Agrikoly. U jejich
nohou seděla černovlasá a bledá dívčina, otrokyně
Rita, která byla zaujata jakousi nádhernou tkaninou.
Když vešel Julius, vstala okamzilě & v tichosti se
vzdálila.

Virginie podala svému muži ruku, jsouoťocliu
návštěvou tou zmatena:
»Jak jsi nás tak nenadále překvapil, můj drahý?
Nikdy nepřicházíš touto cestou ani v tom čase.<<

»To je pravda; ale já mám dnes dvojí příčinu,
proč k tobě tak Spěchám. Jet mně dnes tolik třeba klidu
a útěchy ——a kde mám jí vhledati, ne-li v domácím

štěstí, když všude jinde přede mnou je zavřeno.<<
*) Žalm 65.
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»O, nemluv tak, můj nejdražší! Nepochybuj nikdy
a nezoufej. Čím hůře je kolem tebe, tím více ti třeba
vytrvalosti.<<

»Pravdu díš: boj se zlem ve světě je stokráte těžší
a stokrát větší zmužilosti žádá, nežli boj s barbary.
Vůči těm mně nikdy meč z rukou nevypadl, ale vůči
podlým dvořanům a ničemnému císaři — vypadáváa
»Byl jsi dnes na Pala-tině? O čem se tam jednalo ?<<—

otázala se Virginie se zájmem.
»Nevzpomínej mně na to, chceš-li, aby si mysl moje
aspoň na chvíli odpočinula! O čem možno jednati uty
rana & s tyranem? Věř mně, Virginie, kdyby nebylo
přísahy věrnosti, kterou jsem mu jako legionář byl slo
žil, byl bych již dnes někde daleko na poušti a sbíral
bych tam mládež, s kterou bych pak vlast vysvobodil
zpod jařma toho netvora, a složil bych ten otrocký
úřad, který mne nutí ukazovati se u dvora a jednati
s takovými lidmi, kterým bych jindy ani ruky nepodal.
Na příklad tenhle Aurelian, který je mým .kollegou
v konsulátě

. . . .<<

»O, to je zlý zlověk, ten se pro tebe nehodíla —
přerušila ho živě Virginie; — »nevoď ho do našeho
domu, Juliela
»Nerad bych, ale kdož ví, nepřinutí-li mne k tomu
nevyhnutelná potřeba. Ve veřejných záležitostech mnohdy,
když běží o zabránění šířícímu se zlu, o rozšíření zdra
vých zásad a o dobro vlasti, musí se člověk spřátelitii s ni
čemníky, a to proto, aby jim překážel škoditi. file neboj
se, Virginie, že přátelství to potrvá mezi námi věčně.

On mnejiž dnes nenávidí, tak jako mne nenávidí i jeho
pán.a

»Podle čeho soudíš, že tě má Domician v nelásce?
Ját tak nemyslím, nebot ti stále dává na jevo svoji
přízeň. A právě před nedávnem potvrdil volbu lidu,
jmenoval tě konsulem“
'
»Protože musil; národ. mne příliš miluje, i není
tedy bezpečen, mně v této chvíli škoditi. Ale vítězství
mého v Britannii mně nikdy nezapomene. Mát závist
bystrý zrak, aby mohla pozorovati povýšenost spolu
závodníkovu, a také silné paže k pomstě připravené.
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Počkejme jenom, však ta pomsta přijde. Damoklův meč

visí nade mnou.<<

»A ty se ho nebojíš, můj nejmilejší?<< — otázala

se žena se strachem i pochvalou zároveň.
»Nebojím se; stokrát šťastnější je podlehnouti
v boji pro spravedlnost, nežli zvítěziti nad ní. Ale
mluvme o něčem jiném (a přetřel si rukou čelo); pověz
mi, moje drahá, cojsi to zpívala, když jsem přišel sem?
. . . . Velice mne to dojaloc
»To, . . . . to je píseň z Východu, které mne Rita
naučila<<— odpověděla Virginie ruměníc se.

»Tak? . . ..
jsou příliš

melodie je velice krásná, ale slova

zvláštní.<<

—

»Slyšel jsi snad všecko?<<

»Nikoli; — toliko začátek a'konec. Budeme-li míti
potom ještě čas, prosil bych tě, abys mi je opakovala.
Ale teď si vzpomínám, že ti mám ještě něco dosti váž
ného o'známiti.<<

»Co je to? Poslouchám !<<

»Dnes ráno oznámil mně posel, že Irena přijede
počátkem příštího měsíce, anebo již zítra.<<'
»Již? tot nějak příliš brzo.<<
»Ovšem že. A konečně jsou to nešťastné dny, ve

které cestování bývá osudným. Ale což ta dá něco na
obyčej? Právě naopak: jedná vždycky proti nému.<<
»Tento obyčej jest pověrou, milý Juliem — osmě
lila se promluvití Virginie; — načež, chtějíc řeč rychle
na něco jiného obrátiti, dodala:
»Nevím ani sama, co je to, že již teď cítím“zvláštní
náklonnostkIreně. Stalo se tak zajisté následkein'tvých
vypravování, jakož izprávami těch, kteří se na ní ještě
jako na dítě pamatuji. Tolik jsem toho slyšela okrásné
té dívčince, o jejím rozumu a řídkých vlastnostech. a
potom o zlém vychování, které ji zkřivilo, že mne to
všecko činí náramně zvědavoua.
»Já také —přiznám se rád bych ji blíže poznal;
nebot když jsem ji před několika měsíci viděl vŘecku,
byl jsem vážnějšími věcmi tak zaujat, že jsem opravdu
neměl na to ani volné chvíle. Ale to je velice dobré, že
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jsi na toho sirotka dobře připravena, protože nám ji
Fabricius ve svých dopisech co nejlépe doporučuje,
ijest tedy naděje, že budeš její pravou přítelkyní a
o'chranitelkyní. Její matka a moje —jak víš — byly
SGSth.<<

»A s kým má přijeti?<<

»S jakousi Lukrecií, bohatou a rozumnou dámou,
jejíž vděky tak byly Fabricia zaujaly a dobrota její
takovou vněm vzbudila důvěru, že jí svěřil svoji dceru
na celý čas jejího pobytu V Římě.x
»A kdo je ta Lukrecie?<<

»Nevím, protože jí nikdo nezná ani v Athenách,
ani v okolí. Fysiognomii má východní, mluví výborně“
řecky i latinsky, a zeptáš-li se jí na něco, at je to
z oboru věd nebo umění, odpoví ti s hlubokou znalostí
věcí. Též podle její uhlazeností možno souditi, že po
chází z vysokého rodu.<<
»Já bych neznámé dítěte svého nesvěřila.<<

»Co jiného chceš? Fabricius je znamenitý člověk,
ale slaboch; zvláště od smrti jeho ženy dělá s ním
jeho zamilovaný jedináček, co chce. Umínila si, že se
vrátí do Říma; její otec jmenován jsa prokonsulem
v Asii, nemohl s ní jeti, a poněvadž ji nechtěl pustiti
samotnu, byl tomu rád, když se mu Lukrecie nabídla.<<
»O, Julie! Jaká nebezpečí očekávají mladou tu
dívčinu, bohatou a krásnou — ale bez matky — tady,
vtom světě římském, který by se mohl směle nazývati
stokou všech zločinů! Kterak musíme opatrně nad ní
bdíti, aby se jí nic zlého nedotklol<<
»Zajisté! Ale mým zdáním jest, že, nechce-li anebo
neumí-li dívka sama na sebe býti pozornou, těžko se
jí někdo uhlídá. Neboj se však oIrenu, ta dovede sobě
poraditi; dokončuje již šestnáctý rok svého věku, při
tom i rozum má nevšední a i dosti šlechetné pýchy,
aby zachovala si onen klenot — ctnost; poslední Fa
briciovna neodrodí se svým předkům. Ale již se musím
s tebou rozloučiti, ženo, nebot zítra očekává mne den
plný práce; připadne mi ohlásiti ediktproti křesťanůin.<
Virginie zbledla.
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»Julie! . . . . co to pravíš?c
>>Žese má z rozkazu císařova obnoviti pronásle
dování těch lidí, a mně, jako konsulovi, připadne, abych
je soudil . . . . Co jsi tak zaražená, má drahá ?<<
V obličeji & v celé její osobnosti jevil se skutečně

strašný boj: kolena se chvěla, ruce vzpínaly se na
chvíli k Juliovi, a dvě veliké slzy počaly jí stékati po
tvářích, ale v tom najednou stuhly mezi řasami a prosba
umřela, utichla jí na rtech.
»Co je ti, Virginie? Nepochopuji opravíu tvého
pohnutí.<<

»Viď, že ty křesťanů pronásledovati

nebudeš ?<<—

zašeptala, hledíc na něho prosebně a tklivě.
»Musím, zákon mně tak káže.<<

»Jak že? Zákon? A ty bys chtěl býti vykona
vatelem tohoto krvavého zákona? Ty, šlechetný, který
se dosud ani v boji neposkvrnil ukrutenstvím, ty se
ted počneš cvičiti v katově řemesle? Ty se budeš rado—

vati z utiskování slabých? Ty budeš vražditi bezbranné?
Ach, jak potom, až se večer vrátíš domů, budeš se
laskati se svým dítětem, když budeš příčinou pláče to
lika sirotků'v? Kterak já přistoupím k tobě, když z tvých
rukou poteče krev odpravených? O, nikoliv, Julie!
Pro všecko, coje ti svato, tě zaklínám, nedotýkej se
té krvežíznivé věci — slož úřad, který tě k tomu nutí ——
prehni ——
nekaz dobré své pověsti, dosud ničím nepo

skvrněné, aby potom pokolení tvojejména tvého ne
proklínalo a historie nezaznamenala je na věčné pohr
dání. Smiluj se — nechtěj obnoviti doby Neronovy,
které se hrozí všecko, co živo jest ——smiluj se nad

sebou samým — nad synem — nad ženou, která neví,
jak by si _mohla Agrikoly vážiti, stal-li by se z hrdíný—
kat

. . . .?<<

_ Zanícení, stupňujíc se, opanovalo mladou ženu po
všechen čas, co mluvila, — úzkost opustila její hlas -—
slova řinula se jí rychle a živě z úst, tak že muž pln
údivu i pobouření zároveň hleděl na ni.
»Odkud, Virginie, tak'ové nadšení pro záchranu lidí,
kterých ani neznáš?<< — otázal se konečně.
»Já mluvím ve prospěch tvé vlastní záchrany.
Vímt dobře, že i potom, když ty se toho vystříháš,
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nebude se nedostávati rukou i nožů k vraždění. Ale
mají-li býti křesťané skutečně pronásledováni, necht ne
jsou aspoň pronásledováni tebou.<<
»Povinnost nás nikdy neposkvrní, Virginie, a úřad
soudcovský jest bohatý na zásluhy, ale velice. často
obtížný.<<

»Ach! jaká povinnost může někdy nutiti někoho
ku pronásledování nevinných ?<<
Agrikolovi svraštělo se obočí.
»Oni že jsou nevinní? Kdo ti to jenom mohl říci,
nešt'astnice'.2 Jak ty můžeš otom souditi? Ty, žena,

jejíž mysl již přírodou není uzpůsobena sáhati dále,
nežli za domácí kruh? Ty bereš v ochranu nepřátele
Říma proto, že — díky nebi -—ctnostná tvoje mysl ne
dovede si představiti ohavnosti, kterých oni dopouštějí
se za stínu noci ve svých brlozích? . . . . Odpor tvůj
proti prolévání krve chápu a oceňuji, ale dále nezabíhej.
Ničemníci ti brodí se v nepravostech, a proto musí býti
takovýto zkažený úd utat od těla republiky, která již
tak dosti chřadne.<<

»Nejdražší, dovol mně jednu poznámku. Vyčítáš
mi, že neznám křestanův a že se jich zastávám. Znáš
ty je tak dobře, abys je mohl tupiti? Měl jsi snad
aspoň jednou příležitost, 'přesvědčiti se na své vlastní
oči, že to, co se jim připisuje, jest skutečně pravda?
Četl jsi snad někdy jejich knihy? Prozkoumal jsi již
jejich učení?<< .

»Virginie! Pro všecky bohy, trpělivost mne již
přechází! Což mne neznáš, anebo snad zapomínáš na
důležitost věcí, kterými jsem-zahrnut, že chceš, abych
mařil čas planým seděním nad takovými bajkami'.2
A konečně, at jsou zkaženi a páchají nepravosti nebo
ne, oni vyznávají náboženství Římu cizí, a již proto
jsou

zločinci!
»Julie

. . . .<<

. . . .!<<

»Ustaň . . . . odcházím.

Jen jedno ti ještě připo—

menu: ani ženské slzy, ani prosby zamilovaných úst
nestrhnou mne nikdy s cesty, kterou vidím jasnou a
správnou, a zákon vlasti jest mi tak drahým, že kdyby
i můj nejbližší přítel, kdyby snad i ty sama jsi jej pře
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kročila, byl bych hotov, tak jako kdysi Brutus, oběto
vati tě před vlastníma očima na oltáři Říma!<<
To řka, přehodil hněvivě polovici togy přes ra
meno a odešel.
Virginie zalomila rukama.
Chvíli stála tiše, jakoby velikostí rány přimrazena;
potom vešla do sousedního pokoje, kde Rita seděla
nad vyšíváním, a hlasitě plačíc vrhla se jí kolem šíje.
Otrokyně srdečně a vděčně přijala toto objetí, ale po
příčině žalu se netázala. Všecka její postava i každý
její pohyb zarážel jakýmsi divným klidem, který na
stupuje časem po veliké bolesti.
»Sestro, drahá sestrol<< — zvolala Virginie upro
střed lkání.
»Co je ti, nejmilejší paní? Jakým novým křížem
zalíbilo se dobrotivému Bohu tě navštíviti?<<
»O, Rito! Církev bude pronásledovának
Rita ani neodpověděla, ani se s místa nepohnula,
jenom lehounce pobledla.
»Rito drahá! Kolik utrpení, kolik nových nebez
pečenství pro věřící! Kolik nových zločinů pro pohany!
A on, on sám bude nás stíhati! ,. . . .<<

'

»Děj se vůle Boží, paníla
»O, moje sestro! Mnoho již jsem snesla, ale na

takový bol —f Bůh mým svědkem ——
nebyla

jsem při

pravena. Viděti nejdražšího nad propastí, jak dobro
volně páchá zločin, a nemoci, neuměti mu očí ote
vříti . . .
Rito, může snad býti většího neštěstí?<<
»Opravdu, není mu rovného, leda v peklel<< —

zvolala Rita pojednou, a obličej její stáhl se tak straš
ným utrpením, že Virginie pomyslila si mimovolně,'_to;-._žo

nemůže býti dílem samotného soucitu. Schýl'ila se proto
nesměle a soucitně k ní:
»Máš snad i ty, sestro, někoho . . . . jenž nalézá se
v podobném postavení jako já ?<<
»Modleme se spolu,<<— šeptnula otrokyně, a všeliké

stopy pohnutí okamžitě zmizely.
»Modliti se, Rito? Játo činím již tak dávno, a
slabá modlitba moje-nenese žádného ovoce! Neumím,
jak patrno, prositi, nejsem hodna, bych jej obrátila,
když již tolik měsíců, ba již tolik let o to se namáhám
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a usilují, když již tolik příkladův a nesmělých pokynův
a i smělejších mých žádostí a tolik slz ve skrytosti
prolitých nic nespomohlo! Ach, kolik jiných žen na
mém místě bylo by již dnes jistě u cíle; ale já jsem
příliš chatrným nástrojem, aby ho Bůh mohl užitia
»Čím je nástroj slabší, tím je moc mistrova vý
značnější.<<

'

»ó, Rito! Svět se domnívá, že jsem štastná, ale
tak soudí jen ti, kdož nenahlědli do mojí duše. Jaký
to však osud ženy, jíž sama láska jest křížem, a tím
i každé potěšení otráveno, a každá chvíle obavou růz
ného druhu sevřena! A konečně i to dítě, které nám
Pán Bůh dál, působí mně stokrát více vzdechů než
úsměvů, nebot jaká budoucnost ho, Rito. očekává? Až
začne mluviti, bude-li směli ústecka svá sevříti k vy
slovení nejsladšího a nejsvětějšího Jména? A až bude
dorůstati, nepohorší-li se, uvidí-li své rodiče rozdvojeny,
a při různosti našich zásad nepřidrží-li se zásad zhoub
ných? . . . . Opravdu. mráz jde po mně, vzpomenu-li
si na to, a již již vkrádá se do mého srdce pokušení,
abych Boha prosila, by si dítě to vzal, dokud je ještě
čistol<<

»Upokoj se, paní, zatím On Agrikolu obrátíxz
>>Žeobrátí?a
zvolala uprostřed slz mladá žena
s úsměvem

naděje:

-—
-- >>ó,ta myšlenka,

Rito;

jak líbý

zvuk vydala by ta kovová duše nebi i zemi, kdyby jen
kladivo milosti Boží do ní udeřilo! On je tak šlechetný!
Tak miluje pravdu, ač jí nezná, že myslím, že mu Pán
žádným způsobem obrácení neodepře. Ale časem opět
mne ta jeho opravdovost děsí; ---—nebot kdyby měl
srdce vinou pokálené, nutil by ho snad jeho bol, ne
klid a hoře, aby hledal pravého Boha; — ale tak
mravní ctnosti nahrazují mu nedostatek zásad, tajíce
mu nicotu lživé té víry. Co tu počíti, milovaná sestro?<<
»Jak jsem již byla řekla: modliti se, paní, a ted'
snad bude možno učiniti ještě více . . . .<<
»Co pravíš?<<
»Bude možno umříti.<<

Jedinou odpovědí Virginiinou na to byla tichá
modlitba a růměnec. Chopivši pak obě ruce své otro
kyně pravila rozhodně:

5-3

»Rozumím ti ——
oběť je již připravena;

možno. že

ji Pán ráčí přijati, a krev moje bude k Juliovi zřetel—
něji mluviti. nežli moje slova!<<
Utichly obě. Po Chvíli Rita tichým krokem při
stoupila ke stěně, otevřela ukrytá v ní dvířečka &spolu
se svojí paní klekla před Ukřižovaným, aby V před
večer velké bouře se srdcem plným oběti pomodlily se

za pronásledované i pronásledovatele.
A ted' opusťme na nějaký čas dům„Juliův, a vraťme
se V myšlenkách k nuzné postavě mouřenína Manussy.
Ten vykoktav konsulovi po cestě z Eskvilina císařské
pozvání, bral se lenivě, zastavuje se po každém kroku,
přes pole Martovo ke Kapitolu a odtamtud na Aventin.
Pohyby jeho zřejmě nasvědčovaly, že nemá nic na
práci; tvář zas svědčila. že nemá, o čem by pře
mýšlel. Oči hloupě vytřeštěné hleděly vůkol beze vší
zvědavosti, ale neustále se bez příčiny divily, vpadlé
čelo, obrostlé vlnitým vlasem, & vypouklá ústa nepře
svědčovaly nás příliš o jeho rozumu, a veliká. plochá
chodidla byla tak neohrabaně nasazena na tenkých
nohách, že pohled na ubohého syna Afriky musil mimo—
volně vyvolati úsměv na tváři mimojdoucího. Jedinou
okrasou jeho byla černá pleť, která se leskla jako ehm),
Již byl právě minul šťastně hroznou svatyni Joviše
Kapitolského a sestoupil na forum, když najednou ze
školy vysypala se mládež. křičíc jako roj bzučících
much Manussa se zastavil a zasmál se. sám dobře ne
věda proč

Zastavily

se i děti — zasmály se take,—sa.

ale příčina jejich smíchu se za chvíli až přílišj'as'ně
ukázala, když, obstoupivše mouřenína, sevřely ho v oka
mžení v těsný kruh, zasypávajíce ho více méně vtip
nými, ale uštěpačnými žerty. Manussa z počátku ohlížel
se na všecky strany, nevěda, oč jde, leč konečně po
znal, že si z něho tropí žerty, a jelikož není třeba
příliš hlubokého genia, aby něco podobného stalo se
nám nepříjemným, počal se chudák brániti jak jen mohl.
„

»Pustte

. . . . občané

Rímané -—já Manussa
být hodný

. . . . ma . . . . malí,

pusťte

já mouřenín . . . . Manussa

. . . . u ko . . . . konsula

. . . .<<
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»Ha! ha! ha! jak krásně

mluví! ať žije africký

Cicero!<< — a s křikem a vesele skákajíce vrhli se na

ubohého, jenž v nedostatku slov slzami si chtěl po
moci. V tom se dal slyšeti se strany hlas. který na
sebe obrátil všeobecnou pozornost: hlásek slabý, zvučný,
ale teď snad s největším namáháním vydobytý. aby
přehlušiti mohl ostatní výkřiky:
»Ustaňte, přátelé; nechte ho s pokojem! Co pak
vám udělal ten mouřenín, ten ubožák?<<
»Kdo jsi, že chceš býti bez otázání naším cen
sorem?<< ——zvolal jeden ze starších hochův

na drob

ného pacholíčka, který s tabulkami v ruce stál něco
opodál od tlačenice.
Dítěti bylo sotva devět let: tvářička, obyčejně
příjemná a spíše nesmělá, byla v této chvíli rozpálena
pobouřením.
»Prosím vás -—přestaňte — dost již té zábavy:
vysmívati se někomu, že je otrok a že se nemůže brá
niti, tot ukrutenství.<<
»Ukrutenství! ha, ha, ha!<< ——
hrozně ozvalo se ně
kolik hlasův . . . .

»Ano: ukrntenství a nešlechetnostk
»Kdo to mluví? Co to mluví? Na něj! Odvolej,
Cyrile! Odvolej a odpros, hned a na kolenou! .. . .<<__

a všichni zanechavše Manussy, který vykořistil tohoto
okamžiku a dal se na útěk, obrátili se na hošíka roz
kaceni jako chrt na srnku a povalili jej na zemi.
»Odpros!

. . . . odvolej!<<

»Odprošuji, rozhněval-li jsem vás. ale odvolati ne
mohu, protože jsem mluvil pravdu!<<
»Moucha se sápe na lva! Takový chlapeček nás
chce přemoci!

Tu máš za svoji smělost!<< — to řka,

hodil ramenatý výrostek kamenem po Cyrilovi, jenž
byl hned samá krev.
Tohoto výsledku boje až příliš nerovného se nikdo
z mladých ztřeštěnců nenadál. Sám původce vida, že
odpůrce jeho leží bez ducha, ustrašen utekl a za ním
všichni ostatní nevyjímajíc ani Řeka, pacdagoga, který
nesl něco opodál Cyrilovy knihy a měl na starosti bdíti
nad ním; tento strachuje se zodpovědnosti, kterou ro
diče hošíkovi na něho vložili, prchl s ostatními.
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Pravili jsme již výše, že v tuto hodinu bylo forum
liduprázdno. Trvalo to tedy hodnou chvíli, _,nežli tam
tudy přenesli na nosítkách hrdého pána, který rozta
hoval se na purpurových poduškách, provázen jsa ce
lou spoustou přátel, chudších příbuzných a klientů,
zvoucích jej »králem<<,*)a nikoliv jen patronem a pánem
(Dominus mm). Na omdlelé dítě nikdo z nich ani ne
pohlédl.
Po nějakém čase šel tudy filosof odměřeným kro
kem. ale i ten neráčil obrátiti pozornost svou na před
mět tak nízký, až konečně několik žoldnéřů s desátní
kem v čele se tu zastavilo.
»Hle, Deodate, tut' stopy krve.<<

»Ba ještě více:

zavražděný

hošík leží tu na

kameni.<<

»Nechme toho raději. K čemu se budeme do toho
míchati? Dostaví se stráž, a ta zajisté na to přijde.<<
»Přisám Pluto! Jděte do krčmy, když je vám pohár
a kostky milejší než lidské utrpení; já tady zůstanu!<<

Zbaviv se tak zahanbených žoldnéřů, zdvihl starý
desátník Deodatus s obličejem jizvami zoraným opatrně
Cyrila a zanesl ho do své jizbičky v císařském paláci;
tam položiv jej na tvrdou pryčnu, dával mu studené
obklady na zraněné čelo s úzkostlivou péčí pravé chůvy,
ačkoliv čas od času přerušil péči tuto, posilňuje se octo
vým nápojem posca zvaným a klna nepříliš vybranými
slovy.

'

»U sta hromův! Kdo jen mohl to ubohé nemluv
ňátko tak ztrýzniti? Šeredně mu hlavičku poznamenalíšp
A přece je tak krásné jako málo které a náleží podle
všeho vážené rodině, neboť i praetextu (dětský šat,- má
purpurein lemovanou & zlatá bulla visí mu na krku . . . .<<
V tom otevřelo dítě oči, ale ihned je zase zavřelo.
»Přichází k sobě<< ——
zvolal Deodatus

vítězně.

Cyril vztáhl ruce a zašeptal: »Kde jsem ?<<

»U desátníka pretoriánské gardy.

Neboj se, chla

pečku!<<'

*) V starém Římě neměl titul krále toho významu jako dnes -
meli jej na př. _obětníci, ve stavu kněžském dosti podřízení.
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»O, já se nebojím! Ale oni . . . či to ty jsi mne od
nich vysvobodil?<<

»Od koho? Já o ničem nevím. Našel jsem tě leží
cího jako jehňátko s ranou na hlavě a přinesl jsem tě
sem.<<

»o, jak jsi hodný!

Bůh ti to zaplat!<< _ & otočil

ruce vojákovi kolem krku, který touto dětiunou něž
ností doznal jakéhosi divně sladkého vzrušení, jakéhož
ve svém drsném životě málo kdy byl zažil.
»Nevím, má-li mně zaplatiti Jupiter či Juno — ale
vím, že tys mne teď již dosti se odměnil.<<
»Hodný desátnikula ——
ozvalo se po chvíli dítě;
— »mohl bych tě o něco prositi?

. . .<<

»A oč, miláčku, řeknih
»Doprovoď mne domů.<<

Okamžitě vzal jej Deodatus na ramenajako před
tím,_umyv mu předem světlé, kadeřavé vlásky s něž
ností úcty hodnou. »Divná věm, myslil si; »takhle se
mi v mém životě ještě žádné dítě nezalíbilo.<<
Potom otázal se hlasitě:
»Kam tě mám donésti?<<
»Do domu Flavia Klementa.<<

Žoldnéř zarazil se na okamžik.
»Tys synem senatorovým?<<
»Ano.<<

»Mohl jsem se toho hned z počátku domysliti .
takové milé, krásné dítě . . . . Ty jsi tedy bratr násled
níka trůnu?<<
»Ano. Jsem Cyril Domician.<<

Voják se poklonil.
»A jak ty se jmenuješ?<<
»Deodatus.<< *)

»O, jak krásné a jak pravdivé to jméno! Nejsi-li
mi dnes na příklad skutečně od Boha daný? Upřímně
tě za to miluji, Deodatel<<
>>Zapamatuji si t0<<——zamručel žoldnéř. -—»Ale pověz

mi, kdo se opovážil rozbití čelo tak šlechetnému panici?<<
»A to nic není! To je možná částečně i moje vlastní
vina: nepohodl jsem se se spolužáky ——
to jest, oni
*) Deodatus :. Bohem daný nebo Bohu daný.
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něco činili . . . . o čemž jsem věděl, že je to zlé, a řekl

jsem jim to snad příliš ostře, snad i neopatrně,

a oni

rozlobivše se . . . .a
»A co dále, pro všecky muky Tantalovy . . . .<<
»Neklň, Deodate!<< — sladce zašeptalo pachole. —

»Nic tak zlého se nestalo, jenom jeden ze starších se
zapomněl

. . . . a . . . . hodil kamenem

. . . . a udeřil

mne.<<

»Ničema! Hanebník!

Ne . . . .<<—-třetího přídavku

však již nemohl říci, nebot mu drobná ručka Cyrilova
zavřela ústa.
»Bolí tě to, pane ?<<

»Ale pranic.
velice

To jest, bolí to dosti, ale mně je to

milé.<<

»Zvláštní dítě!“
»Již jsme doma —- milý Deodatelx

I vešli do veliké mramorové předsíně senatorského
paláce, který rozkládal se v několika ulicích, zahrnuje
v sobě nejen vlastní obydlí Flavia Klementa, ale i blízkého
jeho příbuzného téhož jména. zároveň pak i obydlí
bratrovy dcery Flavie Domicilly a po Pudentovi za
koupený nedaleký dům senatorský; všecky tyto budovy
byly spojeny zahradami. Ve dveřích potkal Deodatus
dvajinochy rytířské pOstavy, jejichž obličej nesl známky
patrného nepokoje; ale když spatřili Cyrila, starost je
jich změnila se v radost.
»Díky nebi, že se nám vracíš, Cyrile! A jsi zdráv?
Nestalo se ti nic? Tvoje matka je tak postrašena, že tě
právě jdeme hledati.<<

Dítě odpovědělo jim jen úsměvem; po té obracejíc
se k Deodatovi,

pravilo:

“ _ „.:-i:?

»Hleď, můj příteli, můj milovaný \'3'sx'obedfteli,
tito dva bratři tot jsou naši drazí Nereus a Achilleus,
sluhové Domicilliny . . . . Však, hle, ona právě tamto
přichází

. . . .<<

Na ta slova pohleděl Deodatus naznačeným směrem
a spatřil přecházeti přes atrium postavu jako duch, ale
vážnou a šlechetnou jako" královna. Pohřížena v my
šlenky podle všeho jasné a šťastné, nebot všecka zářila
jakousi blaženosti, nespozorovala hned, že by někdo
u brány stál; ale když Cyril kní běžel a několika slovy

58

jí pověděl, co se stalo, přiblížila se okamžitě k Deo
datovi :
»Spravedlivý, šlechetný člověče! Uvidíš, že skutek
tento přinese ti štěstí ve tvém životě! O, kéž bych měla
někdy příležitost odplatit ti to jménem celé rodiny!<<
»A já, paní<<_ odvětil desátník hluboce jsa dojat
aukláněje se nízko, — »budu prositi bohů, aby mi bylo
možno vám všem příště opět posloužiti. A račiž si pa
matovati: budeš-li někdy . . . . (pravda, nezdá se to
býti ani možným —však i nemožné věci se dějí) budeš-li
někdy ty, anebo toto dítě, anebo jiný člen váženého jména
Flaviův potřebovati pomoci, ochrany, nebo posloužení,
spoléhejte vždycky na starého Deodata.<<— Domicilla
zašeptala: »Zaplat' Pán Bůh !<<
ale tak tiše, že toho desátník
nemohl slyšeti. Potom vsunula svým sluhům nepozoro
vaně do rukou několik zlatých peněz pro něho, a žá
dala, aby ho pohostili v jedné z dolejších hovor-en, a
sama s Cyrilem šla pak na vnitřní nádvoří domu Pu
dentova, kde bydlela její teta, Flavia Domicilla, a strýc
Klement, bratr starého senátora, v pokročilém již věku,
ale výtečného ducha a výtečných vlastností a ctností,
především pak slavený nejvyšším úřadem, který v církvi

zastával.
Mezitím co Cyril s dětinskou, prostotou a veselosti
vyprávěl jim svou příhodu, rozmlouval Deodatus nad
pohárem vína a vyptával se zvědavě Nerea a Achillea,
co je pravdy na pověstech kolujících o podivných pro
měnách, které se udályvdomácím životě Flaviově. Tito '
potvrdili pověsti tyto svými výpověďmi a nemohli dosti
vynachválitictnosti senatorovy —'jeho velikomyslnost ke
sloužícím, jímž všem daroval svobodu, laskavost jeho
paní a řídké vlastnosti jeho synův. —-O druhém Kle
mentovi, který byl svoboden, zmínili se též s hlubokou
úctou, ale stručně, jakoby opatrně, a o vlastní paní,
Domicille, s níž z milosti její matky Plautilly společně
byli vychováni, věděli tolik chvály, že se jim ani slov
nedostávalo. Poctivý desátník byl všecek omámen tím,
co viděl a slyšel.

Když konečně vyprázdnil poslední pohár až na dno
a bohatě jsa obdarován loučil se se svými hostiteli
s dojmem, že v tuto hodinu dovoleno mu bylo jako
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Tantalovi obcovati s bohy, setkal se vhlavních dveřích
s Mauriciem, který nevešel ale vběhl na nádvoří, kde
všecka rodina byla shromážděna.
»Deo gratiae./<< (Bohu díky) — zvolal hlasem tak
radostným, že se ho všickni tázali, přináší-li nějakou
dobrou zprávu? . . . .
»A jak by ne! . . . . Vracím se z císařského paláce
. byl jsem tam v radě . . . .<<
»A co se stalo?

. . . .<<

»Děkujme Bohu, jak jen můžeme! Svatý Otče,
drahá matko, Domicillo, kdybyste jen věděli, jak jsem
šťasten! Srdce mi každou chvíli volá: Allelujal<<
>>Snad se císař neobrátil?!<<
»Ještě nikoli; ale jistě se za krátko obrátí . . . .<<
»PI'OČ?<<

»Apoštol přichází !<<

»Apoštola — opakoval zvolna papež Klement &
sklonil hlavu na znamení úcty, & ostatní povstali . . . .
»Ano! Ale to není ještě vrchol štěstí! My nejen že
ho uvidíme — nýbrž domu našemu dostalo se vyzna
menání, že mu bude sloužiti za přístřeší !<<
»Jak to? Kde jsi se toho dověděl?<< —-živě otá
zala se Flavie, co zatím její neteř, Domicilla, jenom ru
měncem a slzami mluvila. — »Podlehl snad naléhání
věřících? Nebo duch Boží jej sem přivádí? Anebo snad
jsi jej ty, svatý Otče, sem byl listem pozval k našemu
upevnění a potěšení?<<
»Nikoli, Flavie! Vím dobře, jak by přítomnost
milovaného učně Kristova přispěla k 'utvrzení bratří
římských ve víře — ale nesměl bych nikdy piedstlho

vati vůli Boží a jeho ctihodnou osobu vydávati nama
hám dlouhé cesty a nebezpečí, která by mu vzrostla
z jeho pobytu v sídelním městě.<<
»Nejdražší otče!<<— odpověděl Mauricius, ohýbaje

koleno; — »Prozřetelnost jinou cestu vyvolila: nový
prokonsul-Asie, Fabricius, zajal efeského biskupa a
posílá ho sem císaři jako důkaz své horlivosti.<<
Na ta slova všickni oněměli; — na místě růměnee
uhostila se jim v obličeji úzkostlivá bledost, a Klement
prosebné pozdvihl ruce k nebesům . .
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".
»Synu . . . . nešťastné

dítě!!-..

promluvila

ko

nečně Flavie s největším nepokojem, dívajíc se na
Mauricia; — »a ty se z toho těš—íš? Zbavil tě snad
Bůh rozumu, anebo jsem neporozuměla tvé řeči?<<
»A proč bych se netěšil?<< — zvolal mládenec
všecek plápolaje; -— »nemám snad se těšili proto, že

poslednímu z apoštolův hrozí nebezpečenství? Marna-li
je naše Víra? Marna-li důvěra V toho Boha zázrakův,
Jehož všemohoucnosti nejkrásnější pole se otevírá?
Nikoliv, drahá matko, dovol mi již napřed, abych se
mohl veseliti z triumfu, který tuším. Žijet Kristus
z mrtvých vstalý. & jako kdysi na prosby své církve
tolikrát vysvobodil z vězení sv. Petra a Pavla, tak i ted'
užije vlastní zloby nepřátel jako nástroje k jich pokoření.
Kolik z toho vyplyne nových obrácení, kolik milosti
světu, kolik potěchy andělům. O, Domicillo, že cítíš se
mnou

“€ . . . .<<

Domicilla odvětila stlumeným hlasem:
»Věřím neoblomně v Něho i v ruce Jeho i v lásku
Jeho ku věřícím. At“se stane cokolivěk, bude to vždycky
to nejlepší, ale bude-li to pro nás pohromou nebo po
těchou, to dnes srdci těžko uhodnouti . . . .<<
»Srdce tou nejistotou až krvácí,<<— dodala Flavie,

zakrývajíc si rukama obličej, co zatím Klement s po
divnou jakous láskou hleděl na Mauricia a řekl vážně:
»Věř, synu, víra tvoje tě spasí. Ale ted' nám pevěz,
neslyšel-li jsi ještě něco více o nás v císařském paláci?<<
»Ano, dobrý otče. Velký boj se připravuje, úrodná
žatva pro žoldnéře Kristovy: edikt o pronásledování
křesťanů jest obnovenla -—(z Klementova srdce vznesla
se okamžitě k nebesům vůně dobrovolné oběti s otcovskou
modlitbou

za věřící). ——»Zejména proti Tvé Svatosti

namířeny jsou nabroušené meče pekla, ale nestrachuj
se: kolik křesťanských hrudí v Římě, tolik štítů pro
tebe.<<

»Opáčně, synu! Nikoli vy máte býti mým štítem,
nýbrž já jsem povinen býti jím vám; nemá—lidobrý
pastýř život svůj položiti za své ovečky?<<
V tom pohlédl Mauricius na matku; pozorovalt',
kterak na něho upírá pohled plný starosti.

.
vailé dítě!<<
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pravila.

-—-'Jak

jsi se zachoval,

když císař se svými rádci kul pikle proti pravdě a
metal na ni hanu?<<

»O, matko! Jak těžká to byla zkouška! Jak to
všecko ve mně vřelo, jak to ve mně bouřilo! Jak se

již ústa otevírala, aby odpor kladla té ohavné lži! Jak
náhlé vzbouření duši tísnilo a prsa rozrývalo ..
A to všecko ve mně utlumila milost Boží . . . .<<
»A mlčel jsi, synu ?“

»Díky nebi, dovedl jsem mlčeti. Vzpomněl jsem
rozkazů svatého Otce a zapřísáhání rodičův a zdržel
jsem se, nevyzradiv tajemství, ačkoli mohl jsem si tak
laciným způsobem získati koruny mučednickék
»Nelituj toho, synu!<< ——
pravil papež. — »Necht tě

jí sám náš Pán ověnčí, & nikoliv tvoje vlastní vůle a
mládenecký zápal.<<
»Bože, neuvod mne v pokušení,<< — zašeptal mlá
deneček. — »Dnes jsem se ještě zdržel, z lásky k po

slušnosti učinil jsem to, co se lidskému srdci nešlechet
ným býti zdálo; zítra snad již nebudu míti síly . . . .<<
»O, jak nebezpečné jest jeho postavení,<< ——
vzdychla

Flavie, obracejíc se k papeži. — »Kolik pohoršení hrozí
mu na císařském dvoře, kde všickni mu pochlebují,
kolik nových pokušení přibude mu, tak vznětlivému,
tímto novým edikteml<<

»Doufej, ubohá sestro! Vždyť praví náš velký
Pavel, »miluje-li kdo Beha, všecko na dobré se mu
obrátí.<< Ještě několik let utrpení a mlčení; jakmile on
a Cyril odějí se císařským purpurem, bude církvi svo
boda zajištěna, přetrhány budou okovy nevěsty spasjtgi
lovy, přestane vraždění a kříž zvítězí. Nen—aříkejine
tedy na utrpení, kyne-li nám taková naděje.<<
Arcipastýř sám jsa nadšen těmi slovy, nadchnul
jimi i ztrápenou matku. Leč Mauricius nic na to neod
povídal, jedině obličej jeho přioděl se výrazem jakéhosi
divného, nevýslovného štěstí. Jediná Domicilla mu po
rozuměla a s rajským půvabem usmívala se na něho.
»Nad čím jsi se tak zamyslil, milé dítě?<<— otázala

se Flavie.
»Nad svým purpurem, milovaná matkol<<
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»Nemluvíš pravdu; znám tě příliš dobře, než abych
tě mohla viniti, že sníš o pozemské pýše a slávě. Ty
nepřemýšlíš o své příští vládě, ale o tom, jaký užitek
z toho vyplyne církvi.<<

»Nerozumíme si, matko! Já skutečně mluvil i myslil
o purpuru, ale o purpuru jiného druhu. Přiznávám se,
že se na mne i ten císařský purpur nejednou usmívá,
neboť až zabolí nás pohled na tu vševládnoucí ohav
nost a zločin, mile sobě budeme moci představiti již
rychlý její konec: kterak jejich svatyně padají a na
jejich místě vypínati se budou neposkvrněné oltáře, na
počest Beránku Božímu zbudované; jak lež spolu s nimi
zaniká; jak moc satanova umdlěvá a jak já s Cyrilem —
nehodní nástrojové božské pravice — skláněti budeme
všecko před Bohem a křížem Jeho. — Jest však ještě
jiné štěstí a jiná čest, které já přikládám více, nežli
šířiti víru Kristovu ——
umříti pro víru!

Té dostati se

může žebráku tak lehce jako císaři, ba ještě snáze.
Což nemůže i nás za všeobecného pronásledování meč
zasáhnouti? Matko nejmilejší, . . . . purpur, po kterém
já toužím, toť purpur krve. Raději stokrát položím
život za svého Pána, než abych vládl světem, třeba
i jeho jménem.<<

Z očí mládencových vytryskly .po těchto slovech
slzy zanícení a z očí matčiných zase slzy upřímné
lásky.

— »Vím dobře,<< — pokračoval

— »že přízeň

císařova chrání mne od podezření, že bych byl kře
sťanem, ale může se státi, že vyskytne se nějaké bystré
oko. které pravdě přijde na stopu . . .. Možná, že
Aurelian to bude, který zdá se křesťanů nenáviděti a
mně postavení mého u dvora záviděti, možná, že ten
odkryje tajemství mé víry . . . . Ach, moji drazí, když
tato naděje mně na radě císařské zasvitla, nemyslil
jsem již na to, co se v radě dále, a nedovedl bych
vám nic z toho pověděti, nebot duch můj zalétl na ne
besa a tělo mé bylo již pod mečem katovým a nikoli
v domě Domicianověk
Mauricius utichl a všickni mlčeli. Vážná myšlenka
na Otce všech křesťanů zaujala již napřed všecka jejich
nebezpečí, boje, triumfy a, bohužel, že i pád některých.
Flavie loučila .se s nepřítonmým mužem, Domicilla
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chvěla se pohnutím jako nevěsta, které již brzy nastati
má svatba, a konečně i malý Cyrilek pohřížen byl
V dumání. Po chvíli pozdvihl uzardělou svoji hlavičku
a ozval se nesměle:
»Mauricius ted něco propověděl, co musím opraviti.
Mluvil o budoucnosti, jako bychom měli spolu pano
vati __ a to býti nemůže; já již napřed ho prosím, aby
mne “propustil z toho spolku.<<
»A kým chceš býti, ne-li caesarem '.ť<<
— otázala

se

matka s radostí.
»Knězem býti nejsem hoden, ale jestli mně dovolí,
budu jáhnem jako svatý Štěpán,<<_ šeptnul Cyril a
padl Klementovi

k nohám. ——»Svatý Otče! Z proná

sledování hledí každý kořistiti: kajicníkům zkrátí se
trest, pannám dovoluje se před časem zaslíbiti se Pánu
Ježíši; -- dostane-liž pak se i mně něco dobrého? Ne
mohl bych snad býti akolytou a nésti při první po
božnosti kaditelnici před Tebou ?<<

Klement s něžností přivinul dítě ke svému srdci
a zároveň všickni hnuli se s místa, nebot Nereus a
Achilleus vešli se zprávou, že senator Flavius Klemens
vrátil se z Tuskulské Villy.
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Hlava III.
Poslední z Fabriciův.
Druhého dne po prvním prosinci stál Agrikola se
svou ženou před villou Ireninou na Xystu, jenž ještě
růžemi zaváněl, očekávajíce příjezdu Irenina. Za nimi
několik kroků seřadil starý Kato otroky, zakoupené
před několika dny, aby obstarávali domácí služby, a
otrokyně svátečně oděné, které písní a květinami při-.
vítati měly svoji mladou paní.
»Nevím. proč mně tak srdce tluče,<<_ pravila Vir

ginie; — »touží již nějak po Ireně“
Krátce po té přijelo několik povozů s osobním slu—
žebnictvem. jež provázelo dceru Fabriciovu až z Athen;
po té čtyři numidijští jezdci zastavili zpěněné své koně
před prahem, přiběhli i psi a za nimi v jisté vzdále
nosti objevili se uprostřed kotoučů prachu cvalem pádící
macedonští běhouni. bělejší mléka. Zlacenými otěžemi
nevládla však ruka-mužská — nýbrž všecko řídila
štíhlá postava, která lehce a hrdě vznášela se jako
triumfator na dvoukolém cisiu, zlatými řezbami po
krytém. V rychlé této jízdě nebylo možná zachytiti
rysův jejího obličeje, jenom jakýsi povšechný dojem
krásy odrážel se od ní, jako paprsky odrážejí se od
slunce, — slunce pak zírajíc jí přímo do očí, zdálo se
jakoby přímo válčilo s ní 0 žár, tak že až z tohoto utkání
se jiskry jí sršely zpod dlouhých řas. Všecka postava
zahalena byla g_pallou čili pláštěm, ale silný vítr, jenž
toho dne vál, rozhaloval ji každou chvílí, rozrývaje

(!
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vítězně šarlatově záhyby a pohrávaje si havraními
vlasy. jež z části spjaty byly zlatou sponou, mající po
dobu legionského orla.
»Kdo to jak živ slyšel, aby Římanka sama jez
dila!<<— zamručel Agrikola nevlídně, a Virginie srdce
i rámě rozevřela, neboť již povoz před prahem byl za—

stavil. Dříve než se mohl kdo nadíti, seskočila Irena
s vozu beze vší pomoci a uchopila Agrikolu za obě
ruce:
»Bud' mně vítán, Julie! A toť tvoje žena? O, salve!
Těšila jsem se již na tebe, Virginie! Doufám, že si bu
deme sestrami — není-li pravda?.<
Virginie mile vzrušena chtělají odpověděti, ale již
za druhým slovem zpozorovala, že Irena již je pryč.
Tato změřivši pohledem zástup otrokův, poznala Katona
a běžela k němu s nataženýma rukama:
»Kato, můj starý Kato! Jak málo jsi se za těch
deset let změnil! Jenom brada ti ještě o nějakou píď
narostla

——
a Irena,

pověz, je-li stále táž ?<<

Ale Kato nepromluvil ani slova. jenom žilnatou
rukou oči si zakryl. Přese všecku tu opatrnost postřehla
Irena skulinou mezi prsty velikou slzu.
Agrikola zatím nemálo jsa pohoršen tou důvěr
ností vůči starému propuštěnci, pomáhal sestoupiti
s vozu vážné a velice spanilé matroně, která tam byla
vedle Ireny seděla:
»Sneslo-li pak tvoje zdraví, šlechetná Lukrecie,
obtíže této cesty?<<
»Děkuji ti, konsule, netaž se po něm — neboť jsem

již tak uvykla nevšímati si ho, že bych ti bez.;ez
myšlení nedovedla odpověděti.<<
'
if"
»Jest však na tobě viděti opravdu únavu,<< — po

dotkla Virginie, vedouc se s ní s opravdivou uctivostí.
Lukrecie se příjemně usmála.
»Ačkoliv údy moje únavou tou trpí, duch přece
jen se veselí, protože přispěl k rozmnožení radosti
jiných. Viděla jsem, kterak naše drahá Irena horoucně
touží, aby ještě dnes byla na místě, a proto zřekla
jsem se přenocování v Ostii & spěchaly jsme z lodi
přímo

sem.<<
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»Byla jsi příliš laskava k mojí příbuzné. ale po
chybuji, že by jí takováto oběť od tebe'byla

milou.<<-—

Při tom Agrikola vyčítavým pohledem napomínal Irenu,
která však nezdála se o těch slovech uvažovati, nýbrž
kráčejíc napřed, počala si okamžitě prohlížeti villu.
Hned v první předsíni u vchodu, postřehnuvši
kolem sebe poprsí básníků řeckých a římských. v 'za
nícení svém zatleskala rukama a vrhla se mramorové
Safo kolem krku.
»O, kdo měl tu šťastnou myšlenku, aby umístil zde
i moji sestřičku ?<<

»Moje žena. Nechtěli jsme, aby ti u nás bylo tak
cizo, aproto postavili jsme ti hned u prahu tvé znánié.<<
»A že ti v jich společnosti bude milw — doložila
Virginie ——»mohli jsme býti jisti, vědouce,
mluvíš jich jazykem.<<

že také'

Irena sotvaže to vyslechla, pokročila k otrokyním,
odebralajim květiny a počala jimi věnčiti všecky věštce,.
počínajíc otcem Homerem.
Lukrecie zatím znaleckým okem měřila klenutí.
. »Krásná to malba a znamenitá myšlenka konsulova;
Apollo s Musami v předsíni poetův. Podle tahu a základní
barvy hned poznati jest školu Appelovu; ale žák této
školy, ačkoli je nadaný, nejeví přece ještě dosti zruč
nosti, nebot hled, Ireno, kterak pochybil v rysu nohy
Terpsichořiny.<<
>>Skutečněl<<
— zvolala Irena zoufanlivě — »to nesmí

tak zůstati! Dnes již těžko lze nalézti něco podobného
u mistrů, kteří vyrovnati se chtějí umělcům athenským;
musí se mně ihned zavolati ten, který maloval portikus
ve svatyni Sybillině a já zatím sama dám, se do opra
vování té nohy, nebot na žádný způsob vady té tu ne
strpím.<<

»Miláčku můj . . ..
Chtěla jsem to jen
»Stojí to za
je můj křišťálový
»A na slib

snad to ani za to nestojí?

přičiniti ku vzdělání tvého vkusu . . . .<<
to, Lukrecie! A já tomu chci. A kde
sál, drahý Julie? Sliboval jsi mi jej!<<
nezapomněl/x — odpověděl Agrikola,

provázeje je do komnaty opravdu čarokrásné: osvě—
covaly ji různobarevné plameny ukryté mezi keři a od
rážející se nekonečnou duhou na stropě, na podlaze,
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na stěnách. v křištále, jímž vykládány byly nejen všecky
stěny. ale i stropa sloupy; tu a tam vytryskovala umělá
zřídla, a vonavkové fontány, šplouchajíce podle taktu,
tvořily zvláštní druh hudby.
»Jak jsem se ti zavděčil?<< -- otázal se konsul
mladé dámy, jejíž zářícíúsměv jedinou byl odpovědí. —
»Staral jsem se, jak jen mi bylo možno, abych rozkazu
tvému vyhověl, ačkoliv se ti upřímně přiznám, milá
Ireno, že mi bylo líto těch pokladů tak marně užitýchw
»Kterak to marně? Může-li pak býti lepšího užitku
z peněz, jako když si jimi opatřiti můžeme aspoň jednu
příjemnou chvíli? Všecky poklady světa nemají takové
ceny, jako hodina radosti! A já se tolik radují z mého
křišťálového sálu! Snila jsem oněm dávno, avšak běda!
nikdy nemohla jsem se dodělati svého vlastního pří
bytku, jsouc stále nucena bydliti ve společnosti někoho,
jemuž ovšem musila jsem se přizpůsobiti. O, jak jsem
štastná, že teď mohu se volně zaříditi, nikoli však tak,
jako se všickni všude dle stávajícího zvyku zařizují,
ale tak, jak mně se to líbí!<<
-»Však ani ted' tu nebudeš sama.<<
»Ach pravda, Lukreciel<< — A koutky jejích úst

stáhly se u výraz nevýslovné hrdosti, co zatím matrona
sladce odpovídala:
»Lukrecie nebude ti na závadu ve tvých záměrech;
netaž se na mé zdání, ani na moje pohodlí. Dosti již
jsem prožila, než abych svého štěstí hledala v zařízení
pokojů a v nábytku a abych měla porozumění pro
choutky

patnácti

let <<_,

»Vezmi si celé pravé křídlo, Lukrecie, a hospodai '
si tam podle své libosti; tady budu já paní_<< );
Lukiecie odešla se svým služebnictvem, aby se
převlékla a odpočinula si. Irena si oddechla.
»Konečně jsme samil<<

Vyšli na Xystus, odkudž otevíral se překiásný
pohled, na úpatí návrší šířila se rozlehlá iovina a
Tiber ——
na levo pole Martovo, a za ním něco opodál

rozkládal se na sedmi návrších veliký Rim. Na pravo
jedna z městských bran, zvaná porta Flaminia, a ve
řejná' cesta četnými villami vroubená —- a šeřící se
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v dáli vodovody a hroby vznešených rodin a pomníky
uzavíraly obzor.
Irena dlouho dívala se mlčky na obraz ten, až
konečně oko slzou se jí zakalilo.
»Drahá otčinolc
šeptnula.
Tento výraz vlastenecké lásky nemálo Agrikolu
vzrušil.
».Ílakvidím. nezapomněla moje drahá sestra pro
střed všech rozkoší Hellady, že jes't dcerou Fabriciovou

a Římankoua

»Kterak mohu zapomenouti na to, co jsem jednou
milovala?

Srdce sice věkem přirůstá, ale nemění se. ——

Atheuy drahy jsou představě, nehof. jsou krásné — Řím
drahým jest celé mé bytosti, neboť jest můj! —-A co
mně asi chystá?“ — řekla po chvíli sama k sobě, ale
hlasitě: _ »Štěstí či zklamání?<<
»Ve věcech veřejných to bude jistě zklamáuía —-_
ozval se konsul. ——
»Vidíš snad odtud Palatinskénávrší
a palác císaři'iv'?<<

»Vidím, znám je již z dávných

dob.<<

»Hle, tot vše poskvrněno podlostí, vše to obydleno
_je svatokrádežným způsobem zrádcem národa. kterému
není dosti na tom, že se brodí v krvi nejpřednějších
Římanů, (jako i ted nedávno se to stalo Ccrealovi,
předchůdci tvého otce v prokonsulatě asijském), ale on
ještě posměch si tropí z neštěstí jiných, přikládaje jej
jako balsám na rány. Nebude ti zajisté známo, že právě _
před týdnem radil se celý senát otom, sjakou omáčkou
nejlépe chutnala by mořská ryba. ploštice zvaná.<<
»Hanba! Proč trpíte takového odrodilce na trůně?
Štěstím jest, jak se povídá, že mladý Vespasian tak se
od něho liší, jako liší se 011 od Tita.<<

»Ano, tak jest. Nástupce Domicianův zdá se býti
mnohoslibným, leč Domician je ještě v plné síle věku,
má tedy ještě dosti času nás utiskovatila
Dva otroci přinesli ovoce v krásných nádobách..
»Ochlad'me

se trochu<< — řekla Virginie.

——»Měli

bychom však napřed zavolati Lukrecii.<<
»O nevolej jí !<<— zvolala živě Irena.

tu potřebujeme té cizoty?
& tak milo bez níl<<

»K čemu

Mně je tu tak milo s vámi,
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Virginie se zachvěla, neboť pohlednuvši mimovolně
za sebe, postřehla ve stínu sloupu ukrytou Lukrecii,
i zdálo se jí, že černé její oči metají blesky na Irenu.
Ale musilo to býti jenom zdání, neboť v tom okamžiku
přiblížila se Lukrecie s úsměvem plným vděku a obej
muvší něžně Irenu kolem krku, řekla:
»Což jsem ti ještě cizí. mé drahé dítě? Jak je to
jen možno, že ty, tak bystrá a vtipná na všecko, nespo
zorovalajsi dosud, anebo snad jsi nechtěla Spozorovati,
jak jsem ti oddána?<<

Irena však neodpověděvši na to ani slova, \'zdálila
se znovu za mramorovou balustradu a jala se opět pro
hlížeti si Řím. '
»Agrikolo, k čemu slouží ta obrovská budova pod
Palatinem

?<<

»Ty můj jedináěku jí nepoznáváš z popisu?<< —
ozvala se Lukrécie. ——»Tot přece Flaviův amfilheatr!-—

tot kolosseum nově vystavěné Titem rukama židovských
zajatcův — a ten bílý bod tam vedle, tot bezpochyby
onen triumfální oblouk vystavěný taktéž Titem na pa
mátku dobytí"Jerusalemam—
»Byla jsi již, prosím, někdy v Římě, že jsi tak
obeznámena s jeho topografií'M —-otázal se Agrikola
udiveně.
»Nikdy, konsule. — Ireno, do kolossea se musíš

podívat, jak jenom bude nějaká veřejná hra; té podí
vané jsi ještě neužila; — budet ti ovšem představiti se
u dvora — ale tvoje krása zajisté . . . .<<

»O, kolik nových dojmů, kolik zvědavostí ukrývá
se pro mne “v tomto městěla

_

»Za několik neděl dovedeme toho, že se ti.cýl'é'
město pokloní, krása tvoje bude kralovatikrálovskému
městu, a ty ted, dříve než se mu ukážeš, přehlížej si
je jako vojevůdce, který v den před válkou přehlíží si
válečné pole, jsa jist plným vítězstvím.“
Agrikola se ženou v největším udivení na sebe
pohlédli a potom na Irenu, která však ani stínem
úsměvu neráčila poděkovati. své opatrovníci, ale obr-'
tila se k Virginii se zářícíma očima.
»Opravdu, tof. něco krásného! Ted více'než kdy
koli jindy chválím svůj úmysl, abych se sem vrátila.

.
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Cítila jsem, že srdce mé je již příliš široké, aby mohlo
tlouci také někde jinde, nežli ve velikém Římě — ale
ted' ten Řím a všechen jeho život, který 'se tu otevírá
přede mnou, zdá se mi býti knihou plnou různých
vědomostí a nových obrazů, knihou, jíž zvědavá moje
mysl již napřed se baví, anebo pohárem, naplněným
neznámými rozkošemi duševními, po kterých vyhlado—
vělý duch můj lační . . . .<<

»Inter es et offam multa intervenire possunt (mezi
ústy & okrajem poháru mnohé se ještě může přiho
diti),<<— odpověděl na to Agrikola známým příslovím.
Vobličeji Virginiině viděti bylo smutek — v jejím
oku pravou mateřskou péči a zděšení z lásky plynoucí.
»Děsímne, sestro maje nejmilejší, jakým způsobem
hledíš na svět; sotvaže poháru toho okusíš, najdeš
v něm netušenou hořkost, ba, co více, mrzké opojení.<<
Radost Irenina náhle změnila se v smutek.
»O, nemluv tak, Virginie! Myslila jsem, to že je
jen úlohou Lukreciinou, aby mne stále děsila, mně vše
znechutovala, mně dráhu mé budoucnosti ošklivila;
a ted vidím, že i ty jsi tak ukrutnou! Mějte se mnou
slitování! Jsem-li na omylu, nestrhujte mně tak rychle
růžové té roušky s očí! Dovolte mně aspoň chvíli svo
bodně sníti o štěsti!<<
»Kde najdeš štěstí, ne-li v pravdě?<<

»Pravda? . . . .“Tot zvláštní slovo, které vábí srdce
i mysl, a přece ve své podstatě je bez významu. Tři
filosofové mně ji ted vykládali: Stoik (žák školy Epi
ktetovy), Platončík a Epikurejčík. Pozorně jsem výkla
dům těm naslouchala, ano pro prvního z nich hned
jsem byla nadšena, leč nesetrvala jsem až do konce.
Dostal se mně potom do rukou Faedon se Sokrato
vými dialogy, přečetla jsem jej, slzy štěstí prolévajíc

nad zázračnou theorií vjednoho Boha a vnesmrtelnost
duše. Leč co z toho? . . . . Při čtení posledních veršů
ucitila jsem opětně nechut a lačnění. Něco chromého,
neúplného & jaksi nedokončeného chladem válo na mne
s těch výšin; rozum to velebil, leč duch nechtěl se tomu
poddati. Jef; on opravdu šílený! Stíhá stále a stále
idealni vidiny, jakoby vtom jedině bylo jeho žití! Ano
časem zdá se mu, že již již ji má . . .. pozoruje jakýsi
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neobyčejný, obrovský obzor,. pociťuje svět krásna tak
silně, že unesen jsa chvilkovým přesvědčením, hotov
jest zvolatí: »tady je pravdal<< —-jedva však rozevře
ramena, aby ji k sobě přivinul, mizí mu všecka ta fata
morgana,

& on vidí, že objímal . . . . vzduch!— A tak

děje se mu stále, až konečně zemdlen jsa horečkou
marného badání, odpočine sobě v tom závěru, že abso
lutní pravda neexistuje.<<
Virginie vzdychla. Byl to však spíše ohlas žíznivé
naděje, deroucí se z plna srdce, nežli znamení smutku.
»Nejmilejší! Z toho, co jsi mluvila o svojí žádosti
po fstále nových dojmech, poznávám & nikterak se ne
divím, že pravdy nepoznáváš, jelikož patříš na ní s fa

lešné stránky. Pokud budeš považovati život zajakousi
výstavu, jíž bavila by se tvoje fantasie, potud ničeho
v něm neshlédneš, kromě několika nepatrných blýskavek.<<
Přes čelo Irenino přeletěla chmura. Smutně a zvolna
se otázala: -—»A čím je život ženy? Což nezdají se
bytosti naší již samotnou přírodou byti uzavřeny všechny
vyšší sféry činnosti? Kdybych byla mužem, na příklad
Agrikolovým bratrem, ó tehdy myslila “bych o něčem
jiném! Práce a obětování se mému národu a skutky
rekovnosti, jež zvěčnily by moje jméno, byly by trva
lým & jasným

cílem mého života . . . . ale takhle

. . . .<<

»Promiň, Ireno, že tě přerušuji; rač uvážiti,prosím —
necht již pominu onoho tichého pole práce a obětování
se, jež se každé ženě otvírá vkruhu rodinném — ne
bylo-li V' životě veřejném dosti žen, jichž jména s _ucti

vostí zaznamenána jsou v historii a jež s láskou vy
slovována byla a jsou celým pokolením? Jmenovilťzáě
Rím jest jimi bohat: — zapomněla jsi snad na. Igé'lii,
Lukrecii, Virginii?<<
'
»O, to jsou jen řídké výjimky! Několik jen jmen
během tolika století! A konečně jaká příležitost prosla
viti se velkým činem může se mně naskytnouti dnes,
v tak bídných časech?<<
»V každou dobu,<<— podotknul Agrikola -—»můžeš

sáhnouti po slávě Korneliině; tak jako ona vychovala
Grakchy, tak i ty vychovati můžeš zdárné syny své
vlasti.<<

»NikdyIa — zvolala Irena rozhodně.
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»A proč?<<

»Protože nikdy na sebe nevezmu jha manželskéhola
>>Šílenství!<<

»Nikoliv. Mním se býti příliš rozumnou a příliš
cením svoji nezávislost, než abych dobrovolně měla na
se vzíli 'ty okovy a zapřáhla se do pluhu nízkých po

vinnostía

»Bud'te klidnm
a obrácena

podotkla Lukrécie usmívajíc se

jsouc k Juliovi a Virginii; ——
»vezmet ona

na se milerádu i sebe těžší okovy, jen budou-li láskou
vyzlaceny.<<

»Nemluv o lásce. Nikoho jsem nemilovala a milo
vati nechci.<<

»Což mne sluch můj 1nýlí?<<— otázala se Virginie

něžně; -—»nenabízela jsi mně ještě před chvílí svého
přátelství

?<<

»Ach. ano: srdce opět předešlo vůli, nebot ono
vždy jest hotovo spěšné každému se zadati. Ale teď
musím vůli svou upraviti pod otěže ducha. učít' mne
tomu Lukrecie.<<
»Co pravíš?

. . . .<<

»Nebot'Lukrecie každodenně mně opakuje a každo
denně mně' ukazuje, že lidé nejsou hodni náklonnosti
ani úcty. že podlost a zrada má své sídlo tam, kde
bychom očekávali šlechetnost, že prospěch vládne
citem, že lež panuje ve světě . . .. že, jedním slo
vem

. . . .<<

»Promiň. prosím, že tě přerušuji, drahá Ireno. Ne
opakuji-li ti vlastně, že jsi dítětem štěstí, bohatá a
hezká, samý úsměv jenom že najdeš na svých cestách?
Každý že před tebou ohne koleno a tobě bude hledět
se zavděčiti? A čeho více potřebuješ od lidí?<<

Virginii zdála se slova ta hádankou, a chtějíc jim
porozuměti, pohlédla zkoumavě v krásný obličej Lu
kreciin, ale nic z něho nevyčetla, nebot' výraz tváře její
byl obojaký, ba spíše byly to dva protivné výrazy,
ukryté pod týmž úsměvem.
Irena odpověděla tlumeným hlasem:
»A čeho mi více třeba, ne-li pravdy?

. . . . Chci,

aby, když já s upřímnou láskou někomu jdu vstříc,
tento rovně mně ji oplácel, & nikoliv aby chladně od
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byl můj upřímný cit a ranil mne podvodem! Já po
hrdám pochlebníky, a tam, kde bych měla milovati,
musím zbožňovati; nemohu tedy podlých lidí milovati
a bez lásky nepodám ruky své ani samému císaři, ba
ani jeho adoptovanému synu, kdyby snad jí na mně
žádalil<<

»Co tedy míníš dělati?<<— otázal se Agrikola ne
trpělivě.
»Budu žíti pro sebe,<<— odpověděla dívka trpce. —
»Vědouc, že nemohu na světě žádati upřímné náklon
nosti, budu na něm žádati aspoň hold, a nepřestanu,
dokud všechen svět nebude se mně kořiti . . . . Jako

motýl okrádá květiny o nejkrásnější pel, nikoli snad,
aby z něho robil med, ale aby jím vlastní svoje křídla
ozdobil, tak i já sobecky budu vyssávati zisk ze všeho
toho. co je krásné a veliké. Zakusím „všech dojmu„
projdu skrz veškerá nadšení, pohltím všechnu vědu....
a potom!

. . . .<<

»A potom?<< — opakovala Virginie tiše.
»Potom, až se světa nasytím a přesytím, usnu ne—
litována na věky.<<
»A nepřijde-li smrt na tvé zavolání?<<

Utichla, a to tak tvrdošíjně, že Agrikola i jeho
žena toho" dne jen bezvýznamné slovo tu a tam z ní
ještě dostali.
„
___—_—
Když se Virginie vrátila domů, dala si opatrně imf/„,
volati Ritu, na oko jen proto, aby jí Rita upravila vlasy
větrem pocuchaně a sepjala je zlatou síťkou, v pravdě
však proto, aby s ní sdělila se o dojmy, jakých zažila
ve ville na návrší mezi zahradami. Samotny však je
Agrikola přece jen nenechal, nebot i on chtěl se ženou
si pohovořiti.
»Jak se ti líbí Irena?<< — otázal se.
»Ach, jsem všecka okouzlena! Všeliké vypravování
nevystihlo pravdy!<<
»Že je krásná, to je to nejmenší; ale co soudíš
o ní?

Mne, upřímně řečeno, hněvá!<<
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_

»A mně je jí především líto! Na jedné straně tak
horuje pro všecko a plna je zárodků nejkrásnějších
citů, na druhé straně je zase tak vrtkavá! Jak bo
lestně zaráží takový výraz zoufalosti na tak mladinké
tváři! Ten duch je hluboce nemocen, Julie, a povaha
její zdá se mi tak vznětlivou, že bez rychlé pomoci
zahynex
»Nejlepší ochranou bude jí tvoje společnost, nej
milejší Virginie! Tvoje soudnost uhasí tu horečku.
Zmátli děvčeti hlavu přílišnou učeností a onou slavnou
filosofií, která, ačkoli mluví o moudrosti, ve skutečnosti
ji spíše ničí, nebot budí pochybovačnost a z pochybo
vačnosti duševní záhubu.<<
»Duše sílí se věrou,<< — vzdychla

Virginie způ

sobem pohanu těžko pochopitelným.
»Ale, moje drahá, musím tě poprositi, abys při pří
ležitosti napomenula tu hrdou Irenu, jak má k Lukrecii
se chovati, neboť to již přesahuje meze. Ctihodná ta
matrona hvězdy s nebe by jí snesla, a ona za to ne
vděkem a pohrdáním se jí odměňuje. A jak se ti líbí
Lukrecie?<<

Virginie se chvíli rozmýšlela. Potom pravila: »Ani
nevím!<<

»K čemu to váháníh
»Vzpomínám sobě na velice nepříjemný výraz
v jejím obličeji, který jsem jednou jen tak v letu byla
postřehla. Ale to bylo, "jak pravím, jen krátkou chvíli.
Zaráželo mne také její pochlebování Ireně — snad že
teď takový způsob rozmluvy je obyčejný, a tu bych
tedy neměla, co by se mně na ní nelíbilo . , . . A ko—

nečně ta její postava a ty její tahy jsou okouzlující.<<
»Opravdu, neobyčejná to postava. Kdo ví, zdali
v mládí Ireny nepředčila?<<
»Ale původ její nezdá se mně, Julie, býti ani
římským, ani řeckým.<<

'

»A víš, co já si myslím, Virginie? V prvních do
bách mladosti sloužil jsem pod Titem v Palestině — a
tam nejednou setkal jsem se mezi lidmi s typy podob
ného druhu....<< (Na ta slova Rita najednou s úpravou

vlasů přestala)
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»Nikoli, Julie, v tom není žádné pravděpodobnosti.
Pamatuješ se, jak lhostejně vypravovala o zkáze Jeru
salema a o vítězném oblouku Titově? Židé příliš Ří
manů nenávidějí, než aby někdo z nich takovýmto způ
sobem mohl na to vzpomínati. 'A konečně ani v řeči

není pozorovati cizího přízvuku: spíše Irena zatrhuje
řečtinou, ačkoliv jí to příjemně sluší-.a
»Máš pravdu; musil jsem se zmýliti.<<
V tom se rozesmál.

»Čemu se směješ'h
»Jsem jist, že se mně dnes v noci zjeví ty dlouhé,
černé brvy Lukreciiny — podobných jsem opravdu
jaktěživ nespatřil.<<

V tom padlo něco na podlahu a Julius i Virginie
obrátili v tu stranu hlavy své; byl to hřeben z krásné
želvoviny, který vypadl z chvějící se ruky Ritiny.
Tato však zdvihla jej okamžitě a klidně dokončila
svoji práci.
»Nejdražší,<< — řekl Agrikola, když osamotněli;

——

»za několik dní bude nám vystrojiti hostinu na počest
Ireninu.<<

Virginie oněměla.
vlv—

>>Musímeji přece uvésti v římskou společnost —
seznámiti

s mládeží

. . . .<<

»Nedalo by se to provésti jiným způsobem ?<<
»Těžko. Jisto jest, že Fabricius byl by hostinu vyp-„g.
strojil; nechci tedy prohřešiti se proti právům—pohostíňf
ství a dáti Ireně cítiti, že jí tu chybí otec.<<

»Julie, ale já tak odvykla těm světským slavnostem!
A ty sám jich také nemiluješ! A sám přece mnoho si
na tom zakládáš, že teď jedině v tvém domě zachová
vají se starodávné obyčeje římské v plné své pro
stotě

. . . .(<

»Ale, Virginie, vždyt i staří Římané časem hodo
vali, ovšem že ne s takovým šíleným přepychem jjako
teď. Miluji tě opravdu a zbožňuji tvoji skromnost dnes
tak řídkou, která zátiší volí místo zábavy a přísné
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ctnosti přednost dává před leskem. Ale ačkoliv jsi ve
svém prostém oděvu vždycky velice krásná, budeš se
musiti přece jen bohatěji nastrojiti. Otevřeme starou
pokladnici a vytáhneme iodinné klenoty a hostinu vy
stlojíme ve velikém Oecus Egyptius, který bývá po
celý rok zavřen <<
»Je to tedy nevyhnutelné?

. . . .<<
»Nevyhnutelné, moje drahá! Přeji si toho!<<
Co měla Virginie činiti? Vzdychla si . . . . a svolila!

Hlava IV.
Hostina.
Všechen dům Agrikolův byl vyzdoben jako o ně
jakém svátku. Válečné trofeje jeho předkův & ještě
větší počet trofeí jeho vlastních vystaveny byly dle
tehdejšího obyčeje ve vestibulu čili otevřené-m nádvoří
přede dveřmi, & jsouce teď co nejpečlivěji očistěny,
tisícerými svými záhyby lámaly paprsky sluneční.
V sloupoví kolem atria stojí otevřené skříně v podobě
chrámů vyřezané a v nich starožitné voskové masky
předkův, ozdobené svěžími věnci, jakoby se usmívaly
mezi větvemi rodokmenů, jež pojí je v náležitou po
sloupnost. Mosaiková podlaha & malby na stěnách opa
trně houbami nejmenšího prášku zbaveny a sloupy vy
leštěné žíněnými hadry lesknou se jako zrcadla.
_
Všude vládne čilý ruch a shon po posledních 'pĚí-é-fr'
pravách; největší však ruch vládne v kuchyni, jakožto
hlavním zdroji arciděl, jež za krátko mají vystoupiti.
Tam při velkém ohni, jenž praská & vybuchuje jako
živý, stojí mistr coquus (kuchař) ve svátečním úboru, a
patře v otvor ve klenutí, kterým uletovala vůně všeho
druhu, praví všecek nadšen, že bohům nikdy ani dým
obětí milejším býti nemohl. -Vedle pistor čili pekař vy
náší ze sousední jizby" nízké pšeničné chleby, lactam'us
ze sladkého těsta buduje pravé architektonické divy
a celý mrak otroků spolu s fartorem připravují po
krmy masité.
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Po desáté hodině denní (to jest právě o naší třetí)
vešel konsul do sálu, ve kterém měla se hostina odbý
vati. Všecko již bylo připraveno: tři okrouhlé stoly,
značně nižší stolů našich (z nichž prostřední zhotoven
jsa z celé tlouštky ohromného cedrového pně, napodo
boval lety svými pardalí kůži, kdežto ostatní dva menší
zrobeny byly ze vzácného stromu, citreus zvaného),
stály v řadě, každý podepřen jsa jednou toliko nohou
ze slonové kosti. Kolem nich stála půlkruhovitá zla
cená lože, zvaná sigma (každé pro dva hosty), ověšená
bohatým půrpurem, — na nich pak hedvábné podušky,
jež sloužily k tomu, aby se host o ně levým loktem
opíral, označovaly zároveň místo každého jednotlivého
hodovníka. Podél zdi nastaveny byly na stříbrných
kredencích celé hromady nejrozmanitějšího nádobí a
pohárů ze stříbra, zlata, křišťálu, jantaru, amethystu
a jiných drahých kamenů; mezi sloupy s jedné strany
ukryt byl kůr pro hudebníky, s druhé pak celá řada
mladých mouřenínů, nikoli ztoho ošklivého plemene
jako byl Manussa, ale pěkně rostlých a úhledného ze
vnějšku, jižto majíce v uších a na nohách veliké zlaté
obruče, měli velikými vějíři _z pávích per ochlazovati
rozehřaté hosty. Nebylo tu však ani pantomimův, ani
skokanův, ani šaškův, jelikož vznešený duch konsulův
p'ohrdal zábavami tohoto druhu.
Prohlédnuv si stoly kolem do kola, pochválil im“
kliniarchu i jeho podřízené, a obrátil zrak svůj v tu
stranu sálu, kde stával obyčejně Oltářík domácích bůžků
(penates) jeho rodu, který sem za podobných případů
ze sacram'a přinesen byl; — nebot jakkolivěk podobný
obyčej, aby hostina začala se obětí, vyšel již z užívání,
byla hostina pro Agrikolu vždycky ještě jakousi slav
ností, pravým obřadem náboženským. Pohlédnuv . . . .
zachvěl se hněvem, neboť staré hliněné sošky zmizely
se svých míst, kde nyní vznášely se květinové oblouky,
v jejichž středu zářilo jméno Irenino jako slunce, sesta—
veno jsouc z různobarevných světélek.
Agrikola z počátku mlčel, ale obličej jeho měl ta
kový výraz, že všichni otroci ustrnuli.
»Co jest to?<<— otázal se konečně.
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»Pane, my sami nevíme: “Penati byli očištěni, i po
háry k úlitbě čili libaci*) připraveny, a i kadidlo bylo
již zapáleno — vtom přišla paní se svými otrokyněmi
a nařídila Manussovi, aby bohy ty odtud vynesl a na
místě jich tyto květiny postavi1.<<
»Kde je Manussa? Okamžitě mi ho zavolejte!<<

»Pa....pane....já....<<

»Cos to učinil, bídníku?<<
»Pane

. . . . paní

. . . .<<

»Co paní?<<

»Já nebohý . . . . paní kázala
udělal....lal....a....<<

. . . . Manussa to

»Mluv; co ti paní nakázala?<<
»Paní říct, že oběd pro I . . . . Irenu . . . . že tedy

I....Irenětřeba....<<

»Třeba vynést oltář? To není možnél<<
»Ne . . . . ne oltář . . . . ale . . . . ubohý mouřenín,
neví, jak to paní řekla . . . .<<

»Tys jí asi nerozuměl, hanebníku. Ona ti jistě na
řídila, abys sošky květinami ozdobil a tys je zatím vy
nesl z trikliniale
»O, nikoli!

Paní sama . . . . sama vynést bo . . . .

bo....hy....<<

»Hned mně je sem přineseš: hostina bez obětí se
odbývati nemůže.<<
>>A pane
možné!

když

to

není

. . . .<<

»A proč?<<

»Proto . . . . že . . . . rozbiték

Agrikola opět upadl V mlčení, které bývá hroznějgři"
všelikých slov. Krvavá lítost nad ženou roždí'r'a'laf'ř'nu
srdce, leč důstojnost jeho mu nedovolovala, aby před
otroky proti ženě své horlil. Že však na něčem aneb
na někom hněv svůj vylíti si musil, stal se Manussa,
jsa mu nejblíže, nešťastnou obětí jeho hněvu.
»Ty jsi zničil sochy bohův mého domu a jsi tak
smělý, že dosud stojíš mi před očima? . . . . Oka
mžitě

. . . .<<

*) libatio .:: u starých Římanů při hodech oběť bohům při
nášená rozlitim trochu vína.
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»Ach, pane . . . . to já ne. . . . ne....
to paní!<<—
křičel plačtivě mouřenín.
»Mlč! Neukrývej se za její jméno, lháři! Hola,
liktoři, chopte se ho bezodkladně a utnčte mu ty svato

krádežné ruce, které dovolil si vztáhnouti na bohy, a
potom i hlavu, ze které beztoho jen ovčí vlna místo
rozumu vyrůstá

. . . . Pryč mně s očí!<<

Pod mouřenínem zachvěly se nohy, klesl na ko
lena a černá jeho pleť zbělela náhlou bledostí. Liktoři
vidouce, že pán nežertuje, chopili se ho a odvedli ho
do postranního dvora; ale tam jim Virginie zaskočila
cestu, a jako místo, kde soud Agrikolův vykonán býti
měl, ukázala jim své soukromé křídlo paláce.
Ukryta jsouc za záclonou, slyšela všecko a vrátivší
se nyní na půl mrtvá do svých komnat, dala se do
usedavého pláče.
Po chvíli ucítila objetí drobných rukou, objímají
cích její šíji a divně příjemný hlas, sladší hlasu Ritina,

zašeptal:
»Proč pláčeš, milá sestro ?q
»Ach, Domicillo, ty víš, že zřídlo mého zármutku
je stále jedno a totéž! Před oltářem penatův chtěl Agri

kola podle starého zvyku přiměti všecky hosty, aby
vykonali úlitbu a k bohům vznesli své modlitby; tomu
však já nechtěla vystaviti křesťanský náš kroužek, a
nevědouc si jiné rady, kázala jsem tajně zbořiti celý
oltář . . . . a teď . . . . strašné

»Nic strašného,

toho následky!

můj miláčku;

. . . .<<

je—liBůh s námi,

kdo proti nám? Ale víš.<<_ dodala, stírajíc jí slzy
s dětinskou péčí; — »ty stopy slz musíš si co nej
rychleji smýti, neboť když jsem přicházela, viděla jsem
v dolejším leupořadí hemžiti se plno hostí.<<
»Což je již tak pozdě?<< -— zvolala Virginie vcho

pivši se najednou. — »Agrikola bude jistě nespokojen,
že již tam nejsem Ach! kterak stanu před ním po tom,
co se stalo?<<

Domicilla neodpověděla; pokynula toliko služkám
(ordinatm'ces), aby dokončili úbor své paní. sama pak
s úsměvem v očích i na rtech působila na srdce Vir
giniino jak balsám útěchy.
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»Moje nejsladší,e*)

— pravila

tato

poslední;

——

»jaká to obět od vás, že jste chtěli tak laskavě,
milosrdně přijíti mně pomoci v mých starostech i v
jímání hostí, obzvláště dnes, kdy sami těšíte se z
chodu, který celé církvi tak nesmírně jest milý.<<
»Proto také oba strýcové s Janem zůstali a

tak
při
pří

my,

drahá Virginie, věř, s tou největší ochotou . . . .<<

»O, nikdy. nikdy nebyla bych na- vás žádala ta
kové oběti! Ale Agrikola přál si tu míti aspoň tvoji
tetu a Mauricia, když oba Klementově se vymluvili, že
se musí starati o svého vězně. Vy ovšem nechtěli-jste
se již něčím podobným vymlouvati, abyste neupadli
v podezření . . . . O, jak je mi vás líto! Zvláště Mau
ricia, který by zajisté raději hodiny ty trávil u nohou
apoštolových . . . . Z celého srdce a z celé své duše
prosím vás za odpuštění.“
»Co to? Opět slzy?<< — zvolala Domicilla vesele,
polibkem osušujíc víčka očí Virginiiných; ——
»věř nám,

říkáme-li ti, že býti ti nápomocnu jest nám věcí nej
milejší. A co se týče zármutku, máš ho mnohokrát více,
nebot my již po několik hodin těšili jsme se pohledem
na našeho svatého, a ty, ubohá, musila jsi se tu zatím
strojiti

. . . .<<

Rita za této rozmluvy stála trochu opodál, ale
vnitřní radost žárem tryskala ji z očí, a každé slovo
zdála se pohlcovati dříve, než vyšlo z úst mluvící
osoby; obyčejně bledé líce rozpáleny byly ted' jako
v horečce. Domicilla brzy postřelila toto její vzrušení
i přiskočila k ní.
»Dnes tedy přijel apoštol?<< — šeptnula

>>An0,moje drahá, dnes v poledne.<<

Rita.- i „,.-m;.

;;f

Rita se zachvěla.
»A požehnal

ti již?<<

»O, dlouho musila bych vyprávěti o jeho příjezdě
a přivítání, leč dnes na neštěstí nemám na to času.
Někdy jindy vypovím ti všecko . . . .<<

»Ach, pravda; připomínáš mi moji povinnosti<<
*) Dulcissimaznejsladší;

oblíbený to výraz prvních křesťanův.
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Přiskočila k otevřené skřínce & vyňavši z ní těžké
řetězy ze zlata a drahých kamenů, počala jimi ověšo
vati šíji Virginiinu.
»Toť pravé okovy pro mne“ ——
vzdychla

Domicilla se zasmála.
»Jací jsme my křesťané divní lidé!

tato.

Klenoty jsou

nám okovy a okovy jsou nám klenoty . . . . Ale, ale,<<—

dodala po chvíli blaženého zamyšlení; —-»dříve nežli
půjdem mezi hosty, musím vás zpraviti a zároveň po—
zvati vás, drahé sestry, na mši svatou, která slaviti se
bude u nás V sále Pudentově tuto noc před východem
slunce; vyprosili jí sobě věřící, kteří všickni touží. aby
Jana co nejdříve poznali a s ním zároveň účastni byli
oběti Páněl<<

Rita se opět změnila, & chtíc zakrytí známky zma—

tení, jala se Virginii horlivě vázati sandály.
»Vše již je hotovo, milá paní,<< — řekla po chvíli

a vyběhla, jako kdyby měla kdo ví jak na spěch.
Virginie neshlédnuvši se ani jednou v malém stří
brném zrcadélku, jež zdobilo skříňku podobnou našim
dnešním toaletním stolkům, a utlumivši v sobě poslední
vzdechnutí, s nuceným úsměvem na rtech nabídla rámě
jasné svojí přítelkyní a nastoupila cestu do komnat, ve
kterých byli hosté . . . .
»Budu-limoci,<< — zašeptala cestou — »přijdu časně
ráno s Ritou na mši svatou

. . . . Ale, Domicillo!<< . . . .

dodala a zastavila se.
»Co se stalo? Neboj se, má nejmilejšíl<<
»Hle, již jsme tak blízko hostům! . . . . Musím tě

varovati

a nemám k tomu odvahy . . . . Představ

si . . . . že se tu u nás setkáš.

. .<<

Domicilla mocně se začervenala.
»Já nevěděla nic o tom, ze ho Agrikola pozval —
jinak bych se nebyla osmělila vydati tě v šanc takovému
setkání . . . . nemýlím-li se, prvnímu po tvém těžkém
boji . . . . Důvěřují však v Boha, že Aurelian sám do
vede se zdržeti.<<

Mráček (ale jen chvilkový, přelétavý mráěek) za
temnil jasné čelo dívčino; hned
lvl potom vyjasnilo je ono
veliké, přejasné slunce, jež zari v nitru čistých duší.
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»Nestrachuj se, sestro, Pán pomůžea
»ó, jak krutý je můj los, má nejmilejší! Nejen že
sama žiji uprostřed samých hořkostí, ale já jimi napá
jím i těch, kteří se ke mně přibližují, a stávám se chtíc
nechtíc následkem takových okolností sobeckou.<<
Více již nemo'hla říci, neboť již vcházely do Exedry
(tolik jako naše shromažďovací síň), kde na kamenných
sedadlech, rozestavených podél stěn, odpočívalo již
mnoho vážených Římanův obojího pohlaví, oděných
vsynt/oesy, čili hodovní šat různé barvy, převahou pru
hovaný, očekávajíce netrpělivě ncpřítomnou mater fa
milias, paní domu.
Mezi nimi byl Luxurius, městský praefekt, Servilius
a Sulpicius; dále jich snoubenky Eufrosina a Theodora,
slavní básníci Juvenalis a Marcialis, historik Tacitus,
příbuzný a veliký velebitel Agrikoly, *) Plinius mladší,
učitel výmluvnosti Quintilianus, obratný učitel Klemen
tových synů, a konečně Damis, žák Apollonia z Tyany.
(Ten poslední byl proti všelikému obyčeji bos a voděvu
lněném.)

Virginie však jich neviděla, ačkoliv mechanicky
přijímala jejich poklony. Strnulě její zraky jediný jen
hledaly předmět, a když v mlze, kterou vzrušení její
bylo zakaleno, postřehla v dáli postavu Agrikolovu, za
smušilou jako mrak krupobitím hrozící, stanula na místě
jakoby přikována.
Zároveň i Domicilla sama s sebou bojovala, neboť
v protějších dveřích ukázal se konsul Aurelian, jenž
uprostřed tohoto tlumu okamžitě jí byl spatřil. Vybledlý
jeho obličej stáhl se okamžitě a on puzen jsa jakOusió
tajemnou silou, šel přímo k ní; ale na dva krokypjěů
ní se zastavil, nebot dívčina postava byla přioděna
takovou nadzemskou tvářností, že blízkostjejí vzbuzovala
mimovolně úctu i úzkost zároveň, jakoby to bylo něco
božského. Nepozorovaně poznamenala se svatým křížem
a zaujala místo své vedle ženy senatora Klementa,
Flavie Domicilly.
Agrikola přistoupil k Virginii.
*) Později jeho zeť.
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»Požádaljsemjiž jménem tvým šlechetných našich
hostí za laskavé prominutí, že jsi se svým příchodem
opozdila.<<

_

Hlas ten byl zdánlivě klidný, ale Virginie velice
dobře postřelila v něm ozvěnu vnitřní bouře, která
vířila v hlubinách jeho duše. Proto také, ač otevřela
ústa, nikdo její odpovědi nezaslechl.
Krušné půl hodiny uplynulo. Královna slavnosti,
Irena, nebyla dosud zde, a s ostatními hosty Agrikola
žádné rozmluvy nezačínal, nebot kromě lítosti nad
rozbitými bůžky, byl ještě roztrpčen prodlužováním
příchodu své příbuzné a tím tedy i oddalováním se za
početím hostiny. Virginie všecka bledá a s mokrými
stopami slz na lících, sotva že věděla, kde je. Aurelian,
který obyčejně celou společnost svými vtipy bavil, mlčel
ted nějak tvrdošíjně, z příčin každému z přítomných dobře
známých. Mauricius zaujat byl jedině tím, co se tím
časem dělo v domě jeho otce, a ani samotný praefekt
Luxurius nečastoval svých přátel jako obyčejně plytkými
žerty, neboť se mu již příliš stýskalo po hodech.
Agrikola poslal konečně pro Irenu a Lukrecii
otroka, jednoho z nuncii, jejichž povinností bylo plniti
mimo dům příkazy pánův — a když ani ten se nevra
cel, rozhodl se, _že déle čekati nebude, zavedl hosty do
Oecus Egyptius a vykazoval jim místa podle jich hod
nosti. Ale Aurelian nečekal. až na něho přijde řada,
nýbrž kvapně usedl si do'lože při prostředním stole,
zrovna proti Domicille. Této poslední nebylo to patrně
příliš milé, přece však krátká chvíle vnitřního sebrání
mysli uspokojila jí úplně.
Služební pacholíci bez odkladu zouvali ležícím san
dály a podaly jim ve stříbrných džbánech vody, a jak
mile tito umyli si ruce, hned jiní otroci pod dozorem
structora, jemuž starati se bylo o okrasu stolův, opa
trně postavili před každým první jídla, čili tak zvané
gustatio.
Začala se tedy hostina na velikou radost přepja
tých Epikurejčíků, kterých v tomto římském shromá
ždění nechybělo. Jediný toliko Damis, řídě se svým
mistrem Apolloniem, ničeho kromě zelenin jísti nechtěl
a se zdánlivou či snad opravdovou lhostejnosti díval
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se na bronzového oslíka; který stoje uprostřed obrov
ského tácu, želvovinou vyklá-daného, nesl na obou bo
cích stříbrné košíky, plné bílých i černých slivek.
U jeho nohou pekly se na rožních taktéž stříbrných
klobásky všeho druhu na uhlí ze syrských slivek a
z červených zrn granátových. A kolem toho nalézaly
se nejchutnější zákusky, jež měly ještě přiostřiti chut,
jako: slimáci, řetkvičky, chřest, oblíbený ze starověku
k vejcím atd., a všecko to rozestaveno bylo v nádher
ných mísách. Zatím, co si každý z hodovníků vybíral,
co by mu nejlépe chutnalo, roznášeny byly ustřice a
mulsum (nápoj z medu a vinného moštu).
Konečně ozvali se hudebníci: to bylo zároveň zna
mením pro otroky, aby sklidili promulsum čili gustatio,
což oni také učinili, utírajíce stoly lněnými utěrkami,
neboťna stolech těch nebylo ubrusův, a jenom ubrousky
(mappae) ležely před hosty. Z těch někteří pro zábavu,
jak to bylo zvykem, vyhazovali pecky z ovoce nahoru,
hádajíce podle toho, trefili-li se do stropu čili nic, na
šťastný či nepříznivý průběh hostiny. Leč dva bratři, _
Luxurius a Aurelian, nebrali účasti na této zábavě:
první z nich byl příliš zaujat svojí mísou a druhý
stále neúprosným zrakem upřeně pronásledoval proti
němu sedícící sousedku, která však nikterak si toho
nevšímala, jsouc zabrána v rozhovor se svými přítel
kyněmi Eufrosinou a Theodorou; — bystrému však
pozorovateli nebylo by ušlo, že nenucenost, s jakou se
svými přítelkyněmi rozmlouvala, nebyla bez boje, ale
že byla ovocem jakési vyšší milosti a pomoci.
Zatím se již vsále setmělo. Na znamení Virginií
dané zazářilojiskrným světlem plno lamp visících' budto
u stropu, nebo v rozestavených mezi sloupy _nabron—
zových svícnech překrásné práce. Zároveň spatřen
minister vini (: správce vína), ověnčený zelení, za
nímž kráčeli hošíci s kamennými amforami (nádobami),
jejichž barvu plíseň dávno již byla vyleptala. — »Ha!
Opimianusl<< ——zvolalo

radostně

několik

znalců

ze

středu společnosti; — »hned podle podoby nádob možno
poznati, že je to on — ten převelebný veteran našich
vín — a k tomu ještě Falernenčík — není-liž pravda,
Julie?<<
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»Tak jest<<—(odpověděl Agrikola ukazuje při tom

na tabulky, jež visely na hrdle nádob, majíce staro
žitný nápis L. Opimz'o Cos); — »druhé století již za
nedlouho uběhne od těch dob, co svobodní obyvatelé
republiky římské nápoj tento stáčeli do svých sklepů —
za ten čas . . . . ale dosti o tom . . . . děti, plňte svoji

povinnosta. — dodal obrácen jsa k pacholatům, jež oka
mžitě vytáhnuvše z amfor zasádrované korky, jala se
přelívati víno stříbrnými síty, sněhu plnými, do veli
kých vyřezávaných kráterů, aby je tam míchala s ledo
vitou vodou. co zatím jiní otroci stavěli na kredence
ozdobná, bronzová caldaria (prapradědy to našich
samovarů) pro ony hosty, kteří by snad chtěli píti víno
horké.
Tu oči všech obrátily se na Agrikolu: ten povstal,
kázal sobě přinésti nízký zlatý pohár, jakého se obyčejně
užívalo při obětech a který ještě pamatoval první pun
skou válku, & ohromiv Virginii bleskem svých očí, pro
mluvil tato slova:
»Podle dávných zvyků našich otců měli bychom
ted' zasvětiti večeři slavnou úlitbou na počest bohům,
jmenovitě penatům a lárům, ochráncům mé rodiny. Než
nešťastnou náhodou (tu se mu hlas změnil) byl právě
před hodinou oltář jejich rozbit a na jeho místě vznáší
se ted' květinový oblouk se jménem dcery posledního
Fabricia, jejíž návrat do Říma právě dnes přišli jsme
oslaviti. I zdá se, že bychom první tento pohár vypití
měli na její zdar jakož i na počest slavného toho rodu,
jenž vlasti tolik služeb obětoval & jemuž ona náleží . . . .
Leč divnou náhodou, či snad divným řízením nepřízni
vých bohů, rozhněvaných zničením jich obrazů, nedo
stává se nám dosud její přítomnosti. Aby však hostina
tak hluše nezačala, dovolím si, moji přátelé, píti na
slávu, velikost, jednotu a štěstí naší společné matky,
jež nás všecky krmí a celému světu vládne: na slávu
naší nesmrtelné Romy! V jejím jméně jsou čtyři pí
smeny — nalej mně tedy čtyři cyat/Ly, Leonide!<<

Hošík čtyřikrát nabral zlatou vařečkou v kráteru
a konsul zdvihaje slavně pohár až po okraj plný:
»Bene patriaeh (: Na zdar vlasti) — zvolal avy
prázdnil jej až na dno.
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»Bene patriael<< — opakovali všickni vyprazdňu
jícc poháry, zatím co hudba živě udeřila V trouby a
a kotle.
' »Ach, anol<< — pravil

Mauricius

sám k sobě;

—

»setrvej a žij v dobru, milý Římě, ale v jiném, nežli
dosavad žiješ, v dobru, jehož základem je pravda a
Bůh, Kristus a kříž, a tehdy zajisté staneš se nepřemo
žitelným

!<<

Přinesena první jídla hostiny, která se vlastně teď
teprve začínala. Ale jakého zklamání doznal Luxurius
a podobní labužníci, když stůl prostřen tak prostě, ba
chudě: bylyt to jen medové plásty se salátem, hrachem
a drobnými rybkami (lacertaini) & k tomu ke všemu
ještě starosvětský pšeničný pokrm, puls zvaný, který
po dlouhou dobu byl hlavním pokrmem Římanůva
»To jsme u Cincinata

na hostině?<< — otázal se

pra'efekt s tajenou nechutí.
»Kéž by tomu tak bylol<<— odvětil Agrikola roz

marně, pohlížeje při tom na Tacita, jenž porozuměl této
obratné odpovědi a velice si ji chválil.
Leč krátce na to sňal structor s repositoria čili
dolejšího podnosu mísy, které pnuly se do výše jako
nějaké lešení, a odhalil jiná jídla, jichž bylo hojně a
také již i vybranější, nikoli však s tím bezuzdným pře
pychem, jak to tehdy při hostinách bývalo zvykem.
Když pak konečně scissorové (: kraječi) za zvuků
flétny rozkrajovali dle taktu drůbež .a ryby, nastal na
jednou mezi otroky ruch. Jedna z purpurových, zlatem
vyšívaných záclon, které byly na dveřích, se zvolna
rozhrnula a v ní objevila se bílá postava . . . .
Zjev tento stanul tiše a vážně. jako nějaký přelud
s Olympu: & tím se také větší části hodovníkův—býti
zdál . . . . Vstávali se svých míst a tichý šum ro/zlehl
se sálem . . . . Zjev postoupil blíže . . . .

Byla to Irena.
Všecka v běli a sama bělejší alabastru, oblečena
byla vtenké byssové šaty, jež zahalovaly ji jako oblak
a vznešeně vlekly se za ní po podlaze. Nad krásným
čelem splétaly se vavřínové větévky, z nichž vyhlížel tu
i tam na půl ukrytý smaragd; kolem jedné ruky ovíjel
se zlatý had s rubínovýma očima, znak to moudrosti
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a zamilovaná ozdoba tehdejších žen, a sandály, svá
zány řemínky ze sněhobílé babylonské kůžičky, zdobily
drobnou nožku klassické podoby.
Za ní kráčela Lukrecie mnohem bohatěji oblečená
fialovým purpurem, zlatohlavem & bohatým vyšíváním.
Kroj šatu toho byl neobyčejný, cosi východního; vlasy
úplně schovány byly pod čepečkem z ryzího zlata,
jenž ověnčen byl čelenkou z předrahých perel. Drahé
kameny, jejichž cenu těžko bylo odhadnouti, leskly se
na ní od hlavy až k patě; mezi všemi pak přede
vším jeden veliký diamant, plášt spínající, paprsky vy
sílal na všecky strany.
Lehce možno si domysliti, jak mocně působilo ob
jevení se těchto dvou osob na celou společnost.
Martialis nespouštěje s Ireny snivých očí svých,
zvolal, zaklínaje se, na Juvenala, to že Apollo jednu
ze svých zpěvných sester s Parnassu seslal. Damis za
mručel: >>Čarodějka<<,ba i Luxurius na chvíli odvrátil
otylých svých očí od masem naplněných mis, aby se na
ní také podíval.
'
Leč nikdo nezdál se býti tolik vzrušen jako konsul
Aurelian, který podivením všecek pobledl. Kdo by však
byl sledoval jeho zraky, byl by poznal, že předmětem
jich nebyla mladá Irena, ale společnice její Lukrecie.
Oslnila snad konsula spanilost její postavy? Či
snad onen velký diamant _na prsou? Nebo snad ono
černé obočí, jež hrozně se svraštělo? — Nevíme. Dosti
na tom, že pozdvihl se na půl se svého lože, ano že
na chvíli i na Domicillu zapomněl.
Lukrecie přeletěvši rychle zrakem svým celou spo
lečnost, učinila si ihned o ní svůj úsudek, leč nikdo
nebyl sto, aby vypozoroval nejmenší změny ve hře
její fysiognomie. Aurelian maje otevřená ústa hned
z počátku stopoval všecky její pohyhy, tak jakoby chtěl
něco promluviti, čekaje jen na její pokynutí. Vida však,
že odbývá jej lhostejným kývnutím hlavy pokrčil lehce
rameny a obrátil se k Ireně.
Tuto poslední Agrikola, omluviv předem její opo
zdění, představil celé společnosti a posadil vedle Do
micilly. To spozorovav Martialis, pravil: »Nedobře činíš,
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konsule! Což nevíš, jaký z toho vzniká na obloze žár,
sejde-li se náhodou hvězda s hvězdou ?<<

Byla to narážka na slávu krásy, jíž obě, Domicilla
i Irena, požívaly: první všeobecněuznána byla za první
krásku Říma, druhá zas nazvána v Athenách sluncem
Hellady.
Aurelian, chopiv se spěšné této příležitosti, pravil:
»Nemáme se proč strachovati! Nebezpečí vzniká
toliko z rovnosti sil; jaký však boj může nastati, na
razí-li meteor na planetu?<<
Mluvil schválně tiše, leč přece jen tak hlasitě, aby
ho obě slyšely, při čemž upřel na Irenu pohled plný
nuceného zbožňování. Domicilla hledíc na to, musila se
nemálo přemáhati, aby nepropukla ve smích.

Zatím Agrikola seznámil mladou svoji příbuznou
s každým hostem zvlášť, a napřed s její sousedkou:
pohlédly na sebe a zdály se býti navzájem spokojeny
tímto prvním seznámením, neboť Domicilla s upřímným
srdcem ruku jí podala & Irena stiskla ji taktéž s pravou
upřímností. Hned od tohoto prvního okamžiku vyvinul
se mezi nimi jakýsi poměr vzájemného porozumění
a pomoci.

»Hle, tot caesarla — řekl Agrikola ukazuje na
Mauricia.
»To není jen tak ledajaký titul !<<——
podotkl Aurelian

s úsměvem, obrácen jsa k Ireně. —E»Žet, clarissima,
podivné musí býti pocity takového člověka, který ví, že,
ačkoli dnes patří k tomu velikému tlumu jako my, zítra
již nebude znáti pod sluncem nikoho vyššího nad sebe,
a'z prostého smrtelníka vzroste na boha? . . . .<<. __„7
»Proč?<< — odvětil

Mauricius,

nikoli

.všal__<__.s;lgýnou

dětinnou živostí jako jindy, ale s klidem a vážností,
patrně s jistým trudem nabytou. — »Jestliže mne teď
charakter nepovznese nad všednost, pak mne diadém
nepovýší, ba spíše poníží, nebot všednost osoby tím
ostřeji odráží se od vznešenosti postavení, jež moc
caesarova sebou nese, tak jako krásný šat hyzdí a ni
koli zdobí toho, kdo je od narození hrbatým.<<
»Ale krásného činí ještě krásnějším,<< — dodala
Irena se spanilomyslným úsměvem. — »A čím více on
jím pohrdá, tím lépe mu sluší.“
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Něžná tato pochvala nebyla však Aurelianovi po
chuti. Mauricius se uklonil, ale další rozmluvu přetrhl.
V tom přinášena nová jídla : obrovský divoký kanec
z Umbrie, po jehož bocích leželo více než deset selátek,
výtečně připravených ze sladkého těsta; na jeho klech
visely palmové košíky s datlemi a fíky. Večeře stávala
se živější k nemalé lítosti Virginie, která stále víca více
se strachovala, aby veselí nedostoupilo hranic svévole —
(a to tím spíše, že Luxurius dle zvykův a práv, která při
takových hostinách panovala, nutil své sousedy, aby
jedním douškem vyprazdňovali ohromné poháry, tre
staje podobnou exekucí ty, jimž se to nebylo podařilo).
Agrikolův obličej se naopak stále více jvyjasňoval, vida,
kterak Irena všechny nadchla.
Vedeny byly různé hovory přiměřeně osobám, leč
nikoli vždycky takové, po kterých bychom toužili.
Mezi staršími měla první slovo Lukrecie, přivádějíc
je v podiv bystrostí svých myšlenek a pozorování, vše
strannosti vědy a uhlazeností mluvy. S každým hovo
řila jinak, přiměřeně jeho uzpůsobení. S Damisem pu—
stila se řecky ve filosofickou rozpravu a pilně vyptávala
se na Apollonia, jehož císař dosud nebyl soudil; s bás
níky zase byla všecka u vytržení nad Eneidou, citujíc
nejčistší latinou úryvky z jejího autora a z Lukana;
s Tacitem činila dovedně poznámky o ústrojí říše, sPli
niem uvažovala o přírodní historii a s Flaviou Domi
cillou, ženou senatorovou, tak se zahloubala v morální
názory o výchově, že se zdálo, jakoby její mysl jedině
tomu žila; chvilkami opět obracela se žertovné ik ml'á
deži, jíž kralovaly Domicilla a Irena.
Nadarmo strachoval se Martialis, když radil, by
obě ty krásky neseděly vedle sebe, že by mohla jedna
druhou zastíniti, nebot každá z nich byla tak zvláštního
druhu, že si netoliko neškodily, ale že jedna druhé
k lepšímu vyniknutí napomáhala. Z křesťanské “dívky
dýchala jen samá vážnost a samá sladkost ——
z pohanky
zase jen samý život -— samý žár

——
samé kouzlo.

Domicilla snažila se patrně při každé příležitosti,
aby sebe zastínila a až druhé místo zaujímala, mísíc se
do rozmluvy jenom tehdy, když ukázala se potřeba
změniti nebezpečný její tok, anebo když chtěla sou
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sedce svojí pomoci, byla-li tato nemírnou chválou a ve
lebením svých sousedův přiváděna do rozpakův.
Irena taktéž mnoho nemluvila; ale každéjejí slovo
jenom ohně přidávalo vtipům ostatních a pokaždé nový
obzor myšlenek otevíralo — a každý dojem i v sebe
lehčím odstínu zračil se okamžitě na něžných rysech
její tváře; ——
opravdu
zlující.

Irena

toho večera byla okou

_

Proto také Aurelian přesvědčiv se že nepřeháněla
sláva, která z Řecka sem o jejím půvabu po moři při
plula, jedině jí jen zdál se býti zaujat, zapomínaje na
Domicillu k veliké její radosti. Právě dokazoval Ireně
se zápalem, že v Římě všecko jest lepší než v Athenách,
čemuž ona vesele odporovala, ačkoli v zásadě sama.
srdcem i duší uznávala přednost své vlasti, když Lu
krecie, berouc si to za záminku, aby se mohla vmísiti
v jejich rozhovor, zvolala:
»Jak vidím, haní šlechetný konsul i naše ovoce,
ačkoliv ono blíže je slunci než ovoce vaše, jsouc blíže
k východu. Já však tvrdím směle, že athenským fíkům

nevyrovnají
našima očima.se<<ani tyto obrovské fíky, jež tu leží před
»Ochutnej jich, prosím, a vlastní chut tebe lépe pře
svědčí, nežli moje sl)va<<,odpověděl Aurelian s úsměvem.
A po tom právě Lukrecie toužila. Sáhla po ovoci
velikým listem ovinutém a rozkrojila je zvolna, co zatím

rozmluva dále se vedla. Aurelianovi však vtipkování
nikterak nepřekáželo, aby s pozorností sledoval její
pohyby. Pozoroval, kterak jakoby nevědomky rozepjala
plášť a ostrým koncem jehlice, do níž veliký briliant
byl zasazen, nepozorovaně rýti počala po fíkovém listugřiš'.
To trvalo několik okamžiků . . . . Také i sp'or'ó ovoce
dále trval. Konečně zvolala Lukrecie se žertovným roz
horlením :
»Kterak jen můžete tvrditi, že ovoce toto lepší je
řeckého? Požila jsem trpělivě jedné poloviny, druhé
chci pak užití k tvému přesvědčení, konsule. Však jsi
také býval v Helladě? . . L, Hle, teď já odvolávám se
na tvůj soud tak, jako tys učinil před chvílí: okus
a posuďl<< —-To řkouc, podala mu na listě čtvrtku fíku —

a vesele očekávala konce.

\
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Aurelian zbraně neodložil. Pohlédnuv na list, viděl,
že je celý popíchaný; na něm pak zkrácenými značkami,
stenografickým podobnými, napsáno bylo co následuje:
»Dnes koncem třetí noční vigilie pod obloukem Ti
tovým.<<

Na tom měl dosti.

Smačkal zvláštní tento lístek.

hodil jej pod stůl a doznal, že v Athenách lepší bývají
fíky než v Římě.
V tom nastal hluk u vedlejšího stolu. Martialis

vyprávěl:
»Budete-li pak tomu věřiti, Quiriti? Jistý náš bratr
po loutně a Pegasu nakoupil si v Římě verše & dekla
muje je jako vlastnila
A když to všechny pobouřilo, dodal:
»Zbytečně se rozčilujete: _ což nejsou verše jeho,
když si je koupil?<<

Všickni se rozesmáli. Ale obočí Tacitovo se svra
štělo . . . . Hledě na Agrikolu pravil:
»V Římě možno za peníze dostati všecko . . ..
všecko . . . . kromě svědomía
>>Ataké možno vtom velikém vivariu celého světa
všecko viděti“ —-dodal Damis. — »Nedávno vyprávěl
mi mistr můj Apollonius z Tyany, že přijel do Říma,
aby se přesvědčil, ku kterému druhu zvířat počítá se
tyranl<<

»Tišeji<<-- šeptnul nesmělý Plinius mladší.
Ale Tacitus ho zaslechl.
xNenakazuj nám, abychom mlčeli, příteli. Alespoň
pod tímto hostinným krovem můžeme dnes svobodně
užívati svého štěstí: můžeme mysliti, co chceme, a mlu
viti, co myslíme.<<

»A psáti, co cítíme“ — dokončil Agrikola a na
kloniv se k Tacitovi, řekl: — »brzy-li nás potěšíš novou
knihou svých Annales ?<<
»Vždyt on není historikem, nýbrž dramaturgem<< -—
zvolal Quintilianus rhetor. — »Kdo s takovou intuicí
umí mezi sběhnuvšími se událostmi uchopiti historickou
Psyche a pérem svým ji obroditi, ten zajisté velikou

epopeji národu jako daň přinášík
»Co to mluvíš! Běda tomu, kdo historii tvoří! . . . .<<

usmál se Martialis.

/
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Tu Irena pozdvihla svůj Zrak z pod hustých řas
na Mauricia:
»Caesar tvoří historik ——
pravila zvolna.
»Nikdo nemůže tvořiti, lečjen obrozovati<< — odvětil
_Mauricius; '— »a děje obroditi dovede veliký historik:

jest báseň krásnější skutečnosti a drama větší činu ná
roda? Tot krvavé drama, které se neustále otáčí: Ta
citus uchopil lidstvo v té válce v půli jako athlet na
areně &povalil je před námi, by z něho dobyl pravdyl<<
»Zajisté — “božský — historie tot soudce, který

mě'í Spravedlivá — odpověděl Tacitus.
»Ba spíše lékař, který analysuje mrtvolu<<—_dodal

Juvenalis. Na to mladý caesar zdvihl se spurpurového
lože:
»Národové jsou nesmrtelní !<<— zvolal.
»Nikoli však ti, kteří samovraždou končí<<— od

větil hluše Tacitus. — »Rány se vyléčí, ale hniloba ne
oživne. Kde správa úřadů loupeží, kde boje jsou zába
vou aděje domácí i za' úplného klidu jsou strašné; kde
důstojenství domoci se možno jako lupu, kde ze sluhy
podplacením státi se může pán a z propuštěnce patron,
kde šlechetní pro ctnost jsou utracováni, & ten, kdo
nepřítele nemá, přátelskou rukou hyne: tam s jistotou
na základě logiky vidí historik, že jedině náhrobní ká
men vlasti se připravuje! Historie nezakládá se na
citech, ale na neúprosném, praktickém rozumu.<<*)
Při těch slovech bledé čelo Tacitovo potemnělo a
zavěsil se na něm černý smutek — takměř zoufalství.
Ale z oka Mauriciova vylétla střela jasnější prvé:

„o moudrý Tacite; tvůj přítel Pliniuspechf'dě
ztepe slovy svého velikého jmenovee, jehož jest synov
cem: zda-li nás nepoučují knihy jeho o přírodě, že
v podstatě nic nehyne? Ano že i každý rozklad obsa
huje v sobě zárodek příštího znovuzrození? — A jestliže
hmota sama sebou je mrtva, následkem čehož životem
musí býti řízena, může-ližco v duši zahynouti? Může—liž
v hroudě zemské býti kniha fysických zákonů, jež by
v sobě neměla ani slabiky zákonů duševních?<<
*) Tacitus, .lib. I.
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»Ovšem, jdou národové hynouce, aby byly pod
kladem

života

jiným

V přeměně dějin<< — zamručel

hořce Juvenalis; — »a hle, sám Tacitus nám prstem
ukazuje, odkud věje vítr, jenž přináší novou setbu .
ukazuje nám to ve svém díle: Germania.<<
»Plinius starší<< — ozval se jeho synovec — »před

pověděl již dlouho napřed výbuch Vesuvu, který přinesl
mu smrt, a to podle zemětřesení na jeho úpatí — ačkoli
v Pompeji edil Pansa se tomu smál. Podobně i teď
ukazují se historická znamení . . . kdo vidíš — rozuměj !<<
»Zde otevřelo se řečnické pole<<— zasmál se Mar
tialis _vucho Damisovi; — »skromný Plinius opatrně

jako ptáčník honí se za slávou. Ale sláva, tot příliš
pichavá, obyčejně až posmrtná družka — a proto já,
mám-li se s ní setkati až za hrobem, nespěchám, abych
se s ní přivítal. <<

Zatím mladý Mauricius Vespasianus vyměnili s Ta
citem své pohledy, které se křižovaly jako bol s nadějí:
»Jenom strom, který nemá mízy, zahyne<<— řekl
pevně; — »Řím nikdy nezhyne, nebot Řím má Ideu!<<
Však piopověděl to Tacitus zasmušile — sám pak
spíše k sobě, nežli k hodovníkům pronesl:
»Bohové málo dbají o naše dobro, ale na trestání
jsou

bdělí.<<
»Z pravdivých

rukou božích . . . . i trest léčí<<—

zašeptala Virginie.
Toho však Mauricius nezaslechl; — s mládene
ckým pak zápalem pokračoval:
»Jestliže někdy půlnoční mraky nad námi se sne
sou, bude to jen přelétavá sprcha, jež spláchne všecko
to smetí a zúrodní vyměněnou Romu.<<
Na chvíli zavládlo ticho mezi přítomnými.

Po té pozdvihl se Agrikola na půl opíraje se oopě
radlo podoby sigma a vztáhnuv k mládenečkovi ruku,
jakoby chtěl žehnati:
»At žije caesar!<<_ pravil změněným hlasem. Potom
obrátil se obličejem ke Quintilianovi:
»A čest budiž jeho mistru<< — dodal.

Ale Quintilian odpověděl:
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»Já nejsem jeho mistrem. Učitel jenom ušlechťuje
a vzdělává, ale kolébka vychovává: Prvotní vychování
člověka utváří a člověkem činí. Starý Řím jen na ro
dině se zakládá: základem ústrojí říše je — rodina;
základem vychování — vychování rodinné a pravou
vychovatelkou — matka!a*)
Po těch slovech uklonil se hlavou před Flavií Do
micillou. A všickni následovali jeho příkladu.
Hostina blížila se ku konci. Po třetích jidlech za
metlitriklináři podlahu palmovými listy, posypali ji ša
fránem a přinesli zákusky: ovoce syrové i smažené, pečivo
nejrozmanitějších tvarů, mezi nímž vynikaly slavné cru—
stinae, pečené s medem asi jako náš perník. Hosté po
čali se domáhati volby tak zvaného »krále hostiny<<
rect conviviž, který měl říditi řadu přípitků a pohárů,
a žádali kostek, by losem se rozhodla. Ale Agrikola,
který hry té, zákonem stíhané, ani doma neměl, dal
znamení otrokům, kteříž mu bez prodlení přinesli
krásnou lyru z ryzího zlata, již on uchopiv, otázal se:
»Quirité a přátelé! Kterak to nazvete, že jsem

proti panujícímu obyčeji k vašemu obveselení nenajal
ani comoeda, ani placeného zpěváka, jsa toho přesvěd
čení, že pro společnost, v jejímž středu je tolik slavných
básníků, bylo by to pravou potupou? Jedině o lyru
jsem se postaral, a to o tutéž, které, jak se mi zdá,
užito bylo při zábavách Maecenou pořádaných, aby
znovu ožila ve vašich rukou. Kdo první dotknete se
jejich strun ?<<— Tu zvolna ohlédl se kolem sebe.

Okamžitě jednohlasně přisouzena mladé bohyni
toho dne, která již od svého mládí známa byla,ižé ob
dařena jest darem poesie.
Irena pobledla lehounce, když čarodějský ten ná
stroj pocítila ve svých rukou — jejím dotknutím roze
zvučely se struny & všickni znalci poznali hned, že to
bylo dotknutí mistrovské. Ticho rozhostilo se všude . . . .
věštkyně upřela zrak svůj v prázdný prostor, hledajíc
myšlenku, ale složivši po Chvíli obě své bělounké ruce
*) Quint. álnstitutiones'-

lil). I.
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na lyru -—udeřila v netrpělivý akkord a odstrčila ji
od sebe:
»Nejsem k tomu naladěna . . . . Necht' začne někdo

jiný.“ — Sklamání bylo všeobecné. Po nějaké chvíli
uchopil se lyry Juvenalis a začal:
Ne! v Římě na nic se nezdám nikomu!
Neumím klamat . . . .

Po té strhaným již trochu hlasem přezpíval, či
spíše předeklamoval svoji vlastní satyru »O starostech
Říma<<,jíž chtěl si získati přízně Agrikoly, známého to
černohlída.
Po něm pak Martialis zaimprovisoval epigram, ve
lice zručný i co do tvaru i co do slov, jenž však obsa
hem svým byl věrným obrazem zkaženého vkusu asto
letí, které tohoto pěvce vychovalo. V jeho očích a za
nícených lících nebylo viděti onoho čistého zápalu,
jehož zdrojem je nadšení, nýbrž jenom neduživou po
dráždčnost otupené fantasie, kochající se v uhlazenosti
formy a vnějších zvuků, která však ani krůčkem nedo

vede se pohybovati vduševních krajích. Epigram jeho
přecpán byl všemi bůžky olympskýnii a obracel se
přímo k Ireninu půvabu.
“
Když skončil a odměněn byl potleskem, chopil se
lyry Damis, který, ač byl filosofem, nepohrdal krásným
uměním. Jeho zpěv byl jaksi příliš slavný, vznešený,
leč i těžko pochopitelný — ale fantasie jeho nadutými
metaforami a nikoli vždycky štastnými antithesemi ne
rovným klusem přebíhala každou chvíli do zbožňování
athenské Safo, jež tu před ním seděla.
Konečně povstal Aurelian a pohlédnuv tklivě na
Irenu, začal za všeobecně napjaté pozornosti asi takto:

Z východních krajin zasvitla hvězda\. . .
. . . Paprsek vrhla na orla Romy
A do starého vlčice hnízda
Začarované přinesla hromy.
Kouzlem své krásy zvábila všechny,
Květ z dálných krajů přinesla v vesnu,
Proto, když věštců konat chci práci,
Nechť na mých strunách Její zní chvála!
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A necht ty struny medovým zvukem
Zavzní o sladké vůni mladosti,
O té bohyni, jež vděky dává
A lásky jméno ve srdci nosí.
Neb bez ní čím že na světě štěstí?
ím diadémy, vavříny, palmy,
Jestliže ona do nich nevplete
Kvítí úsměvův dívčiny milé?
Leč běda tomu, kdo snad ji ztratil!
Běda, kdo sobě žerty z ní tropí,
Nebt ona potom mstou všecka dýšíc
Smrtelným jedem střely napájí.
A těmi bodá, a těmi raní,
Až syn Veneřin v kata se mění,
Těše se více nežli tyrani
Trápením toho, který ji zradil.
Po celou tu dobu, co zpíval, hleděl Aurelian na
Ircnu jako na duhu —-při dvou posledních slokách
obrátil pak najednou zamračený svůj obličej k Domi—
cille a div jí svým zrakem plným blesků neprobodl.
Byla to hrozná střela, ale chybila se cíle a odrazila se
od dívky jako pila od ;ocele, nebot duše její byla tak
zabrána v rozmluvu s Nejmilejším mezi nejmilejšími,
že nejen nepozorovala strašného onoho pohledu, ale
ani písně jeho neslyšela.
Jiný však dojem učinila píseň ta na krásku vedle
ní sedící: s pohrdavým zalíbením naslouchala Irena
pochlebenství poesie — zároveň však zpěvné její ucho
lapalo její zvuky, jimiž se duše její stále více opojovala,
až konečně unesena jsouc na křídlech zápalu, *plna?

nadšení počala zpívati:

if“

Proč, poeti, vaše lyra,
Tak vznešená a šlechetná,
Která nikdy neumírá,
Mládím lidu jsouc živena,
Dnes pod ruky vaší stlskem
Velebí jen zemské vděky?
(). ne o krásném, ale o kráse
Zavzni ty má orlí tvůrkyně!

- Neboť před konečným zdaliž poklekne
Ta, kterou duch tvůj bezmeznou činí?
5
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Výše, výše spěti třeba,
Nade hvězdy a nad slunce,
Nad zemi i nad nebesa,
Kams daleko, v svět bez konce!
Všechen počet v Jedno běží,
Každý paprsk má ohnisko . . . .
Postřehne-li mysl věštčí
Jakéhos tu zjevu krásy,
Bud' v souladu tvarů těla,
Buď v souladu barev, tonů,
Hned se vzchopí — a zamíří
Letem čilým k trůnu trůnů,
_Tam, kde Božstvo ono tajné,
Původ lásky i nadšení,
Věčně krásou ozdobené,
Zírá sem na zemské stíny,
Samo sebe tam rozlévá,
Vlastní obraz stále kreslí,
V sebe všechno přiodívá,
Sebou všechno obejímá,
Od kaménku do člověka
Svojí myslí obestírá,

——

A v té mysli sám se zhlíží,

Buď výrazně, buď zdaleka,

Tak že všecko po Něm touží,
Tak že všecko život čerpá
Z toho jasu věčné záře:
Jenž miluje, ví a může,
A kraluje Sám ve světě.
tam. tam na klíně jeho
Lyra moje at vyzvučí,
Neboť On sám písně hoden —
K němu srdce z tísně zemské
Rve se stále, hladové jsouc,
Lačníc, ssaje jeho chválu,
íznivo jsouc krásu pije,
Chladem hynouc v žár se stá-pí,
Odpočívá — a užívá —
Tak miluje — ach! tak žije!

Jako obr náhle roste,
Mládne v jeho vesně zlaté,
Statisícem hlasů zvučí,
Statisícem strun mu pěje,
A tak všechno ví a vidí,
Ve vše věří, ve vše doufá,
Všeliký kal oškliví si,
Vše, co velké, láskou stihá,
Ze konečně planouc žárem

Jako jiskra do ohniska

99

Opojeno, láskou dýšíc,
Nadšením se chvějíc čistým,
Vniká v zářivé to Jedno,
Ve skutečnost ideálu ! ! . . .

Utichla náhle a plna citů— ztrnula . . . . Po celou
tu dobu, co zpívala, bledla stále víc a více tou měrou.
jakou vzrůstal proud nadšení, až konečně stanula [bez
sebe, jsouc všecka vyměněna a zahalena jakousi bělost
nou září, která tu chvíli učinila pohanku podobnou
andělům. S polootevřenými ústy zdála se ještě naslou
chati posledním zvukům svého hlasu, které umíraly ve
vzduchu, když se v tom celý dešt květů a vůně sesypal
se stropu na všecky přítomné, a poetku pokryl růžemi
od nohou až k hlavě.
Velice rozmanité byly dojmy, které vyvolala její
píseň v posluchačích, přiměřený jsouce jejich uzpůso
bení — ale všickni cítili se býti hluboce dojati, ačkoli
někteří z nich nebyli s to, aby vysvětlili si příčinu tohoto
vzrušení.
Mezi přítomnými křesťany zavládly však dojmy
druhujiného. Nejedná Slza tiše skanula. provázena pro
sebnou modlitbou, a nejedno vzdechnutí postěžovalo si
Pánu, že osoba takovými dary obdařená nežije pravou
vírou. Obzvláště dvě panenská srdce zachvěla se, sly
šíce, kterak se ono Krásno Nestvořené pohance dá
tušiti: Mauricius a Domicilla pohlédli na sebe a potom
na Irenu s výrazem té lásky, která časem vytryskuje
jako odlesk pravých božských citů pro duši, která jest
Mu zvláště milá.
;/ *)
Irena stála nepohnutě jako socha z Paru, — ale
neutuchající tleskot, jenž hřměl se všech stran, a řecký
výkřik:

>>sofóS<<_
(oogvčóg:

moudře,

výborně)

vrátily

jí

duchapřítomnost. Ohlédla se volně kolem dokola . .
Nebyl to však pohled triumfální, nýbrž spíše jen hlu
boké zklamání . . . povzdechla si a sáhla znovu po lyře:
Probouzím se . . . než zdali opravdu se budím? . . .
Snad že vlastně usínám . . . v bezvědomí klesám . . .
Bylo tamto jenom snem . . . . či snad nyní snívám?

Probouzím se, umdlévám a zbraň ducha skládám?
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O .

duch můj! . . . kde jest . . . kde jest . . . už

ho nepoznávám!
Již mu chladno . .. dusno mu . .. již mu láska vzata . ..
Již se znovu navrací a v sebe se mění,
Upoutaný ve hmotu a v lidskosti sídlo!
Ach dobře ti, orle, tam nahoře bylo,
Pokud skutečnosti kat ti nevzal křídel,
Který bez milosti v důl ti oko zvrací,
Nadšení V klam mění, důstojnost mu béře,
Ideálem zmítá, s výšin tebe trhá,
A vše, co ti jasno, svým ti dechem ničí.
Tak. Již zcela ve mně zmírá,
Co jsem zřela, mizí . . .

Co jsem cítila, již prchá,

Srdce zamýká se . . . .
A již zase pochyb plno,
Již se stále více

Tísní ve své vlastní rány
Již má hráze všady —
Již v něm opět své má sídlo
Bolu siná plíseň.
A struny již duch neřídí . . . .

Odumírá píseň!

Opět tleskáno & chváleno, protože opět zvuky
její písně hluboce vzrušily srdce. Hlas plný žalu stě
žoval si z počátku, ale ku konci rozelkal se tak, že
všecky struny lyry jakoby byly oživly, by žalu tomu
daly s ní výraz.
V odpověď na tuto pochvalu se Irena jen hořce
usmála a s nucenou lhostejnosti se otázala:
»Kdo teď bude zpívati?

. . .<<

Kdo by se osmělil zpívati po ní? . . . Otázka tato
zdála se býti zbytečnou všem hodovníkům . . . . všem
kromě jednoho. A tím jedním byl Mauricius. Ten pak
s žárem v oku i ve tváři uchopil zlatý nástroj, a dříve
nežli jej ustrašená Flavie mohla pohledem svým varo
vati, začal již takto:

At všech velikých
Poětů dar
A všech nadšení
kypící var,

A Všechněch zvuků
*arovný zjev
Spěchá mi v pomoc,
Oživí zpěv !
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Ba více — na tom

Nedosti jest:
By se má píseň
K myšlence vznést
A v hodnou formu
Přiodít trest,
Se slovem ducha
Výhodně splést

Mohla — je nutno,
By mocí moc,

Která zahání

Rozumu noc,
Přišla, by sílil
Mne onen vzmach,
Který lež všakou
Rozmétá v prach,
By mne osvítil
Ten blesků jas,
Jenž ozařuje
Hvězd čárný pás,
Aby mne nadchl
Ten vděků zdroj,

Jenž krásou zdobí
Všech tvorů roj,
O kterémž věštka

Naše tu již
Zapěla. spějíc
V závratnou výš.
Ten velký Jeden,
Velikán — duch,
Prvotný Klid
A prvotný Ruch,
Všech věcí světa
Tvůrce a Pán.
Sám viděn nejsa,
Má jméno .

Pravdou!

...Zván

Na čest té pravdy
Lyro má pěj,
Mohutným vzmachem
K výšinám spěj,
A strhni směle
Obludný cár,
Tu chytrou lež, co
světu je v zmar!
Tož čest té pravdy
Jazyku chval,
Jadrným staň se
Jak čelo skal,
Jak hlína dlani
Jako dni noc
Poddej se volně
Pod ducha moc,
Aby on z Tebe
Ukul si zbraň,
Viry a světla
Zářivou zbraň,
Jíž slepotu by
Hnal z duše ven,
A ze skal srdcí
Vykřesal den.
0, čím jsi, pravdo!
Vzpomínka ta
Ohněm i hrůzou
Mne plnit zná,
e se až chvějí,

By prsty mé
Jakoby deset
Ohnivých lun
Nepřepálily

Lyry té strun!

O čím jsi pravdo? Bez tebe věru
Krása snem jenom byla by pouhým,
I sám ideál na pěvců nebi
Byl by jen mlhou, byl by jen snem.

Ty základem jsi z nezborné skály,
Na níž se víry pne k nebi dům,

Jenž k hvězdámhledí a přetrvá věky,
O nějž _se tříští hukoty vln.
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Pravdo, tys světlem v života víru.
Při kterém lidstvu bystří se zrak,
By jedem zpité rozkoše květy
Minul či zdeptal vítězný krok.
Ty věru marně nedřímáš nikdy,
Jsi zrnem dobrým, zrajícím v plod,
TĚ
A ynivu
v nísrdce
kvetlašlechtíš
všelikái brázdíš,
ctnost.

Ty nespaluješ, ty neschlazuješ,
Ani netrávíš horečkou sil,
'.
Ty v chorém duchu zdraví probouzíš,
Aby zas pro čin a práci žil.
By lidstvo zdvihal mohutnou vůlí,
A z sebe lásky vléval v ně dech,
Příkladem byl mu, kořennou solí,
Obětavostí zářil mu v dál.

O pravdo svatá! Pod tvou korouhví
Dej, abych denně brousil si meč,
Mysl i slova skládal ti v podar
A nikdy na píď nekráčel zpět:
Až na oběti spanilém štítě
Tryskne ti v chválu mládenčí krev,
By život tobě oddaný zcela
Mohl zazpívat triumfu zpěv!
Mauricius skončil. — Píseň jeho, zejména že vychá
zela z úst příštího mocnáře, dala mnohému příčinu
k přemýšlení, nikomu však tak, jako Aurelianovi. Mnozí
pak nerozumějíce jí vůbec a ani o ní nehloubajíce, za
brali se v živý rozhovor.
Irena však nikterak se
hovoru nesúčastnivši, sebrala několik větévek z května
tého rohu hojnosti, jenž zdobil zákusky, spletla je na
rychlo u věnec &podávajíc jej poětovi »—křestanu, řekla
s úsměvem: »Finis coronat opuS<<(: konec dílo věněí).
Vida to Martialis, všecek závistí zesinal, Juvenalis
pak hryza se do rtů zvolal:
»Štastný caesari<<
»Protože je to caesara — zašeptal zlostně Aurelian.
— »Obdarovaný však se snad k daru tomu neráčí hlá
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siti? Pro tuto korunu je přece místo na tvých skráních,
Mauricie, a nikoli v ruce! Snad že považuješ lásku
Musy za příliš velikou; hud však opatrný, nebot takový
projev skromnosti mohl by se zdáti i pohrdáním.<<
»Koruna nepatří mně, ani mé písni<< — odvětil

Mauricius, — »nýbrž pravdě, kterou píseň opěvala: jsem
jist, že jedině jz“ chtěla naše věštkyně ověnčiti. Bez
právné přivlastnění si této odměny bylo by urážkou
a nepochopením jejího úmyslu.<< — Řka to, zavěsil
vavřín na lyru.
Irena zesmutněla. —Za krátko však vytrhl' ji z chvil
kového zadumání výkřik: Apoforeta, jenž zavzněl po
celém sále. Pozdvihla svých očí a viděla, kterak se nad
stolem volně shora spouštějí stříbrné obruče, na nichž
v alabastrových nádobách visely nejdrahocennější vo
ňavky a rozmanité věnce z čerstvých růží, myrty, bře
čťanu anebo i petržele (chlouba to prokuratora Virgi
niiných zahrad, jenž tím činil vzdor měsíci prosinci)
a také i stříbrné a zlaté, anebo z tenounkých barevných
rohových lístečků spletené, konečně i indické, z kvítků

hedvábných a lístků nardu. Hosté sáhali kvapně po

těchto dárcích, mazali si skráně voňavkami a ozdobo
vali je věnci. Irena, která byla již výjimečně přišla
s věncem na hostinu, ovinula si ted' podle řeckého způ
sobu girlandu květin kolem krku, nač Agrikola pohlížel
_úkosem, protože se mu to cizáctví nelíbilo.
Ačkoliv potlesk a vyznamenání, jehož se dostalo
Ireně, mělo jaksi položiti meze dalšímu závodění pěvců,
přece vyskytli se ještě někteří, jichž výkony při stálém

vyprazdňování pohárů počaly nabývati již takověhó'

tomu, že Virginie na znamení konsulovo vstala.
s ní pak všecky ženy opustily sál.

Spolu

Vyšly na terassu. Byla krásná noc, nikoli chladná;
po obloze poseté hvězdami putoval zlatý měsíc a
všecka země prosycena byla vůní a smočena rosou.
Větříček vál tak sladce, jakoby květiny si oddechovaly,
a tak opatrně, že ani o listí nezavadil a šelestein jeho
nerušil noční tišiny.
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Ostrá tato protiva mezi mrazivým mlčením přírody
a hlukem V Oecus Egyptius, jenž právě teď byl opuštěn,
nezůstala bez mocného dojmu zvláště na takovou mysl,
jakou jevily obě krásky, Domicilla a Irena: první od—
dechla si ve svém vlastním živlu jako ptáče, jež puštěno
bylo na svobodu, druhá zlomena vzrušením a na půl
teprve vystřízlivěvši z horečky poesie, nalezla v této
změně úlevu a lahodný odpočinek plný balsámu.
Neporozuměvše zplna citům, kteréž je ovládaly,
kořistily z první příležitosti, jež se jim naskytla, aby
se mohly vytratiti matronám a skrýti v opuštěnějších
stezkách zahrady : Domicilla podepřela se o svoji družku.
Irena pak mlčky ji k sobě přivinula.
Po chvíli připojila se k nim Virginie.
»Přijmete mne mezi sebe jako třetí?<<
»Pojd<<— řekla Irena upřímně & podala jí ruku.

Po nějakou dobu na sebe ani nepromluvily —vždyť
jim bylo tak milo. Konečně sedly si kvodotrysku, jehož
kapky byly v záři měsíční jako ze stříbra.
»Krásně jsi nám dnes zazpívala, moje nejmilejší<<—
zašeptala Virginie.
Irena se zachvěla jako po nějaké trpké vzpomínce.
»Co na tom? Píseň není života
»Ovšem; jedno však je s druhým nerozdílně slou
čeno. Píseň plyne ze srdce a duše, a duše i srdce
rodí čin, základ života. Nemůže tedy býti rozporu
mezi nimi . . . . Aspoň by tak býti nemělo . . . .<<

»Zdálo by-se, že máš pravdu<< — odvětila Irena;
— »a přece . . . . divné jsou záhady ve světě . . . .

divné jsou záhady i v samotném člověku, kteréž on,
ubožák, vidí, uvažuje o nich, ale rozřešiti jich nedo
vede

. . . .<<

»Dovedl by toho, kdyby sáhl pro klíč vzhůru.<<

Irena pohřížila se v myšlenky, až najednou zvolala:
»Mnohé pošetilé věci vyprávěla jsem ti před ně
kolika dny o životě a o svých zámyslech ohledně bu
.doucnosti. Co jsi si o mně myslila?<<
'
»Že mám ještě příliš mladou sestřičku.<<
»Aže mladé víno rádo se bouří — není-liž pravda ?<<
»Ano. Něco podobného.<<
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»Tož, hle; teď jsem hotova odvolati část svých
theorií. Přiznávám, že není možno žití a nemilovati.<<
»Výborně! . . . . Těším se z toho co nejupřímněji.
Láska jest potřebou srdce, vlásce jest zásluha a stěstí.<<
»Kterak to, zásluha %
»Nenít třeba milovati proto, abychom z toho měli
užitek, ale proto, abychom druhému dávali. Tím krmíme
sebe samy, a pokrm ten nás zušlechtuje. Pak nehledáme
již V předmětě svého citu vysoko se vznášejících idealů,
nýbrž obětujeme je všem, kdož nás obkličují.<<

Irena pustila ruku Virginiinu:
»Již si opět nerozumíme: to, co jsi teď mluvila,
je sice velice krásné, ale srdci není na tom dosti, nebot
jemu nepostačí, aby jenom s velikomyslnou útrpností
shlíželo dolů a podělilo lidstvo trochem citu, jako když
se dává žebráku almužna! Jemu je nevyhnutelně třeba,
aby mohlo i vzhůru patřiti tou láskou. která velebí a ctí,
nebot jenom ta může oblažiti.<<

»Svatá pravda!“ — ozvala se Domicilla, která až
dosud byla mlčela. Irena podívala se na ni a zarazila
se výrazem její tváře.

Křesťanská dívka zapálila se jak růže a pozdvihla
ku hvězdám svých očí, mnohem jasnějších těchto — a na
ústech uhostila se jí nevýslovná sladkost; hlas se jí
lehce chvěl a zdál se pocházeti spíše s nebo nežli ze
země:
»Vskutku, jenom ten je blažen, kdo dovede milo
vati předmět opravdové lásky hodný, předmět neko
nečně vyšší sebe, předmět, při kterém dobrovolně menším
se stává a rád by sama sebe setřel a úplně zanikl a
rozplynul se v milované bytosti, tak jako zlato roztájáí'
se v ohni. Tehdy teprve stává se úplnou blaženost/du
ševní a pokoj a krásno, jakožto odlesk úchvatných pů
vabů Snoubencových. Tehdy žijeme život dvojí, jelikož
nežijeme jen pro sebe, nýbrž v Něm, s Ním, pro Něho.
Každá práce, Jemu zasvěcená, stává Se odpočinutím —
každý odpočinek, Jeho přítomností ozářený, zaměňuje
se v rozkoš — každá, rozkoš, zNěho vychází a k Němu
směřuje. a jelikož všecko mění se v srdci milujícího
v lásku, proto vede všecko k Němu a všecko štěstím se
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stává. Ano i utrpení ——
ba, co mluvím, utrpení zvláště

a především živí tento žár jako vonná větévka pla
noucí na obětním oltáři, živí jej & podněcuje tisícerými
jiskrami, jest žádoucím a nejmilejším, občerstvujc a boji
bolem svým, nebot bolest pro Něho, tot vrchol blaže
nosti! — Taková láska přeměňuje a jest věčná a ne—

smrtelná! -- Smrt jí nezabije, nýbrž obrozuje jia dává
jí nová křídla k budoucí hostině. — ('), Ireno má! Tak
jest nám milovati, — není-liž pravda ?<<
Irena odpověděla s úctou:
»Kdyby někdo tak miloval, byl by tím již netoliko

šťastnější, alei větší všech bohův Olympských,—nebot
láska taková činí milujícího bohem. Avšak předmět její
musí býti naprosto dokonalý a 'jasný a beze skvrny
jako slunce; a zdaž najdeš na světě takového Snou
bence

. . . .?<<

Tvář Domicillina stala se ještě krásnější.
»Na světě nikoliv, ale nad světem . . . . Tam žije

Snoubenec, jenž trvá na věky; v Něm zapustilo srdce
své kořeny jako do skály — všecka obloha rozezvučela
se Mu hymnem slávy. S Jeho tváří nikdo nesetře krásy
ani mládí, a z očí Jeho plane zář, která očistuje všecko,
nač On jen pohlédne. Na Něm není žádné poskvrny,
naopak On s jiných ji smývá. Neposkvrněno jest, co se
Ho dotýká — bílé jest, co jest Mu na blízku — svaté,
co jest Mu draho. On jest vždy a všude přítomný, pře
bývá nejen u mne, ale i ve mně. Nikdo mně Ho ne
vezme, já pak zhlížejíc se v Něm, pannou zůstanu na
věky, neboť panenská a jako křišťálčistá jest Jeho láska.
Tou láskou žijíc, stále umírám, a umírajíc třikráte žiji!<<
Virginii tlouklo srdce tak mocně, že mohla slyšeti
každé jeho udeření ; na Ireně však bylo zříti stín skla
mání.
»Jsi snad také básnířkou

. . . . sníš snad . . . . ?<<

»To není snění, toť život na pravdě spočívající,
život, o kterém zpíval Mauricius.<<
»Ty tedy miluješ?

. . . . Miluješ . . . . ideál . . . . %

»Boha!<<— šeptnula svatá a zalila se slzami. Irena
odskočila.
»Boha ? . . . . Domicillo, bylo mi řečeno, že jsi starší
než já, ale v této chvíli — odpusť, prosím ——
zdáš se
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mi býti dítětem. A kde ho hledáš? . . . . Hledáš-li ho
na Olympu, mohu ti ručiti za to, že ani zlatovlasý
Apollo, ba ani sám Zeus se svými blesky nemají ta
kové ceny, jakou má poctivý člověk! Fantasie tě mámí,
táž fantasie, která jiným dodala potřebného materiálu
ke zbudování Parnasu a plání Elisejských. <<
»Má nejdražší Il en0<<— odpověděla Domicilla sladce
——
»ját nevěřím v bohy, ale v Boha V Toho, Jenž Jeden

jest a skrytý, Jenž ač cítiti se dává, přece jest nevi
ditelný. V Toho, o kterém jsi ty sama před _chvílí tak
krásně v nadšení pěla.<<

Z prsou Ireniných vyrvalo se něco jako vzdech

a ston.
»Ach, nadšení! . . . . Toť bud' chvíle nazírání, nebo
horečky,

nebo šílenství

. . . . —-—
potom však člověk vy—

střízliví a . . . . zhnusí se mu ono vysněné krásno, které
duch byl ucítil; a ono ukáže se býti mámidlem nebo
bublinou mýdlovou, jež se nám na dlani rozplyne. A ta
kové prázdno zavládne po tomto chvilkovém výstřelku
fantasie v srdci, že se mu zoškliví nejen božství Pla

tonovo a nejvznešenější myšlenka Sokratova, nýbrž
i sám ideal. A ono zatouží po jiném předmětě lásky,
po něčem hmotném, smyslům přístupném, aby se ho
mohlo uchopiti v tomto prázdnu

.. . . a

.<<

V tom utichla, jakoby ledovou sprchou polita; tak
působilo na ni nenadálé objevení se Lukrecie, která
všecka ve smíchu k ní přistoupila:
»Ireno, poklade můj, již je pozdě; první kohout
hnedle již zakokrhá a rozpráší zbytek hostí, kteří po
koupeli
zašli si ješte na comissatio. Neměly bychom se
i my vrátiti domů? . . . .<<

Irena vstala jako stroj a krátce po ní rozeslyfše
i ostatní hodovníci.
Byla půlnoc.

' 'r'l _
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Hlava V.
Po hostině.
>>Uznáváš<<— mluvila

Lukrecie

k Ireně mezitím,

co je otroci nesli za světla pochodní v nosítkách z Aven
tina do villy Fabriciovy, — »že jsem měla pravdu, když
jsem tě přinutila, abychom se na hostinu opozdily?....
Dojem vyvolaný na shromážděných hostech byl dvoj
násobný a naše očekávání nebylo sklamáno.<<
Irena mlčela. — Lukrecie čekajíc marně na od
pověď, pokračovala :
»Byla jsi krásná, v pravdě okouzlující, nebot já
sama bála jsem se příliš dlouho na tebe dívati, abych
snad

neoslepla.<< — (Při

tom

se

zasmála).

-— »Ale

mládež . . . . Nemýlím-li se, mohla bys už teď zahrá
vati si s každým z nich jako s jehňátkem; předem však
se rozhlédni a vybeř si. Kdo se ti tam z těch přítomných
nejvíce líbil, můj m_iláčku?<<
»Domícilla.<<

»Tropíš si snad ze mne smích? Kdo pak myslí na
ženy? 0 mužích mluvím.<<
“»Kdyby se mně některý byl opravdu
svěřila bych se ti s tím, Lukrecie.<<

zalíbil, ne

»Teď jsi se prozradila! Ha, ha, ha! Ty čarodějko!
Ale já to tvé tajemství ihned uhodnu. Řekni, není-liž
konsul Aurelian člověk slušný a velice vtipný . . .. Všimla
jsi si barvy jeho vlasův? Jsou takové zlatově, přechá
zejí až do ruda; je to něco zláštního tady v Římě....<<
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»O, nemluv mi o Aurelianovi;

je-li mi někdo od

porný, je to právě on !<<

»Tynevděčnice! Tak se mu odměňuješ za tu krásnou
odu na tebe ?<<

»Pochlebník hoden jest jediné odměny, a tou jest
—pohrdání. Nenávidím vůbec takových lidí, jejichž ústa
jsou plna medu, nebot v takové sladkosti čiji vždycky jed.<<
»Ha! Již vím . . . . jiná píseň více se dotkla tvého
srdce . . .. Neziskal-li si tvé lásky konsul, člověk to
statečný a důstojný, ne-li svým úřadem, tož aspoň svým
věkem ——
získal ji ten černooký jinoch, syn císařův.. .. ?
Nemýlím-li se, tvůj ruměneček sám za tebe odpovídá.<<
»Mýlíš se . . . . tot odlesk Katonovy pochodně . . . .
Než, hle . . . . již jsme šťastně doma . . . . Rozlučme se,
Lukrécie — vala (s Bohem).

Rozešly se, každá do svého křídla. Irena byla příliš
podrážděna, než aby byla mohla mysliti na spánek. Ne
trpělivě propustila všecky otrokyně, seběhla do zahrady
a pustila se daleko, daleko, do nejdivočejší části její,
až tam, kde teď u st0p Pincia rozkládá se hájek Borghesí.
Usedla si uprostřed pichlavých keřův a počala dumati.
Celý uplynulý večer, celá hostina, ano i každá po

drobnostikaždý dojem zvolna přesouvaly se vrůzných
barvách před očima její paměti. Z počátku vzpomínka
zažitých triumfů jako vonný dým kadidla nebo jako
opojná vůně vinného toku mocně na ni působila a úsměv
na ústech jí vyvolala, leč úsměv ten skřivil se okamžitě
s nevýslovnou nechutí: »Ničemníci! — Než jsou —
vskutku věže/cm' ničemníky?<< — A v mysli vybavila se

jí jasná postava jinochova, kterak pěje o pravdě — a
představa tato rozezvučela jí jakousi žalnou, tesknou
strunu jejího srdce . . . .
_;f

Zadumala se . . . .
»Co se mně vlastně na něm líbí? . . . .
Jest příliš mlád . . . . výrostek to teprve . . . .
kdož ví, je-li mu dvacet let? . . . . Nenít na něm viděti

ani mužné, vyvinuté síly, ani té dospělosti ustálené a
vytříbené v boji života, které si tak velice vážím . . . .
. Je snad krásný? *. . . . Ano, je velice krásný
— jako socha vyrobená řeckým dlátem: se zamýšleným
čelem, s čárným žárem a paprskem v oku . . . . nej
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čistší to typ velikého rodu ——
jednoho z těch, které po

zdvihly Řím . . . . Ale, přece snad není tak krásný jako
Praxitelův Apollo nebo Lisippův Apoximenos? . . .:
Nikoliv,mnohem dokonalejší tvary viděla jsem v Řecku. . ..
Samotná postava jeho mne nedojímá . . . .
. . . . Je snad moudrý? . . . . Nejednou — jako
když večerem blesk zasvitne „_zableskl se geniusvjeho
slovech . . . . Však Tacitus se svými mraky na skráních
& myšlenkami V kov rytými nejen že mu rozumem ne
zadá, nýbrž lapidární mocí svého slova zdá se ho až
převyšovati . . .

.. .. Či snad je básníkem? — Píseň jeho byla
nadšená

——
obsah vznešený . . . . hlas překrásně zně

jící: . . . . ale metrika jeho veršů nebyla všude bez
vadná — jako u Juvenala . . .
Ano, není ani hrdinou, jako Agrikola —ani učencem,
jako Plinius — ani řečníkem, jako Quintilian . . . . Co
je v něm tedy tak neobyčejného, co různí ho tak ode
všech?

. . . .

. . . . Je to něco těžko pochopitelného

. . . . jakási

jiná výsost,vznešenější nad krásy, které z těch kamen
ných postav vyzařují, jako z drahé alabastrově lampy . . . .

....Cojestto?....<<

A po chvíli mladá ta pohanka šeptnula sama k sobě:
»Tot asi . . . . duše?!

. . . .<<

Zaduma'la se opět:
»On jest první, kterého tak Vidím . . . . Ale, je-li
pak jediný . . . .?q
»Nikoli

!<<

Najednou vpomněla si na Domicillu . . . . a
její krásná slova a ještě krásnější výraz, a došla k
věru, že ti dva jsou si úplně podobní a že musí
spolu přebývati v jakýchsi společných obydlích, jí
vyzpytatelných a přece nějak podivně vábivých.
»Jak jsou štastni!<< _—vzdychla

na
zá
též
ne

si; — >>jábych se

tam také ráda dostala, ale jdu do temností, jim pak
svítí jakés tajemné slunce. V září jeho kráčejí vesele
a jistě jako po pevné půdě, já pak jako po vodě, cítíc
každou chvílí, že tonu!<<— A jako tonoucí ohlíží se
kolem dokola hledaje, čeho by se zachytil, tak i duše

této pohanky zatoužila najednou Po pomoci; odnikud
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však nezaslechla odpovědi na tento svůj zoufalý vý
výkřik — i cítila se býti strašně opuštěnou.
V tom něco zašelestilo ve větvích . . . .
»Kdo je to ?<<— otázala se.
»Bezpochyby nějaké
divé zvíře, protože se anineozývá . . . .<<Napjavši však

bystře zrak, spozorovala tam rychle kráčející postavu
ženskou:
»Ha, to jsi ty, Lukrecie ? Což se mne bojíš, že tak

rychle utíkáš?

Proč jsi si vyšla na tuto noční pro

cházku?<<

Lukrecie se zalekla, vidouc se prozrazenu; neztrá
cejíc však duchapřítomnosti, přiběhla okamžitě k Ireně
a se vší něžností se k ní naklonila:
»Proč jsem -si vyšla ? Proč, ne-li proto, abych vy
hledala tebe, můj poklad, který se mně byl ztratil někde
v těchto klikatých stezkách našeho háje?*) Viděla jsem
tě, kterak jsi vycházela z domova tak lehce oblečena,
že jsem se strachovala o tvoje zdraví, a vyšla jsem
tedy, abych tě vyhledala.<<

_

»Opravdu? Mně se spíše zdá, že jsi si vyšla jako
nějaká čarodějka, abys za svitu měsíce sbírala otravné
koření, anebo že jsi spěchala na nějakou schůzku se
zlými duchy. Ale jen nebuď, prosím tě, o mne tak příliš
starostlivou . . . . dám na sebe sama pozor.<<
»Ireno, prosím tě, pojď spat . . . .<<
>>Lukrecie, prosím tě, dej mi pokoj. — Vale! —
podruhé.<<

»Nikoliv, mé dítě! — Neodejdu dříve, dokud tě
zdravou a celou neuvidím na lůžku.<<

Irena vstala, jsouc podrážděním všecka jako bez
sebe.

_

. »Ty mne stále jen mučíš!<< — vzkřikla.
»To k vůlí tvému dobru . . . .<<

„ji'-*?
*

»Jdu již raději, abych se aspoň zbavila tvé pří
tomnostil<<

Trpělivá Lukrecie, nic si z toho nedělajíc, vzala
Irenu za ruku, doprovodila ji do ložnice, pomohla se jí
odstrojiti a sama uložila ji na krásné lože, plné východ
") Římané mívali při svých villách obory na zvčř a lesíky,
parkům našim podobné.
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ního přepychu. Leč ani po té se ještě nevzdálila: plna
něžné pečlivostí poopravila své vychovance hedvábné
podušky, přilila voňavky do lampy, která z křišťálové
báně, spočívající ve krásně vyřezávaném svícnu, roz
lévala růžové a příjemné světlo po celé místnosti —
pečlivě zastřela lože purpurovou záclonou a dotud za
záclonou na Irenu se dívala, dokud tato, nevědouc si
jiné pomoci, jak zbýti se této dotěrnétženy, neoddala
se spánku.
Teprve potom vytratila se Lukrecie tiše z komnaty
— a i z domu.
*

Zároveň s Irenou vraceli se z hostiny Flavie, Do—
micilla a Mauricius.
Nosítka zastavila se na Vicus Patritius před vesti
bulem čili předsíní pod šírým nebem, která byla se tří

stran obehnána senatorským obydlím, jsouc na uliciote
vřena, jelikož žádné sloupoví od ulice jí neodlučovalo
— ozdobena jsouc jezdeckou sochou jednoho z dávných
Flaviovcův.
'
Krátce po té ozvaly se kroky uvnitř domu —potom
řinčení řetězu — skřípnutí závory— a hned na to ote—
vřely se těžké, želvovinou vykládané veřeje dveří,jimiž
do domu se vcházelo, a v nich objevila se trochu ospalá
postava ostiaria (domovníka), který ve vedlejší celle
čekal na návrat panstva. Hlukem tím probuzený pa
poušek přivítal je hned na prahu, křiče »Salve!<<(: Buď
vítán), a pes, jenž byl na stráži, radostně zaštěkal.
Prošedše vlastní síní, kde na mramorových svícnech,
zdobených skleněnou mosaikou, dohořovaly lampy oně
kolika plamenech —-jakož i atriem (t. j. prvním vnitřním
nádvořím), přiblížili se s tlukoucím srdcem k protileh
lému vchodu do komnaty nazvané tablinum, protože
v ní uložen byl domácí archiv a ve které teď oba Kle
mentové rozmlouvali s nejdůstojnějším hostem svým
o záležitostech církevních. Ale dvéře byly zamčený, tak
že jen stlumeně dal se slyšeti živý rozhovor, jenž uvnitř
byl veden. Nikdo z nich neosmělil se, aby přerušil tuto
úradu, nýbrž čekavše nějakou chvíli, prošli nejdříve
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fauces, čili postranními chodbičkami, potom přes druhé
nádvoří, zvané cavum aedium, dostali se do sálu v blízkém
Pudentově domu, jenž byl již za života sv. Petra pře
měněn v kostel a považován proto ode všech křésťanů
za římskou kathedralu.
Všecko bylo ,tam již přichystáno k oběti, jež se
měla před svítáním konati: prostý dřevěný stůl, jenž
knížeti apoštolskému i jeho nástupcům, papežům, sloužil
za oltář, byl pokryt ubrusem: množství voskových svěc
a lamp, naplněných nejčistším olivovým olejem, při
chystáno bylo k uctění příchodu Snoubencova; — stálo
tu též pontifikální křeslo z cedrového dříví, vykládané
slonovou kostí, dar to senatora Pudenta sv. Petru, jakož
ikněžské roucho, pořízené péčí pobožných vdov, já
henek, a přesné chleby upravené vlastní rukou Domi
cillinou: slovem, nechybělo ničeho.
Na prahu, opřen jsa o dvéře, klečel již v oděvu
akolyty šťastný Cyril; ale ačkoli, jak patrno, chtělvztráviti
celou první polovinu noci na modlitbách, přece jen
spánek přemohl jeho dětská víčka a hlavičku mu na
klonil. Matka s blaženým úsměvem na chvíli nad ním
stanula, potom vyšla do atria — a za ní Domicilla
i Mauricius.
Tomuto jakýsi neklid vyzíral z očí; podivný ho
rečný výraz oživil mu jeho obličej : Flavie tovlv'
spozorovala
a ustrašené srdce její uhodlo hned také pr1c1nu toho:
»Synu můj nejmilejší, kterak na tě působí přechod
z hostiny na oběť mše sv.?<<

»Jsem křesťanem, matko ..... <<
_,
»Toťnejlepší odpověď, značící tolik, jako že; těžěťiíí
přicházíš

do ráje . . . .<<

Mauricius utlumil vzdychnutí . . . .
»Co říkáš, matko, té mé písni?<<

»Polekal jsi mne hned, jak jsi jen lyru do ruky
vzal; . . . . bála jsem se, abys se neprozradil, a ještě
více

. . . .<<

<<Čeho

. . . .?<< \

\

»Zdroje, z něhož jsi čerpal nadšení.<<

»Nejsladší matko!
čisté

. . . .<<

Díky Bohu, bylo to zřídlo

1.14

»Tak, Mauricie: ono dosud neopustilo nezkaleného
tvého srdce a doufám, že ho neopustí nikdy . . . . Ale
proč zatoužil jsi po tom, abys zazpíval na hostině po
hanské, a to poprvé ve svém životě? Nebylo-liž to
nebezpečné pohrávání si s ohněm? Nebylo to dobro
volné vydávání

se v nebezpečí

. . . . ?<<' —

Mauricius chvíli mlčel; potom hledě Flavií přímo
do očí, řekl prostě:
»Chtěl jsem obrátiti Irenu!<<
»Obrátiti Irenu? Ubohé dítě, ty myslíš, že je to
dílem jediného okamžiku ?<<

»Což nedostačí Bohu takový jediný okamžik?
Vždyť ani blesk nepotřebuje více času, aby dub roz
drtil; kolik tedy třeba ho lásce, aby srdce lidské pře
měnila. A jak krásné, jak přeúrodné pole otvírá se
lásce v takové šlechetné duši, jakou má ona, která vlast
ním svým popudem povznáší se nad nízkost a jež tuší.
ovšem že ještě v mlhách, veliké pravdy naší sv. víry!
Toťk víře nepodobné, aby tak všestranně krásná bytost
měla při-jíti na zmar! — Všichni andělé jsou do ní
zamilováni, což tedy divu, že by i člověk rád trpěl
a pracoval pro ni celý svůj život?<<
V srdci křesťanské matky probouzela se stále víc
a více dosud jí neznámá úzkost: to, čeho se již dávno
skrytě obávala, přišlo: první zkouška mládí spadla na
jejího syna, a toho, kterého všechen přepych císařského
dvora svésti nemohl, toho vábila teď pohanská krása!
Stála tedy tiše s očima slzami zalitýma, bojíc se, aby
snad svojí výstrahou zla ještě nezvětšila.
»Proč mne neodpovídáš, milá matko?<<
»A co ti mám odpovědíti ? Leda, že opakuji znovu:
opatrně

s ohněm, milý synu!<<

_

»O, čeho se strachuješ, když tu není ž'dné obavy?
Vždyť já miluji duši Ireninu, & je snad milování duše
hříchem ?<<

»Ale Irena jest pohankou

. . . .<<

»Ano je pohankou, ale jen dnes; zítra už jí býti
přestanc.<<

»Kdo ti za to ručí ?.,
»Moje srdce.<<
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Flavie si vzdychla. Mauricius podíval se nepo—
kojně na Domicillu i spatřil ji, kterak klečí nad jednou
z těch studní, do kterých kdysi svatěpanny Pudenciana
a Praxeda z houby vytlačovaly krev prvních mučedníků,
zavražděných za Nerona. Ve vlhkých dosud hlubinách“
studně té hořela lampička, jež ozařovala schýlený obličej
Domicillin jakoby nějakou aureolou. Mauricius přiblížil
se k ní s jistou nesmělostí a otázal se jí:
»Slyšela jsi, co jsem teď matce povídal?<<
»Slyšela jsem všecko.<<
»A co tomu říkáš ?<<

»To, že je mi těžko, abych tě poznala.<<

»A mně jeještě obtížněji, abych sám sebe mohl
poznati! Začínám žíti jakýmsi novým životem, než
jakým jsem žil dosud. Neznámé štěstí se na mne usmívá!
O, kdyby jen ta Irena byla křestankoulq
»Modli se za ni !<<

»A milovati ji nesmím ?<<

»Zajisté že smíš. Ale mně je jen divno, kterak po
zemská krása může vábiti toho, komu září krása
nebeskál<<

A po těch slovech nachýlila se do studně ještě
více, nežli před tím. Mauricius tam pohlédl taktéž a odlesk
mučednického purpuru zruměnil mu obličej. Ucítil vůni
krve a vůně ta byla svatá a projela mu až do kostí.
»Kde jsou naši bratři Nereus a Achilleus?<<
otázal se.
»Ti jsou ještě v mém domě. Proč je chceš viděti?»
»Chci si s nimi promluviti o Janovi.<<
»Bůh buď s tebou, Mauricie.<<
„„.qu
Zatím co mládenec smutně odcházel—,'Dmiiicilla

dívajíc se do studně, šeptala zvolna sama k sobě:
»Kdo nezemřel by pro Krista? — A zemřel-li by
proň, jakž by ho nemiloval? ——A miloval-li by ho,
jak nemiloval by jedině Jeho?<< —-a srdce zabušilo jí

tak mocně, že by byla málem omdlela.
A v té chvíli všecko, co živo bylo na nádvoří,
živěji se počalo pohybovati, nebot dvéře komnaty
Klementovy se otevřely & jimi vyšel apoštol.
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Když se hosté rozešli, seděli V domě Agrikolově
na Aventině v komnatě jedině měsícem ozářené konsul
a Virginie a rozmlouvali spolu o večerních příhodách,
o svých vzájemných dojmech a myšlenkách, jež si byli
z hostiny odnesli.
Ale vzduch byl tu dusný, podobný tomu, který
pod tíží nahromaděných mrakův obyčejně předchází
strašnou bouři.
Agrikola odzbrojen šťastným průběhem hostiny
a Ireniným zdarem, nade vše však chválou, jaké se
dostalo jeho ženě jakožto nevyrovnatelné paní domu,
nevzpomněl si dosud na onu popudlivou příhodu se
zničením »penatův.<<Virginie potěšena jsouc touto jeho
náladou, přece jen stále na něco čeká . . . . I Agrikola
je jaksi nesvůj . . . . každou chvíli se rozmluva trhá . . . .
oba nevědomky něco tíží.
Po jakési době Agrikola vzdychl.
»Co je ti, můj nejmilejší?<<
»Nic.<<

»To neříkej, však já i bez toho dobře to vím.<<

Vstala — a cítíc, že nadešla pro ni hodina roz
hodného činu, trochu váhavým krokem, ale s rozhodnou
vůlí přiblížila se k svému muži: položila ruku na jeho
rameno. Agrikola se odvrátil.
»Julie, nejedno tvoje vzdychnutí jsem již dnes za
slechla: bylo už jich několik nejen při hostině, ale
i tady uprostřed zdánlivé volnosti . . . . A nemůže to
také ani jinak býti! . . . . Znám svého muže — vím,
že po každém prudkém výbuchu přirozená šlechetnost
nabývá v něm vrchu a zahání žal.<<
»K čemu to má směřovati?

kola nevlídné.
»Což ti nevyčítalo
zjevu?<<

. . . .<<——šeptnul

svědomí

onoho

Agri

krvavého

. . . .

»Nevzpomínej

mi na to, Virginiel<< — přerušil ji

Agrikola, rychle vstávaje.
Virginie však nezdála se dbáti tohoto přerušení,
nýbrž, ačkoliv se zachvěla, pokračovala hlasem víc
a více dojímajícím:
»Ty jsi se bavil, a tam umíral člověk a umíral
na tvůj rozkaz! Před tvýma očima víno se rozlévalo,
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a tam prolita byla lidská krev! Kolem tebe všichni se
smáli, a tam Manussa úpěl v mukách! Zde pili na tvoje
zdraví a ty jsi si měl vzpomenouti, že v touž hodinu
a pod touž střechou jest osoba, která tě proklíná a pro
klínání její že jest po právul<<
»Vždyt je to jen otrok, Virginie.<<

»Otrok, či neotrok, přece je to vždycky člověk,
který vůči smrti podléhá bolestem jako jiný a tím má
také jako jiný právo na život. Byl jsi na vojně. Julie.
Řekni, kdybys se byl stal zajatcem některého Bretonce,
byl bys se snad cítil mravně nižším jen proto, že ti
osud ukřivdil? A kdyby onen Bretonec, nadužívaje
své moci, byl s tebou jednal jako s nějakou zvěří
a činil tě hříčkou svých náruživostí a konečné tě bez
právně připravil i o život jedině proto, aby ulevil
svému hněvu, a šel potom klidně na hostinu, aby nad
tvojí mrtvolou hodoval se svými přáteli, rci, co bys si
byl pomyslil o něm a o sobě?<<

Agrikola pohlédl na ženu s výrazem hluboce bo
lestným:
»Jak jsi ukrutná, Virginie! Jak jen můžeš mne
tak trápiti vzpomínkou na to,co se již jednou stalo
a odestáti se nemůže! Čeho nemůžeš zameziti, toho ne
lituj, nebot taková nemístná lítost jest jenom slabostí.<<
»Ovšem že, můj drahý! — V tom leží důkaz mravní
síly a zároveň i krásný hold pravdě. Kterak bychom
mohli to, co druhého mnoho . . . . strašně mnoho . . . .
ba Všechno . . . . život stálo, lhostejně pustiti z paměti,

litujíce i toho jediného vzdechu pro krev, jež. námi
byla prolita? —-Řekl jsi, že, co se stalo, odestáti seine
může; je to až příliš pravda, bohužel. Možná, že bys
teď 1ád za všecky poklady světa navrátil Manussovi
život, ale to již není V tvé moci. Nehýbejme tedy tím,
čeho znovu vystavěti nedovedeme.<<
Agrikola chodil rychle po pokoji; pot lil se mu
s čela, a on s patrným vysílením rukou přetíral si oči.
V tom se neočekávaně obrátil, zastavil se před Virginií
& upřel _na ni svůj strašný zrak, div že jí neprobodl.

»A'kdo

Eumenidou?<<

ti dal právo, abys byla v mém domě
'
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Virginie ztrnula. Leč jakási vyšší síla přišla jí
okamžitě na pomoc, tak že odpovídala klidně, ale
hlasem se chvějícím:
»Mám _k tomu dvojí právo: jednou jako tvoje
žena a podruhé jako žena vůbec.<<
»Jako moje žena a jako žena vůbec?! Styď se
za podobnou výmluvu, neboť ta tě nejdříve odsuzuje.
Jsouc mojí ženou, máš povinnost, abys muže svého
potěšila, a nikoli, abys mu rozmnožovala jeho bol —
a jako žena vůbec máš úlohu, abys poslouchala &mlčela.“
»O, nikoli, milý Julie: jsem tvojí ženou, musím tě
tedy milovati! . . . . a miluji tě, ach, ty sám nejlépe
víš, že nemálol! . . . . ale já slepé lásky nedovedu po
chopiti, ani té hluchoněmé, která bůžkem tvoříc předmět
svých citů, bezohledně velebí & zbožňuje všecky jeho
činy a ohlušuje vlastní své přesvědčení, zastírajíc před
ním všecky své zásady. Ne, taková otrocká. bázlivá
láska by nepostačovala ani mně, ani tobě! Já znám
toho, koho miluji; — vidím jeho ctnosti a dvojnásob
je cením; — ale vidím také jeho chyby a vady, a to
mne dvojnásob bolí, tak že musím vypověděti, co
mně na srdci leží. Rei, ty muži šlechetný, chtěl-li bys
míti ženu tichou otrokyní, nehybným stínem, nebo
družkou, jež byla by s to, aby každou chvíli zaujala
své stanovisko po tvém boku?<<
Agrikola nechtěl odpověděti, ale úsměv mocí pro
dířal se mu sevřenými ústy.
»Sám jsem tím vinen; — naříkal jsem nad poni
žováním žen, přeceňoval jem je, *) vyvyšoval jsem je
až nad to,co římské právo, ač vtom ohledu přísné, jim
přiznává, & pokazil jsem si ženu tak, že zneužívá teď
mě vlastní zbraně. Dopověz, o čem jsi začala mluviti.
Vyslechnu

tě t1'pělivě.<<

»O tvé ženě jsem již, můj nejmilejší, skončila. Při
pomenu ti jen, že i jako žena vůbec mám právo upomínati
tě na zadostiučinění vůči pošlapaným citům lidskosti.

Nebot ten Manussa má zajisté někde-daleko matku,
*) A nikoli bez příčiny, když nejen jeho žena, ale i matka
Procilla slynuln ctnostmi.

_
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anebo aspoň sestru, a ty, doVědí-li se o jeho smrti,
hořce zapláčou a budou na tebe naříkati.<<
Agrikola zakryl si obličej rukama; Virgine odsunula
mu je zvolna a se slzami v očích divala se mu přímo
do očí:

»Řekni mi pravdu, Julie: že bys byl rád, kdyby
se ukázalo, že Manussa žije ?<<
Konsul vykoktal: »Pozdě.<<
»Není pozdě !<<— vzkřikla mladá žena plna radosti

a zatleskala rukama. Okamžitě rozhrnuly se záclony,
zakrývající výklenek ve zdi pokoje & tajný vchod do
ženských komnat, a jimi vešel ubohý Manussa na půl
ještě od strachu ztuhlý, a s rukama vzhůru zdviženýma
klesl před Agrikolou na kolena. Konsul chvíli nevěděl,
má-li se diviti, nebo hněvati, nebo radovati ——
ale podle

všeho zvítězily city poslední, nebot ukazuje s úsměvem
na ženu:
»Tady je tvá vysvoboditelka! Jí a nikoliv mně se
poděkujl<< — řekl k mouřenínovi.

-—»Veleb fetiše tvé

otčiny, že vám všem dal dobročinného ducha, který
vás chrání před mnohým trestem. Tu máš prozatím
a kup si vína a zapomeň na nemilou tu příhodu, kterou
jsi dnes zaži1,<<— a řka to, sáhl pro sáček plný zlata,

hodil jej oslepenému otroku pod nohy, co zatím Virginie
děkovala Bohu, že jí nikoliv poprvé propůjčil svou
milost, aby mohla vyrvati z rukou mužových nevinnou
obět' a jeho samého těžkého zločinu uchránila.
Manussa jsa všecek šťasten, že zachován jest celý
a živý, hleděl se co nejrychleji zbýti přísného pána:
ale ten jsa příliš šlechetný, aby neuznal, že peníz;
jsou příliš skoupou náhradou za podobnou --—kíivůu,
zavolal jej znovu:
»Manusso . . . . Zřekl jsem se práva vládnouti
tebou, když jsem tě pekelným furiím postoupil.-Ony
však ukázaly se býti šlechetnějšími mne a darovaly ti
život: nalož si s ním teď, jak se ti líbí, a pamatuj si,
že od této chvíle přestáváš býti otrokem !<<
»(') pane . .. . nejlepší

pane . . . .!<<— křičel černoch

štkaje radostí, a znovu vrhl se na kolena: .
»Jí-za to poděkujl<< — řekl opětně Julius dívaje
se na ženu. Manussa s otevřenými ústy obrátil se k ní,
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ale nemohl promluviti ani slova. Virginie, která snad
byla šťastnější než Manussa sám, přiskočila k železné
skřínce zadělané do výklenku a vyňala z ní nád

hernou perlu:
»Zde, vezmi si to, Manusso . . . . to ti poskytne

příležitost, abys se mohl vrátiti do své otčiny . . ..
mezi své!!<<

Manussa plakal jako dítě, což mu nikterak k vý
řečností nepřispělo, tak že Virginie dlouho musila na
pínati sluch, nežli porozuměla tomu, co následuje:
»Paní . . . . Manussa sirotek . . . . Manussa v otčině
nemá nikoho . . . . Paní Manussovi darovala život . . . .
bídný mouřenín chce jej opět darovati paní . . . . bídný
mouřenín zůstane povždy jejím otrokem . . . .<<

Virginie místo odpovědi pohleděla na Agrikolu:
tento byl všecek vzrušen:
»Přesvědčil jsi mne, Manusso, že i v černých prsou
může tlouci srdce šlechetné. Jdi a pamatuj si, že, cheš-li
dobrovolně zůstati v tomto domě, budeš v něm ode
dneška jen jako propuštěnec.<<
Manussa jsa štěstím jako opojen dvakrát po sobě
zbloudil ve sloupoví, dříve nežli se dostal do své ji
zbičky. Virginie mezitím přistoupila k přesýpacím ho
dinám a patrný nepokoj zračil se v jejích očích, nebot
pozdní tato ghodina připomínala jí schůzku křesťanů
v domě Flavia Klementa.
»Drahý . . . . již se od půlnoci přesypal písek až
do konce.... Neměli bychom už jíti na odpočinek....?<<
»Ještě ne<<— odpověděl Agrikola, jehož obličej se

najednou zaškaredil. — »Tím, co se teď stalo, sama jsi
vyvolala onu záležitost a připomněla jsi mně, že, do
volil-li jsem ti, abys beztrestně činila mně nejkrvavější
výčitky, protože uznal jsem je ve svědomí svém správ
nými, že i ty jsi teď povinna, abys se poddala mému
rozsudku a vyznala se ze svého poblouzení. Virginie:
odsouzení Manussy k smrti bylo skutečně nespravedlivé,
ale jedině proto, že můj hněv trestal na něm cizí zločin
»—mstil jsem se na něm za jiného, mně příliš drahého
provinilce . . . . ten však se provinil příliš těžcel<<
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Virginie neodpověděla ani slovem; zbledla jenom
ještě více, vědouc, že očekávaná bouře nikterak se nedá
zažehnati.
»Mlčíš? . . . . Tedy se přiznáváš ke svému provi
nění

. . . .?<<

»K jakému,

milý muži . . . .?<<

»K tomu největšímu, jakým se žena a Římanka
poskvrniti může: k domácí vzpouře a . . . . bojím se to
vysloviti . . . . ke svatokrádežila
»Já že jsem se tě stala neposlušnou? Kdy a v čem,
můj nejdražší?<<
»Nedělej, jako bys nevěděla, oč jde!“ — zvolal

Agrikola netrpělivě. — »Snad jsem ti konečně rozkázal,
abys zničila oltář penatů?<<
»Ale také jsi mně toho nezakázal. Nezjevil jsi mně

nikterak své vůle . . . . Já pak byla toho náhledu, že
při hostině dávané na počest Ireninu bude tam přimě
řenější vítězný oblouk s jejím jménem . . . . A že byl
krásný? Všichni hosté obdivovali se zručnosti tvých
zahradníkův a nikdo nedostatku bůžkův ani nepostřehl.<<
»Nahlas toho Ovšem nikdo neřekl, protože podobné
slovo bylo by potupou . . . . Ale každý věrný Říman
byl jistě naplněn bolestným podivením, když Spozo
roval, že Agrikola, jenž až dosud znám byl svojí odda
ností víře svých otců, najednou zvyky jejich pohrdnul!
. . . . Víš dobře, že v celém domě nebylo mně nic svě

tějšího nad toto dvě stě let staré dědictví . . . . a tyjsi
je zničila

!<<.

>>Julie<<—-pravila

Virginie,

hledíc mluviti hlasem

co možná klidným; — »byly-li sošky ty opravdu bohy?
proč se nebránily. když jsem je smělou ru-kou-abřafa
s oltáře? Proč nechaly se prostě vynésti, aniž mně
kladly nějaký odpor? A proč nezachovala jich tajemná
jejich moc od záhuby, když jsem je na zemi pustila?
Opravdu — můj drahý — hlína žíti nemůže: žádné po—
žehnání neplyne ztoho tOmu, kdo je přechovává, žádná
pomsta nestihne toho, kdoje zničí, neboť to, co ruka
lidská učinila, může býti takě rukou lidskou zkaženoq
Dobrým jakýmsi vnuknutím byla vedena Virginie,
když po čelou tuto svoji řeč očí svých od Julia odvra
6
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cela, nebot kdyby jen jednou byla se naň podívala
byla by jí zajisté výrazem jeho obličeje slova utuchla
na jazyku . . . .
vv!
»Virginie, ty neveriš V bohy . . . .?<<
»V hlínu nevěřím, Julie.<<

»Tedy pryč od mne<< — vzkřikl a udeřil pěstí

v ebenové křeslo, které se okamžitě rozpadlo na tisíce
kusův: — »pryč ode mne, když jsi bezbožná a nevěřící!
Jdi tam, kde bys mohla ukrýti svoji hanbu. Dům pra
vého Římana nestrpí tě zde již ani jediný den. Zítra,
vlastně již dnes před svítáním dám se stebou rozvésti
a vypudím tě od sebe, aniž bych tě litoval, neboť svato
krádce lítosti hoden není! Bohové římští jsou mně
dražší nad pokoj a ;štěstí, a čest jejich je mně stokrát
světější, nežli sláva mé ženy . . . .!<<

Umlkl. Virginie taktéž mlčela, jsouc bolem na půl
omdlelá & bojujíc jedinou svojí zbraní: slzami a mo
dlitbou.

A to je zbraň velmi mocná! Tato poslední pře
máhá samého Boha — první pak obměkčuje každé
mužské srdce, byt bylo sebe zatvrzelejší, jen přebývá-li
v něm šlechetná láska.
Plakala v tichosti hodnou chvíli. Po té přiblížil se
k ní Agrikola těžce oddychuje a promluvil na ní s bo
lestí, ale bez hněvu:
»Jak to, že ty mohla jsi učiniti tak strašné při
znání ? Snad jsem se přeslechl — snad jsi se přeřokla . .. .
Nebo věř mně, že nepoznávám již tebe ani sebeja myslím
si, že jsme oba v horečce. Ty, jež jsi byla vzorem ctností
všem ženám, ty, jež jsi byla kněžkou domácího štěstí,
jež jsi povždy s tak závidění hodnou péčí střehla svatost
jeho krbu, ty že bys měla býti naplněna tou hnilobou
našeho věku, na niž stůně celá společnost a na niž Řím
zhyne, nepředejdu-li tomu? Ty že bys měla žíti bez víry?<<
»Bez víry nikdy, můj milý. ale takovou věrou....<<
»A která víra přísluší ženě Juliově, ne-li ta, které
on si váží? Nikoliv, Virginie . . . . ty nemáš tohoto pře
svědčení sama ze sebe. Někdo tě oklamal — omámil
slabého ducha ženského. ale já zaklínám tě tvým mužem
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s tvými dětmi, vyvrz ten cizí jed a uvaž se opět v po
vinnosti svého stavu a nepátrej po tom, čeho nedovedeš
pochopiti, a važ si bohů, jichž váží si celý Řím po celých
osm set let! . . . . Toto dílo staletí mělo by snad pad
nouti pod ranami úštipkův a posměchů několika snílkův?
Nahlédni v historii svého národa a sud : dokud synové
Říma, spěchajíce k oltářům ve jménu svých bohův, vál
čili s nepřítelem — dokud Kurciové neváhali, aby jim
životy své přinesli v obět na odpuštění za provinění
lidu — dokud věštby rozhodovaly oosudech této repu
bliky a náboženství tvořilo základ rodiny a říše, dotud
vítězství vedlo: naše orly stále na témě kapitolu, kde
trofeje a vavříny kladeny Jovišovi k nohám v jeho
svatyni! — A pohled'. co se děje teď : nevěra a její
ohyzdné následky — zkáza mravův — viklání všeli
kých zásad — špinavý chaos, nade kterým vznáší se
tyran jako metla v rukou nebes, aby trestal tyto bez
božníkyl<<
»Ale Julie!

. . . .<<

Konsul neslyšel. Rychlým krokem proběhl několik
komnat . . . . až zastavil se v ložnici, kde v kolébce lc
želo nemluvňátko, sňal se stěny zrezavělý již štít a začal
je na něm kolébati tak, že srdce matčino strachem tlouci
přestávalo.
»Ne, ne, synu můj, na to ty nevyrůstáš, abys jednou
rozmnožil počet zrádců své víry i své vlasti! Ty nepo
skvrníš nikdy jména Agrikolova, a jako já dnes tebe,
tak kdysi ty své dítky napájeti budeš již od kolébky
láskou k bohům našeho národa . . . .!<<

A dítě probuzeno jsouc ze spánku, počalo lívtostiiřjě'ý

plakati, jakoby se již nyní bránilo takové budoucnosti.
Virginie je utišila, potom vzdychla k Bohu o vnuk
nutí, co by měla činiti.
Agrikola chodil tak ještě po nějakou dobu, ozý
vaje se trhanými, hroznými slovy, jež byla již jaksi jen
posledními dozvuky přestálé bouře. Virginie neodpoví
dala ani slovem, ale vidouc, že muž jejími prosebnými
pohledy se pomalu uklidňuje a utišuje, chopila se ko
nečně mooného prostředku, jenž nejednou osvědčil se
nejen u všech jižních obyvatelův, ale i u Agrikoly, který
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byl nái'uživým milovníkem hudby.

Posadivši se u vý—

klenku u okna počala hráti na harfu, jako kdysiDavid

Saulovi. Konsul sebou trhnul, neboť. sladký hlas Virginie
Decidiany byl oním hlavním kouzlem, který kdysi byl
v něm vyvolal lásku k ní. Neřekl však ničeho, posadil
se jenom a bolestný svůj obličej ukryl do dlaní. V po
koji byla tma, a jenom jediný stříbrný měsíční paprsek
zadíval se přímo na Virginii a ozařoval krásnou její
postavu, kdy pěla zamilovanou jejich píseň (nejprvnější
to píseň jejich lásky), a tiché a smutné tóny této písně
ukolébaly zvolna duši rozbouřeného Římana ke spánku.

Hlava VI.

Vážné hovory.
Když V domě Agrikolově všecko již utichlo, se
běhly Virginie a Rita, pečlivě od hlavy až k- patě za
haleny a žlutými závoji zastřeny, dolů do zahrady a

odtamtud postranní brankou na ulici.
Kráčely mlčky & spěšně, nebot dům Flavia Kle
menta byl vzdálen a bylo již hodně pozdě. Mraky byly
již zahalily tvář měsíce a také hvězdy všecky byly se
již ukryly. Že pak v dobách tehdejších osvěcování ulic
nebylo ještě známo, vyhlížely ulice nějak podivně smutné
a pusté, zvláště srovnaly-li se s denním hlukemja šumem.
Jen tu a tam přeběhla zakuklená postava. anebo'šttzážf
nočních triumvirů s přípravami proti ohni, jež V'dobďch
tehdejších byly v Římě příliš časty. A k tomu ke všemu
padal drobný, ale ostrý deštík avítr svištěl mezi sloupo—
řadím na forum.
Virginie hluboce pohřížena v myšlenky kráčela
mechanicky opírajíc se o*rámě své průvodkyně, když
v tom náhle pocítila, že se rameno to zaohvělo a Rita
ji zadržela.

\

»Co to, moje drahá?

*

Vidíš snad někoho?<<

Nemohouc se doěekati odpovědi pohlédla na otro
kyní a hledíc směrem jejího strnulého zraku, spatřila
vysokou, nočními stíny ještě zvětšenou ženskou postavu,
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jež stála pod obloukem Titovým. Jsouc sama povahy
bázlivě, poděsila se tím více tímto černým zjevem, když
i Rita, která byla na takové věci zvyklá. sama se zara
zila. Leč světlý paprsek měsíce, jenž na chvíli mezi
mraky byl vyplul. upokojil ji úplně, odhaluje jí známé
rysy.
»Neboj se, Rito, to je — nemýlím-li se —Lukrecie...'.
Ale co tu dělá v tuto pozdní chvíli?<<
»Utecme, paní!

Není třeba, aby nás poznala“ ——

šeptnula Rita a hned také“veběhla v první lepší příění
ulici Suburry.*)
»Máš pravdu. Podivila by se, kdyby nás poznala,
tak jako nám je to divné. že ji tu vidíme; a ostatně
není zapotřebí, aby někdo z hostí Juliových poznal jeho
ženu. Ale smiluj se, Rito, a dávej pozor na cestu, nebot
se mi zdá, že bloudíš, a my již beztoho nemáme mnoho
času ke ztracení.<<

»O, paní! Vzpomenu-li si, že za chvíli spatříme Jana,
našeho otce . . . .?<<— zvolala Rita, neslyšíc ani, že Vir

ginie na ni mluví.
»Což ty ho ještě neznáš, milá sestro?<<
»Každý křesťan zná ho srdcem, nezná-li ho osobně.<<
——
A při tom vešla opět v jinou ulici, která

vedla do

cela opáčným směrem, nežli stál dům senatorův; na
štěstí potkaly se s rodinou křesťanskou, která taktéž
spěchala na pobožnost, a připojivše se k ní. nejkratší
cestou došly svého cíle.
Sál Pudentův byl pln věřících. Mužové s rukama
skříženýma stáli na straně jedné, a ženy vzávojích na
straně druhé. Kolik mučedníkův, kolik příštích rekův
a svatých církve naší bylo v tomto shromáždění! Mezi
jinými byl tu sv. Gaudentius. stavitel Kolossea, ijenž
krátce na to měl uctíti Pána smrti za víru, dále Acilius
Glabrio, konsul, a Hermes, jehož jméno draho jest kře
sťanům za služby, jež prokázal církvi svojí knihou,
zvanou >>Pastýř<<.Byli tu dále: Klaudius, Efebius, Va

lerius, Viton a Fortunat, kteří se byli odebrali do Ko
rinthu s listem sv. Klementa papeže, jenž později v cír
*\ Suburra, část města kolem pahorku Coelius.
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kevníeh archivech tak se proslavil; všecky pak převy
šovala vážná postava Flavia Klementa se šedivou bradou.
Hluboké ticho zavládlo mezi přítomnými. V tom
zavzněl zpěv . . . . zpěv ku podivu krásný, v pravdě
andělská to harmonie, který dolétal sem promíšen vůní
myrrhy a aloé. Zároveň pak z postranní chodby vyšel
Cyril v dlouhém lněném rouše, se zářícím obličejem,
maje stříbrnou kadidelnici v ruce: za ním šla dlouhá
řada panen Bohu zasvěcených se zářícími pochodněmi
a celý římský klerus od nejnižších stupňů, ostiářů, až
do 7 jáhnů, v jejichž čele nalézal “sesv. Caesarius, pak
47 kněží, mezi nimiž byl i budoucí papež sv. Evarist —
(na nejednom z nich patrny byly známky pronásledo
vání); potom kráčel sám Klement, biskup římský,a tím
zároveň i biskup celého křesťanského světa, a při něm
Prochor, příchozí-vězeň, společník apoštolových okovů.
Na konec pak nesen byl čtyřmi mládenci v křesle 9()letý
stařec, od kteréhož odrážela se podivuhodná bělost.
Sotva že se objevil, padli všichni na kolena a všude
ozval se hlasitý pláč. Bylt to sv. Jan apoštolll
Roucho jeho bylo jednoduché. Jediná lněná tunika
a též takový bílý plášt — nohy bez obuvi, bosé,a zlatý
vínek na čele, jenž byl jediným odznakem biskupské
důstojnosti. Vous sněhobílou vlnou splýval mu la
hodně po prsou
obličej zářil mu oním klidem, který
vyrůstá ze síly, nikoli však ze síly vlastní, ale ze síly
čerpané s výše ——a z něho vyzařovala svatá krása,
jako odlesk Toho, Jenž žil a bydlil v učedníku Své
Lásky. Rysy jeho byly k nepochopení sladké, oko bystré?
a plno mládeneckého žáru, tak že vyhlížel jako—holub
s orlím vzezřením.
'
Po objevení se sv. apoštola zavládlo v celé kře
sťanské družině vzrušení, jehož nemožno vypsati. Lka
jíce počali se všickni tuliti k Jeho nohám, líbali okraj
jeho roucha a dělili se o ně. Matky vyzdvihovaly své
dítky do výše a mluvily k nim:
»I—Ileďte,hleďte: tot poslední, který žil s Ježíšem
Kristem

!<<

>>Otče_!<<
-— \volali

druzí

»my

si tě nenecháme

vyrvati ze svého středu — nenecháme tě mučiti . . . .
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raději sami zahyneme!

Požehnej nám . . .. promluv

k nám — pověz, co jsi slyšel od Božského Mistra le
A steré výkřiky zněly sálem, až konečně slily se
všecky v tentýž výkřik, kterým potom věřící v Asii ví

tali sv. apoštola při návratu Jeho z ostrova Patmos:
»Požehnaný, jenž přichází ve Jménu Páně !<<

A sv. Jan rozpřahuje ruce nad lkajícím shromáž
děním: — »Miláčkové mojie, —řekl sladce : —-»Synáčkové
moji, milujte se vespolek . . . .<<

Po prvních slovech z úst apoštolových všecko rázem
utichlo. Mauricius a tři jeho mladí druhové postavili
křeslo proti lidu a začala se krátkásice, ale dojemná
promluva . . . . Jan mluvil . . . . Jako učedníka samého
Krista bylo mu mluviti k příštím Jeho mučedníkům o lásce
a o kříži. A v jednom i v druhém vynikal: první —
lásku — byl čerpal ze samotných prsou Kristových;
vědomost o druhém — o kříži — nabyl voněch velkých
třech hodinách, když stál pod křížem spolu s Matkou
Sedmibolestnou.
Mluvil; — a každé slovo padalo jako teplý pa
prsek v srdce posluchačův — a každé slovo blahodárně'
působilo, nebot každé provázeno jsouc láskou, občer
stvovalo jako rosa, rozněcovalo jako oheň, sílilo jako
víno . . . . A Duch Svatý

spočíval svým mírem & ve

selím na kazateli i na posluchačích.
Když se promluva skončila, jeden z podjáhnův
nachýliv se k sv. apoštolu, dal znamení, že má lidu Jeho
jménem něco oznámiti, a pravil:
»Dříve nežli započnou svatá tajemství, jest přáním
Otce našeho, aby, kdokolivěk má srdce obtěžkáno vinou
nějakou nebo starostí a chce ukojiti svědomí své před
lámáníln chleba, takový aby zdvihl na znamenípravou
ruku, a bez odkladu zaveden bude do zvláštního po
koje, ve kterém biskup efeský jest ochoten ho vyslyšeti.<<
Vznešené ticho nastalo po tomto prohlášení: vtom
povstala jedna ze shromážděných zde žen a Virginie
nikoliv bez podivení poznala v ní tichou svoji otrokyní
Ritu, kterou Cyril ze shromáždění vyvedl.
Neuplynula ani celá chvíle a před Ritou otevřely
se dvéře tajemné jizbičky a opět se zavřely, a ona zů
stala samotna se Starcem, který již na ni čekal.
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. . . . Kdož by nevěděl, čím jest svatá a milovaná
přítomnost. když již nikoli veřejně. uprostřed celého
shromáždění, ale v bezprostřední blízkosti a osamoceni
jsme jí oblaženi

. . . _.?

Dvojnásobně zvýšen jest její dojem vznešenou dů—
věrnosti této chvíle . . . . A což teprve, když ten, jehož
shlédneme, netoliko sám jest veliký
v-vl a svatý, ale když
nebi

. . . .?

'

I dle přirozeného lidského řádu se stává, že když
někdo s někým po delší dobu žije, že se mu připodob
ňuje; obzvláště tenkráte, jestli láska a zbožňování nn
tkají ho, aby stále díval se na zamilovaný tento předmět.
Co tedy možno říci o Učedníku Páně, který tři “léta
prožil v.nejbližším poměru se Vtěleným Bohem? A více
než deset roků v nejbližším styku 8 Jeho Matkou?....
Dlouhá desítiletí. která Jej dělila již od těch dob a o—
sypala Jej šedinami, nezdála se existovali pro jeho
pamět: On všecck žil ?) tom, co minulo, a co přece bylo
.Mu stálou přítomností ! ! . . . .

A jakoby teď byl slyšel svého Mistra, opakoval
bezvadně některé obraty Jeho mluvy . . . . něčím nepo
chopitelným připomínal svého Mistra,jehož nikdy nikdo
a nic nedovede napodobiti! A tak skutečně zářil tento
sv. apoštol prostřed církve nejen jakožto poslední pa—
prsek apoštolských dob, ale i jako živá tradice obco
vání Kristova mezi lidem!
Rita stanula na prahu vzrušena —štastna— oně
mělá — jakoby v tom okamžiku samotný zjev sv. Jana
byl jí dal všecko, po čem toužila!
_! „
»Čeho

žádáš,

dcero?<< — otázal

se sv_.___ap_Qi—itol'jšifi

pohlédnuv pak na ni, zaradoval se: -—»Co? To jsi ty,
Rite? . . . . Opravdu? . . . . Kdo by se byl nadál, že se
tu s tebou shledám . . . . Leč, nechť se stalo jakkoliv,
díky budte Bohu, že mně dovolil, abych ještě .jednou
shlédl milé dítě, které >>.milujiv pravdě<<.
»Otče!<<--—začala Rita, leč okamžitě hlas napjetím

všech sil oslabený u'mřel jí*na rtech a jenom něco ne

jasného, výkřiku anebo lkání podobného, vydralo se jí
z prsou" . . .
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Jan pohleděl smutně, ale neřekl nicpjedině ruka
Jeho vznesla se nad ovečkou, jež 11Jeho nohou beze
slz sténala, jakoby zachvácena byla křečovitými bo
lestmi: a toto znamení spásy ukázalo ihned svou moc.
Rita upokojila se pozvolna a konečně i víčka se jí
zvlhčila . . . . počala plakati. Tehdy pravil sv. apoštol:
»Čeho se dítě Boží, dítě Mariino může lekati? Pro—
následování snad, či křížův? . . . . Což jsoutak strašny
pro křestanku? . . . .<<— A když Rita uprostřed lkání
zavrtěla jen hlavou — »či snad horší zlo, či vina tebe
trápí?<< -—dodal

vážně, — »ale ani tehdy,

dcero, ne

zoufej. Ten, který tě již jednou přijal litující votcovské
své objetí, přijme tě i dnes -—jen se vrat a uvidíš,jalc

sladký jest Pána
»Nikoliv, otče můj nejmilejší<<

odpověděla otro

kyně již trochu klidněji; — »díky Bohu, přes svoji
slabost zůstala jsem aspoň vůlí věrnou milosti sv. křtu
. .
Ale dnes trpím . . . . ach, trpím hrozně, nebot ne
vidím již jasně cesty svých povinností, a ta cesta jest
tak trnitá, tak černě se přede mnou otevírá, v takovém
zdá se mi býti odporu s nejsvětějšími city mého srdce,
že ono-slabé jsouc 'a nuzné pod břemenem tím puká.
Porad, Otče, ukaž, co mám činiti ——posilnimne a oživnu!<<
»Mluv, dcero !<<
»Otče . . . . Ona je tu!!!<<

»Ona? Kdo? Snad Judita ?“
Lkání zamezilo Ritě odpověď.
»Našla tě snad ? Nebo jste se potkaly ?<<

»Nikoliv, Otče; viděla jsem ji náhodou dnesv noci,
když jsem šla sem. Ach! objevení se její obnovilo ve
mně všecky dávné rány! Zachvěla jsem se, nikoli však
jen ze strachu, aby se na mně nemstila, ale i bolem
krvavých vzpomínek & strašným hořem, že jsem to do
kázala. abych ji opustila! Bylo-liž správně. že jsem tak
jednala ? Nebyla-liž to zbabělost a ničemné sobectví ode
mne? . . . . Potěš mne, Otče, smiluj se. nebo zemru pod
břemenem toho nepokojel<<

»Tot pokušení, ubohé dítě; — zažeň je od sebe
a stůj směle. Učinila jsi, co bylo tvou povinností a co

ti vůle Boží nařídila.<<

Rita si oddychla.
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»Ale pověz mně, Otče, co mám teď činiti? Mám se

snad k ní navrátiti? Měla bych k tomu dosti sil? Jsem
snad již dosti pevnou u víře, že bych mohla se již vy
dati zkoušce a znovu se vrátiti, abych ji v stáří jejím
ošetřovala

. . . .?<<

»Víš snad něco o jejím nynějším postavení, milá
dcero? Můžeš snad doufati, že nastoupila u ní štastná
změna . . . .?a
»Na neštěstí nevím o tom ničeho.<<
»Proto bude nám třeba čekati<< ——
propověděl

sv.

apoštol po chvíli. -—»Setrvej i nadále vtom postavení,
na které. tě byla Prozřetelnost dnes postavila; pros
Pána, necht On. sám řídí tvoje záležitosti. V tom pří
padě pak, že by řízením Jeho různé okolnosti svedly
vás někdy dohromady, vyznej se jí beze strachu, obavy
a lži ze všeho — usmiř ji —-dovedeš-li toho — vrať se

k ní, & požehnání Boží necht spočívá na vás obou!
Nelekej se. moje Ruth! Hleď, to dávné tvojejméno buď
ti příkladem věrnosti. Mohla-liNoěmina nevěsta se svojí
tchyní jíti až do cizích krajin, zdaž ty, dítě Mariino,
dcera Její bolesti, nešla bys za ní až na vrchol hory
Golgothy? . . . . A nové tvoje jméno, to, které ti Spa
sitel dal na křtu svatém — Margarita — zdaž ti zřejmě
nepraví, že pro víru, tuto perlu, povinna jsi obětovati
vždycky bez váhání všecko? . . . . Tak tedy, milá dcero:
Doufejme! Pravilt On k nám: »Já jsem přemohl svět!<<—
a vítězstvím naším jest víra naše! Je-li Kristus snámi,
kdo proti nám?<<

Otrokyně poslouchala se skloněnou hlavou; na
konec pak ji pozdvihla a úsměv počal již toulati se po
uplakaném obličeji:
»Otče! Slova tvoje vrátila mi život — prohledla
jsem — děkuji Ti za to!“
»A teď mně pověz, dítě, jaké jest zde tvoje posta
vení a kterak se to stalo, že vidím Ritu v Římě místo
na poušti

. . . .?<<

»Loupežníci nás přepadli & prodali nás do otroctví!
Nějaký čas sloužila jsem u jisté pohanky v Alexandrii
a bude tomu rok, co dostala jsem se do domu konsula'
Julia, jehož žena vyznává naši víru a laskavě se mnou
zachází, jako bych byla její sestrou.<<
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»A té jsi se nesvěřila s tím, co tě znepokojuje?<<
»Nikolivle — odpověděla Rita živě. ——»Však víš,
()tče můj, s jakým odporem mluvím o tom, co se mne

týkála
»Přemoz odpor ten. V takových nebezpečných
dobách lépe bude tobě, bude-li ona tvojí důvěrnicí,
můžeš-li ovšem na její srdce spoléhati.<<
»Mám snad hned odhaliti jí svoje tajemství?“
Apoštol zamyslil se na chvíli — potom tvář jeho
pobledla náhlou bolestí — oko jeho zalesklo se pro
rocky, a on řekl:
»Dnes ještě mlč, a nikomu nepovídej osvé bolesti,
jedině Pánu, kterýjedině sám ji může léčiti. Přijde však
doba, ve které kříž ten příliš bude ti těžkým, než abys
sama mohla jej pozdvihnouti; tehdy utec se k ní se vší
upřímnosti, nebot taková jest vůle Boží.<<'
Zavládlo na chvíli mlčení. Rita nechtíc zbytečně
rozmluvy prodlužovati, mezitím co všickni věřící v ko
stele čekali, vstávala již, chtíc odejíti, když ještě vzpo
mněla si na něco, co tížilo její srdce, a klekla opět:
»Svatý Otče, nadužívám snad již Tvojí laskavosti,
leč porad“ mi ještě pro lásku Boží, a On Ti to odplatu
»Co má Božské dítě ještě na srdci?<<
»Ach, Otče! Vím od jiných, že ona teď zaujímá
postavení, ve kterém by vliv její mnoho a nebezpečně
mohl působiti: jest vychovatelkou mladé dívky — si
rotka; provází ji všude a má nad ní dozor —ano možná,
že řídí i její jednání . . . . Není snad mojí povinností,

abych varovala tu rodinu.... varovala ji před vlastní....
vlastní matkou ?<<— A zakryla si obličej rukama.

Dobrý Pastýř nemohl zadržeti vzdychnutí, načež
se jí otázal:
»Je ta dívka křestankou?<<
»Není, Pane.<<

»Je snad siřotkem bez otce i matky?<<

»Otcem jejím jest Fabricius, jenž jest prokonsulem
v Asii.<<

Tato slova vyjasnila obličej apoštolův nevýslovnou
sladkostí.
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»Pak si nejsme cizí. Však jen Fabriciovi mám dě
kovati, že se mně dostalo okovů a propůjčena mně milost
mučednická, kterou, jak doufám, Pán mne obdařia
»Ach, to on tě odsoudil? —Možná že snad — () běda
——jejím návodem!
Ach, jak těžce mne Pán Bůh
zkouší

. . . .!!<<

»Neplač, dcero; —-lidé jsou jenom nástroji v rukou
Mistrových a pronásledovatelé jsou křesťanů dobrodinci.
Vraťme se však k tvojí záležitosti: protože ničeho nevíš

o nynějším postavení své matky a nemohla bys s jistotou
potvrditi, trvá-Ii dosud ve svém bludu — protože pak
na druhé straně duše svěřená její péči tak jako tak
nezná světla pravdy a mimo to má ještě jiného bližšího
vychovatele, na kterém vlastně přímo závisí, nemusíš
vůči ní svědectví přinášeti. Pán nežádá na tobě takové
oběti.

Modli se k Němu -—neklesoj

na duchu

a jdi

v pokoji.<<

»Bůh ti to odplat, svatý
»Pán s Tebou.<<

»Deo gratias

Otče . . . .!<<

(Bohu díky)!<<

A odešla, utišena jsoucjako dítě, jehož pláč matka
byla ukonejšila.
'
_
Krátce po té začala se nejsvětější Oběť. jež oběto

vána byla. slavně samým sv. apoštolem za assistence
všeho duchovenstva římskéhoi všech jeho řádů. Průběh
obřadů nerůznil se příliš od naší mše sv., až na to, že
k lidu
jak to až po naše časy zachovává se při
hlavních oltářích římských basilik. Ba i pontifikální
roucho střihem svým podobno bylo našemu. Lektor pře
četl lidu výňatek ze sv. písma — po té věřící přinášeli
obětiny na oltář -—konečně pak přiblížila se óm'Í zá
zračná chvíle Proměňování a po onom dojemném úkonu,
kdy všickni přítomní políbení pokoje dávali si v Kristu,
poděloval »miláček Páně<< za pomoci ostatního ducho
venstva přítomné andělským chlebem, kterým tolikráte
sytil Matku — Pannu “osiřelou po Synu.
Co se asi dálo\ v srdčích těch našich praotcův u víře
v čase, kdy naplňovalo se ono sv. tajemství? Jako zá
pasníci připravují se k jakýmsi velikým zápasům, tak
tito věřící Páně sílili své duše, jež již zítra mohly býti
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vydány mukám! — Flavia obětovala Bohu svého man
žela a syny — šedivý senátor ochotně v obět přinášel
úřad svůj i jmění i život ——
Virginie zarmouceně své

oko v slzách útěchy ponořovala, vkládajíc vrány Ukři
žovaného duši Agrikolovu s pevnou vírou a nadějí —
Rita mileráda snášela všecka svá utrpení dle vzoru
Spasitelova —Domicilla tonouc Vnesjvětějších paprscích
rozvíjela se jako růže v obcování se svým Snouben
cem — a Mauricius se zanícením přísahal Vůdci lnu
čedníků, že smrt v Jeho zástupech klade stokrát výše
nejen nad diadém caesarův, ale i nad lásku Ireninu.
V tom čase, kdy z domu Klementů vznášely se
k nebi spolu s kadidlem modlitby věřícího stádečka,
sílené požehnáním apoštolským, stála dosud pod vítěz—
ným obloukem Titovým ona veliká postava, jež Ritu
tak poděsila.
Byla to skutečně Lukrécie, -- ale“ tak změněná, že
v první chvíli těžko bylo jí poznati: královskou maje
státnost její postavy zvyšovalo o mnoho ještě přísné
dumání, jak prozrazoval je výraz jejího obličeje, jež
nastoupilo namísto dávné upřímnosti. Stála nepohnutě:
rysy její staženy byly bolestí, hořkosti a pohrdáním.
a v očích, jež upřeny byly na polovypukliny oblouku
Titova, které zvěčňovaly hanbu Israele, vřela vášnivost
a jakési divoké nadšeni, které jakoby z hluboké jakési

propasti vytryskovalo.
Dlouho — dlouho tak dumala. Konečně vyklouzla
ze stínu blízké svatyně plíživě a nesměle Shrbená po
stava, jež zahalena byla od nohou až ke hlavě v černý
plášt. Měsíc v té chvíli úplně se schoval — nespozo
roval tedy příchozí Lukrécie, nýbrž jen dvě černých očí
se zelenavým leskem, jež svítily se v této noční tmě
jako vlčí. Váhaje, zastavil se dva kroky před ní —pře
kážka tato jej zadržovala, strach pak hnal jej ku předu.
»Ha, vítám tě, Aurelianea 4—šeptnula Lukrécie cizím
jazykem; —-»neměl jsi příliš na spěch, že jsi mne tu
nechal tak dlouho čekati; již jsem tu přes hodinu.<<
»Promiň mně to, Judito -- však víš, že na hlavě
konsulově

. . . .<<
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»Přestaň. Dosti těch výmluv. Za krátko rozbřeskne
se den, nezbývá nám tedy mnoho času, abychom jej
utráceti mohli prázdnými

slovy . . . .<<

Ustala; vidouc však. že Aurelian je všecek po
maten a že by látky k rozmluvě ani nenašel, pokračo
vala dále jaksi vznešeně, ale polohlasně: »Synu. jsou
tomu dvě léta, co jsme se posledně viděli na spáleništi
vydrancovaného Sionu, u smrtelného lůžka tvé matky
Abigail, které máš děkovati, že ti židovská krev žilami
proudí; a já dnes opět nikoliv bezúčelně zvolila jsem
zrovna toto místo za místo naší schůzky, tady pod tou
branou, utoho Kolossea, jehož každý kámen, krví našich
zajatců potřísněný, připomíná nám onu velikou křivdu,
jež spáchána byla nanáší otčině, ukládajenám zároveň,
bychom se pomstili. Tato pomsta leží i na tobě, ačkoliv
jsi po otci Římanem; jenom pod tou podmínkou přijala
jsem tě za svého syna adědice — a podmínku tu musíš
dodržeti a splniti. Splnil jsi ji snad během těchto dvou
posledních let? Zůstal jsi věrným přísaze našeho roz
loučení?<<

»Dříve nežli se ti vyznám z činnosti svého konsu
latu, zdá se mi, Judito, že mám právo žádati na tobě,
abys mi předem projevila svoji důvěru a vyznala se
mi, proč zahaluješ se takovou tajemnou rouškou? Při
jízdíš do Říma pod cizím jménem a nedovolíš mně ani.
abych veřejně se s tebou na hostině přivítal, přicháziš
sem k tomuto nočnímu spiknutí, které ještě podezření
může na nás uvaliti a mně jako zemskému úředníku
dvojnásobně uškoditi.<<

»Nenalézáš se snad pod záštitou tyranovou, že se
tak bojíš ?<<— odvětila Lukrecie pohrdavě.— »Tajemná
tato rouška, kterou se zahaluji, jest nezbytnouLa-byfčli?

skrýti mohla svoje záměry a snáze je tak provedla. Či
myslíš, že by římský prokonsul Fabricius tak slepě
důvěřoval dceři arcikněze, milence Šimona z Giory,
Juditě — židovce?<<

»Ale proč jsi opustila Palestinu? Vždyť podzemí
hory Moria jest dosti bohato na poklady, že by se jimi
mohlo vyživiti celé pokolení,—neřku-li poslední ratolest
rodu Kaifášova? A kromě toho sama jsi se mně zaru
čila, že “.vnejhorším případě raději bys v Jerusalemě
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chléb sobě hledala, než bys opustila trosky-*svatyně!
Odkud najednou ta změna? Jak to, že tě vidím mezi

pohany, kterak tajíš své náboženství, jsouc vychova
telkou pyšné Římanky?<<
»Anrelianc: na všecky tyto tvoje otázky odpově
děti ti mohu jediným slovem, tím, jež je trestí mého
života, slovem: >>nenávist<<.
Nenávist nebo láska, přimě
řeně k tomu, jak to chceš pojmenovati — nebot láska
otrávena hořkosti v kypící žluč se proměnila. Znáš můj
život: víš, že jsouc dítětem klatby, spatřila jsem světlo
světa vté chvíli, kdy otec můj dle výroku Nazarejského
otevřel řadu neštěstí, jež stáhla se nad naším domem.
Ano, tak tomu jest. Od té doby nic se nám nedařilo.
vše mstilo se za svého poslance; padla Judea, vymřel
a zanikl rod arciknězův, a já samojediná jsem vyrostla,
abych se stala dědičkou vší jeho hanby. Dlouho to srdce
neznalo jiné vášnivosti, kromě žalu pro; lesk a slávu
Siena: ale když Šimon, syn Giorův, s čelem neohrože
ným postavil se za vůdce bojovníků proti veškeré moci
Titově, sloučila se ve mně láska k vlasti s láskou k to—
muto hrdinovi, a jsouc tímto způsobem zosobněna, za
vládla mocněji než kdykoli jindy nad celou mojí by
tostí; o obtíže válečné, hrůzy obléhání, hlad a veškera
nebezpečí, zkrátka o vše jsem se dělila se Šimonem;
a když potom svatyně Šalamounova před mýma očima
vzplanula, když vůdce po několikaměsíčním úkrytě, ve
kterém ho moje péče živila, odvlečen byl do Říma a tam

pod nožem katovým' zahynul—Judita osiřelá, tak jako
ta svatá země, již byla srdce své již od kolébky zaslí
bila, zůstala tu sama se svými slzami a zapřísáhla se.
že nikdy smutku svého nezaměni, za roucho svatební. —
Leč po nějakém čase zošklivil se mi ten nečinný bol:
já přestala plakati, začala jsem přemýšleti a zatoužila
jsem po tom, aby srdce mé zplodilo mstitele svého rodu
i národa. S tou naději a z lásky ke své vlasti a nikoli
k jeho osobě, svolila jsem vstoupiti v manželský svazek
5 Nikodemem, oním boháčem, kterého jsi dobře znal
Ale slabý ten člověk v nicem se mně nevyrovnal: vjeho
duši neplál šlechetný hněv a nenávist proti Rímanům,
ba . . . . o hrůzo! . . . . jsem

i spozorovala,

že přál

skrytě našim úhlavním nepřátelům, z čehož nám později
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vzrostlo otroctví. Spozorovala jsem to . . . . a jednala
jsem . . . . však víš. že krátce po té Nikodém těžce se
roznemohl . . . . před smrtí chtěl býti pokřtěn: já však
mu místo

vody

. . . .<<

»Nedokončuj . . . . rozumím

ti již<<_

přerušil

ji

Aurelian spěšné.
-Ve hlase Lukreciině nebylo pozorovati nejmenšího
chvění:
»Nebesa pak naplnila mne očekáváním syna „a se
slala mně místo něho dceru, jedináčka — Ruth, moje
potěšení, chloubu a podporu ve stáří. Jakých slibo
vala jsem si od ní nadějí a jak potom podlou zradou..
ale ne, nemohu. .<<_ nemohla dále, patrně pod vlivem
hlubokého vzrušení.
»Skutečně, Judito, máš spravedlivou příčinu, abys
si postěžovala. <<

»Jsouc tak podruhé opuštěna, smrtelně jsem se roz
nemohla . . . . Na prahu věčnosti zoufalá jsem nad vy—

svobozením Velikého Jehovy, a když Ou hluchým byl
k mojim prosbám a ani lidu, ani mně úlevy v utrpení
neposkytl, spojila jsem se s pekelnými mocnostmi, abych
Jemu se pomstila a svaté své věci dostála . . . . Ony
pak ukázaly se býti věrnějšími, navrátily mně zdraví
a od těch dob jsem s nimi v neustálém spojení.“
Po Aurelianovi

až mráz šel . . . . chtěl utéci, ale

ohnivé zraky Juditiny přikovaly ho jakousi čarodějskou
silou . . . . Zdálo se mu, že z těch očí ještě jiný duch

vyzírá kromě jejího vlastního!
»Od těch dob nebyla jsem s to, abych klidně na
nějakém místě setrvala. Rozhodla jsem se, že stůj co
stůj dostati se musím v samo neplátelské ležení.,gólu
čala jsem se lichotiti a hladiti jako pardal, který se takto
připrm uje, aby pak vplíhodném okamžiku k01ist svoji
rozdrásal. Poklady, jež mně zbyly po muži, usnadnily
mně, že jsem mohla zaujati vysoké postavení v řecké
společnosti, a krátce po té povadlé vnady kdysi nej
krásnější z panen Judských polapily v sítě své lehko
věrné srdce římského správce. — A vliv m'ůj nezůstal
bez účinku: Fabricius, jenž vždy byl mírné povahy,
začal najednou pronásledovati křesťanya pionásledoval
vzv
je již tehdypkdy ještě v hlavním městě use římské
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i V ostatních částech císařství požívali pokoje . . . . Ne

jednou pod mými okny sám mučil ty bídníky, ajá sluch
svůj i srdce své .napájela a krmila jich sténáním. —
Všiml jsi si snad onoho velikého démantu, jímž měla
jsem na hostině plášť sepjatý?<<
»O, a jak dobřel<< — vzdychl chtivý konsul.
»Tož věz, že klenot tento koupen jest za jmění
jedné křesťanské rodiny, jež nedávno byla odsouzena . . ..
A pamatuj si, že bude tvým, budeš-li mne všemožně
podporovati v mých záměrech . . . .<<
»Vynasnažím se, seč budu, dra há Judito!<<
Židovka změřila lakomce pohledem plným hlubo

kého pohrdání; po chvíli pak vyjasnil se její obličej
vzpomínkou na jakousi blaženou myšlenku.
»To však není ještě konec mého vítězství: cojsem
ti až dosud vypravovala, jest jenom úvodem; —-po
slyš: Kdysi před lety srdnatá žena israelská, jejíž
jméno bylo Judit, pomstila hlavou. svého nepřítele Ho
loferna hanbu všeho svého lidu: podobně i já nechtěla
jsem se spokojiti zbořením ovčince — žádala jsem míti
i pastýře, mistra a vůdce Nazarejčíků, toho, kterého
měla jsem v podezření z účasti na onom černém zlo
činu . . . . že vyrval

mi moji dceru . . . . jediný

můj

pokladll Nenávisti jata byla jsem k onomu pyšnému
starci — ve dne i vnoci snila a přemýšlelajsem, kterak
bych se přičinila o jeho záhubu. A hle, tu samo nebe,
anebo snad přízeň duchů, kteří jsou teď mojípodporou,
sami mně ho pojednou přivedli do rukou. Caesar jme
noval Fabricia svým vladařem v Asii. Rychle pospíšila
jsem za ním . . . . naváděla jsem ho, sama jsem pomá
hala a neustala jsem, dokud Jan, poslední „lzučedníků
Ukřižovaného, nebyl v okovech poslán do Říma pod
katanský meč, který mu již dávno patřil!!<<
Zasmála se divoce, pronášejíc poslední slova. Aure
lian tiše jí přisvědčil a pochválil její přičinlivost.
»A víš, proč jsem dnes v Římě? Jedině proto,
abych vlastníma očima patřila na jeho smrt a vysmála
se posledním okamžikům jeho života! . . . . Vykořistila
jsem tak záminku, že'budu společnicí dcery Fabriciovy,
jíž otec nechtěl samotnu na cestu pustiti. Ona mne nemá
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ráda: krmí mne potupou, pohrdá mnou za mě pOChle
bOVánÍ

. . . .<<

»A proč jí tedy pochlebuješ ?<<

»Aureliane, nežila jsem marně mezi lidmi, znám
lidstvo a vím, že ačkoli pochlebenství šlechetného ducha
někdy pobuřuje, přece jen povaze skrytě vždycky lichotí
a jí si podmaňuje. A ostatně již jsem ti jednou řekla,
že ve všem musím se přiodívati maskou licoměrnosti
a pokrytectví; nebot kdybych jenjediné pravdivé slovo
na tu nenáviděnou Rímanku promluvila, neodolala bych,
abych hněv svůj zadržela, a z Lukrecie stala by se na
jednou Judita. Jednám tedy vždy a všude v přímé pro
tivě se svým vlastním přesvědčením a citem: mazlím
se s Irenou a raději bych každým tím polibkem uštkla
její mládí jako jedovatým žahadlem; — kazím jji jak
jen mohu, krmím ji lží &vyhovuji těmnejhorším vrtochům
a náklonnostem jejím a její šlechetné a nejkrásnější my
šlenky hledím udusiti, neboť pohance, jež národa mého
jest pronásledovatelem, nepřísluší od Israelitky ani jiná
péče. V jediné toliko věci jsem k ní upřímnou: v ne
návisti k náboženství křesťanskému,nebot bych nikterak
snésti nemohla, by jakékolivěk srdce v mé blízkosti
velebilo ony zásady, jimž připisují ztrátu své vlasti,
svého rodu a snad konečně i . . . . své dcery!<<

»Ty tedy myslíš, Judito, to že bylo příčinou, že tak

najednou zmizela?!!a
Judita se zachvěla. Aurelian pak po chvíli dodal:
»Pro mne byl osud tvůj šťastným: nebot kdyby
toho nebylo bývalo, nebyla bys se o samotě shledalarse
synem a ani očima svýma bys mne nebyla shlédjaÍ-Íý
»Tak jest, Aureliane; — ty jsi mi byl nejmilejší,
nebot v tobě žije upomínka na příbuznou moji a přítel
kyni, krásnou Abigail — proto také neohlížela jsem se
na tvůj původ z polovice pohanský. Ale přiznám se ti,
že jsem se v tobě zmýlila: jak vidím, neproudí v tvých
žilách krev tvé matky, jež vroucí láskou lnula k židovské
své vlasti, leč jen zisk jedině, zlaté to tele, jemuž koří
se všecko zkažené obyvatelstvo Romy, jen to tě vábí.
Ach, moje Ruth lépe rozuměla svým povinnostem, dříve
nežli mi ji zbalamutili

. . . .<<
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»Neobviňuj mne tak příkře, dokud jsi mne nevy
slechla, Judito!<< —-odvětil Aurelian s úšklebkem, který
měl znamonati úsměv. —-»Myslím, že jsem si za ty dva

roky zasloužil tvojí pochvaly a nikoli pohanění. Po
stupně dosáhl jsem konsulského úřadu, jednoho z prvních
v Římě — obrátil jsem na sebe zřetel samého císaře
& využitkoval jsem toho, jak jen mně bylo možno, vne
prospěch křestanův; nebot jestliže oni tobě ublížili,věz,
že ukřivdili i mně: tobě ukradli dceru —a mně nevěstu.<<

»Jak že, Domicillu? Pozorovala jsem také s podi
divením, že jste na hostině nic na sebe nemluvim;
»Tak jest. Po smrti její matky Plautilly dostala se,
jak ti známo, v poručnictví Flavia Klementa a ten mne
s ní '— byla ještě dítětem — zasnoubil. Sňatek tento
zamlouval se mi jako jeden z nejstkvělejších v celém
Římě -—usmíval .se na mne, a krásná Domicilla stala
se mi dražší nad celý svět. A hle, tu sotva že dorostla
v pannu a hody svatební měly již nadejíti, oznámila
mi najednou všecka jako šílená, že mi srdce svého nedá,
neboť již je byla zadala jakémusi jinému Ženichu, jenž
žije někde nad mraky . . . . Povídá se, že ji k tomu
zoufalému kroku přemluvili sluhové jejich domu, od
chovanci to její matky, Nereus a Achilleus . . . .<<

»A senátor Klement nepotrestal pošlapání svého
slova

?<<

.

»Senator? . . . . Milá Judito . . . . senátor sám . . ..

ale možná že dnes ještě předčasně o tom mluvíme....
Nevím nic jistého.<<
'
.,
»Scnator křesťanem & Jan u něho vězněn?<< ——
“*_v-z'křikla
Lukrécie najednou ustrašeně. — »To mně jistě
moje kořist upláchne !<<

»Není možno, aby ti upláchla . . . . vězeň propůjčen

senatorovi toliko pod závazkem cti a senátor cti své
nepokálí.<<

»Ach, Aureliane, Výdej mně jej co nejrychlejil<<
»Nemohu. Nejsem dosti přesvědčen, nemám dosti
jasných důkazův, neboť ačkoli se postavení starého
Flavia přičiněním mým u dvora počíná již viklati, stává
se syn jeho, ten hloupý tulpas Mauricius, vševládnoucím
miláčkem Domicianovým. Sežírá mne závist— nenávist

».“-
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zašerozněcujc. ale začíti ještě nesmím, nebotjediný ne
opatrný krok mohl by mne státi život.“
»A . . . . Mauricius čili Vespasianus

. . . . tot onen

caesar, co tak obojetně nám zpíval? Pamatuješ se na
to? Jsem jista. že padl Ireně do oka. Nemýlím-li se,
chtěl bys s ním i na tomto poli závoditi? Pozorovala
jsem alespoň tvoji úslužnost a zdvořilost . . . .<<
»To se mýlíš! Chtěl jsem tím jen Domicillu po
dPáŽdÍtÍ.(<

»Kterak to? Ty ještě myslíš na Domicillu? A ne
zhnusil by se ti sňatek s křestankou? 'ždyt tak jako
tak máš ve svých rukou jmění její spolu i se životem,
nebot každé chvíle můžeš ji pohnati před soud. Postarej
se raději o ruku Ireninu, neboť ta zajistí ti vliv i ohromný
majetek v Helladě .' . . . a nám konečně vlivu takového
i jmění nezbytně jest třeba, chceme-li záměry svoje
provésti.<<

»Však Irena není také židovkou<<— podotkl Aure
lian uštěpačné. — »A ostatně se mi zdá, že tvé vycho

vání nenavnadí jí nikoho, kdo by nebyl jejím vele
bitelem.<<

»A kdo ti říká, že bys s ní musil žíti?
Vždyť
je tolik různých způsobů, jimiž můžeme se zbýti svých
nepřátel, jakmile nám přestanou býti potřebnými .
A teď ještě slovo, Aureliane! . . . . Tvůj kollega v kon
sulatě nezdá se žíti s tebou v přátelství . . . .?<<

»Ano, nenávidíme se navzájem. Leč já nebojím se
takového soupeře, nebot Domician příliš závidímu jeho
oblíbenost u lidu, jakož i lásku u vojska. Pii nejbližší
příležitosti smetu jej se stupně jeho slávy.
„<<
V tom první zábřesk dne osvítil oblohu.; g_iěvem
tímto současně se oba spiklenci zachvěli, prchajíce jako
noční ptáci před denním světlem.
»Rozlučme se . .
musím již co nejrychleji na
vrátiti

se domů<< ——zvolal

Aurelian

.. . .

»Půjdeš, leč bez společného hesla tě nepropustím.<<
»A které má býti ono heslo, Judito?<<

»Věčná pomsta Kristu a Jeho ná boženstvíh
Rozešli se a ozvěna blízkého Kolossea opáčila
tlumeniou hrozbu: Pomsta!
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Hlava VII.
Výzvědy.
Od hostiny v domě Agrikolově uplynula jistá doba,
když Aurelian v nádherném oděvu ustrojen a naka
deřen jako málokterý mládenec v Římě, napuštěn vo
ňavkami a takřka poset drahými kameny vydal se na
návštěvu k dávné své snoubence. Krok ten stál ho
všecku jeho hrdost a pýchu, ale cit (možno-li tak na
zvati to, co pohnulo zkaženým srdcem konsulovým) či
spíše úmysl, jenž v něm dozrál jakožto ovoce několika
bezesných nocí, nabyl převahy.
Nikoliv bez pohnutí bylo konsulovi přestoupiti práh
paláce Domicillina. Ale hned při vchodu zatarasila mu
cestu statečná postava Nereova. Kdyby byl Aurelian
uposlechl prvního svého popudu, byl by okamžitějako
tygr vrhl se na mladého křesťana, jemuž nikoliv bez
příčiny připisoval veliký vliv na mysl Domicillinu, ne
'moha' však přece pravé příčiny toho se_dopíditi. Ale
politika předsevzatého záměru nedovolovala mu vy
buchnouti a pud sebezachování radil mu, aby sám ni
čeho si nezačínal se statným sluhou, který vlídně, ale
bystře hleděl mu do očí.“

»Proč mne zdržuješ, Neree? Chci se viděti s tvojí
paní“
'
»Není snad známo šlechetnému konsulovi, že dům
tento již ode dávna všem návštěvám jest uzavřen?<<
»To vím, ale vím také, že jen návštěvám cizím.
Soudím však, že ten, jemuž po sedm let dovoleno bylo
překročovati. tento práh, má na to právo 1 dnes.<<
»Odpusť, Aureliane, my však jiných práv neznáme,
kromě vůle naší „paní.a
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Aurelian mimovolně sáhl po meči; poznal však, že
ho u sebe nemá, jak se také slušelo, šel-li navštíviti
ženu. Vztekle ohlědl se kolem sebe.
_
»Jaké tu zavládly

změny?<< — zvolal. — »Od té

doby, co jest Domicilla plnoletá a řídí již všecko vlastní
rukou, zdá se, jakoby místo ní hospodařil zde jakýsi
nemilosrdný duch, jenž hledí vypuditi odtud všecko. co
bylo příjemné a krásné._ Kam podělo se zlacení? Kde
jsou ozdoby?<<

»Prodány jsou, pane, a peněz lépe užitole
»A kde jest ostatní služebnictvo ?<<
»Darována mu svoboda, velebí „za to Domicillu.<<
»A místo něho naplněn jest dům čarodějnicemi a

starými, ošklivými a malomocnými žebráky. Přijímací
sál zaměnili jste V nemocnici, tak že celé toto obydlí
z milosti několika podvodníků, kteří hledí využitkovati
nezkušenosti dědiččiny, stalo se teď opravdovým —
útulkem pobloudilcův.<<
»Ve skutečnosti však jest útulkem šťastných<<_
odvětil s úsměvem Nereus, vzpomínaje na mnohé ty
zázraky tichého sebeobětování, jež zde každodenně či
něny byly kněžími a jáhny, křesťanskými „vdovami a
pannami Bohu zaslíbenými, hlavně pak Domicillou,která
všecky příjmy svého majetku obětovala ubohým vy
znavačům Kristovým, ponechávajíc sobě jen nepatrnou
nuznou jizbičku, v níž trávila život svůj na modlitbách
a v pokání.
Vida, že se rozmluva bezúčelně protahuje, Aurelian
udeřen jsa do živého, musil, ač nerad, pomýšleti“ na

návrat, když objevení se Nereova bratra, jenž tamtudy
byl šel, skytlo mu novou pomocnou větévku. ., faq,
»Achillee, oznam, prosím, tvé paní, že konsulit'ů na
ni čeká a prosí o sebe kratší rozmluvu; že má pro ni
příliš vážné zprávy, takové totiž, které dotýkají se ne
toliko její osoby, ale i záležitosti dražší vám nad život !c
Při tom přelétl oba mládence zkoumavým zrakem.
Řeč ta je trochu zarazila a jeden druhého otázal se
svým srdcem:

>>Zn1ásnad tajemství naší víry?<< Leč
Achilleus varován jsa pohledem Nereovým odpověděl
klidně:
'
»Domicilla není doma.<<
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»Tak? A kam odešla?<<
»Přiznám se ti, pane, že se mi s tím nesvěřila !—<
—

A čilý ten mládenec trhl sebou netrpělivě. leč starší jeho

bratr opravil jej mírně:

»Zdá se mi. že jest u svého strýce, Flavia Kle

menta.<<

»Tam snad jí nepůjde hledat<<-—šeptnul Achilleovi,

sotva že za Aurelianem těžké bronzové veřeje zapadly;
ale mýlil se. Vášnivost podrážděná překážkami tím moc
něji ovládala pohanem, který se rozhodl, že užije všech
možných prostředků, jen aby dotřel se k rozmluvě
s Domicillou.

Po krátkém přemýšlení zaměřil'směle k soused
nímu domu Klementovu, ukterého před tím zřídka kdy
býval (nebot vážnost senatorova jej zrážela), a ted, kdy
se rozešel se svojí snoubenkou, vůbec tam ani ne
vkročil.
Vrátný propustil jej beze všech nesnází, protože
právě ty hodiny určeny byly ku přijímání návštěv se
strany příbuzenstva, spolu i s nevelkým počtem klientů,
čili oněch pasořitek, kteří od časného rána čekali v před
síních domu svého Patrona, brzo-li se dvéře otevrou
a ]VomenclaLoW) předpnstí je před tvář jejich pána, aby
ho »pozdravil'n (salutatio). Ve zbývající části dne pak

vykonávali tisíceré dvorské služby, a' to všecko proto,
aby se jim večer dostalo tak zvaného Sportula, čilijídla,
jež jim v koších v odměnu bylo rozdáváno.
Takovýchto klientů bývalo v domě Klementově
více než kdekoli jinde, protože dům tento náležel šle
chetné gcns Flavia, t. j. rodu, jehož členem byl i sám
císař.

Rod Ii'ltw'iův, spřízněn jsa několika pokoleními se
slavnými Cecilii, z nichž pocházejí slavní Scipionové,
'a s Attikem, přítelem Ciceronovým, i s rodem Pompo
niův, řadí mezi své předky Drusa, syna Tiberia aJulie,
obět to Messalininy žárlivosti, jejíž sestra Pomponia
Graecina zastkvěla se jako jedna z prvních křestanek
církve římské. Plautia, dcera Pomponie Graeciny a Aula
*) Starší otrok, jenž zastával úřad, podobný úřadu našeho
komorníka.
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Plautia, provdala se za Flavia Sabina, bratra císaře
Vespasiana, a měla s ním dceru Plautillu, žákyni sv.
apoštola Pavla a matku svaté panny Flavie Domicilly.
Císař Vespasian měl pak kromě synův Tita a Do
miciana dceru Flavií Domicillu, matku ženy senatora
Flavia Klementa. Kromě toho starší větev rodu Fla
viova od Flavia Sabina, bývalého praefekta města Říma,
spřízněna byla Virginii Decidianou s domem Agrikolo
vým, k jehožto cti konsul Julius starší dcerušku svoji
Julii nazval druhým jménem Sabinillou. Leč útlé toto
děcko rok již bydlelo u Virginiiných rodičů v Baiae
nad mořským zálivem, majíc zapotřebí příjemného pod—
nebí Neapolského.
Svatá panna Petronilla, obrácená svatým Petrem,
chlouba to římské církve, patřila rovněž k rodu Flaviovu,
jsouc dcerou Flavia Petra.
Krátce: patricijský tento dům byl svatý. Ale od
těch dob, co senator stranil se veřejnosti, zmenšil se
počet jeho klientů tak, že Aurelian jen několik jich zde
zastal, kterak toulají se po atriu. Ai těm oznámil dnes
nomenclator, — jenž před tím, nemoha si zapamatovati
všecka jich jména, nejednou “na rychlo jiné vymysliti
si musil, když je pánu svému představoval — že pán
nemůže jich přijati ve slyšení, jelikož jest velice pilně
zaměstnán. Což když uslyšel přispěchavší konsul, řekl
okamžitě, že on vlastně má něco vyříditi manželce
senatorOVě a nikoliv jemu.
Byl tedy-doprovoděn do Cavum Aedium, na jehož
konci pod sloupovím portiku uzřel dvě ženy, any
předou. Pokročil rychle ku předu . . . . leč v tom jedná-€*

z nich povstala a odešla . .
a jemu srdce hné em
tlouci přestalo, protože to _byla Domicilla. Co měl nyní
činiti, nežli spolknouti toto pokoření?

Flavia přijala jej upřímně, ale s královskou dů
stojnosti, jež byla charakteristickou známkou všech
římských matron a jež budila jim úctu toho druhu,
jakou v pozdějších dobách zasypávány byly ve společ
nosti ženy polské. — Aurelian mimovolně cítil se býti
jaksi nesmělým . . . . Mluvil o účelu své návštěvy, že
totiž přišel- jí sloižiti svoji poklonu, mluvil o citech, jaké
7
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chová k celému veleváženému rodu,jenž kdysi spřátelen
byl s jeho otcem, a nemohl ani vybřednouti z neobrat
ných úslužností a zdvořilostí, jež Flavia příliš lhostejně
poslouchala. Darino hleděl vykořistiti svojí návštěvy,
aby se totiž přesvědčil. co je na tom pravdy, co se
poslední dobou o obou Klementech po celém Římě tajně
vypravuje, darmo zraki sluch napínal, darmo snažil
se vylouditi aspoň slůvko, jež by osvětlilo postavení,
jaké zaujímal tam vězněný apoštol: všecko úsilí jeho
chytrosti a úskoku odráželo se bezúčelně o klidnou
rozvahu Flaviinu. Seděl jako na mukách, poznávaje
každou chvílí lépe, jak obojaké jest jeho postavení,
a ohlížeje se stále za Domicillou.
Konečně rozhodl se, že podnikne na Flavií zjevný
útok, a spustil:
»Nezastal jsem tě samotné, paní. Nemýlím-li se,
byla tu itvoje neteř ——
ale zjev můj působil na ní jako
mor ——okamžitě

odešla.<<

»Po tom, co se mezi vámi sběhlo, nikterak se ne
divím, utíká-li před tebou,<<— odpověděla Flavia.

»Nedivíš se? Ach, clarissima, přiznám se ti a řeknu
ti bez obalu, že nynějšímu stavu věcí přivyknouti ne
mohu! Ani jedné noci jsem ještě dobře nespal od
té prokleté hodiny, kdy mnou Domicilla' pohrdla —
mnou, jenž jsem byl s ní zasnouben již v dětinství
tvým mužemla
>>Aureliane<<
— pravila Flavia s odstínem hlubokého

smutku, ačkoliv nikterak vzrušena nebyla hněvivým
pohledem svého hostě; — »senator teď hořce vyčítá si
onen krok, který byl tehdy nerozvážně, anebo snad
z dobré vůle učinil. Osiřelé dítě dáno mu v opatrování;
a tu myslil, že dobře učiní, zabezpečí-li zavčas los jeho
zasnoubením se synem svého přítele. Ale přesvědčil
se potom, jak nebezpečné jest pojiti srdce _sbudoucností,
to srdce, které samo sobě ještě nerozumí, o němž roz
hodovati se má bez něho . . . . A proto, sotva že ono

v Domicille se probudilo, sotva že dívka ona došpěla,
želela svého obmezení, a prvním jejím činem, když stala
se samostatnou, bylo, by z jařma toho se vysvobodila.

147

Opravdu, ona tím vinna není '—tím vinen jest senátor,
jak sám se přiznává, leč rada je tu těžká.<<

»Ovšem že, šlechetná Flavie;»— je však tu rada
možná a i potřebná ve jménu cti obou rodin! Jelikož
Klement zastupuje jejího otce, necht tedy ukáže, jakou
vážnost

má jeho slovo . . . .<<

»Všecka naše moc nad Domicillou přestala, jakmile
dostoupila dvanáctého roku.<< '
A což mravní moc '. . .. žádosti, prosby . . ..
A ostatně když sami nechcete na sebe vzíti tak svaté
povinnosti, dovolte. abych aspoň já věci svoje hájil!
Dovolte mně k ní — nechte mne s ní promluvitilg
Flavie pohlédla na mládence, jenž počal se již roz
čilovati, s výrazem klidné lítosti: ——
»A kdo tě od ní

odhání? Kdo a co, ne-li vlastní tvoje šlechetnost, která
ti nedovoluje, abys se jí mocí vnucoval? O věř mi,
Aureliane, žádného štěstí bys sobě nezískal, kdybys sobě
ženu vybojoval! Takové žití, ku kterému byli jsme při
nuceni, zle by se jednou skončilo a nepřineslo by po
žehnání ani jí, ani tobě.“
Aurelian nemoha se již zdržeti, chtěl ostře odpo
věděti. leč příchod několi-ka hostí jej vtom přerušil.
Vida, že již návštěvy nikterak prodloužiti nemůže, roz
loučil se &vracel se jako vzteklý, ničeho neobdržev . . . .

V tom již blíže vchodu atria, když tak stranou
pohleděl tím svým šilhavým okem, jež přiměřeno bylo
jeho charakteru a náladě, spatřil v malé zahrádce, se
tří stran zdí chráněné, něco, co najednou zaujalo Všecku
jeho pozornost a vyvolalo úsměv nekonečné *zlghy.
Přikrčil

se . . . . naslouchal

. . . . ohlédl

se, zda“£lír*bo

někdo nevidí . . . . a tiše jako kočka vrhl se na Cyrila,
jenž se bavil vázáním malých křížků z větviček, kteréžto
křížky zapichoval do pískových hromádek, jako do
nějakých hrobečkův.
Přepaden jsa cizincem v této nebezpečné zábavě,
začervenal se a hned zase pobledl, rozhrabávaje no
žičkou svojí hromádky, nebot ručky držel mu Aurelian,
tak že jimi hýbati nemohl.
»Neboj se dítě<<— řekl tento lichotivě; ——»zajisté
se bojíš,'—abych tě za ty křížky neprozradil?
——
I ba
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ne . . . . já sám chci se státi křesťanem.“ — To řka, na

klonil se k Uyrilovi a pokálel svým jidášským polibkem
pomník Kristova utrpení.
Cyril oddychl si z hluboka a radostně — ale zbytek
jakési nedůvěry tkvěl ještě v hloubi dětského toho
srdóčka:
»Ty chceš býti křesťanem, pane, a tak krásně jsi
oblečený? Křesťané se tak nestrojí.<<

Nepatrná tato otázka zavřela Aurelianovi ústa
&hošíkův zkoumavý zrak mátl jej více, než nejsurovější
důtka censorova.
.»Jakmile budu pokřtěn, milé dítě, shodím se sebe

tento drahý oděv adaruji jejchudým. Ale teď slituj se
nade mnou a prokaž mi nějakou milost a pověz mi,
jak jmenuje se papež a kde bydlí, nebot chci s ním
o něčem důležitém promluviti; mám takový zločin na
svědomí! . . . za — a zakryl si obličej rukama.

Srdce hošíkovo jato bylo lítostí. — »O, ubohý!
Pán Bůh ti jistě hřích ten odpustí
»A kde je papež ?<<

. . . .<<

»Nepovím ti to, protože nejsi dosud křesťanem.“
»Přísahám ti na ostatky mučedníků ——
na ten kříž
svatý

. . . .<<

»Co to či'níš? Vždyť hřešíš! Nám není dovoleno
přísahati<< — vzkřikl Cyril ustrašeně.

Aurelian pozoruje, kterak důležitou stává se tato
příležitost a zároveň také jedinou, která by jej na stopu .
přivedla, a boje se, aby ho nikdo nepřistihl při tak
nešlechetném činu, rozhodl se, že učiní poslední útok.
»Přivádíš mne až k zoufání, milé dítě. Zajisté nevíš,
čí duši svým mlčením utrácíšh,
'

»A kdo jsi?“

.

»Kdybych se někde jinde přiznal k tbmu, co teď
tady tobě povídám, dny mého žítí byly by sečteny. Že
je pravda, že je Klement papežem ?e
Cyril neodpo'vídal . . . . ale tvářička jeho mimo
volně se začervenala.
Po jeho rozpacích poznal Aurelian, že jest na
pravé stopě, a s utajenou radostí pokračoval: »Jeden
z bratří . . . . senator!

Není-li pravda

. . . .?<<
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>>Nepovím<<
— znovu odvětilo dítě. — »Pojď, zavedu

tě katechetům, ti lépe tobě všecko vypovědi, chceš-li se
obrátiti, ubohý bratřeie
Aurelian stěží utlumil radost svoji nad hanebným
tímto triumfem, neboť jsa chytrým a obratným fysio
gnomistou, zachytil teď na dětských rysech“ přeletavý
odstín potěšení z omylu, tak jako před tím postřehl
i nesnáze jeho při vzpomínce na Klementy.
»Děkuji ti, bratříčku, ale dnes je již pozdě —nemám
již času ——
zítra se vrátím. Teď však nikomu o mně

nic neříkej, neboť bys mne tím mohl \'ydati u veliké
neštěstí. Moje osoba jak v Římě, taki před křesťany
musí

zůstati

tajemnou.<< -—A hnán

rychle

studem i

strachem, aby nebyl prozrazen, a spolu též i radostí,
vyklouznul z domu.
Cyril zůstal státi na místě zpola strnulý, neuměje
si ještě učiniti správného úsudku o dojmu celé tě
rozmluvy. Po chvíli rozhodl se, že se uteče k nejprost
šímu záchrannému prostředku, že totiž celou tu věc vy
poví svatému-Otci, který s Flaviem Klementem, knězem
Evaristem, Hermem a několika jinými ještě radil se
o záležitostech církevních se sv. apoštolem, lapaje pe
člivě každé slovo, jež plynulo z Jeho úst jakožto živá
tradice o Mistru. U jej-ich nohou seděl mladý caesar
a zapisoval důležitější věty na povoskovanou tabulku,
shýbaje se časem, aby políbil okovy, jež sňaty s rukou
sv. Jana ležely na zemi.
Cyril vběhl sem nesměle astanul u dveří, nechtěje
rušiti rozmluvy. Ale když jej sám apoštol zavolal se
zvláštní sobě vrozenou laskavostí k dětem, již byl_sdšÉlÍ'
ze svého obcování s Tím, který je kdysi všeckjí že
hnaje jim, k sobě tulil, pověděl mu, co se stalo. Shro
máždění s velikým podivením na sebe pohlédli. Mauri
ciovi prolétlo hlavou podezření jako jedovatá střela:
»Jak vypadal ten cizinec, Cyrileh
»Byl mladý a slušný! Byl oblečen všarlatový šat,
ale rudý -»—& vOněl jako ka'didelniceh
»Kudy odešel? Pojď, ukaž mi to rychle!<< — Vzali

se za ruce a vokamžiku doběhli ku bráně, odkudještě
z daleka bylo vihěti na rohu ulice Aureliana, jenž spěchal,
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co mu síly stačily. Mauricius, spozorovav. ho, zalomil

rukama:

»Bratře! Tot zrádce! Tot "špehounla — A na ta
slova, jichž pouhý zvuk již člověka pobuřuje, vzplanul
prudkým hněvem: zatoužil lapiti podlého toho podvod
níka, zdeptati jej slovem i skutkem, potupiti, potrestati
a krvavě se mu pomstiti za jeho podvod.... Lečtrvalo
to jen okamžik . . . . krátký. ale strašný . . . . Potom
ochladla patricijská hrdost a v něm ozval se křesťan....
Ozvala se v něm, jak to má býti, láska ao'dpuštění.

\
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Hlava VIII.
Výprava na Tiber.
Virginie zatím nejednu trpkou hodinu proplakala
v Aventinském paláci. Nejsouc po poslední své rozmluvě
s mužem jista svou budoucností, žila stále v samém
strachu, neodhodlá-li se muž její k vykonání svých
hrozeb, a nevyžene-li ji z domu. Tázati se ho nesměla
po ničem; promluviti pak naň nikterak se neodvážila,
aby snad ještě více ho nepodráždila, aproto jen potichu
hleděla uhodnouti žádost jeho v každém okamžiku,
sloužíc mu se zdvojenou horlivostí.
I Agrikola vyhýbal se vší důvěrnějši rozmluvě,
straně se ji jako nemocný, jenž se bojí, aby se rána
jeho dotknutím znovu nezjitřila. Ale rána stále hluboce
včzela v jeho srdci a patrně též stále více krvácela,
nebot den ode dne více vadnul, rysy jeho stále více sea„
stahovaly a oči jeho hlouběji zapadaly do zsinalýěři
tváří. Několikrát rozhodl se již vykonati svůj umysl:
poslati totiž Virginii k jejím rodičům do Baiae, kde na
lézala se i jeho dceruška Sabinilla; ale kolikrátkoliv
přiblížil se rozhodný ten okamžik, nedostávalo se hrdi
novi tomu, jenž v tolika bojích ničeho se nehrozil, sil.
»Virginienevěří _vbohy? Je to možné?<< — opa
koval si zoufale, když z dáleka sice, ale pilně sto
poval její činnost, snaže sc vypátrati, zdaž se u ní ne
dostaví nedostatek zásad. Ale vida, že je stále tak po
ctivá a ctnostná 31že koná všecky své povinnosti, vida,
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kterak jako jakýsi dobročinný duch tiše a mile hospo
daří po domě s trpělivým úsměvem a s tváří jasnou,
ale často vlhkou. nemohl se dosti vynadiviti tomu, co
v očích jeho bylo protivou, a hořce ptal se sám sebe,
který filosof aneb které otravné knihy mohly zvrtnouti
tu duši, kterou on přivykl si nejen milovati. nýbrž vá
žiti si jí a ctíti jako jakousi nadzemskou perlu, klenot
to svého pohlaví. Byly tedy všecky jeho domněnky da
leky pravdy, neboť nepřipustil ani na okamžik, by bytost
tak všestranně vznešená, jakou Virginie byla, náležela
k té (dle něho) ničemné, zkažené sektě křesťanské.
O jedné dubnové neděli přišel po poledni Mauri
cius na návštěvu; nezastav však Virginie samotné, vsunul
jí nepozorovaně do ruky lístek od matky, mlékem psaný,

ve kterém Flavia, zpravujíc ji předemovýsledcích špe
hounství Agrikolova, jí oznamovala, že věřící rozhodli se
ukrytí sv. Otce u jisté chudé, křesťanské stařenky,
Regina jménem. a prosila zároveň, aby ona, Virginie,
tuto Reginu nějakým nenápadným způsobem 0 při
chodu důstojného

h'osta zpravila a příbytek mu při—

chystala.
Sotva Virginie líštek ten přečetla, kázala si přinésti
nosítka a již také do nich se posadila. opatřivši se vším
potřebným, když v tom přiběhla k ní Irena a se zvyklou
sobě živostí zvolala:
»Ach, sestro, jak jsem štastna! Vydrala jsem se
aspoň na chvíli z Lukreciiných kleští; můžeme si tedy
volně spolu promluviti, nejsoúce rušeny tím špehoun
ským svědkemh
Virginii tato nevčasná, ale přece jen vždycky milá
návšlěva trochu zamrzela; leč zakryla to a po krátkém
rozmýšlení řekla:
'
».Carissima (: nejdražší), mám vměstě vyříditi ně
jakou velice pilnou záležitost, nemohu tě tedy teď přijati ;
ale chceš-li, pojď se mnou. Čas je krásný, shlédneš část
Říma, která ti zajisté ještě není známa,“ a cestou si bu
deme moci spolu pohovořiti..... << '
Ani nedopověděla a mladá příbuzná seděla již v no
sítkách vedle ní.
»Kam jdeme?<<
»To uvidíš.<<
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Virginie dala znamení k pochodu a hned také osm
ramenatých Syrů, červeně oblečených, vyzdvihlo nosítka,
co zatím několik jiných běželo napřed, aby razili ulicemi
cestu. Leč i za tohoto opatření musili se několikrát za
staviti, nebot těsné uličky římské přeplněny byly k tomu
ke všemu ještě nesčíslným počtem krámů, jež přistaveny
byly po obou stranách ulice, sloužíce za soukromá obydlí,
tak že vše podobalo se jakémusi roji. Tu venkovan
z Kampánie popoháněl břemenem obtěžkané mezky,
tam zase prodavači hlasitým křikem chválili roznášené
zboží, (jak to podnes ještě je zvykem ve městech vlaš
ských), onde kupili se lidé kolem egyptského kejklíře,
jenž s hady svými se tu bavil, anebo přečitali si čer
vený nápis, jímž slibovalo se lidu slavné představení
komedie Terenciovy a jenž zval je zároveň do divadla.
Leč Virginii starost o papeže jakož i celou rodinu
Klementův tak hnětla srdce, že oko z toho všeho nic
nevidělo a sluch nevšímal si veselého vypravování její
společnice; mluvila s ní jen jako ve snu. V tom upoutala
jejich pozornost strašná vřava. přicházející z basiliky
Emilianovy na foru. Lid křičel, dupal nohama a jen
někdy povzneslo se nad divoké tyto hlasy nesmělé sté
nání. Virginie ihned uhodla příčinu této vřavy, ale Irena
odvracejíc se rychle, otázala se:
»Co je to ?<<

»Z jednoho křesťanského psa tahají řemeny,<<od
pověděl lhostejně jeden z otrokův.
Oběma příbuznými to trhlo, leč u každé z nich byl
toho příčinou jiný pocit: v Ireně pobouřil se vrozený
pud lidskosti, vrozená ošklivost a odpor vůči zločinu;
ve Virginii vedle ženy rozlítostnila sei'křestanka. R1367
také, když první z nich začervenala sejako šarlatf uhé
zatím krev v žilách stydla, jakoby měla nastati poslední
hodinka jejího života.
»Co to jen s těmi lidmi vyvádějí!

» ——
vzkřikla

Irena. — »Oh, nes nás rychle, Manusso, abychom ne
slyšely toho sténáníl<< ——
a uši sobě pláštěm zakrývala.

Teprve po nějaké chvíli, když již forum nebylo
viděti, podívala se na svoji společnicí; tato byla ještě
všecka bledá.
\
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»Není ti snad dobře, Virginie? Nebylo by to také
nic divného! Něco takového musilo tě zraniti, neboť jsi
taková úzkostlivá, ajak vím, ani mušce bys neublížila<<.
Virginie ledva že poznámku tuto zaslechla, naklonila
se z nosítek a ptala se otrokův:
»Viděli jste dobře? . . . . Manusso, myslím, že byly
dvéře basiliky otevřeny . . . . Nepoznal jsi snad, kdo
seděl v křesle soudcovském?<<
»Paní, mouřenín neví . . . . ale zdá se mi, že'snad
tO byl

pán

. . . .<<

»Virginie, ty omdlévášh — zvolala znovu Irena.
»Nikoliv, moje drahá. Srdce lidské může snésti více,
nežli se zdá.<<

»Proč netrýzní těch bídníků někde hodně daleko,
někde za městem, když je již musí mučiti?<<
»A proč je musí mučiti, Ireno ?<<
»Však je toho také zapotřebí; téměř Všichni

mužové našeho stavu jsou toho mínění. Můj otec na
příklad. ačkoli je snad nejmírnější a v domácím životě
dá sebou vládnouti jako dítě, pronásleduje jich neúprosně
již hezky dlouho.“
»Což kdyby nám tak náhodou bylo snášeti taková
muka, jaká jim jsou uložena, zdaž bychom vytrvaly,
Ireno?<<

»Jaká to divná otázka! Kterak ti to mohlo jen
napadnouú?a
»Tak to přišlo nějak samo od sebe . . . . A což,
není to na tomto světě možné?<< — odpověděla Virginie,

nutíc se k úsměvu, ačkoliv'jí až mráz obešel, nebot
útlost její pocítila mimovolný odpor proti všelikému
utrpení.
Ireně zasvitly oči divným úsměvem:
»Víš . . . . mně se zdá, že v tom. případě nepřijde

to člověku tak za těžko umříti za své přesvědčení . . ..
Mám-li míti nějaké štěstí<<— dodala tišeji; — »tu ze
dvojího lepší je snad klamné — než žádné.<<
»Tak vidíš, nejmilejší, že sama v jistém ohledu Sou
hlasíš

s křesťany.<<

_ '

»Chraňte mne bohové! Kdybys věděla, Virginie,
co mně Lukrecie o nich vypravuje! Různé okolnosti po
jily ji, jak se zdá, několikrát v jejím životě stou ohavnou
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Sektou již velice z blízka; až vlasy člověku na hlavě
vstávají od těch všech ohavností, kterých se dopouštějí.
Ale nebudu jich opakovati, abych tvého ucha a mého
jazyka jimi neposkvrnila.<<
»Ale vždyť ty, Ireno, Lukrecii obyčejně málo co
věříš

? <<

»O, kdyby svědectví její v tomto ohledu nebylo
jinými potvrzeno, nepůsobilo by na mne takovým dojmem,
nebot kdybych slepě jen jí poslouchala, dávno již bych
musila pochybovati o'ctnosti: přestala bych věřiti tobě,
Domicille, vůbec všem, které miluji. nebot ona všechny
vás pomlouvá. Ale ačkoliv jed těch rozmluv jak jen
mohu se sebe vyvrhnu, přece po něm v srdci mém zůstane
vždycky jakýsi otrávený podklad, jakýsi kal, který mně
svět zošklivuje . . . . Nemohu, jedním slovem řečeno, již
Lukrecii snésti a potrvá—lito ještě déle, jsem odhodlána
v šílenosti své zabiti ji i sebe!!<< — A slzy vyhrkly
ubohé dívce z očí.
Virginie se udiveně na ni podívala; ukonejšivši ji.
řekla vážně:
»Dovol mi, moje nejdražší, abych k tobě jako sestře
a přítelkyni své byla upřímnou. Jednání tvoje s Lukrecií
zdálo se mi býti často urážející a nevděčné za všecku
její lásku, zdálo se mi býti často jaksi pohrdáním jejím
stářím. Dnes, když jsem se přesvědčila, že ona opravdu
není hodna úcty a že péče její jest tobě nedostatečnou.
otáži se tě jenom na jedno: proč ji tedy máš u sebe?<<
»Je to přání mého otce,<<—-zašeptala Irena zmateně.

»Ale vždyť tvůj otec jí snad ani nezná? A konečně
si myslím a jsem tím jista, že vliv tvůj, který na něho
tak mocné působí, zvítězil by i v tomto případě.-<; *,?
Irena pobledla; patrně stával se jí předměL-Ěoz
mluvy velice nepříjemným.
'
'
»Jak vidím, Virginie, musím se ti již svěřiti s celou'
pravdou . . . . Můj otec . . . . Nevím, povídal-li ti to
někdo, ale možná, že ano , . . . Bylo to již ku konci
téměř všeobecně známo . . . . Můj otec . . . . Lukrecie

tak jej obalamutila, že se do ní slepě zamiloval. Po
chopíš, kterak takový pohled mučí dceru Fabriciovu! . . . .
Vidouc, že ani prosby moje, ani vyličování neštěstí, jež

v sobě tyto opravdu pekelné nástrahy chovaly, nikterak
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nepůsobí, rozhodla jsem se konečně, když to již jinak
nešlo, že úskočně oba od sebe odloučím. Toužila jsem
po návštěvě Říma a to mělo mně býti záminkou. A tu
divnou jakousi náhodou předešla mne Lukrecie, když,
jakoby snad myšlenku moji byla uhodla, nabídla se
mně, že bude mou společnicí. Tady pak, mezitím co posla
za poslem k otci svému vysílám, jsouc té naděje, že od—
loučení i čas ducha jeho vystřízliví a oči jeho pravdě
otevrou, snažím se zároveň, abych jí co nejvícesebe i celý
náš rod zošklivila, aby tak rázem nás opustilaa
»A nebojíš se jejípomsty? Takové osoby dovedou
nenáviděti a obyčejně nenávidějí nikoliv nadarmo.<<
»Ničeho se nebojím, jenom — hanby.<<

Virginie s pravou mateřskou něhou přivinula k srdci
svému tuto mladší sestru, nebot milovala-li ji někdy,
nabyl teď cit tento dvojnásobné moci jednak uctivostí,
jednak velikou lítostí.
»Ach, kterak možno tomu předejíti?<<— opakovala
z hloubi srdce. — »V každém případě buď jista, že jsem
ti dobře porozuměla a že jsem hotova dopomoci ti ke
všemu a ve všem.<<

V tom Irena vzkřikla a zasmála se“jednou z těch_
náhlých změn její živosti, které jí byly vlastní. Virginie
ohlédnuvši se, spatřila ve dvířkách nosítek neočekávaně
černou tvář mouřenín'ovu.
»Zastrašil jsi mne, Manussol<< — zvolala Irena.
»Domina (:

paní) . . . . Tiber již je tu.<<

Virginie vystoupila a ukázala družce loďku, ve
které otroci na rychlo připravovali sedadlo z kobercův.
»A co tu budeme dělati, Virginie?<<
»Musíme se přeplaviti na ostrov.<<

_

Irena s podivením a ošklivostí těžko vypsatelnou
pohlédla na špinavé břehy ostrůvku, jenž znám byl jako
stoka vší nečistoty a bídy, nebot tam vypovídali ukrutní
Římané staré své otroky, aby tam hladem zemřeli, ne
mohouce již více služeb jejich potřebovati.
»Virginie, proč právě sem spěcháš? Nebojíš se ?a
»Teď vidíš, proč jsem ti cestou zatajovala, kam jdeme.
Nebyla bys zajisté chtěla se mnou jíti; leč takto poznáš,
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že z blízka není to zde tak strašné, jak se to zdá býti
z daleka.<<

Vystoupily na ostrov-— okamžitě také obstoupili je
se všech stran žebráci, prosebně natahujícc ruce. Jinak
však chovali se k Ireně a jinak k Virginii: hleděli-li
nesměle na první, hrnuli se ke druhé s plnou důvěrou,
objímajíce její kolena, nebo též dle tehdejšího zvyku
polibky díkučinění jí posílajíce. Všichni tázali se po
Domicille a Ritě, jež obyčejně spolu s Virginii výletů
těch se súčastňovaly; ona pak s úsměvem mnohem pří
jenmějším nežli byl ten, jímž hosty v trikliniu vítala,
s nimi rozmlouvala, vyslechla všecky jejich žaloby
a stížnosti a rozdávala jim potravu, kterou Manussa
za ní v koši nesl, zatím co jiný otrok zaopatřoval je
oděvem, vlastní rukou Decidianinou šitým.
Takovýmto triumfálním pochodem, který na Irenu
působil zvláštním dojmem, došly k malému domku, jenž
čistotou svojí lišil se od ostatních. Ubožáci zastavili se _
u dveří a Virginie vzavši Irenu za ruku, vesele zaklepala
na dvéře:
»Kdo je to ?<<— ozval se hlas stářím již zlomený.

»To jsme my, Regino; přinášíme ti zásoby na
hostinu pro tebe.<<

»Deo gratias (: Bohu díky), milá paní. Odpust, že
nemohu vstáti, abych tě přijala, ale mně každým dnem
ani let neubývá ani zdraví nepřibývá — a nohy vypo
vídají mně službu.<<

Mluvila to stařenka malinká a suchá, s divně milým
výrazem obličeje. Ležela na slámě; kolem ní Všecko
bylo chudé, a přece Irena k vlastnímu svému podivení
nepocítila toho nejmenšího odporu, té nejmenší ošklivosti.
Regina postřehnuvši neznámou, otázala se STi/game
svým pohledem —-je-li ona naše? A když tato opět ne
pozorovaně hlavou zavrtěla, obrátila se s upřímností
plnou uctivosti k Ireně, snažíc se povstati z chudého svého
lože a přisunouti jí sedadlo.
»Kéž ti to nebe vynahradí, šlechetná děvuško, že
jsi přišla navštíviti stařenku. Prosím, přijmi malé to
pohodlí," jaké ti nab'ídnouti*mohu.<<

»O, my jsme sem nepřišly s mojí sestrou k vůli
pohodlí, ale pro práci!<<— zvolala vesele

nějakému
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Virginie. -—-»Hled', Ireno, nedám ti zahálcti, i ty musíš
dncs súčastniti se mě nejmilejší zábavy !<<—-Svázala rychle

několik bukových větviček a jala se jimi zamétati po
dlahu. Irena zprvu nevěděla, má-li se nad tím horšiti,
anebo se tomu smáti; konečně rozhodla se pro to poslední:
»Dovol, abych tě vystřídala, dovedu-li t0<<_- pravila; —
»přiznám se ti, že nejsem příliš vtipná.<<—A pustivši se
do práce (s celou.duší jako vždycky a ve všem), jala
se smetati prach v sousední jizbičce. Virginie, která
pečlivěji než kdykoliv jindy čistila již tak dosti čistou
světničku, vykořistila kvapně této chvíle osamocení, aby
zpravila Reginu, jakého bude míti hosta. Staruška za—
plakala radostí ibolem zároveň, když najednou ze sou
sedního pokojíka zaletěl sem výkřik Irenin:
»Virginie, jest tu nezbytně třeba zedníka! Hleď,
jak se ten kámen v podlaze hýbe! Dá se úplně vyndatil<<
»Velký Bože! Tot vchod do katakomb!<< — za

šeptala stařenka. Virginie pospíšila ke své družce, a na
pravila pozorně učiněnou škodu, zasadivši pevněji
kamennou plotnu, a vyvedla Irenu spěšně z této nebez
pečné místnosti.
Irena milovala originalnost. Vsecko, co bylo jaksi
neobyčejným, již tím samým budilo v ní půvab: a tak
také nadšena byla touto novou zábavou Virginii vymy
šlenou, že i stůl prostřela a jala se stařence přisluhovati
při večeřis tím nevyrovnatelným půvabem, který provázel
i její nejprostší pohyby.
»Vždycky královnalq ——
myslila si Virginie, dívajíc
se na ni; —-»krásná tato bytost nosí na dně svého srdce
v předtuše zárodek veškerých křesťanských ctností
apřece křesťanství nenávidí .. .. Komu podaří se suíti
s ní bělmo předsudku? Zdá se mi býti tak tenkým.
temno její tolik touží po světle!<<
Regina zatím téměř za každým soustem děkovala.
»ReginOa — mluvila Irena, dívajíc se na ni se zvě
davostí a spolu s mimovolnou uctivostí, ——
»dovol, abych
se tě na něco otázala

. . . .<<

»Poslouchám, milá paní.<<
»Jsi štastna . . . .?a
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»Jako »královna !<<*)
»To nemůže býti !<<

»A proč %

»Vždyt' ti tu musí býti náramně smutno!<<
»Což je třeba ku štěstí lidí? Věř mi, clarissima, že

v srdci může býti pusto i mezi lidmi a opět lidnato
na poušti.<<

»Filosofka na smetišti<<— pomyslila si Irena.
Stařenka s_erozesmála.

»Jsemt' pravou »Reginom! Za žádné poklady ne
měnila bych s těmi, kteří sedí na trůně! Nikdo není na
světě bohatším nad toho, kdo ničeho nežádá a ne—
potřebuje.<<

_

»Ale, Regino, zdá se mi, že, není-li to bída, tož
musí to býti břemeno stáří a choroby, jež tebe tížía
»A to dokonce ne. V každém člověku jest jisté
mládí, které na letech nezávisí, a co se týče utrpení, to
bolí jen toho, kdo ho snášeti nechce. Ale my žijeme
spolu v přátelství a tak je nám veliče dobře.<<
»Regino, z tebe mluví moudrost!<<— zvolala v nad
šení mladá pohanka. — »Ve které knize jsi to všecko
četla ?(o
»Neumím čísti, ale na světě jest jedna živá kniha,

která i lidem prostým
mne

jest srozumitelnou

Ta

učí.<<

»Nerozumím

ti.<<

Regina nevědouc, může-li pohance ještě více odsloniti
tajemství víry, pohlédla tázavě na Virginii, leč tato nc
smělá jsouc již svojí povahou, zalekla se toho. aby' tak
předčasně svěřily se stím Ireně, a dala raději znamení

k návratu.

'

;?

Rozloučení bylo velice upřímné, takřka "dů'věrné,
a když stoletá stařenka, v lůno sv. církve ještě sv.
Petrem uvedená, viděla, kterak dvéře za Irenou zapadají,

slza splynula jí s jejich víček a ona sepjalaruce
ku vroucí prosbě:

své

»Pane, smiluj se, vzdyt sám vidíš, že toho děcka
je pro svět škoda!<<

„

*).Souhlasí se jménem „china“,

což značí tolik co „královn:L“.
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Irena si zatím tiše vzdychla,. neboť srdce její do..
Znalo, že by v této chvíli byla hotova vyměniti své po
stavení s křesťanskou žebračkou. Družka její také
spozorovala, že vracejíc se na loďku, nemíjela již
s ošklivostí zástup zubožených starců, nýbrž vyňavši
váček z levhardí kůže, rozdala jim všecko, co v něm
měla.
V nosítkách obě dlouho mlčely. Konečně se ozvala

Irena:

»Virginie, teď již lépe rozumím tomu, co jsi mně
kdysi vyprávěla o lásce, jež obětuje se a pokrmu svého
nachází v nasycení jiných. Když slyšela jsem celý ten
sbor blahoslavenství, jež provázela tě z ostrova, pocítila
jsem, že v té chvíli zažiti jsi musila rozkoše, již nic se
nevyrovná.<<

»Pravdu máš, milá sestro,<<— odpověděla Virginie; —
»rozumíme si čím dále, tím lépe, ale nikoliv ještě úplně,
nebot kdybych si dovolila srdce své tou chválou opájeti,
již tím samým uletěla by všecka vůně dobrého skutku
a s ní i štěstí.<<

»Nepochopitelná Virginie; je snad ještě čistší radost
nad tu, jakou je cítiti se milovánu?<<
»Jest: milovati bez odměny.<<
»Alev takovém případě neodříkáš se alespoň onoho

duševního spočinutí a uspokojení, které v nás vznikne

ze svědectví vlastní ctnosti?<<
»Ovšem že, nebot jediný takový pohled zdál by se
mi již nedosti čistým, neboť není dovoleno obraceti na
sebe pozornost milovníka lidskosti. Činí to, co se mu

zdá býti prostou jeho povinností, a vykonav jedno,
neobrací sev zad, ale jde ku předu, kde ho čeká povin
nost jiná.:
»Virginie, kdybych mohla, horšila bych se na tebe:
ale já jakoby naschvál musím tě velebiti. V divném to
světě kroužíte

vy Všickni . . . .<<

»Kdo je to, my všichni ?e — otázala

se Virginie,

jsouc zvědava, zda-li pohančina mysl uhodne známý
kroužek křestanův.
»Kdo? Ty . . . . Regina (ačkoliv. je to k smíchu
stavěti vás vedle sebe) . . . . Domicilla
»A kdo ještě?<<

. . . . a . . . .<<
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Irena se začervenala: — »A caesara.
Virginie tolik se zaradovala, že se již nemohla
zdržeti, aby svoji příbuznou neobjala.
»Ach, má drahá!
»Tak co?“

Kdyby nebylo Lukrecie . . . .<<

»Půjčila bych tiku čtení knihy mudrců, kterých
dosud neznáš.<<
»O, půjč !<<-—vzkřikla dychtivě Irena;
jí jich neukáži.<<

— »opravdu

»To není možné. Ale jak se ti jen naskytne volná
hodinka, přijď ke mně, a budeme vždycky spolu čísti.
Neříkej však ani Lukrecii. ani komu jinému o naší
dnešní návštěvě, aniž se zmiňuj o naší rozmluvě. Dnes
je svět tak převrácený, že to, co by mělo býti hlásáno
na všech stranách, musí se jen šeptati.<<
»Buď pokojna, Virginie. Zatajím všecko.<<

Hlava IX.
Kdo zvítězí?
Když Mauricius, poznav v prchajícím muži Aure
liana, vrátil se mezi shromážděné křesťany, Všickni
rázem ustrnuli. Poslali k Flavií, tázali se jí na podrobnosti
rozmluvy její s hostem; každý mimovolně/se pravdy

domyslilajeden každý hleděl sijaksi namluviti, že snad
Aurelian opravdu zatoužil přestoupiti na víru Domicil
linu, jsa k tomu pohnut velikou láskou k ní.
Skutečně těžko bylo možno připustiti, že by osoba,
v Římě tak známá, jako je konsul, _snížila se až ke
stupni osobního špehounství, které, kdyby zjevným se
stalo, mohlo by provinilce připraviti na Vždy o všecku
jeho slávu mezi poctivou částí společnosti římské, ba
mohlo by i zákonem býti stíháno. A provinění bylo tím
větší, že spácháno v domě tak blízkých příbuzných
caesarových.
Přes to však uznali věřící za nutné, aby okamžitě
přemýšleli o tom, kde-řukrýti sv. Otce. Tento, ačkoli již
po umučení toužil. poddal se domluvám, zejména pak
povinnosti. jež mu kázala, aby zachránil život svůj.
který byl vlastnictvím celé církve. Jako vojín raději
volí zhynouti na hradbách, než aby své postavení opu
stil, tak i on opřel se rozhodně útěku z Říma a přijal
jedině útulek u staré Reginy, který poskytoval vše
strannou záruku bezpečnosti, nikoli snad jen proto, že
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nalézal se na ostrůvku, jímž všickni pohrdali, ale hlavně
proto, že se mohlo tam odtud lehce sestoupiti do pod
zemních skrýší, v nichž v každé chvíli mohl by se
uschovati.
Čas kvapil — tak že těžko bylo Klementovi, jakožto
členu císařské rodiny, přeplaviti se za dne přes Tiber,
aby na sebe neobrátil pozornost veřejnosti, a proto roz
hodnuto, že zatím sv. Otce V převlečení doprovodí do
některé z rybářských chatek na břehu řeky, mezi onen
požehnaný lid, kde slavil kníže apoštolů první svoji
žeň v Římě, a kde také mohli se nadíti, že V pokoji
dočekají se večera.
Rozloučení bylo krátké a prostě, nikoli však bez
lítosti, neboť V oněch dobách pronásledovaní křesťané,
byt se byli jen na krátko od sebe odloučili, nebyli nikdy
jisti, že se kdy sejdou. leda ovšem jen V nebi. Nejedná
slza skanula mezi tím, co rodina i domácí přijímali po
žehnání svého pastýře. Potom obrátil se tento k sv.
Janu a padl mu k nohám s onou pokorou, která Janovi,
jakožto jednomu z oněch dvanácti, _kterým Bůh-člověk
dal moc souditi Israele, příslušela. A Jan přes to, že
kolena se mu chvěla, nemohouce již pozdvihnouti po
svěceného toho břemene, zatoužil uctíti vládu Petrovu
v Jeho nástupci. Povzbuzující byl to pohled ——po
dobný tomu, který o několik století později měli před
staviti andělům a církvi dva světci na poušti.
Mluvilo se mezi věřícími též o bezpečnosti Flavia
a jeho rodiny z toho ohledu, že Duch Boží nedovoluje
vydávati se dobrovolně v nebezpečenství._ Vzpomenuto
Tuskulské Villy anebo majetku senatorova V okolí S 
rakus; & Mauricius, jehož jakožto caesara, víře .W 11
doucnosti velice potřebného, zejména uchrániti chtěli,
bojoval již se svým zápalem, aby se poddal té myšlence.
že bude mu jíti do vyhnanství, když k jeho veliké ra
dosti usneseno, že, jelikož Cyril se nepřiznal, že by byl
synem Flavia Klementa, a nic. co by se týkalo nábožen
ství jeho rodičů, neprozradil, že Aurelian, byt i byl
zrádcem, neodvážiliby se obžalovati příbuzného Domi
cianova bez jistějších důkazův — náhlé pak vzdálení
se celé rodiny mohlo by vrhnouti na ně podezření, a to
tím spíše, že císař, jenž každou chvíli Mauricia k sobě
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volá, mohl by okamžitě postřehnouti jeho nepřítomnost.
A kromě všelikých těchto příčin uvážil senator ještě.
že se nemůže vzdálili ze svého domu, dokud jest jeho
povinností střežiti v něm svého svatého vězně. Zůstalo
tedy vše při starém. Hlavní otázky církevní správy
byl již opatrný papež Klement vyřídil hned na počátku
pronásledování, tak aby věřící možným mezivládím ne
utrpěli. S moudrosti a organisatorským géniem řím
ského vojevůdce rozdělil 14 okresův občanského Říma:
na 7 okresů církevních a svěřil je zvláštní péči 7 jáhnů,
v jichž čele nalézal se arcijáhen Caesarius.
Kromě toho pak, aby zachránil jména křesťanských
bohatýrů od záhubý, aby totiž v boji, který vybuchal,
neutonula v zátopě krve, jako se to stalo za pronásle-.
dování Neronova, ustanovil 7 notářů, kteří měli sepiso
vati odpovědi mučedníků při výslechu jakož i celý
průběh mučení. A tak postavil sobě papež Klement
v církvi svaté pomník slávy nehynoucí, nejprvnější po
Písmě sv.: Akta mučednická.
Senator Flavius se svojí ženou uspořádali taktéž
všecky své časné záležitosti, neboť křesťané v oněch
dobách — zejména váženější křesťané — každé chvíle
měli zapotřebí testamentu. Potompokojně, s plnou dů
věrou a neohroženě vrátili se_ke svému každodennímu
zaměstnání,- jedni se srdcem toužícím již po kříži,
druzí s pokorou sobě samým nedůvěřující.

V domě řečníka Quintiliana odbývala se přednáška
z právě dokončené II. knihy jeho díla: Institutioncs,
jednající o výchově řečníka.
Sluhové doprovázeli tam jako obyčejně mladá kní
žata, adoptované to syny císařovy. Mezi posluchači byli
přítomni iPlinius mladší a Tacitus, přátelé a bývalí
žáci Quintilianovi; dostavil se „též, ačkoliv již starší,
i Juvenalis, jakož i celý sbor vynikajících literátů řím
ských, jež počítáme ke »stříbrné epoše<<,kteřížto nehol
dujíce zkaženému vkusu doby tehdejší, hleděli, kráčejícel

v šlépějích Quintilianových, nadutou a líčenou rhetoriku
>>dekade11tův<<
uvésti zpět v koleje prostoty

a pozdvi

hnouti ji k výšinám latiny zlaté doby Augustovy.
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Z rukopisu otcova předčítal syn Quintilianův, hoch
13tiletý, chlouba jeho a naděje, jediná útěcha po ztrátě
milované ženy, kterýž mu také za krátko smrtí měl
býti vyrván. A když hoch předěítáním byl již unaven,
chopil se svitku mladý caesar Mauricius a jal se před
nášeti mistrně toto dílo s nadšením sobě vlastním, tak že
nadchl okamžitě všecky posluchače.
Staří Římané velice mnoho dbali zvučnosti hlasu;
proto také u nich deklamace pojila se vždycky se čte
ním, a společně hlasitě přednášky zastupovaly téměř
cele čtení samotné. Hlasový orgán Mauriciův byl ne
obyčejně krásný: melodický jako krásná hudba, při
tom však plný zvučnosti a mužnosti. Dvojnásobným
leskem zazářila před posluchači každá myšlenka auto
rova, jež zvukem jakoby z temna na sluneční jas byla
vybavena, a Quintilian se zalíbením hleděl na svého
žáka, jehož částečně také považoval za »svě dí10a.
Došli k odstavci. že »improvisace má býti ovocem
rozmýšlení: dobře psáti — tot naučiti se dobře mluviti;
a dobře mluviti — tot čerpati slova Ze života a duše.<<

Mauricius odložil rukopis: »Všichni mohli bychom
zvolati: »Satz's est (: Dostačí)<<— řekl Quintilianovi; —
»ke slovům těmto není, čeho bys dodal, mistře! Všecku

rhetoriku shrnul jsi v jedno.“
»Nikoli chvály, ale kritiky žádám od svých milých
přátel,<< ——odvětil

Quintilian.

.

»Nikdo není přístupnějším kritice nad toho, kdo
má největší nároky na pochvalu,<<— ozval se Plinius.
Mauricius drže se svých myšlenek pokračoval-:.. AM.,

»Proč vlastně učí se lidé pěkně mluviti? Postaaýš"
by snad, kdyby se naučili jen dobře žití, to ostatní pak
dostavilo by se samo sebou.<<

»Jednoho i druhého jest potřebí! Víte sami, jak
krásně zdobí naše »rostraa (řečniště) Plinius, když na
nich zlatou svojí výmluvností působí ve prospěch
dobré věci, nežádaje za to jiné náhrady, kromě útěchy,
že mohl zastati se spravedlnosti.<< *)
*) Známo, že Plinius mladší zdarma hájil spravedlnost před
soudem.

'/
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»Snad bych měl slova- svá prodávati?<< — pravil

poctivý Plinius.
»Kdybys neměl pod Cumae Villu a jiného ještě
jmění, musil bys je, můj drahý, prodávati<< —zamum1a1
Juvenalis.
»Ty jsi na nás vždycky více působil svojí osob
ností nežli slovem<<_ pravil Tacitus Quintilianovi; —
»hle, tot nejvýmluvnější všech tvých traktatův!<<
_
A ukázal na oděv mistrův, skromný, prostotou a
chudobou se vyznamenávající.
»Po dvacetiletém pobytu u dvora a v tak četných
úřadech tak skrovné jmění — tot' pro ctnost pravá
»civis coronaq, (: občanská koruna)!<<
»Nevěřím ve ctnost zlacenou, nedal jsem se tedy
vyzlatiti<< — odvětil Quintilian.

»o, člověče! Vždyt jsi sám celý zlatý! Ale Ště
stěna pomstí se na tobě, že jsi jí pohrdal» —podotknul
Juvenalis. - »Vrukou Tryfona, tvého knihkupce, stane
se rukopis tvůj pravým zlatonosným dolem, nebot ani

kvestor vesvé lakotnosti nedovede obratněji provincie
své vydírati jako náš poctivý bibliothekář Tryfon, který
podpisem tvého jména nás všecky bude odírati!<<
»A potom Zozin, můj deklamator, předčítati bude
rukopis tvůj v exedrách našich učených damz<<— do
dal Plinius;. -- »u Fannie, dcery Traseovy, která vy
dává mužovy *) zápisky — u Sulpicie, která píše verše
na obranu'filosofů proti Domicianovi ——
anebo u poetky
athenské, Ireny.<<
Caesar sklopil zrak.
_
»Necht mne—bozichrání učených těch žena — osu

pil se Tacitus.
»Jakže? Ty nechceš, aby milá tovaryška Musa dě
lila se s tebou o práci? Jako na př. Polla Argentaria,

manželka Lukanova, anebo dcera Staciova? Anebo
slavná Calpurnia, nevěsta našeho Plinia ?<<
Plinius se začervenal.
Tacitus odpověděl:
»Ctím a vážím si žen vyšších duchem, ale za družku
svého života přál bych si míti jen dívku nevinnou,
*) Helvidiovy zápisky.
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která nedávno loutky své Dianě obětovala. *) Důstoj
ností muže — jeho síla; krásou ženy — její vděk. Zna
venému duševní prací žádoucí jest květ prostoty a tím
jest žena, která by len předla u krbu a vlnu tkala
v mém domě a úsměvem svým sluneční jas mně při
vodila.<<

»Tacitus jsa sám sebou jist, myslí, že Fortuna dala

mu rozum za dva<<— zamručel Juvenal.

»A Juvenalis nedovede se jinak vyjádřiti než sa
tyrou.<<

»Čemu se divíte, milí přátelé? Může snad tvo
řivost zpod nohou tyranových téci jiným korytem?<<
»Zadrž, synu ! Mně božský Domician není tyranem,
ale dobrodincem! Však on to byl, který vŘímě otevřel
první řečnickou školu!<< — zvolal kvapně Quintilian,

hledě na caesaraý
Tomu pochlebenství z úst jeho bývalého učitele
nebylo patrně příliš příjemným.
Ale Juvenalis vyndavaje opasek s pohrdáním po
hleděl na poprsí Domicianovo na sesterci (římské
mincí) —'a pošeptal Tacitovi: »Lysý Nerada
Tacitus rovněž polohlasně odpověděl:
»Kopie je vždycky bledší originalu. Nero byl
šílenec, ale měl alespoň své vlastní myšlenky a nadání,
ovšem že nadání k umění nedostatečné, jakož i pit'vor
nost ve velikých rozměrech. A ten nástupce jeho ve
všem je malý a mělký, bez jediného význačnějšího
rysu. Všecek je ošumělý a otřený jako tato podobizna
na tomto penízi, Chtěl-li bys jej vymalovati. postaěeíů
abys udělal několik skvrn a podobizna jeho byla-',;By'
hotova. — O _servile imitatorum pecusla
Plinius mladší, ačkoliv hlavou ke všemu přitako
val, přece jen opatrně vzdálil se od svého přítele.

Tacitus jal se pokračovati:
»Jaké město. takový císař! Všecko hyne . . . . My,

patriciové zanikáme: „místa naše zaplavují všude lidé
noví, městem“vládnou bývalí otroci, dvorem ovládají
'“)Vstarých dobách bývalo zvykem, že dívka opouštějíc svoje
dětství, hračky své Dianě na oltář skládala.
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špehouni

a vyzvědači a společností

otřásají ženy

s muži svými rozvedené.<<

-»Zapomínáš,- ctný Tacite, že patriciátJení
celým. národem<< ——
připomenul

Mauricius;

ještě

— »jiná síla

ukryta jest v této zemi; — vírtus latens f síla, která
vybuchne svým časem — a silou tou je lidx
»Lid?<<-- zvolal Tacitus, — »onen populus 'romanus

: lid římský), oh, toho již dávno není; — jet toliko
sprostá plebs (: chátra), která jiného nezná, než volati
Pane-m et circenses! (: jíst & veselit se). Z takové ho
loty caesarismus se musí vyzouti: jet při něm spoušť a
pod ním bahno. Leč za dnešních poměrů není ani jiná
forma vlády možna; jde jenom o to, jaký je panovník <<
»Pessimisto!<< — zvolal Mauricius; — »ale kterak
máš právo, všecko tak černě malovati, ty, jemuž sotva
chmýří pod nosem vyra21lo?<<

*

Ale Tacitem to nikterak nehnulo; upíral i nadále
hluboké svoje oči na Mauricia: — »Nemaluji nic černě,
kreslím Vše tak, jakým to skutečně jest; společnost
naše je mrtvá a shnilá,<<-—pravil zvolna.

Mauriciovi najednou jakési orlí blesky z očí vyšlehly.
»Je však cosi, čímž možno vše opět obnoviti
a vzkřísitik _—zvolal. — »Jsou to zásady a jest to.
svoboda '<<

»Svoboda? Jaká svoboda % ——
otázali se s jakýmsi

přístrachem tito odchovanci despotismu.
»Svoboda, jež by nebyla zástěrou zlosti<<-—odpo
věděl Mauricius zticha citátem ze sv. apoštola,*) jemuž
ovšem nikdo z přítomných neporozuměl.
»Ordo est anima rerum<<(: Pořádek jest duší
všeho)<<, — pravil Tacitus. — »Svoboda a pořádek!
Kterak jen možno tyto dvě protivy spolu sloučiti? . . . .
K tomu bylo by třeba obroditi celou společnost lidskou!
Tot utopie! . . . . V dnešním Římě znám jediného pra
vého občana: Agrikolu.<<
»Tak jest“ — přitakovali všickni, — »ve velkém
Agrikolovi proudí nejstarší krev Quiritů**), je to muž
velikán.<<
*) I. list sv. Petra, II. 16.
**) Quirité —-zčestné jméno římských měšťanův.
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Mezimládeží ozvalo se šepotání a byly zjevny polo
úsměvy: — »Tacitus spřízní se s tou krví . . . . Agri—

kola má nedospělou dcerušku v Baiae . . . . Juvenale,
piš již epitlzalamium

!<<*)

Mauricius nevšímaje si těchto žertův, odvětil
Tacitovi:
»Pravdu díš, že celá společnost musí se obroditi, a
že obrození to musí začíti mravním přetvořením zvy—
kův a obyčejův, a že u jednotlivců, kteří tvoří základ
společenské massy, třeba počíti s přeměnou u samot
ného jádra. A já rovněž pravdu dím ti, Tacite, že
se s touto organickou prací již v společnosti naší za—
počaloc,
»A kdo se odvážil práce té ?<<— otázal se Tacitus
s hořkosti.

»Utiskovaní, malí a nepatrní,'kteří zítra stanou se
velikými.<<

»Caesar.

republikánem?

. . . . Je-li možná ?<<-—

ozvalo se několik hlasův najednou.
»Nikoliv, nejsem republikánem. Již Mecenas řekl
svého času Augustovi, že svoboda a volnost chátry je
nejtěžším otroctvím- dobrých. Já nepřísluším žádné
straně, jsem členem celého národaa
"
»Strana Antoniova byla snad přece v Germanii
rozhodně potřena?<< — otázali se někteří.
»Ano. I obáváme se teď pomsty císařovy, že
zdvojnásobí svá ukrutenství.<<
»Vzpoury budou vždy i spiknutí býti musí<< —"

pravil Tacitus; — »tyranie plodí spiknutí, tak jal'm'
anarchie dává vznik despotismu. Leč taková spiknutí
jsou pošetilá a nevedou !( ničemu. Císař je bozdětek.
Vystříhejme se všech spiknutí, čekejme. Jako po Vit-
liovi přišel Vespasian a Titus, tak po Domicianovi nu
stoupí mladý Vespasianus

. . . .<<

Po těch slovech povstal Tacitus a úsměvem, který
najednou

jeho obličej vyměnil, a to tím více, čím za—

*) Svatební píseň. \
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mračenější obyčejně býval, vztáhl obě ruce k caesarovi,
zvolav:
»Tot' naděje Říma!<<

Mauricius hluboce se zadumal.

Aurelian opojen jsa šťastným objevem a nejsa si
úplnějist, bude-li moci z něho—beztrestně kořistiti, tonul
hodinu po hodině ve stálých pochybnostech a v neji
stotě. Především si vyčítal, že v tom spěchu neobratně
s Cyrilem rozmlouval a nevyzvěděl na něm důkladně,
jak se to má s náboženstvím senatorovým.
»Podle všeho zdá se býti pravděpodobno, že je to
jeho mladší syn, Cyril Domician, jehož jsem dosud
nikdy neviděl, a je-li tomu tak, mám Flavia Klementa
i Mauricia . . . . samotného Mauricia ve svých rukou!!
Ale jen je-li skutečně vmých rukou? Zdaž císař, který
je do něho zamilován více než kdy jindy, dovolí, aby

byl jeho oblíbenec postaven před soud jako vinník?
Zdaž v takovém případě láska k synovi nezvítězí nad
nenávistí proti křesťanům? . . . . Což nemohly by jeho
prosby vymoci přerušení pronásledování, ba změniti
docela i dosavadní smýšlení císařovo? . . . . Nezdá se
to sice, leč je to přec jen příliš hazardní hra . . . . A
jestliže Cyril náhodou v domě Klementově všecko po
věděl, a přijde-li na jevo, že konsul Aurelian byl špe
hounem . . . což, budou-li se mstíti a mne přízně císa
řovy zhostí ?<<

Studený pot vyvstal mu na čele. “Nevěda, co činiti.
vzpomněl si, že by se měl poraditi se židovkou Juditou,
ale hned zase myšlenku tu od sebe zapudil, nebot k ži
dovce tě cítil takovou nenávist a takový odpor, že
kdyby nebylo bývalo naděje, že se stane dědicem jejich
pokladův, a na druhé straně kdyby nebylo bývalo ja
kéhosi skrytého strachu a bázně před jejím uměním
čarodějským, byl by se dávno již postaral o to, aby se
jí zbyl.
Uprostřed podobných myšlenek zasmál se na
jednou . . . . šíbalsky

. . . . vítězoslavně

——
a zatleskal

radostně rukama, nebot nový úspěch, který pro něho
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plynul ze šťastného toho objevu, představil se mu
v plném světle: — mohlt' takto snadno získati Domi
cilly

. . . .

»Ano, b_udu o všem mlčeti — na čas . . . . jenom

jejich náčelníka budu stíhati, podaří-li se mi to —ostatní
pak rodiny nechám spokojem . . . . dokavad Í . . . Ne
bot coje mně do křestanství?! Co je mně do prospěchu
říše, co je mně po té neb oné sektě? Mně jde jenom
o dvě věci: o peníze a Domicillu — a jestliže těch do
sáhnu, bude mně úplně lhostejno, bude-li Římem vlád
nouti Jupiter nebo Kristusla
Dům Agrikolův byl vdobě Říma císařského staro
římskou oasou.

>>Noví<<
lidé, ti, kteří tvořili vládnoucí

parveniovskou stranu — propuštěnci a dvořané —
scházeli se u Aureliana, Luxuria, Vibia Crispa a jiných
jim podobných.
Konsul Aurelian začínal den o polednách: dal se
odnésti do lázní a ztrávil tam několik hodin. Napuštěn
drahými voňavkami, dal si předčítati Acta díurna, jež
zastupovala naše dnešní noviny, naslouchal novinkám
a městským klepům, které vyprávěla »zlatá římská
mládež<< v palaestrách a sferisteriích — konečně hrál
v kostky.

_

Potom šel do města. Povinnostmi svého úřadu se
vlastně nikdy nezanášel, ponechávaje práci tu kollegovi
v konsulatě, sám pak honosil se jen titulem. Teprve
před nedávnem, od té doby totiž, co vyhlášen byl edikt
o pronásledování křesťanů, jal se pilně do konsulatu
docházeti, jelikož věděl, že mu z toho může vyplynouti
stkvělý zisk. Na oběd nechával se rád zváti, ať to bylo
od kohokoli, sám pak nikdy neoplácel, nebot marne-'
tratník ten, jemuž plynuly hojné příjmy z mnoha neči
stých zřídel, nikdy neměl dostatek peněz. A po dlou
hých hostinách, kteréž nezřídka přepychem & beze
ctností svou připomínaly »hostinu Trimalchionovu<<,
„trávil zbytek noci na pitkách doma anebo u svých sou
druhův.
'
Při jedné takovéto noční pitce sešli se u něho
Luxurius, Vibius Crispus, císařský dvořenín Eufrabo,
propuštěnecStefanus, správce jmění císařovny Domicie,
Jo'sefus Flavius, Martialis a j.
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V nádherném trikliniu Aurelianově rozlévala se
vůně drahých voňavek a za zvuků citery histrio (diva
delní herec), mládenec, žák slavného Parise, prováděl
umělé tance, nemaje ani tušení, že za krátko padne,
chorobou schvácen, anebo ubit jsa svým tyranem vná
valu žárlivosti.
Drahá vína, za vypůjčené peníze ve vysoké ceně
koupená. tekla tu ve vší hojnosti. Otroků s poháry jen
se tu hemžilo, těch otroků, kteří pánů svých nenáviděli
a zejména Aureliana, na kterém mstili se za jeho ukru
tenství podvody, lstí (kterou jmenovitě římští otroci se
vyznamenávali) a krádeží.
U stolu na pohovkách růžovými listy vystlaných
spočívali hodovníci s růžovými věnci na lysých hla
vách nebo na uměle nakadeřených vlasech. Na rukou
stářím již buď vyschlých nebo tukem obrostlých a
svalnatých blyštěly se zlaté náramky. Oči působením
vína zářily, ústa divoce se smála pod návalem hrubých
žertův, anebo se ironií zajíkala; ale úsměvu, toho prav
divého bratra radosti, ani na jedné'tváři viděti nebylo;
jen nepokoj vyzíral z obličejů všech.
»Je to pravda,

že se "božská Domicie vrací?<< —

otázal se Aurelian Vibia Crispa.
»Zeptej se Stefana, ten to musí věděti.<<
»Božskému pánu se již stýská po Auguste ——
ale
běda Aeliu Lamiovi . . .. že byl jejím prvním mužem!<<
»Běda mu, že promluvil<< — odvětil Martialis. —

»V zlou hodinu pronesl svůj vtip. Krátce po té, když
císař vzal mu ženu, chválil ho jeden ze senátorů, že
umí krásně zpívati, načež on mu odpověděl: »A ještě
lépe 1nlěeti<<— a teď opravdu umlkne na věky! —
Rozsudek je již nad ním vynesen.<<
Otylému Luxuriovi až mráz po těle přeběhl —

tváře mu pobledly — leč opanovav se, pospíšil si a

pravil:
»Ano, tak jest!
Strach

Slova musí býti držána na uzdě!

— tot“ přítěž Říma!<<

»Já však »božskéh0<<nemyslím následovati v jeho
smíření se sDomicií a nezavolám

ozval se Eufrabo. — »Pfuj!

zpět své >>Megery<<
—

Kdyby nebylo těch roz
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vodů, jak strašným otroctvím byl by život rodinný!
Aureliane, je-li ti život milý, nežeň se!<<

Aurelian sevřel pevně rty.
»Kdo by se dnes ženil?<<— zvolal přes stůl Maxi

nius — »lcda nějaký hráč, který již všecko prohrál a
chce opět uloviti nové věno! Jinak neznám nešťast

nčjšího hlupáka nad pater familias (: hospodář),
který lká a naříká obtížen jsa ženou a dětmi. Jedině
plebejům přísluší soužiti se výživou půl tuctu hlav . ..
Člověk svobodný má ve společnosti docela jinou váhu:
každý se k němu líchotí, jen aby získal jeho sukcesse.
Ale řekněme si pravdu, Aureliane: ta tvoje teta . . . .<<
»Jaká teta?<<
zasyčel Aurelian.
»No — ta dáma

z Východu

. . . . .<<

»Co je komu do toho? . . . . Kdo smí se míchati
do mých rodinných poměrův?<<
„(), p'romiň mi toho! . . . . Chtěl jsem ti již předem

gratulovati k tak stkvělému dědictví. Víš, že jsem chytrý '
jako lovecký pes; větřím již předem, jaký bude testa

lnent. ...»

»A já včtřím dvojc dědictví!

Šlechetný konsul

dvoří se staré . . . . i mladé zároveň . . . . kloní se na
obě stranyl<< .- zamručel Josef Flavius.

»Ty sedíš za stolem nepřátel svého národa. a přece
se neostýcháš,

jim se posmívati?

. . . .<<— vmetl mu

ve tvář výčitku Luxurius, jsa již notně podnapilý.
»U syna židovky Abigail mně to přece nemůže
býti cizím“ ——
pravil Josef a oči se mu zajiskřily.
»O, židům bude zase zle!<<— ozval se jiný hlas;

\nové daně budou na ně uvaleny . . . .a
;?
»Ti také mohou platiti! Zlato drží se židu jako
smola.<<

»Ale poslouchejte. přátelé! 00 bude konečně stím
starým židem, Janem, co sedí u senátora Flavia Kle

menta v custodia militaris (:

v opatrování vojen

ském)? Jak dlouho to bude ještě trvati? . . . ._ Jak se
proslýchá, získal již s'vé nauce celou řadu stoupencův.<<
»A co je na tom divného? Neřekl-li pravdu Juve
nalis, že „není takové pověry, která by se neujala na
\
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intermontiu (:

mezihoří) mezi Esquilinem a Vimi

nalem ?<<*)

»Odkud to víš, že Jan získaljiž plno přívržencův?<<
-—otázal se Aurelian s napjatou pozorností.
V tom přetrhl Martialis rozmluvu, volaje hlasitě

na svého souseda Saturnina:

»A což, 0 či přízeň ty se ucházíš? . . . . Blázínku,

snad neobracíš kroků svých k svatému Palladium? . . . .
Pověz nám, za kterou z dvou sester Vestálek zraky

své obracíšíh

»Za Vestalkou?! Proh pudor !<<
»Bojíš se Vesty? Což jsi dosud tak dětinský, že
věříš V posvátnost?<<

»Nikoliv, ale věřím V železné právo, kterým Ve
stálky mohou býti za živa pohřbeny.<<

»Již i nad velkou Vestálkou Kornelií blesky se
křižují

. . . .<<

»Nu

-— a což

Varonilla

. . . .<<

»Evoe! Na šest -- čtyři?<<

»Špatně se to skončí s tebou i s tvojí Vestálkou,
můj milýhc

_

»Ha, všecko se jednou skončí! A proto třeba ko
řistiti ze života, dokud jej máme! Což neznáš přísloví:
»Čiň, co můžeš, nemůžeš-li činiti, co chceš?<<

V tom ozval se lomoz na druhém konci stolu.
Luxurius Skácel se po posledním poháru na zemi:
»Comoedz'a finita est ! (: komedie jest u konce). —
Plaudiie! (: tleskejte)<<— zvolali všickni slovy Teren
tiovými. A opět potlesk — smích

nové poháry . . . .

dokud 'všickni hodovníci tak se nespili, že je otroci
napolo- mrtvé musili vyněsti. Jediný Aurelian zůstal
střízliv. Černé myšlenky ho trápily a soužily. Šel
k Tiberu.
Několikapatrový dům čili insula, ve kterém »šle
chetný konsula, který byl již otcovský podíl promrhal,
od několika let již tak zvané coenaculum najal si ke
svému obývání, stál na dnešním Transtevere (: Záti
beří), v blízkosti toho domu, ve kterém krátce po té
válčiti a ve jménu víry zvítěziti měla svatá Cecilie.
*) Čtvrt“ městská starého patriciatu.
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Aurelian procházeje se na březích Tiberu a patře
v jeho žlutavou vodu, ve které žádná hvězda shlížeti
se nemohla, nořil své zraky zároveň i ve špinavý kal
a rmut své Vlastní duše, hledě z ní vyloviti počátek
k nově osnovanému plánu.
' V tom v jeho blízkosti zašuměla voda; rychle skryl
se za roh rybářského domku &nejsa sám nikým viděn,
pilně jal se vše pozorovati.
I spatřil malou loďku, “v ní dva veslaře a ještě
nějakou třetí osobu. Všickni byli koženými paenulami
tak" opatrně zahaleni a kapucemi zakrytí, že obrysů
dobře rozpoznati nemohl, ale svými postavami připomínali
mu některé ze známých osob . . . . Mlčky přistáli u břehu.

Osoba,-která neměla vesla, vystoupila z loďky'a vběhla
rychle do chaty, vyvedla z ní kohosi rovněž pláštěm
zahaleného
. . vstoupili opět do loďky a plavili se
rychle k ostrovu.
»V tom musí býti nějaké tajemství . . . . Toho vy
sokého, jak se mi zdá, jsem již někde viděl . . . . Zů
staneme

tu . . . . & dočekáme

konce !<<

Čekal dosti dlouho, až konečně spatřil v dáli vracející
se loďku, ale jen s třemi osobami.
»Aha!

Už tě asi mám, ty ptáčkul<< — zvolal a roz—

hodl se, že co nejrychleji půjde k císaři, aby dopodrobna
prozkoumal své stanoviště.
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Námořní bitva.
(Naumachie.)

Za panování Domicianova prováděny byly různé
hry a zábavy s okázalostí dosud nevídanou. Kolikrát
koli vyděračství se strany vlády přesahovalo již všecky
meze & trpělivost národa zdála se býti vyčerpána,
usmiřoval si Domician všecky vrstvy národa báječně
nádhernými hrami, čehož pak přirozený následek byl,
že ony vyprázdněné strouhy,jimiž před nedávnem proudy
zlata se valily. novým vyděračstvím, předních krutějším.
naplňovány býti musily.
Již po několikráte pořádány byly za něho hry
v amfiteátru iv cirku. Přes 9000 divokých zvířat vystu
povalo v nich najednou. Z počátku prováděny umělé,
nevinné kousky: učení slonové psali latinské písmeny
v písku, nebo v párech zasedli si kolem stolu *) — lvové
majíce pozlacené hřívy honili se za zajíci a lapivše je
ve tlamu, po chvíli opět živé je pouštěli. Po hřbetech
divokých“ býků tancovaly děti, pacholátka i děvčátka;

pštrosové cinobrem pomalovaní arůznobarevnými stuž
kami ověšení běhali po areně. pronásledováni jsouce
černochy a t. d.
*) Plinius píše, že viděl jednoho z těch slonů, kterak tento, no
molm se v stejně dlouhé době jako ostatní úloze své naučiti, sanmten
v ústraní se cvičil, dokud úlohy neuměl.
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Po tomto úvodě, jímž mělo býti obecenstvo oh
veseleno, počalo se skutečně “divadlo. Všude řinula se
krev: —ráno krev zvířat spolu bojujících mísila se s krví
lidskou, — odpoledne pak vše potřísněno bylo krví
gladiatorův. Za dob Domicianových bylo šestero tříd
gladiatorských, které pak dělily se opět na 15 menších

oddílův; dělidlem byla tu jednak národnost, jednak vy
zbrojení aj. -—Sám císař vystavěl čtyři veliké budovy
kolem amfiteatru F_laviova, čili Kolossea, jež byly gla
diatorskými školami. Od pravého poledne do pozdní
noci bili se gladiátoři v areně: buď jednotlivě nebo v od
dílech, pěšky, na koních, nebo na vozech . . . . až vše
obecná střeštěnost dostoupila takového stupně, že, což
by neuvěřitelno bylo, kdyby všickni historikové v tom
se neshodovali, i římské dámy nehrozily se sestoupiti
na arenu a před celým Římem v šermu sil svých zkoušely
tak, že krev prvních rodin římských písek v areně
barvila!
_
Také v stadiu, císařem nově zbudovaném, Závodilo
se na. 100 vozích denně. V tak zvaném odeu. zvlášní to
budově na způsob divadla vystavěné, odbývaly se
hudební, gymnastické a poetické zápasy .. . . a ku konci
pak pořádal Domician v cirku závody mladýchgděvčátek,
jsa jim vůdcem.
Tentokráte měla býti na ukončení her vypravena
celá námořní bitva na velikém jezeře vykopaném pod

návrším Janiculum zvaném, kterémužto jezeru říkalo
se »Malé moře.<<

Jezero to napuštěno bylo vodou z řeky Tiberu
vodovodem Aqua Alsietana (jediným na pravém břehu
řeky,nebot všecky ostatní byly na břehu levém).Obrovský?
kamenné roubení jezera a mramorové stupně kolem
byly dílem vlády Domicianovy. Tyto tak zvané >>hry<<

byly příčinou. že Řím po celá století zaplavován byl oby
vatelstvem všech provincií, a teď ještě příval ten byl
zvýšen. Příčinou toho byly t. zv. naumachie (námořní
bitvy).
„Celou řadou císařských trirém (trojveslic) i birém
(dvojveslic) se zlacenými boky a vysokými příděmi
podoby hlav delfínů, orlů neb labutí se stany purpurem
a drahými kameny, se blyštícími předveden byl zrakům
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Římanů obraz opravdového lod'stva námořního. A na
lodích těchto na 19.000zápasníků mělo se híti lidn k za
bavě; a aby některému z nich náhodou nepodařilo se

uniknouti, rozestaveny byly kolem dokola na velikých
vorech celé jízdecké pluky, aby jich zbraní každý do
nucen byl k návratu, kde pak očekávala ho jistá smrt.
Divadlu tomuto se díval se břehu císař s povýšeného
trůnu, zahalen jsa v_řecké. purpurové roucho, u nohou
maje nerozlučného svého šaška a na hlavě zlatou korunu,
na níž vyobrazen byl Jupiter, Juno a Minerva. Jemu
po boku nalézal se Flamen Dialis a kněží rodiny Flaviovy,
oděni jsouce podobně jako on, s tím jen rozdílem, že
na korunách svých měli císařův obraz a nikoliv obrazy
bohův.
Ve vodě jezcra brouzdali se ohromní hrochové,
z Afriky schválně za tím účelem přivežení, a obrovští
krokodiloVé nilští.
Zprvu potvor těchto nebylo ani viděti : krokodilové
se skrývali a hrochové byli potopení. Jenom na někte
rých místech se voda jezera vlnila a- hluché mrnčení
ozývalo se z oněch míst, podobno jsouc podzemnímu
hřmění; časem pak s oné strany, kde ve třtině ukryt
číhal krokodil, ozvalo se cosi dětskému pláči podobného.
Konečně vypluly lodi do středu jezera: harcování za
počalo.
Kolikrátkoli vynořila se nad vodu obrovská hlava
některé z potvor, hodili po ní z loďky háky a oštěpy,
které se buď s'hrubé kůže svezly, anebo jen z polovice
v ní uvízly. Podrážděné potvory obořily se na loďky.
povalily je, načež vyhození lovci plováním hleděli si
život zachovati; leč tu již vyřítily se na ně veliké je
štěrčí tlamy krokodilí, jejichž zuby hrozivě vyceněné
a ostré jako pily rozkrajovaly nešťastníky na čtvrti, dokud
samy nepodlehly ranám, svíjejíce se rychlými obraty
pod vodou. — Strašně mručení hrochův a pištění kro
kodilů mísilose se sténáním padlých obětí & vřeskem
obecenstva, a voda krví zbarvená pěnila se zuřícími
bestiemi, až konečně mraky střel učinily konec jich ži
votu. Strašně vyjíce nořily se ke dnu; po nějakém čase
objevila se na povrchu obrovská jich těla, obrácená
nohama vzhůru.
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Císař jsa slaveným lovcem sám pustil několik střel
se své tribuny a nejednou trefiv jimi mezi oči potvor,
zasadil jim je na hlavu v podobě rohův, jak to byl
zvyklý činiti zvěři, když vydal se na hony do hor Al
bánských, kde mnohdy i 100 kusů najednou ubíjel.
Na konec pak vystrojena byla skutečná námořní
bitva. Za zvuku trub udeřila na sebe dvě loďstva, z nichž
jedno mělo barvu purpurovou a druhé zlatou; tyto dvě
barvy přidány byly Domicianem dosavadním čtyřem
stranám: bílé, červené, modré a zelené. ——
Kormy lodí
brázdíce vodu bleskorychlým během, metaly do výše
sloupy zpěněné vody; —zevšad hřmělavojenská píseň,
vesla v taktu do vody pleskala; v tom nejbližší z lodí
narazily na sebe — spuštěny mosty —zbraň zableskla
se naumachiářům *) v rukou: sveden porůzný boj; za
pasníci dokonávali divů obratnosti a udatenství; obecen—
stvo více a více se rozohňovalo, ryk &vřesk stával se čím
dále hlasitějším; šat i prádlo strháno s těl a házeno do
povětří ——
boj stal se všeobecným. Každou chvílí svrženo
bylo s paluby do vody nějaké tělo — řinčení zbraně
všelikého druhu naplnilo vrstvy vzduchové — krev
potůčky se řinula!
Najednou spustil se notný lijavee; —samotné obloze
jakoby se bylo zželelo tohoto krveprolévání, i chtěla učiniti
mu konec. Ale Domician opojen jsa touto náruživostí,
nedovolil toho. Několikrát již vyměnil promočený svůj
oděv. ale nikomu nedovolil ani s místa se hnouti. **)Hned
tisíce umělých plamenů zaplápolalo temností a shlíželo
se ve vodě krví zbarvené, tak že to vypadalo, jakoby
se blyštěly démanty na rubínové půdě.
Všude. již rozložila se noc. Boj dosud nebyl-w-royzw
hodnut. Okolní návrší třásla se lidským křikem, potleÍsilťy
a proklínáním — až konečně strana »červenýclu —

strana císařská — zvítězila a purpurovou korouhev
zajala; a po rozdání věncův a odměn následovalovza
hradách Domiciiných vedle rozložených všeobecné hodo
vání, mezi lid rozdáván chléb, pečivo, maso i dary bez
počtu a ceny, z nichž některé dosahovaly výše celého
'

'n

*) Zvláštní druh glad'iatorů, kteří byli užívání k naumachii.
**) Tacitus, Dom. XIX.
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jmění: vyhrány drahé klenoty, otroci, koně, celé osady
a domy. Proto také s mnohých stran ozývaly se výbuchy
radosti, co zatím na jiných sváděny byly nové a nové
bitky.
Zahrady ozářený byly různobarevnými plameny,
jako za jasného dne -- všude tísnily se tisíce lidu.
Císař jedl spolu s lidem a příkladu jeho následoval
celý dvůr: senátoři, úředníci, patriciové a rytíři.
V alejích něco málo vzdálených centra vlastního
slavnostního ruchu, leč přes to rovněž dosti oživených,
razil si cestu mladý caesar, oděn jsa sváteční tunikou,
s vítězným věncem na hlavě.
Nádherný oděv zvyšoval ještě půvab štíhlé jeho
postavy a klasickou krásu ověnčené hlavy; ale hluboký
výraz jeho obličeje a zadumání divně kontrastovalo
s jeho okolím. Vyhlížel jako socha poloboha s andělským
pohledem. Ale byl to anděl apokalyptický: hrozný
a silou oděný.
S nevýslovnou hořkosti přihlížel krutostem po
řádaných her, říkaje v duchu všemu zneužívání:
»Morituri.<<

Sám také účastnil se, jak to římský mrav a obyčej
kázal, nekrvavých her: závodil na koni i na voze
v Circus Maximus; súčastnil se totiž těch her, které
byly Vlastní ochotníkům rodů patricijských a pořádány
byly samou mládeží jen předních rodin římských.
Nástupce trůnu jako tak zvaný princeps juniorum
(: náčelník mládeže) musil vždycky mezi ně náležeti
a státi jim v čele. Mauricius zmužile a obratně spolu
s nevyrovnatelnou graciosností řídil stoje svoji quadrigu
(čtverospřežení). Mladí arabčíci řízeni obratnou jeho
rukou letěli jako vítr, obíhajíce pětkrát *) kolem t. zv.
cirkového Spina, co zatím na 250.000diváků natlačených
na stupňovitém hledišti & pod sloupovím propukalo
v šílený jásot. Akdyž konečně caesar první cíle dostihl
a věnce si takto vyzískal, neutuchal jásot a radost mezi
lidem. — Domician byl všecek nadšen.
*) Obyčejné vozy sedmkrát objížděly při závodech kolem
Spiny. Protože pak za Domiciana počet jich se zněkolikanásobnil,
musila se závodní dráha skrá'titi jen na pět obratův.
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Jediná Flavie s bolestí hleděla, nespatří-li na
tváři svého syna-triumfatora prvních záblesků ,pýchy
anebo vášně cirkové; ale nespatřila nic, kromě čisté,
nikoli však dětinské radosti.
Zástupy teď s dvojnásobným nadšením všude .pro
vázely a vítaly mladého Vespasiana, protože ho všickni
nesmírně milovali; kdekoli se objevil, ozývalo se: »Ave
caesar/<< (: Buď zdráv, caesare) — jinde opět přičiňo—
vali k tomu ještě přídavek Titův: »Vivat Vespasianus,
humani generis deliciael<< (.; Ať žije Vespasian, potě
šení pokolení lidského). — Na to on pak odpovídal způ
sobem u vítězů zvyklým, ale očima svýma pátral po
něčem docela jiném; až konečně mezi chudinou, na niž

se usmíval se zdvojenou upřímnosti, nalezl, koho hledal:
dva mládence, děti lidu, ale vychováním nad lid po
vznesené, — různého stáří, ale stejně víry: byliť to
přátelé jeho z domu Domicillina
Nereus a Achilleus.
Chopivše se za ruce, hleděli uniknouti zástupům,
hledajíce volnějšího místa, kde by si mohli porozprá
věti. Cestou narazili na hnusná skupení zpitých hodov
níkův a bakchantek, ano i na dámy římské a děvčata
z prvních rodin společnosti římské. Pomazány byly
různými líčidly, obličeje jejich byly výrazu vyzývavého
a smělého, ba až strašného, kromě nepatrných známek
krásy. Výsměšně dotíraly na, caesara dvojsmyslnými
žerty, kteréž on prostě ignoroval.
Konečně prodrali se tlačenicí, až se octli na louce,
která byla ohražena živým, cypřišovým hájem, & na
níž bavily se děti kolchidskými bažanty a celým stádem
ochočených srnek.
Právě jedno z mladých děvčátek vyběhlo z koláž,?
dohonivši utíkající srnu, stanulo najednou všecko ud'ýf
cháno před Mauriciem. Oběma ručkama držela děvuška
srnku kolem krku, tulíc hlavu svou k její; oči její tak
mile dívaly se do velikých, příjemných očí srnky, že
obrázek ten mimovolně pozornost upoutal a obdivem
naplnil.
Děvčátko to odrostlo sotva prvnímu jaru života,
ale bylo na svůj věk'příliš 'vzrostlé, & k tomu tak
štíhlé a útlé jako třtinka ——plno půvabu a krásy.
Krásný pláštík, jenž halil milou tuto postavu, každým
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pohybem tvořil nové a nové záhyby. které by byly
sochaře uchvátily. Plavé, nekadeřené vlasy volně byly
rozpuštěny a ovinutý věncem, jimiž i při hrách dět—
ských zdobeny byly hlavy mladých Římanů a Římanek.
Větévky jeho mile vplétaly se v prstence vlasův a
spouštěly se půvabně i na její raménka, osypávajíce je
růžovými lístky.
Tvářička její byla jako z filigranu, růžemi malo
vaná; ale čelo bylo tak bělounké a skráně s modra
vými, průhlednými půltóny — že uprostřed této drobo
tiny římské, jejíž pleť byla více méně temná, zarážela
světlost její pleti. Výraz jejího obličeje — pln pro
stoty — též mocně odrážel se od ostatních tvářiček.
Barva krásných, modrých očí živější byla barvy tyr
kisu, jímž sepjatý měla pláštík, a dívaly se do světa
tak nevinně, že všecko kolem nich jakoby pohledem
tím okřívalo.

_

»Ave caesark — zvolala i ona hlasem jak zvo
neěek. spatřivši Mauricia.
»Ave, puella dulcissima!<< (: Buď zdráva, děvuško
nejsladší) — odvětil tento a ruku jí podával, poznav
v ní svoji příbuznou.
V tom se strany cypřišových hájů zahřměly vý
křiky plné nadšení — ukázali se římští orlové a in
signie (: odznaky) konsulské moci -— a za nimi mezi
jásajícími zástupy o celou hlavu vyšší kráčel v plné
zlaté výzbroji římského vojevůdce, hrdý a stále přísný,
leč nyní s libým uspokojením v černém oku, hrdina
říše římské — Knejus Julius Agrikola — konsul.
Krásný byl krásou mužskou, nehledě na přísnost
opáleného jeho obličeje.
Jedva však spatřilo jej plavovlasé děvčátko, pu
stilo milou srnku, pádilo mezi žoldnéře a. nevidouc
nikoho jiného než jeho a nehrozíc se tlačenice, vrhlo se
v jeho náruč.
A tu stala se s Agrikolou změna, které ani nej
starší žoldnéři nikdy na něm nepozorovali: mraky roz
prchly se s jeho čela, oko zazářilo pohledem tím jas
nějším, čím řidším zjev ten u něho býval — a s ne
výslovnou něžností přivinul děvčátko k svému srdci,
zvolav hlasem chvějícím se rozechvěním:
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»Moje radosti! . . . . Mojo dcero!<<
»Toť Julie Sabinilla.<< _—řekl Nereus k Achilleovi;

——

»podívej se, bratře, na Virginii Decidianu, kterak upro
střed římských paní s mateřským štěstím patří na uví
tání dítěte s otcem! A ti vedle ní jsou její rodiče:
přijeli z Baiae na návštěvu s vnučkou svojí na několik
dní a zastihli právě slavnost.<<
»Sabinilla

bude podobná Vírginii,<< —- podotknul

Achilleus; — »ale zdá se, že bude krásnější: její půl
noční plet zvyšuje ještě její půvab, a K tomu v rysech
jejího obličeje zřítí klasické tahy otcovy.<<
»Všimnul-li jsi si, caesare, Tacita v družině Agri
kolověf? Hleď, kterak patří na něho očima plnýma
zbožnění a úcty, a kterak točí jimi zároveň po Sabi
nille?<<

»Růžová to prvosenka,<< — odvětil Mauricius
s úsměvem;
»leč mně jest úplně ]hostejnou. Pojďme
odtud, přátelé.“
»Člověku jest tak milo v duši při pohledu toho
děvčátka,<< — pokračoval Achilleus, — »nebot všude,
kde nevinnost, tam ráj.<<
»A víš-li pak, caesare,<< — uchopil se slova Nereus,

když byli již přešli louku a něco se od ostatních vzdá
lili, ——
»že rodiče tvoji se šlechetnými

rodiči Decidiani

nými nejednou rozmlouv'ali otom, jakou útěchou bylo
by jim v stáří, kdyby si tvoje srdce se srdcem toho
děvčátka, až doroste, porozumělo?<<

Mauricius se zarazil. Nereus pokračoval:
»Kdyby se tohle jednou stalo skutkem, nemohlo

Oba jste ve svaté víře vychováni — oba nevinní. ..,/W
založili byste novou křesťanskou dynastii . . .\Iůže- liž
býti pevnějšího základu nad štěstí, když dvě čistá srdce
lnou k sobě celou silou prvotních citův? Může—ližbýti
něco krásnějšího nad to, lnou-li dvě srdce k sobě čistou
láskou?<<

Ani teď caesar nic neodpověděl.
Došli “k mostu, zvanémů Triumphalís (:
vítězný).
V tom se Mauricius zastavil.

most
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Mimo ně nesena byla nosítka, ozářená četnými po
chodněmi. V nich zakmitla se krásná, mladá dáma. Vy
chýlila se z nich trochu — pozdravila Mauricia lehkým
pokynutím ruky . . . . a zmizela opět.
»Kdoje to?<<— otázal se NereusiAchilleus, pozoru
jíce, že Mauricius najednou je všecek vyměněn.
Mauricius váhal s odpovědí.
»Nymfa hellenská s římskou duší . . . .a — odpo
věděl polohlasitě.
»Kdo že je to ?<<—- opakovali

znovu.

On zašeptal ještě tišeji:
»Irena.<<

Nereus a Achilleus pohlédli na sebe . . . . všemu
porozuměli.
Byli již překročili Tiber a jakoby se byli umluvili
(ačkoli mlčeli), zaměřili všickni stranou od Janikula na

ploché návrší Vatikánské. Tam bylo již liduprázdno,
pusto a ticho.
Mauricius kráčel napřed k onomu věkovitému dubu,

o kterém pravila tradice, že je starší Říma.
Kráčel s patrným horečným rozechvěním, jež po
zorovati bylo v celé jeho postavě i v pohybech. Na
jednou se opět zastavil a obrátiv se ke svým přátelům,
zvolal:

.

»Není-liž čelo to stvořeno. pro diadem?<<
»Ano. Jen skloní-li se čelo to před Kristem?<< —

dodal po chvíli Nereus.
»Raději bys měl sobě utrhnouti ono růžové pou
pátko.<<

Mauricius svraštěl rychle brvy, ale to Nerea ne
zmátlo; hledě mu přímo do očí, jal se pokračovati:
»Poupátko dno je z nivy křesťanské, byla by tedy
mezi vámi úplná svornost — a svornost jest základem
pravého štěstí a blaha, protože jí pojí se vjedno duše!
A jakou je rodina, není-li v ní svornosti? . . . . Čímjest
láska mezi pohany? Obchodní smlouvou — anebo ná
ruživostí. Naproti tomu církev položila ruku na srdce
lidské a požehnala lásce milencův! Nechť caesar dá
ostatním příklad: Zasnoubíš-li se se Sabinillou, která
po matce nejen že pochází od gcns Claudia (: rodu Klau
diova), z něhož pošlo již čtvero císařův, a náleží k domus
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Pudentiana, (:

k domu Pudentovu). ale sáhá i do

kmenu Korneliův, dojdeš tak sloučení se samým koře
nem křesťanských tradic v Římě a vštípil bys tak i na

starší větev Flaviů, ku které'náležíš, nejen samotný
již květ římské genealogie, ale i prvotní duševní odkaz
Petrův! Uvaž, kolik síly je v tomto dědictví ctnostmi
bohatém

!<<

»Moudře mluvíš, Neree, jen že já v prsou svých
slyším stále jiný hlas . . . . hlas, kterými praví: Nc to./<<
»V prsou lidských různé hlasy se časem ozývají“
——
podotknul Achilleus; — »jen že hlasů těch třeba od
sebe rozeznávati
. . a nedati každému sluchu . . . .<<
»Irena se obrátila —-zvolal najednou" caesar . . . .

»A kdo se tim může zaručiti, pane? Je snad něco
neštastnějšího nad boj přesvědčení pod zdánlivým
mírem srdcí? Císařovna pohanka . . .. a císař kře
sťan?

. . . .<<

»Pravdu mluvíš!
Ta touha po dojmech je
u Ireny tak nebezpečná . . . . had tovrájimladosti . .
Kdo ví, co projde tím průlomem?

. . . . A přece —<<

Přestal.
'
Došli již k velikému dubu. Caesar spočinul pod

obrovským stromem. Všecka jeho postava byla plna
disharmonie. Sedě mírně v před nakloněn, sepjatýma
rukama objímal koleno a sklonil na ně své bledé aroz
pálené čelo; ověnčené toto čele se staženými brvami
dvojím hovořilo bolem.
Zář jiskrných světel císařských zahrad, jež byly
pod Vatikánem rozloženy, nedosahovala již k těmto
místům. Jen obloha nebeská matně osvětlovala místa
tato a prchající již noc vysílala v krátkých přestávkách,
bledé paprsky zapadajícího měsíce na skupení tří mlá
dencův.
Také jásání lidu, tance, zpěvy, zvuk hudebních ná
strojů všeho druhu, od vojenských trub až do citery
a harfy
to všecko v dálce slévalo se v příjemnou
harmonii ——
ajen chvílemi vybuchalo to jako vlny roz
bouřeneho moře, nebo hřmění rozbouřené přírody.
Všecka ta různorodá světla tam v dole i pochodně
sem tam'pobíhající i svíce i veliké ohně různé barvy
splývaly v jednu červenavou záři pod tou tichou oblo
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hou, na niž tu i onde proskakovaly ještě hvězdy, stří
brným svým světlem ostře odrážejíce se od tohoto
požáru.
'
Nereus i Achilleus byli pohledem tím celí unešeni.
Nereus, maje ruku svou napřaženu tím směrem, pravil:
»Hleďte! Jaké tam "slaví se orgie—a tu jaký vládne
mír a pokoj . .. . O beata solitudo! (: blahoslavená sa
moto).<<

Caesar toho neslyšel. S očima plnýma utrpení obrátil
se ke svým přátelům:
»Může-li býti strašnějšího sváru a boje nad boj,
jenž zuří v srdci lidském? . . . . Duševní ideologie jest
vůči tomu ničím, nebot tady nedějí se pokusy pro
theorii, ani in anima vili ——
tady jde vše do živého .
Může-li člověk vydržeti? . . . .a

Soucitné mlčení bylo mu odpovědí. -- Po chvíli
ozval se Achilleus hluboce vzrušen:
»Byl jsem jednou v horách Sabinských a poslyšte,
co jsem tam viděl: Na štítě vysoké skály cvičila matka
orlice orlí svá mláďata vletu. Měla hleděti přímo do
slunce, a které tam nedohlédlo, spadlo dolů . . . .<<
»Co má znamenati toto podobenství?<<
»Chci právě říci, co jsem si tehda pomyslil: „Běda
mladým orlům na zemil<<
»Kterak tomu máme rozuměti?<<

»Běda tomu, kdo od svého mládí slyšívsobě hlas:
Ex:celsior ! (: výše), — tomu nebude dovoleno, aby
spočinul na větévce pozemského štěstí. A přece jest mu
potřebou. aby i toho hlasu poslouchal! . .. Však již
Aristoteles píše,. že koho Božství vnitřním hlasem po
učuje, tomu nepostačuje obyčejný lidský rádce, vlastní
rozum

! <<

»Pohlédněte k východu !<<— zvolal najednou Nereus.

— »Vidíte, kterak nad Římem, nad tím mořem krvavých
světel, bělá se již rouška blížícího se jitra? . . . . Co
nevidět bude ráno . . . . A tak je tomu i v našem ži
votě: v Římě slaví se orgie —ale svítání je blízko . . . .a
my s Vatikánu budeme na ně hleděti! -—Brzy, brzíčko
to již bude
jen krátká chvíle ještě uplyne . . . .
a ty, caesare, zavládneš ve jménu Pravdy . . . .<<
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Caesar skryl čelo své do rukou . . . . a tiše, sotva

slyšitelným hlasem zašeptal:
»NG to./<<

A nad ním rozkládaly se silné větve obrovského
dubu, některé již prosté listí, suché, věkovité — jiné
ještě listím obalené; — trčely tu nepohnutě v té nevy
psatelnó, vznešené noční tišině, kdy ani lístek se ne
pohne
a co zdá se býti měním stromův.
V noční temnotě listí pozbylo barvy; bylo všecko
temné, jakoby ve smutku,
ale obrys stromu neztrácel
se již v tomto pološeru, i bylo dobře poznati, kterak
široce rozkládá své větve, obrovské a majestátně.
Tu i tam srpek větviček postříbřen byl měsícem. -
V téže chvíli zatřpytila se mezi dvěma větvemi
nad hlavou Mauriciovou hvězdička a zadívala se mu
do očí.

»Tot hvězda caesaroval<< — zvolalispolečně Nereus
i Achilleus.
V tom zakryl hvězdu „mrak.
»Hledte, kterak se zatměla<<
pravil caesar.

Vzdychl a s hlubokým smutkem mluvil dále:
»Přátelé! Divných časem doznávám citův! Vidím
před sebou široké prostranství, které nemá konce . . . .
budoucnost to svoji! .. . . A cosi dere se ze mne ven
— s velikou silou

. . a letí to tryskem do světa. ——-

A potom najednou jako když mlha položí se na moře
a zdí stane se nedaleko břehu a zavře nám před očima
celý svět . . . . Tak stává se i mně . . . . Všecko se na
jednou zpřetrhá . . . . a já nevidím ničeho! . . . . Jenom
tato slova zůstanou mi z toho všeho v_duši: »Nc to!„ "5
Ne

to!

. . . .<<

»Jsi—livolán tím hlasem, bud ho poslušena _- pravil
Nereus vážně; -— »dej se vésti . . .. a „Bůh poví ti

slovo poslednía
Zavládla opět chvíle mlčení. — Mauricius pozdvihl
hlavu:
_
»Víte-li, “biatři, čeko žádáte, toužíte-li po tom, abych

se stal panovníkem?

— Mohu já

sám za sebe ru

čiti? . . . . Mám dosti síly, abych na té výšině, které
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bych dospěl, jako samovládce, nedoznal závrati nad
propastí? . . . . Ach! Vždyť i ten Domician, který dnes
v krvi se brodí, zprvu nechtěl dovoliti ani zabiti vola;
takový byl u něho odpor proti krvi! . . . . Vím já, co
dříme v mých prsou? . . . . Vím já, jake jsou tam ulo
ženy náboje k budoucím ranám? . . . . Vím já, kolik je
tam zápalné látky k příštím požárům? . . . . ——
Vím.
co chci -—nevím však. co uč'inínzlq
»Ten, který si tě vyvolil, zaručí se za tech —-od

pověděl Nereus, hledč k nebesům.
Mauricius sledoval jeho zraky s výrazem divné

krásy:
»Ach! ty úkoly lidstva! . . . . Ty veliké úkoly! . . . .
Bohaté budoucností! . . . . Co ty mně asi přinesou? . . . .

Nejednou zdají se mně jakýmsi přídavkem lidské by
tosti — přídavkem

vnitřním

-— dalekým

. . . . ——
Věřte,

přátelé: 1 to všecko je . . . . málo! . . . . Jenom jedno
jest, co hodno jest, abychom pro to žili — jedno, co

tvoří naše jádro, co tvoří samo štěstí:
vlastně úkol našeho

života:

Jediný jest

—- Milovaii !! ——
Všecka

bytost lidská jest v tom jediném: aby totiž v oné
chvíli, kdy bude člověku přejíti ve věčnost, vstoupil
z této země jako kapka čisté lásky . . .. ve Všelás/m ! !a
»V Boha/_.: '—doložil_Nereus.

»Ano. — Ta kapka lidské bytosti byla plná,
vroucí . . . . ta slza krvavá, jež byla již jednou vypla
kána, nikdy více nezhyne, ona vždy ve své nepatrnosti
bude . . . . velikou/<<

>>Avždycky dobude vítězství !/<„_ zvolal Achilleus.

:=Pán sám zvítězí! Jemu netřeba hledati nástro-'
jův . . ..
On ždělá si je svými vyvolenými nástroji -
Janem I+

Nereus

i Achilleus sklonili hlavy. —»A caesar po

»Štítem

lásky ——jest Oběť! . . . . Sám náš Bůh,

kračoval nadšené:

když přišel lidstvo vykoupiti, přišel jako První Milovník.
——
Kdo podmanil si srdce i svět? . . .. Ukřižovaný! . . . .
On vítěz . . . . veta/zuje la nám svých mkou ! . . . .

»A kterak Mu na to odpovíme? .
. . Nikoliv
zakládáním dynastií, ale obětí! ! Kdo ochoten jest obě
tovati Jemu Řím i obětovati Jemu sebe .
co učiní?<x
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Tázavě

obrátil

se na své přátele; ——
oba bratři

pohlédli naň Obličejem plným nadšení:
>>lVIauriciel<<— řekl Nereus.

—- »Z tebe mluví

duch

Boží! . . . . I nám taktéž zdá se, že ve chvíliposled
ního smrtelného zápasu celého světa, smrtelného to zá-.
pasu v nevěře a všeobecně zkáze, obyčejné prostředky
nepostačí! Tut třeba prostředkův — heroic/Walz, — ta—
kovýclz, jaké posílá do světa Krist-us svojí Cír/avi. Ne
dosti již na očišťování obyčejných citův a radostí: On

akkordům veškerých lidských tonů a všelikých pout
lásky na zemi dodává tón nejvyšší, kterého dosud se
nedostávalo -— On nad obzor obyčejných ctností staví
svatost . . . . staví panenství a mučednictví/<:
Na ta slova Mauricius všecek se zachvěl . . ..
Všecek znovu vyměněn vstal:
>>Bratřil<<

řekl

»zdaž víte, proč místo toto se

zove Vatikanem? Od vaticinium pochodí název ten.
S míst těchto, jak se praví, vynášena byla proroctví a
věštby nad kolébkou Říma.
Avšak pravý Va
tikan . . . . pravé proroctví

jest zde./<<

A ukazuje prstem k zemi, pokračoval:
»Tady pod námi v kryptě Co-rnelz'ověv katakombě
Petrově; — pojďme, navštivme jeho hrob!<<

Zdvihlise, seběhli kterebintu, vedle kterého kdysi
sv. apoštol Petr byl ukřižován, sestoupili do hrobky
v praedíu rodiny Korneliů, jež caesarovi vždycky
byla přístupna

——a tam před malým hrobem.

který

měl se státi nejslavnějším hrobem celého světa, padl
Mauricius na tvář a setrval tam až do rána.
14,7
.;„l'ar
Za několik dní po námořní bitvě vypravil/se
Aurelian k Domicianovi. V palatinských . pokojích byl
upozorněn, že hned tak rychle nebude předpuštěn ke
slyšení, nebot Augustus prý má u sebe návštěvu cae
sara Vespasiana, následkem čehož nikoho jiného k sobě

nepředpustí.
Domician

po tučném cobědě zpravidla

_
nikdy ne—

večeřel; požil obyčejně jenom jediného jablka, načež
procházel se' ve svých zahradách a ve sloupořadí až
do pozdního večera, dokud ho spánek nepřemohl.
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Skřípaje zuby vztekem a závistí musil Aurelian
celé dvě hodiny čekati v předsíních, až konečně z pri
vatních komnat císařových vyšel Mauricius, hledě
smutně před sebe, znaven jsa tolikerými morálními zá
pasy. Neboť krvavou válkou byla mu každá návštěva
tohoto dvora, kde všecko příčilo .se jeho zásadám, kde
všecko uráželo jeho ctnosti, kde všecko ubližovalo jeho
víře —-kde jeho srdce překypující životem stále spou
táno býti musilo — kde jeho mysl, jež nenáviděla té
nejmenší lži a falše, stále byla nucena skrývati pravdu
a vykrucovati se musila nastraženým sítím neupřím
nosti & drzosti, jako když loďce proplouti jest potměši
lými úskalími. — Na jedné straně trýznila ho obava,
že mlčením svým schvaluje vlastně ono zlo, jehož je
svědkem — naproti tomu zase s druhé strany stálo při
kázání, aby ctil a vážil si v císaři vlády, již křesťané
poddávali se jako moci pochodící od Boha, aby v cí
saři miloval svého strýce, jemuž odvděčiti se měl za
velikou jeho přízeň, již mu v míře stále větší proka
zoval. — Všecko to bylo Mauriciovi nemalou trýzní;
a proto když odbyl si tuto svoji každodenní robotu a
opět mohl nalokati se čerstvého vzduchu, běžel vždycky
přímo k nohám sv. apoštola, aby si mu postěžoval do
potřeby té nešťastné opatrnosti, kterou [nazýval nejtěžší
a nejbolestnější všech křesťanských ctností.
A tak také teď v polosnění procházel sály a nádvoří
naplněná dvořeníny, kteří před ním všude ustupovali,
když tu tváří V tvář setkal se najednou s Aurelianem,
jenž kráčel proti němu.
Oba mimovolně stanuli proti sobě jako ohromeni
a zkoumavě na sebe pohlédli: Aurelian chtěl v oku
protivníkově postřehnouti, zdaž tento ví něco o jeho
výzvědách, a Mauricius hleděl zase přesvědčiti se, má-li
co činiti s příštím křesťanem, či se zrádcem . . . . —

Na drzém čele konsulově rychle se Mauricius všeho do
četl a duše se v něm vzbouřila: pobledl — rysy jeho
obličeje stáhly sek nepoznání . . . . všecka hrdost a
pýcha starého patricia římského temným plamenem
hněvu zahořela mu v oku . . . ale ústa, která se již
k pohanění strojila . . . . umlkla.
Minuli se.
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Aurelian jist jsa, že tajemství jeho zůstalo neod
kryto (protože nepochopil onoho hrdinství, jež mu od
pustilo), pospíchal k Domicianovi, jehož zastal zdánlivě
samotného v galerii, která vykázána byla nejdůvěr—
nějším slyšením; stěny její vyloženy byly jistou od
rudou průhledných kamenů, pomocí jichž stráž na blízku
stojící mohla viděti, co se s jejich pánem děje, aby v pádu
nějakého úkladu přispíšila pánu svému na pomoc, neboť
tyran tento tak byl stále pln obav, že v čas postaral
se o prostředky záchranné. — Tentokráte byl v lepší
náladě, nežli obyčejně: Mauricius svým vlivem zmírnil
přece částečně jeho povahu, ačkoliv nemohl hrubou
vrstvou nenasytných náruživostí prodrati se až na dno.
Jednotlivá moudrá nařízení, která dle svědectví
historikův sporadicky proplétala tyranskou jeho vládu,
připisovali Římané z veliké části vlivu Mauriciovu na
Domiciana. Také i tentokráte rozhodl se Domician po
dvouhodinné rozmluvě s Vespasianem vydati nová na
řízení, čelící proti pomluvačům a nactiutrhačům, & opět
jiná, jimiž mělo se prospěti lidu obecnému, jenž vyssáván
a olupován byl úřednictvem. — Vstoupil Aurelian.
Po krátkém úvodu, plném pochlebování přistoupil
Aurelian k otázce pronásledování křesťanův, a vida, že
císař na nejapné jeho důkazy jen si pomručuje, dotekl
se konečně procesu Janova, dokládaje, že by věc ta
měla se již jednou přivésti ke konci.
»Chraňte mne toho bohové, Aureliane! Nic není
nesnadnějšího na světě, jako hádati se s těmi mudráky. \
Právě před nedávnem pozval jsem si k sobě tu vězen
skou krysu, Apollonia z Tyany, koje se nadějí, žesnad-„ý
bude-li mučen a trápen, dokořán srdce své nám oteír-řé.
Ale vae mihi! (: běda mně). Marně Felix, můj přítel a
nejobratnější z katův, mučednické své nástroje při
pravoval. Jakmile se staroch ten začal vykrucovati, vy—
mlouvati a hájiti, nebyli jsme nikterak s to, abychom
mu vinu dokázali, a proto vynesení rozsudku musilo
býti odloženo.“

_

*

»Což'neobává se tvoje bovžkost, že ten černokněžník
židovský získá své sektě celé zástupy obyvatelstva řím
ského, bude-li m__uponechán tak dlouhý pobyt v samém
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Římě?

Neuznal bys ve své prozřetelnostiza dobré

přenésti jej z domu senatora Klementa do tužšího vě
zení, kde by již nemohl lid přemlouvati a na svou víru
obraceti?<<

Tyran se zakabonil. — Aurelian strachy trnul.
»Co jsem slíbil svému synu, toho také dodržím,
konsule. Kde jinde může býti nepřítel Augustův pod
bezpečnější stráží, ne-li v domě jeho nejbližších pří
buzných? Vždyť nemám V celé své říši přátel věrněj
ších nad Flavia Klementa a jeho rodinu.<<
»Tak jest . . . . zajisté . . .
Ale, ó božský! Za
dnešních okolností třeba uvážiti, že i nejbližší . . ._.<<
»Nedám ničeho dopustiti na Vespasiana.<<

Aurelian vida, kterak velice nepříhodnou jest doba
tato, v níž provésti hodlal svůj úmysl a zasaditi chtěl
smrtelnou ránu nepřátelské mu straně, obrátil rychle
rozmluvu v jinou stranu a zmínil se o naději na šťastné
lapení vůdce křesťanů, zamlčev při tom opatrně, že je
z rodu Klementův. ——
Císaře zpráva ta opět rozveselila,

zamyslil se, načež se rychle otázal:
»Není snad Agrikola také náhodou křestanem?<<
Vychytralý dvořenín uhodl v okamžiku myšlenky
svého pána, a porozuměv jim, odpověděl s ničemným

úsměvem :
»Na neštěstí není, božský císaři! Ale což jest to
tím jediným přestupkem? . . . .<<
»Ano. Vězí jich již na tom hrdém konsulovi
plno. A přece má v lidu takovou Vážnost! Však jsi

zajisté slyšel ten jásot při hrách! Tuhle včera z vlastních
svých oken viděl jsem, kterak jda kolem fora narazil
na kohortu dávných svých žoldnéřů z Britannie . . . . Ti
okamžitě propukli v jásot, vítali se s ním, leč na tom
nebylo dosti: vyzdvihli ho na svá ramena a jásajíce
nosili jej pod okny mého paláce.<<

»Je-li možná?! Takové smělosti že se dopustili?
A Agrikola si dovolil přijímati projevy cti, které nále
žejí jediné vládci světa? Opravdu, patriciové si příliš
mnoho dovolujíl<<
»Minerva z tebe mluvíl<< — zvolal císař; — »Tož

poslouchej:

když jsi tak

rozvážlivý a rozumný,
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musím tě také vyznamenati důkazem své důvěry a svěřiti
se ti,ojakém výtečném ponaučení pro ty smělé senatory
sním; přistup blíže, milovaný konsule . . . . dovíš se
všeho, ale . . . . hrobové mlčenílc
»Ani nešeptnu<< — zašeptal Aurelian, nadšen jsa

velikostí vyznamenání, jehož se mu dostalo, a nastavil
ucho, aby zvěděl tajnosti tyranovy. Muselo to býti něco
hodně zábavného, nebot oba se po celou tu dobu smáli,
a když konečně Domician s tajnostmi svými byl hotov
a prohnanost Aurelianova si ho naklonila, vydal tento
tyran na jeho prosbu rozkaz, aby sv. Jan apoštol boz
odkladu postaven byl před soud.

\“\
\

Hlava XI.
Orel Páně.
Za noci, kahancem slabě osvětlené, seděly v polo
stínu dvě osoby: Stařeca ujeho nohoumládeneček. Stařec
v okovech — mládeneček v císařském purpuru. Těžko
jest rozeznati, kdo z nich jest mladší a který z nich
jest vznešenější. — Jak královská majestátnost, tak
»orlí<<mladost splývala se starce na dítě.
A mládenec hleděl na něho, lapaje každé jeho slovo,
a byl tak tichý, všecek zářící, všecek u vidění. Na
proti sobě zářily čtyři zřítelnice, zrcadla to jejich duší,
ve kterých sídlil Duch Svatý.
,
A oči starcovy zářily ohněm více než jinošským
. ohněm věčným! . . . . A byla rozvaha v černém
oku mládencově, k němu _pozdviženém, ačkoli plálo
mládeneckým zápalem.
Mlčel, nebot nad ním plynula slova uvězněného
Orla tak tiše a vznešeně a věčným písmem zapisovala

se v jeho srdce; církev byla by snesla všecky své po
klady, kdyby aspoň jediného slova .byla uslyšela! . . . .
»Jene . . . .!<<— vybuchlo

najednou

z mládence

plným plamenem, a jinoch zdvihnuv se se země, klesl před
ním na kolena — a oběma rukama přitiskl k sobě okovy
apoštolovy: — »Jene, jest závist vždycky hříchem ?<<
»Nejmilejší! . . . . Závist ubijí lásku, a »kdo ne
miluje, nezná Boh'aq,*) — odpověděl Jan se zářícím obli
*) I. Jan IV. 8.

195

čejem, ale s podivnou důstojností v hlase, jakoby se
vněm obráželo Věčné Slovo, jakoby ještě dnes pohřížen
byl v hlas Syna Božího, kážícího v Galilei, opakuje
slovy svými vlastní Jeho slova: »NeboťBůh,jest Láska.<<*)

»O, já ti nezávidím svaté Jeho přízně! Nezávidím
ti. žes nazván: »Ten,kterého Pán milovala, — nezávidím
ti, že jsi takto na Jeho prsou spočíval — (a hlavu svou
vložil v objetí sv. apoštola),—nezávidím ti, že jsi slyšel,
kterak srdce Jeho bilo, . . .. nezávidím ti Poslední
Večeře, ani tajemství tam poslouchaných, ani v důvěr
nosti s Ním sdílených dní a nocí, — nezávidím ti ani
hory Táborské, na níž jsi viděl Proměnění Krista, ani
divův a zázrakův . . .. ale jednoho ti Závidím: Kalvarie!<<
A znovu vrhl se na okovy Janovy:
»To, že Ty jsi tam byl, když nikoho z ostatních
tam nebylo — tam — účasten jsa Jeho oběti — tam —
s panenskou Jeho Matkou! . . . . To, že Ti bylo popřáno,
abys tam setrvatí mohl, že jsi se stal cílem posledního
Jeho pohledu, žes Jeho mukami sám byl mučen — hled,
vše to činí Tebe nejšťastnějším mezi lidmi!<<
»Kalich můj píti budete<<**) — zašeptal

apoštol

jakoby sám pro sebe; leč Mauricius příliš byl unesen,
než aby o přerušení tomto byl uvažoval, i jal se po
kračovati:
»A žes byl věrný v lásce a srdce neporušeného,
žes nikdy jiného nemiloval kromě Něho — a miloval
jsi Jej až do smrti, požehnán buď!<<
A zrak zalil se mu slzami: — »Pane, nauč mne tak
milovati! !<<— řekl tišeji.

Sv. Jan položil ruce své na hlavu Mauriciovu a za
díval se na něho tím hlubokým pohledem, kterým část
duše své přeléváme do toho, na něhož hledíme.. ,?
>>
Synáčku můj! Když On odvolal mne od rybářských
sítí mých, tehdy pravil ke mně: Potřebuji tě, Jene —
potřebuji tvých služeb! — I porozuměl jsem, že mám jíti.
— A v lodi seděl otec můj, Zebedeus, kterého miloval
jsem více než všecko
vlv na světě. I opustiljsem ho oka
mžitě - a šel za Jez1sem.
Neboť učedníkem Jeho nemůže
-

*) I. Epišt. sv. Jana IV. 8.
**) Mat. XX. 23.

\
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býti nikdo, kdo neodloží toho, co je mu nejdražšího;
pravíť Kristus: Milujme Boha, neboť Bůh prvé miloval
IltllS.<<"*)

Na ta slova se caesar zachvěl . . . . neboť najednou
stanula mu před očima nikým nevolaná, vůlí zažehnaná,

stava černooké, pohanské věštky — postava Ircnina.
Uchopil svatouj ruku apoštolovu a dle zvyku tehdej
ších křesťanů přitisknul ji k srdci a potom na rozpá
lené čelo, jako by z něho vypuditi chtěl onu vidinu —
která skutečně také zmizela.
Jan četl V jeho duši a mluvil dále s větším ještě
dojmem:
»Když mne podruhé k Sobě povolal na moři, tehdy
pravil ke mně: Jene, kdybys nebyl mým, dovolil bych
ti vzíti si ženu.**) —.Okamžitě zapomněl jsem. že může

býti na zemi krása, která by mohla srdce lidské svésli,
---<alc bydlel jsem jen v Něm._ »Kdo zůstává
v Bohu zůstává a Bůh v něm.<<***)

v lásce,

»Kdo tedy má v srdci svém jediného Isáka, musí
ho obětovati
s pláčem.

lásce?<< ——zašeptal

Mauricius

opravdu

již

»Důvěřuj, synu! Pravice Boží nezabiji »Isáka,<<
ale ten živ bude na věky! Živ bude nejen on, ale i ten,
kterýž ho obětuje. Jinak není duše naše v lásce celou<<
— a nachyluje se k němuještě více po otcovsku, dodal:
»Synáčku můj, nemilujmež slovem, ani jazykem,
ale skutkem a pravdou +) — Obětuješ-li svoji duši, najdeš
duši její/<<,
Utichl — a i Mauricius ztichl . . .. Neboť došli
v rozmluvě své k oné chvíli, kdy přeplněním citův
ústa tichnou a jen duše rozmlouvají . . . . a rozmlou
vají prostřednictvím Třetího, toho, který jest svědkem
všeho, který pojí je Svojí jednotou.
*) I. Jan IV. 19.

**)Joanncs, nisi meus esses, permiterem tibi, ut uxorem du
ceres. (Tak stojí psáno u sv. Melitona, biskupa Sardského).
***) I. Jan IV. 16.

.j) I. Jan III. 18.
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A k tomuto Jedinému jal se sv. Apoštol mluviti o
dítěti, jež kleěelo'u Jeho nohou, a nenalézaje sám dosta
tečných slov, jež by lásce jeho k Němu odpovídala,
přenechal propovědění toho posledního slova Mauriciovi
Pánu . . . . toho slova, jež vysloviti se nedá
které
však skutečně má působili.
Mauriciovi přestáti bylo krutý boj.
Kdož by nevěděl, že v každé těžké zkoušce života
lidského jest doba rozhodná, která rozhoduje o celé
jeho budoucnosti vnitřní či zevnitřní
o cestě jeho
a štěstí — o vítězství neb porážce — ano časem i . . . .

o věčnostill
A tohoto předůležitého okamžiku nebýváme si
vždycky vědomi . . . . Bývát tak krátký, že délku jeho
ani změřiti nelze . . . . tak hluboko zakopán v tajích
duše, že ho ani slovo, ani vzdech, ani stesk prozraditi
nemůže . . . . A přece tam, v té nedostihlé skrýší —
v té strašné tišině -- dokonavá se jediným okamži
kem drama celého života! . . . .
Jako Jakub probuzen z tajemného snu, ve kterém
viděl nebeský řebřík, zvolal: O, jak hrozné jest místo
toto!: tak i duše vysvobozená, když po smrtiz věčnosti
pohlédne zpět na onu dobu, zvolati by mohla s ním:
O jak hroznou byla ona doba! . . . . V pravdě Ho
spodin byl v ní — a já toho nevědě1!*)
A takovou chvíli prožití bylo Mauriciovi teď u nohou
Janových: Irena ——
láska —_mladost &její práva.... to
vše vřelo v něm silou mnohem větší než kdykoli jindy . . . .
Snad to bylo posledně?

. . . . I ocitnul se na křižovat—

kách --- a pocítil v celé síle ono okamžikové »staň $%
které mnohdy v člověku tvoří úplně nový svět —is'?ět
oběti a proměn _ nebo svět zemských požitkův . . . .
V tom nad tímto chaosem vnitřních živlů ucítil znovu
apoštolovu ruku na své hlavě --—a zároveň mezi ním
a sebou přítomnost Toho, ku kterému se Jan za něho
modlil

. . . .

A stalo se slovo Boží k mládenci — a on uslyšel ono
tajemné fiat luft:(: budiž světlo), které rozhání temnosti,
*) Genesis XXVIII. 17. 16.
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— následoval ho — a v téže chvíli vítězství bylo
dobyto!
Mauricius mlčel, . . . . ale když pohlédl vzhůru na
živého svého Ukazovatele — na sv. apoštola vokovech,
— poznal tento okamžitě, co se stalo, a poděkoval Bohu
za šťastně překonaný průlom v životě mládencově.. ..
A v Mauriciovi vzkypělo štěstí spolus oním vyšším
žitím, kterému této chvíle svěřil veškeru nadvládu nad
sebou. Z přerývané pak rozmluvy,
kterou sobě m'c
určitého nepověděli, ale pověděli si všecko — přešel na
jednou k prvotnímu jejímu toku a zvolal:
»Jednoho Tiještě závidím, Pane . . .. víš-li, čeho?
Zítřka! . . . . Oh! — Ale já Tě nevydám

mukáml<< -

vzkřikl najednou s jiným tónem ve hlase. — »Vždyť
jsem caesarem! — Neuchráním Tě smrti, nebot vím, že
tě Pán náš, Ježíš Kristus, nikomu nepromine,
ale ha
nebných muk mohu tě zprostitil<<
»A nezprostíšla — zvolal v tom sv. apoštol takovým
hromovým hlasem a s takým odstínem přísně hrůzy,
že mládeneček zahanben sklonil hlavu: — »Kým ty jsi,
abys mohl a směl rozkazovati Pánu? — Nebudeš se
protivovati rozkazům Jeho, ——nebudeš přítomen mému
trestu, aby tvoje křehkost nebyla uvedena v pokušení.<<
»Otče

můj !<<

»Ano. Ještě dnes v noci opustíš Řím a vypravíš
se ke křesťanům do Praeneste, vyslán jsa církví. Nehodí
se ještě pro tebe, abys trpně patřil na vyznání víry
a Jména Kristova, a není ti ještě dovoleno, abys víry
své prozradil: nepřišlat ještě hodina tvá.<<
»Otče smilování! Neodháněj mne od sebe v hodinu
této zkoušky!<<

.

Jan vzpřímil se — stanul před niládencem hrozný
ve své síle — jako obr -—pravý to »Boanergos,<< syn
hromu, jak ho byl nazval sám Pán Ježíš ——
apt-omluvil

hlasem, na který nebylo odpovědi:
»Tak tomu chce Ten, Jenž nás miloval! !<<

____.—.—__—_.__.___._______..—___—___—_-._—
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Druhého dne májových NOn,*) sotva Slunko zasvitlo,

hrnuly se před branou Latinskou nesčíslné zástupy,
kde v ohromné polokryté budově, basilika zvané, od
bývati se mělo u přítomnosti lidu římského mučení po
sledního ze sv. apoštolův.
Císař Domician sám ho zkoumati ani souditi ne
chtěl, boje se z pověrčivosti, aby moudrost Janova ho
nepřekonala a divy jeho škody mu nezpůsobilý; ale
celý senát císařského Říma zasedl na polokruhovitých
stupních, obklopuje soudcovskou stolici; všickni vyšší
úředníci říšští, konsulové, kvestoři, praefekt a ohromné
zástupy, sražené v pohyblivou massu, daleko vyplňovaly
celé prostranství v blízkosti brány Latinské, jakož i cestu
k ní vedoucí . . . .

Než v tom se rozestoupily, nebot, hle, uprostřed
liktorů a celé kohorty praetorianů objevila se, provazy
tažená, vysoká postava starce—krále, při jehožto obje
vení vydral se z prsou lidu ohromný křik, řvaní podobný:
»Tot on! Tot Jan! Tot nepřítel císařův i bohův . .. .!<<
Současně však zasténali přítomní křesťané . . . .

neboť na rozdrásaných rukou apoštolových spatřili
proudy krve . . . . Ukrutně bičování nebylo ani tomuto
devadesátiletému starci a učedníku Kristovu promi
nuto . . . A ačkoliv obličej jeho zářil radostí, »že stal se
hodným trpěti pro Jméno Ježíšov0<<— přece kráčel zvolna,
nohy se pod ním chvěly, jelikož byl zlomen utrpením
a věkem. Tělo jeho ranami bylo zbrázděno . . . . všecek
byl bledý velikou ztrátou krve . . . . Šat byl s něho
strhán a vhozen naň toliko bílý plášt, na prsou skobou
spjatý, který jej činil podobným postavě 'Kristově, když:,
Pilát židům v šarlatovém plášti Jej předvedl se sWy
»Ecce Hom0<<(: Ejhle člověk).
Za nim mezi tísnícími se tlumy bral se zástup jím
uzdravených nemocných, z nichž z největší části zlé
duchy vymítil, jichž celé legie ——
jak otom svědčí staří
letopisové — vypudil od příchodu svého do Říma!
Plačíce a žehnajíce mu, doprovázeli ho mučednickou
jeho cestou; mezi nimi vynikala zejména Symforosa,
*) Nonae
v starořímském kalendáři pátýiden v měsíci, vyjí
majíc březen, květen, červen a říjen, kdy připadaly na sedmý den.
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pozdější mučednice, se svými sedmi syny, z nichž jeden,
Stakteus, ještě v Asii vzkříšen byl z mrtvých slovy Jano
vými.
Sv. apoštol byl již došel do basiliky, když řev celého
zástupu přehlušen byl najednou ostrým výkřikem: byla
to Trepta, pohanská otrokyně ďáblem posedlá, která
zmítajíc sebou volala hlasem velikým:
»Co jsem učinila, a co Ty jsi učinil, svatý Apoštole?
Sluho velikého Boha, proč mne mučíš?!<<
A prodravši se zástupem žoldnéřů, v konvul
sivních záchvatech, dotekla se Janova roucha. Ale
sotva že se ho dotekla, padla najednou na zemí jako
mrtvá, a když sv. apoštol řídě se vzorem svého mistra
pocítil, že »moc vyšla od něho<< - obrátil se k ženě a

tiše jí požehnal, povstala novým životem: znovuzrozené,
zdráva . . . . křestanka.*)

Apoštol stanul před soudci — badání a zkoumání
se začalo. A když nucen byl, aby od víry své odstoupil,
pronesl ona památná slova, která v knihách starých
spisovatelů církevních i našim dobám jsou dochována:
»Nedopust toho, Bože, abych někdy zapřel sladké Jméno
svého Mistra, to Jméno, ve kterém všeliké koleno kleká
a jež všeliký jazyk velebí: Boha sluší více poslouchati
než lidí, pro nekončenou slávu Jeho Velebnosti 'a slávu,
kterou slíbil těm, kteříž Jej milují. Nezapru proto Krista
Ježíše, Pána a Boha svého . . . . aniž přestanu hlásati
Jeho Evangelium, až dokonám úkol, kterého jsem se
podjal 'v Jeho Jménul<<
Po slovech těchto následovaly vzteklé výkřiky, ja
koby byla nejhroziiějším bludařstvím, až konečně senát
rozkázal, aby se přistoupilo k mučení.
Uprostřed basiliky zavěšen byl vysoko na sloupech.
upevněných v kamenné podezdívce, ohromný kotel. pod
nímž již před hodinou byl zapálen oheň, který ted
sloupy dýmu a celé spousty jisker vysílal otvory ve
klenutí k modrojasné obloze. V kotli to vřelo . . . . a
odporný zápach klokotem se vařícího tuku nasvědčoval,
že jest tu připraven vařící olej.
*) Authentické.
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A tam, do té smrtonosné kádě, měl býti dle vý
roku Domicianova Jan za živa vhozen a uvařen na
počest bohům!
Již se po něm sápou . . . . dva pochopové berou
svaté břímě na svá ramena . . . . krev z jeho ran stéká
jim po rukou — bílé vlasy naposled zavlály nad kotlem
a zablyštěly se uprostřed dýmových mraků . . .. již
jen okamžik . . .. a vroucí olej pojme jej ve své
objetíl! . . .. Potřísněni stříkajícím olejem, opařeni
s kletbou na rtech odskakují pochopové — a Boží Mu
čedník ponořen v nitro ohromného kotle ztrácí se
zrakům všech!
'
Těžce zašplouchalo tělo vržené na dno kotle — a
olej se zdvojnásobněným sykotem počal znovu vříti.;..
A v celém onom velikém shromáždění zavládlo takové
ticho, že bys byl ani bzučící mouchy neuslyšel . . . .
A církev svatá, svědek těchto muk, čekala nedýchajíc; —
volala toliko k Pánu svému lkajíc, nebot, hle, poslední
svíce, v bezprostřední její blízkosti zapálená, hasne....
V tom . . . . po dlouhém, hrobovém tichu, — které
se zdálo býti věčností . . . . když již oheň dohoříval
a olej z kotle již vykypěl a syčeti přestal, pronesli
soudcové výrok: »Satz's est,“ (: Dosti) a kázali, by
vyňaty byly z kotle zbyt-ky opálených údův.

S hrůzou odvrátili se mnozí méně ukrutní od to
hoto pohledu . . .. Vznešená však a spanilá jedna dáma
vítězoslavně prodrala se ku předu, jakoby nějakou mimo
volnou silou puzena . . . . když najednou — ó, div! —
viděli z oleje vystupovati starCe-mládence v plném ži
votě, s ranami zahojenými, s velebným, jakoby znovu
zrozeným tělem, s obličejem zářícím takovou krásou,
že nikdo z přítomných nemohl se zdržeti při téýfvířé
lebné podívané!
'
»Veliký jest Bůh křestanů!<< — rozlehlo se na všech
stranách, — a celé zástupy věřících, zázrakem tímto
zdvojnásobené, vrhly se sv. apoštolu k nohám! Jiní
zatím s nádobami v rukou pospíšili si ke kotlu a jali
se z něho nabírati olej, zázrakem tímto posvěcený.
»Čáry! tčáryla '— volala protivná strana — a vy
soká černá postava ženská zalomivši rukama ztratila
se mezi zástupy.
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Ztrnulý senát počal sc rozcházcti. — Tyran zpraven
jsa o novém tomto zázraku a soudě, že Jan je člověkem
nesnwtelným, *) vydal na rychlo edikt, kterým se Jan vy
povídá na ostrov Patmos, jsa odsouzen k těžkým
robotám. — A ještě téže noci ve vší tajnosti, aby za
bránilo se velikému shluknutí lidu, kázal vyvésti Jana
& vsaditi jej na loď, otroky obsazenou, & zavésti do
Puteol.
A místo u brány Latinské, mučením sv. Jana
v oleji posvěcené, zakoupil po té Flavius Klemens, a
odtud sloužilo za shromaždiště křesťanů, až konečně na
místech těch ku věčné paměti zbudován kostel.
*) Historicky dokázáno.

Hlava XII.
Večer u Virginie.
Církev římská, ozářená oním velikým zázrakem,
jenž se udál při mučení sv. Jana, a hned na to za
rmoucená jeho ztrátou (když tajně za noci odvezen
byl do vyhnanství), v celých zástupech vydala se na
cestu k Ostii,.putujíc k moři, aby, vydávajíc vlastní
svůj život v nebezpečenství, ještě jednou obdržela po
žehnání sv. Jana, aby naposledy shlédla jeho žehnající
ruku, aby vyslechla poslední jeho slova.
Bylo však již pozdě! . . .. Moc výkonná, které
bylo co nejrychleji rozkaz císařův vykonati, měla
vždycky připravenu loď, kteráž byla také i teď ihned
k službám; mimo to i čas byl příznivý — moře bylo
klidné — mohli tedy ihned od břehu odraziti.
Jediný Mauricius — který se toho byl nejméně
nadál — vraceje se nyní ze svého poslání k církvi ;D;
teolské, kamž se, poslušen jsa slov apoštolských, s krvá
cejícím srdcem z Říma byl vypravil, aby církvi ta
mější poslání sv. apoštola tlumočil — setkal se s Ním
najednou na pobřeží & dána mu byla tak vhodná pří
ležitost, aby svým senátorským zlatem vykoupil býva
lému vězni svého domu větší pohodlí na jeho cestě na
ostrov Patmos; zlatem svými“učinil mu pobyt na lodi
příjemnějším, zakoupiv si jím stráž, kteráž Jana do

Jeho vyhnanství doprovázela. Žádná síla nebyla by
ho odtrhla od Jeho okovů; již vsedl do lodi, aby s Ním
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jel na Patmos, leč opětný rozkaz sv. apoštola věštil
tomuto zamilovanému synu vůli Boží:
»Vrat se do Říma, nebot nevykonal jsi dosud
úkolu, který je ti Bohem uložen.:
A Mauricius se vrátil — a líčil církvi a zejména
sv. Otci poslední okamžiky, které bylo sv. Janu na
římském území prožíti.
Papež Klement přebýval nějaký čas ve svém úkrytu
u Reginy v úplně bezpečnosti. Ovšem že věřící schá
zeti se s ním musili jenom vkatakombách podzemními
průchody, kde jich nikdo nesledoval. Časem také
některý. z nich přeplavil se loďkou přes Tiber na ostrů
vek a zaklepal na dvéře chudobné stařenky . . . . A tu
velice často slídil konsul Aurelian na své pronajaté In
sulz', která jako jestřábí-hnízdo trčela na protilehlém
břehu, acelé hodiny spavoučí trpělivostí stopoval svoji
kořist, jakož i všecky pohyby kolem ostrůvku, splétaje
tak ze skutečných fakt předivo svých domněnek, které
ponenáhlu počaly se měniti v přesvědčení.
Jeho kollega v konsulatě, Julius Agrikola, nebyl
přítomen zázraku sv. Jana. Vida se při tom divadle
zastoupena celým senátem a nejsa k tomu úředně vy
bídnut, nechtěl marně dívati se na lidská muka. Vir
ginie viděla v tom jeho šlechetnost, leč želela v této
chvíli ztráty lásky k němu . . . . Při první příležitosti
osmělila se k otázce:
»Co říkáš onomu zázraku, který se přihodil při
mučení Janově?<<

»Jen, prosím tě, nemluv mně o zázracíchle —
zvolal Agrikola u vysokém stupni podrážděn. — »Víš.
že jim nevěřím! A víš, co vyprávějí o onom krásném
Apolloniovi z Tyany? Jsou tomu asi tři dny, co mně
žák jeho Damis vyprávěl, kterak v témž dni, kdy císař
vynesl rozsudek, přenesli jej duchové 56 mil za Řím . . . .
až jsem se tomu smáti musil . . .. kterak prý jim před
pověděl své vysvobození . . .. a celou řadu podobných
věcí. — Tak vidíš: tento Apollonius má zásady úplně
protivné učení Janovu i zásadám křesťanským, a přece
jedni i druzí provádějí stejně čarodějská kejklířství.
Opravdu, věřmně, mne takovéto dětinské kousky nikdy
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o pravosti nepřesvědčí. Jediné jest toliko, oč může se
dospělý muž směle opříti: vlastní, zdravý rozum, — a
ten neskýtá národu jiného záchranného štítu leč v oněch
zásadách, které mu byly vždycky veslem ve všech bouřích
jeho života, které mu byly cestou k vavřínůml<<
Toho dne nedal si Agrikola již nic říci.
A Virginie byla opět nucena mlčeti . . . . a čekati.

Jednoho dne večeřely v Aventinském paláci v ma
lém bikliniu,*) plném paprsků zapadajícího slunce,
Virginie & Domicilla, samy dvě. Virginie za nepřítom- ,
nosti svého muže, který byl císařem pozván na hostinu,
pozvala si milou svoji přítelkyni-křestanku, aby se opět
jednou občerstvila důvěrnými rozmluvami, po nichž
její zmučené srdce již tak velice toužilo. A aby jistěji
a volněji si mohly porozprávěti, posluhovala jim místo
obyčejných pohanských otroků Rita, před kterou ne
měly žádných tajností. Virginie dala si pak přinésti
svého malého synáčka, Vavřince jménem (na památku
slavných vítězství jeho otce), a chovajíc ho po celou
večeři na svých rukou, něžností a láskou _k miláčku
svému rozmluvu proplétala.
»Hleď, sestrOc — pravilak

Domicille -— »kterak je

to srdce lidské nenasytné útěchou. Z jednoho dítěte se
raduje a po druhém teskní: — má prvorozená ——
Julie!<<

»Proč pak jsi ji tu nenechala, když tu byla v době
naumachie ?<<

»Nechtěla jsem ji vzíti mým rodičům, nebot Julie
Sabinilla jest jim potěchou v jejich stáří — ajko
nečně . . . . (vzdychla) _ je jí v Baiae zdravěji/než
u nás, zvláště ted'! . . . . Ona má svého otce nesmírně
ráda a Agrikola ji má také nejraději . . . . a přece
sám si toho přál, abychom ji poslali k mým rodičům, a
to hned tenkráte, když tu byl Soranos. slavný lékař
z Alexandrie, který prozkoumav její organismus, pravil
nám, že římSké povětří jest ,jí zhoubné. Mimo to mravní
ovzdušíjest tu dosud nezdravéa —dodala po chvíli tiše.
*) Jídelna pro dvě osoby.
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»Ale dům Váš, milá Virginie, jest, co se toho do

týče, jedinou útulnou zahradou pro vychování tohoto
kvítka, těsně jsa uzavřen Všem škodlivým vlivům.<<
»Ale není v něm jednotyla ——
zvolala Virginie lo
míc rukama. -—»Dům mých rodičů jest celý křesťanský.

Tomu mám děkovati za jednolitý a souhlasný rozvoj
výchovy Sabinilliny, což jest vnynější době tím důleži
tější, jelikož vyrůstá z dětinství.<<
»Ano; jest na své stáří příliš vyvinutá.<<
»Ale přizpůsobením svým blíží se půlnočním ro—
stlinám: příliš dlouho jedná pořád jako dítě.<<
»I to je dobře.<<

»Ach, Domicillo! . . . . Pomyslím—li si, že květina

ta měla by býti skosena rukou katovou? ! !<<— zvolala
najednou Virginie. — »Ne, nikoliv; ani za všecky po
klady celého světa nechci ji míti v Rímě u sebe teď,
kdy vypuklo nové pr011ásledováníl<<
Krásné oč1Dom1c11hnyzazářily extatickým leskem.
Neodpověděla vsak přímo k myšlenkám Viloiniiným, ale
obracejíc rozmluvu v jiný směr, pravila:
»Tvá květinka krásně se zponpátka rozvíjí. Víš-li
pak, že Flavia Domicilla i senator chtěli by ji s ra
dostí míti svojí snachou?<<
Virginie přitiskla růžovou tvářičku Vavřincovu ke
své a upírajíc na Domicillu nevinné své zraky blan

kytné barvy, odvětila:
»Jakže, caesar že by? . . . . Aj, to by bylo oprav
dovým požehnáním pro nás! . . .. Ale caesar myslí
na někoho jiného.“
»Vím, koho asi myslíš. Že je to Irena ?a
»Ano. Učinila na něho hluboký dojem.<<

»Ten, který stvořil srdce lidská, necht jimi vládnea,
— zašeptala Domicilla zvolna.
V tom malý Vavřinec objav baculatýma ručkama
svoji matku, zaštěbetal poprvé její jméno.
Radost a vzrušení Virginino bylo větší radosti
slunečního paprsku, kterému se podařilo proniknouti
spoustou vinných listů do biklinia.
Ale hned zase zbledla . . . . a jala se rozmlouvati
s milým svým děťátkem, jakoby jí robátko to rozumělo :
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»Slovo Bůh, raději řekni již . . . . milé dítě!! —
O! . . . . zda-li ty je kdy preneseš? . . . . Zda-li žíti
pro ně budeš ?<<

»Bůh bude jej opatrovati, Virginie. Jako ti za
choval Sabinillu, tak vezme také svým časem pod
ochranná křídla svá i Vavřince.<<
»Zapomínáš. milá Domicillo, že Sabinilla je děvče

tem a Agrikola že se O její první vychování příliš ne
zajímal . . . . Ale Vavřince vezme mně zajisté z vy

chování, sotvaže chůviným rukám odroste — a sám
bude si jej pěstovati.<<

Tu Vavřinec dívaje se na svou matku zamračil se.
Malinké, sotva znatelné brvy svraštily- se podobným
způsobem, jak to činil Agrikola, a veliké, černé oči tak
se zaleskly, že Virginie i Domicilla s úsměvem zvolaly:
»Agrikola

!<<

Leč děťátko mělo vlastně docela jinou příčinu
k svému protestu: Rita totiž byla před ně postavila
mnoho hraček, jakými římské dámy miláčky své téměř
zanášely. Plno dřevěných figurek, jakož i'figurek ze
slonové kosti a vosku postaveno bylo řadou na stole
před Vavřincem. Když pak přinášeno bylo nové jídlo
na stůl, stalo se, že "jeden vojáček (řecký to výrobek)
kolísáním stolu se převrhl. Synáček římského vojevůdce
okamžitě sevřel pěvně své pěstičky a malinké nožky
třely se netrpělivě jedna o druhou růžovými svými pa
tičkami. Hned také uchopil převrženou hračku a mrštil
jí do kouta.
»Vidíš, Virginie !<<——
řekla Domicilla;

-—»nestrachuj

se nikterak ojeho budoucnost —-—
ten se nedá! Vždycky?
bude činiti, co bude chtíti —- modlitba tvá pak Zpu—
sobí, že bude chtíti vždycky jen dobro! . . . . Ale, Vii

ginie, je-li pak to pravda, že Sabinilla učinila na Irenu
takový dojem, že se tato rozhodla její podobu v mra
moru zvěčniti?<<

»Skutečně jest tomu tak! Zachytila zběžně její po
dobu a také již se chutě pustila do práce<<— odpově
děla mladá matka s úsměvem plným záliby. ——
»Leč
mně se zdá, že zároveň s ní samotnou děje se veliká
změna, změna velice důležitá

. . . .<<
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»Pravdu máš, milá sestro!
Láska je příčinou. oné
vvv!

do duše, nežli dlátem mramor lámatila
»Irena jeví podivuhodnou náklonnost ke všem jí
známým křesťanůme — pokračovala Virginie. — »Tebe,
Domicillo, zvlášť si zamilovala. Vjediné věci však ti ne
může porozuměti; myslím totiž tvé chování se k Aure

lianovi! Sama také správně'uznává, že tě není hoden, ale
přes to nechce nikterak připustiti, že by mohlo býti něco,
co by dalo šlechetné a urozené Římance právo, aby
spřetrhala svazek, schválený slovem jejích poručníkův,
uznaný tedy jaksi i jí samotnou. Má s tebou opravdový
soucit, ale přece se jí jednání tvé nelíbí. Já pak ne
mohu tě úplně omluviti, nebot nelze člověku vyjádřiti
to, co jest nadpřirozeným dílem vnuknutí.<<
Domicilla naslouchala jejím slovům se slzou voku.
Nelze říci, byla-li to slza bolesti, či radosti, či spíše jen
slza hořkosti. Konečně přelétlo přes její čelo něco,
mraku a zároveň i jasnému paprsku podobného.
»Velebena budiž vůle mého Pána, který mi trn ten
vpletl vběh mého života. Nehýti toho, byla bych štast
nou. On věděl, že si mne vyvolí. On již před věky usta
novil. že budu Jeho, a přece spoutal mne svazkem,
okterém předvídal, že mi rozkáže, abych jej zpřetínala.
Nedovolil mně vychovánu býti křesťanskou matkou, po
volal ji záhy ksobě a mne odporučil Flaviovi Klemen
tovi. a dopustil, že jsem již v kolébce byla zasnoubena
Aurelianovi. Když pak se po té strýc můj i s celou svojí
rodinou obrátil, litoval toho činu, ale již bylo pozdě, a
mně ani v myšlenkách nenapadlo, abych se odvážila
vyprostiti se z poměru tohoto bez výslovné vůle Toho,
kterému dána moc svázati a rozvázati všecko, čemuž
' On dal život. A tak trvalo to dlouho, milá Virginie;
dospívala jsem, aniž bych Aureliana byla znala; nemi
lovala jsem ho, a skrytě plakala jsem nad osudem,
který na mne čekal . . . . Až jednou, oh, dobře pama
tuji se na ten věčně svatý okamžik! !<<
Utichla. . . . silný růměnec polil jí tváře . . . . Te—

prve po chvíli byla. s to, aby tiše dodala:
»Poprvé v mém životě promluvil ke mně »Jeííš,
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koruna panen/<, a kdo jednou hlasu Jeho uslyšel, zdaž
by mohl milovati někoho jiného ?<<

Virginie pocelovala mlčky okraj závoje Domicil
lina. Tato spozorovavši to, s nevýslovnou něžností
shrnula jeho záhyby a přitulila je k sobě.
»O ty svatá záclono, ty pečeti mého Snoubence,
ty rouško vyvolených Beránka Božího, čím jsem já, že
odíváš mne nehodnou? Shlédlt Pán s trůnu Svého na
moji chudobu“ a celou vlastní hojností mne zahalil, tak
že zaradovavši se Jeho bohatstvím, zapěla jsem Mu
hymnus, kterého neskončím, dokud věčnost se neskončil!
— Ty můj drahoušku! Krása pozemských hodů vadne
spolu se svatebním věncem — ples a radování utichá —
píseň zaniká — krása opadává. Ale snoubenky Ukřižo
vaného slaví stálé hody! O, jak jsme štastnyllla
Virginie neosmělila se hned odpovědíti; potom

pravila:
»Podivné jsou cesty Boží! Nevyzpytatelné ve své
moudrosti, rozumu lidskému nepřístupné, ale všecky
stejně hodny našeho velebení! Nás dvě Prozřetelnost
z počátku na stejné místo postavila, nebot obě dvě byly
jsme již za svého mládí zasnoubeny pohanu. Leč roze
šly jsme se: tebe vyvolil si Bůh a vzal tě člověku —
já však neslyšela hlasu toho a cítíc naopak co nejurči
těji, že Pán výjimečně na mně žádá, abych vstoupila
v nebezpečný sňatek s poh_anem, podjala jsem se ochotně
a s důvěrou 'v pomoc Boží úkolu toho, který svátost
tato člověku ukládá. Srdce mé dobře ocenilo a podivo
valo se výtečným ctnostem Juliovým. Nebyla to ovšem
jenom jeho statečnost a rekovnost, již všickni velebili,
byla to především čistota jeho charakteru. Různost „ 
mne neodstrašovala, když vzpomněla jsem si na'slova
našeho apoštola Pavla: »posvěcen jest muž nevěřící
skrze ženu věřící,<<
*) kteráž

mimovolně přivykla jsem

považovati za trest své budoucnosti, za úkol celého
svého žití. Žití to vykvetlo mně nejedním křížem, a krb
rodinný není mně, jak ti známo, vždycky veselým, a
přece, přiznávám se ti upřímně, ještě ani jediného
okamžiku nelitovala jsem svého postavení. neboť cítím
") Kc Korint. XII. 14.
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se býti v rukou Božích, které mne provázejí všemi ne
snázemi a obtížemi, jež postavení mé přináší, a oproti
vší naději přece nadějí duši moji naplňují. A když i ta
počíná se chvílemi viklati, posílí ji opět Rita, kterou
mně Pán, který nikdy služebníků svých nad síly jejich
nezkouší, seslal, aby jako strážný anděl mne ochraňo
vala a byla mně ku poteše.<<

Při těch slovech stiskla ruku své otrokyně, jež
tulila se k jejím nohám, a druhou hladila své děťátko,
které jí v jejím objetí usnulo.
'
Šum mezi otroxy oznamoval, že se Agrikola vrací
z císařské hostiny.
A také stanula před nimi za krátko bojovná po
stava konsulova. Mlčky se spolu přivítali a Agrikola
nedbaje štěbetání svého synáčka, jenž se byl šumem tím
probudil a rukou svých po něm vztahoval, jal se sha
zovati se sebe nádherný plášť a meč, jehož rukojeť hluše
zaduněla na mramorové podlaze. Virginie hned na první
pohled okem ženy a srdcem manželčiným pozorovala
na něm neobyčejnou bledost.
»Julie! Tys nemocen?<<
>>'\Iatěle nikoliv, ale na duchu. Ve mně roznemohl
se duch Římanal<< -—odvětil suše. Leč barva jeho obli

čeje se stále měnila, což bylo důkazem, že vlastně trpí
i fysicky, čehož ani sobě, ani Virginii doznati nechtěl.
»Nejsi snad spokojen s hostinou ?.<<— oslovila ho.
Virginie.
»O ten tyran!<<
»Čím vám ublížil?<<

»Krvavý byl tožert, ošemetné jednání, které volá
o pomstu! Jen poslechněte: Když jsme se již všickni
byli sešli (kromě obou Klementů, kterých ten prohnanec,
jakožto svých příbuzných. na tak krásnou hostinu
úmyslně nepozval), zavedli nás do sálu . . . . Sál ten
potažen byl černým suknem, jako veliké jakési máry . . . .
Smolné pochodně plápolaly v rukou obrovských mouře
nínů a za každou černou loží stála černá rakev, na níž
vyryto jméno toho kterého hosta.<<
Virginie chvějíc se na celém těle, opřela se o svého
muže, jakoby se chtěla přesvědčiti, vrátil-li se jí živ;
ruka jeho, které se zachytila, byla jako led.

211

»Nebesa!

Mluw.rdále, co se s vámi stalo!

Jakým

způsobem jsi se zachránil? Jak mnoho obětí padlo v té
řCŽl?a

»Kdyby to byla bývala aspoň řež! Ale to bylo
něco stokrát horšího! Římskému 'patriciovi mnohem
těžší potupou je takový žert, nežli obyčejně vraždění!
Však se to také jen tak neskončí — pozorovalt jsem
dobře hněvivé pohledy některých, zvláště Stefana,
správce císařovnina dvora; — z pekelných těch hodů
vzroste pekelné spiknutí.<<
»Ale Agrikola

se ho nesúčastní?<< ——otázaly

se

obě ženy sotva dýchajíce.
»Nikoliv. Agrikola v nejhorším případě zabije sám
sebe. aby nemusil déle hleděti na ty hanebnosti, které
se V Římě páší, ale rukou svých nesmočí v krvi toho
netvora, kterému složil vojenskou přísahu.<<
»o, jak jsi šlechetnýlla
»Císař zamračený a hrozný na pohled, ačkoli jinak
neobyčejně se bavil, kázal, abychom se odzbrojili a po
sadili. Všichni jsme soudili, že nám nastává poslední naše
hodinka. Viděl jsem, jak nejeden ze starších senátorů
chvěl se na celém těle tak, že nemohl rukou ani do
mísy trefiti. Praefekt Luxurius zsinalý klesl na znak, ja
koby ho mrtvice byla ranila. Jenom Aurelian zdál se býti
klidným, a soudě dle pohledů, které spolu s Domicianem
mezi sebou vyměnili. domnívám se, že byli spolu doroz
umění. Pokrmy podávány byly také jen takové, s jakými
se setkáváme na pohřebních hostinách. Hudba byla taktéž
pohřební a promíšena byla vytím plaček a ostřením nožův.
Po každém novém jídle byli jsme jisti, že liktoři vyu
žitkujíce této chvíle zkusí ostří seker na našich šiiígh.
A tato muka trvala celé dvě hodiny . . . . KonečnMdyž
nás již nakrmil jako oběti, jež mají býti předhozeny na
pospas různým bestiím v cirku, a ještě více nasytil :)
napojil nás pokořením, hlasitě se zasmál. A hned vběhlo
do sálu několik gladiatorů s obnaženými meči . . ..
Mimovolně sáhl jsem k boku, chtěje se brániti, — leč
oni přetancovavše za velikého hřmotu a v_řískání jakýsi
pekelný tanec z Hadu, opět se ztratili, načež kostlivci
podpírané stěny se rozestouply . . . . a místo katovských
nástrojů objevil se nám krásný sál, světlem ozářený,
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jakož i nám připravené dary, a teprve teď ráčil nám
tyran sděliti, že vše to byla pouhá zábava a žert, aby
prý nás zastrašil.<<*)
»Žert se stříbrovlasými starci !<<——
zvolala Domicilla.
»Žert s otci vlasti !<<— dodala Virginie.

Bledý obličej Agrikolův stažen byl studem a hněvem
a na čele prudkým pohnutím naběhly mu žíly.
V tom vešel Manussa se zprávou, že konsul Aurelian
přeje si okamžitě mluviti s Agrikolou.
»Nepouštěj ho sem, Julie!<< ——
prosila Virginie držíc

ruku Domicillinu.
»Neboj se, promluvím s ním vedlo v pynakothece.
Potom, aniž bych ho zdržoval, vsednu přímo na kůň,
neboť ještě dnes musím navštíviti Servilia na druhé
straně Martových polí; Aurelianovi jedná se bezpochyby
o tebou protežované křesťany, kteří nad míru mysl jeho
zaměstnávají. Rád by mne podle všeho dostal za spo
lečníka k tomu lovu, protože se mu to nějak nedaří, ale
Agrikola nebude se baviti rozkopáváním těch krtinců;
k tomu jsou jezevčíci.

Na shledanoul<< — Po těch slo

vech odešel Agrikola do sousední galerie obrazů, která
jen záclonou byla oddělena od komnaty, ve které byla
Domicilla s Virginii.

'

Mlčely obě, dokavad tlumený hlas Aurelianův ne
donesl jim srozumitelně slova: »Hlava křesťanů<<. . . .
Pohlédly na sebe, tajíce v sobě dech. —
Virgine stála blíže záclony ——
Domicilla stojíc opodál
pozorovala hru její tváře.
»Co jest?<< — šeptla konečně vidouc, že Virginie

stále více bledne. Tato však místo odpovědi přiložila
k ústům bílou svoji ruku.
Trvalo to ještě hodnou chvíli, když konečně Vir
ginie-se slzami v očích vrátila se ke své přítelkyni.
»O. jak je dobrý, Domicillo! . . .
*)Když po pohřební hostině, kterou Domician přistrojil sená—
torům, tito položiví domů se vrátili, poslal tyran každému darem
stříbrný náhrobní sloup se jménem každého, který po čas hodiny
stál za jeho leží; a také daroval každému ono služebně pachole, na
černo pomalované, které hrálo roli inouřenína, a ijiné bohaté dary,
(Cornelii Tacit. — Appendix chron.)
'
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»Kdo? Pán náš, který nám sám odkrývá nepřá
telská spiknutí?<<
»O, zajisté, ——
ale této chvíle myslím mého Julia. —

Nechce míti na tom žádného účastenství . . .. praví,
že jest hotov zasednouti na soudcovskou stolici, ale
na

. . . .<<

»Nač, drahá ?<<

»Teď třeba rychle jednatii<< — zvolala Virginie,
měníc najednou tok svých myšlenek. — »Vyšpehoval
již, že je sv. Otec na ostrově! Ještě dnes sebere prý
oddíl vojska, obsadí celý ostrov a prohledá všecky
chaty.<<

»Musíme tedy okamžitě varovati sv. Otce, aby na
nějaký čas na hřbitově se ukryl.
»Ale kdo tam jšůjde? V celém domě jest jediná
Rita křestankou,

——
kde je teď? . . . .a

»Zdá se mi. že v tuto chvíli dle tvého rozkazu
nosí obyčejně věřícím večeři do mamertinského vězení ?<<
»Máš pravdu! Co si teď počneme? . . . . Poslati
do vašeho domu, na to již nezbývá nám času . . . . Co
to činíš?<<— dodala vidouc, že Domicilla závojem obličej

si zakrývá.
»Jdu na ostrov,<<— odpověděla dívka klidně.
»Sama . . . . v tuhle dobu . . . . večer?

——Nikdy

tě nepustim —-půjdu samal<<

»Nikoli, Virginie; tebe čekají podobná nebezpečí
jako mne.<<

»Půjdeme tedy spolu.<<
»A Julius?<<
»Nedoví se toho, jede k SOPVÍIÍOVÍ.<<

»Pojďme tedy ve jménu Božím. &

»Čeho jest se nám strachovati?<< — zašeptalaJír
ginie s úsměvem jaksi nuceným. otevírajíc tajná dvířka,
která již k tolika podobným vycházkám jí byla po—
sloužila. — »Vždyt budeme čtyři: my dvě a naši andělé

strážníla

»A Bůh náš bude s námi,<< ——
dodala
»Pojďme
—

!<<

m
i.

Domicilla.
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Hlava XIII.
Úklady.
Kolem desáté hodiny večerní zaslechli obyvatelé
bílého domku na řece Tiberu mezi křesťany známé za
klepání na dvéře; Klement sám otevíral a nemálo se
podivil. když v dvou zahalených ženách, které tu před
ním poklekly, poznal Virginii a Domicillu.
»Svatý Otče, zachraň se, pro milost Boží! Ne
přátelé na tebe číhají; dokud je čas, sejdi do katakomb1<<
Na obličeji Pastýřově neobjevily se po té zprávě
ani nejmenší známky vzrušení a strachu. Místo odpo
vědi ukázal klidně oběma příchozím na lože, na kterém
smrtelně bledá ležela Regina s očima v sloup obráce
nýma; — dokonávala.
'
»Umírá! Nemůže to býti! Tak najednoula — zvo
laly obě a zapomínajíce na chvíli na všecko, přiskočily
ke stařence, u které od svého mládí zvykly si hledati
útěchy a posily, soucitně účast majíce v její trpělivosti,
s jakou dobrovolně snášela svoji chudobu, a naslou
chávajíce jejím vypravováním o oněch dobách, kdy
Řím za Nerona poprvé spatřil onoho rybáře, který měl
jím zavládnouti, kdy Řím poprvé z úst jeho slyšel ne
známé dosud slovo spasení.
Regina nemohla již shlédnouti tváří svých mladých
přítelkyň, ale poznavši je po hlase, vztáhla k nim
suchou svoji ruku, aby jim požehnala.
»Hled'te!<<— pravil Klement; _, »před malou chvíli
opustily ji síly; seslábla tak rychle, že i řeči najednou
pozbyla & jen stěží mohla se vyzpovídati.<<
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»Co se jí stalo?
moci?<<

. . . .

Nebylo by možno něčím jí po

'

»Sotva. Její jedinou chorobou jest 25_luster*), která
tíží její bedra. Smrt hlásí se o svá práva. Pro ni
dle mého náhledu není jiného léku, kromě Nejsvětější
Svátosti.“
»Otče'!<<— zvolala v tom Virginie vstávajíc

a spě

chajíc ke dveřím — »slyším hlomoz na břehu ostrůvka.
To blíží Vzpomeň
se již zajisté
žgšdnéři,_kteří
tě mají
lapiti!
na Aurelianovi
sv. církev na
i, že by osiřela
—
hled se zachránitil<<
»Milá dcero, povinnosti stavu kněžského přednější
jsou mého života. Zde VIdÍŠduši, která se ubírá na
věčnost! Kterak jí nemám posloužiti Nejsvětějším na
cestu?

. . . .<<

'

»Pána Ježíše !<<. . . . — opakovala nemocná nesroz

umitelně a prsa
dechem.

její dmula se těžce přerývaným

»Dostaneš Ho, Regino — neboj se! . . . . Pán svých
neopustí v hodinu poslední! . . . . Vy, milé dcery, mů
žete hned sestoupiti do katakomb — se mnou nechť se
děje vůle Božíl<<

»Ach! Svatý Otče! Dovol, abychom zde setrvaly
s tebou až do smrtila
Virginie uzamkla dvéře iokna. Domicilla zatím
prostí-ela na lůžku Reginině bílý ubrus a rozžehla
voskovou svíci, a Klement vyňal ze zaňádří zlatou,
plochou schránku, v níž byl uložen Chléb života, pokrm
a útěcha věřících v dobách pronásledování-.
Tvář umírající ženy vyjasnila se posledním Bili
prskem a ústa otevřela se k poslednímu úsměvu. Když
do nich Náměstek Kristův vložil Nejsvětější, — a zemřela.
V tom již také celá jizbička ozářena byla divným
leskem . . . . Nebyla to však záře hromničky, kterou
Domicilla v ruce držela, ale odlesk četných pochodní,
které se mihaly kolem oken. Ostrůvek byl totiž kolem
dokola obklíčen žoldnéři, jichž část rozběhla se po do
mech, co “zatímAurelian se své loďky řídil celý tento hon.
*) Sto let.
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Virginie nejsouc s to, aby pronesla slova, chvějí
címa rukama odvalila kámen, jenž zatarasoval vchod
do katakomb, a ukázala jej papeži. Ten bez nejmen
šího pohnutí ukryl nejprve opatrně V záhyby tuniky
Nejsvětější, které stále nosil u sebe, potom pohlédl na
Reginu, a vida, že již nežije, zašeptal: »Povinnost vy
konána — třeba mysliti na svoje zachránění,<< a pozna

menav mrtvolu svatým křížem, jal se sestupovati po
těsných schůdkách 'do podzemí. — Sotva hlavu svoji
v otvoru ukryl, povolily dvéře prudkému bušení . . . .
Virginie skočila rychl'ek otevřenému úkrytu, aby tělem
svým jej zatarasila . . . . Domicilla přiskočila zatím ke
dvéřím a utvořila tak živou zeď mezi ní a žoldnéřem,
který vpadl do pokoje:
»Pust mne!<< — zařval tento vztekle; — »do této

jámy sestoupil člověk: bude to bezpochyby sám kře
sťanský Arcikněz !<<

Proč se Domicilla usmívá? . . . . Odkud kyne jí
naděje v tak strašlivém okamžiku? Hle, hlas žoldnéře
lidský tohoto zdá se jí býti povědomým:
>>Deodatel<< ——praví

sladce.

»Jakže? Toť božská Domicilla ?<<— a vojín odskočil

dva kroky zpět odzbrojen jako lev, kterého pohled
lidský byl přikoval.
»Deodate, zdaž se pamatuješ, kterak jsi nám za
chránil Cyrila? Zdaž se pamatuješ, co jsi nám tenkráte
slíbil?

. . . .<<

»Domina . . . . Clarissima . . . . Slib můj je mně
vždycky svatým . . . . Ale kterak sem přicházíš? . . . .
Co to znamená

. . .. ?<<



»Deodate, zde naskýtá se ti nová příležitost, abys
rodině naší opětně prokázal platných služeb! Tak vřele
jsi si toho tenkráte žádal. — nuže, splň svůj slib!
Jedno dobrodiní vede k druhému. Zachránil jsi nám
Cyrila, vyplň teď prosbu Domicillinulla
Virginie mezitím zavřela opět dvéře. —-Starý de
sátník zdrcen stál tu s pochodní v jedné a s mečem
v druhé ruce, dívaje se brzy do temného podzemního
otvoru, brzy zase na Domicillu . . .
»O jak jsi šlechetná! Čeho na mně žádáš? . . .
»Co jest ted'tvojí povinností? Chceš nás zajati?<<
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»Chraňte mne toho bohovél<< — zvolal Deodatus,

hledě s opravdovou lítostí na dívku, které srdce rychleji
počalo tlouci, jsouc té naděje, že přiblížila se hodina
jeho mučení.
»Chceš snad sestoupiti do tohoto sklepa? .Nebojíš
se, že bys v něm mohl přijíti o život . . . .?<<

»Mojí povinností jest hledati vůdce křesťanů, a
najdu-li ho, musím ho spoutati.<<
_»A. co počneš teď, když jsi ho nenaleg), dobrý
Deodate

?<<

»Co mám tedy činiti, abych ti poslouži1?<<

»Vrat se opět ke svým, ale neříkej jim, čeho jsi
tu byl svědkem . . . .c

Otči Domicilliny dýchaly nebeskou silou, tak že
prostota desátníkova mimovolně se jí podrobila.
»Slyším kroky blížících se soudruhů . . . . Nejste
nikterak jisty a bezpečný, zda-li sem nevrazí . . . .<<
»O, kterak se ti odměníme!?<< — dodala Virginie

a vtiskla Deodatovi do rukou váček plný zlata; obrá
tivši se k Domicille, zvolala:
»Sestup napřed ty, Domicillo, a to co nejspěšněji !<<

»Deodate, spoléháme na tvoji pravdomluvnostla —
ozvala se Domicilla již z podzemí, obracejíc posledně
vzhůru zářné své zraky, které v podzemním tom šeru
lesklý se jako hvězdy na dně hlubiny.
»Důvěřujte Deodatovi<< ——
odpověděl desátník změ

něným hlasem a přivalil opět na otvor kámen, co zatím
v sousední jizbičce několik žoldneru obstupovalo již
mrtvou Reginu.
„5559

V katakombách byla tma. Když mladé přítelk'ýiiě
sestoupily s příkrých schodů, na nichž jediný neopatrný
krok mohl je státi život, uslyšely nad sebou šumot vody;
neviděly, nýbrž ocitly se v těsném průkopu, který pod—
kopán byl pod řečištěm řeky Tiberu. Mimovolně chytily
se za ruce, jakoby hledaly jakěs podpory.
»Kde asi je svatý Otec,.a
»Zde jsem, moje dcery. Čekal jsem tu na vás
s tlukoucím srdcem, věda, co vás k vůli mně potkalo,
a chtěl jsem se právě již vrátiti nahoru, abych vám
10
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přispěl ku pomoci, anebo abych se alespoň přesvědčil,
co se s vámi stalo . . . .<<

»O dobře, že jsi se nevrátil! Teď jsme všichni za
chráněni

!<<

»Benedicamus Domino/<<(: Blahořečme Pánu) řekl
Klement důstojně a poklekl. a obě ženy, ačkoliv toho
neviděly, následovaly mimovolně jeho příkladu.
Po skončené modlitbě radili se mezi sebou o tom,
co teď činiti. Postavení jejich bylo velice kritické. Musili
co nejrychleji uniknouti z blízkosti Regininy chatky,
kde žoldnéři, kdyby jim i Deodatus ničeho neřekl, snadno
mohli nalézti otvor do podzemí a kořistiti z toho.
»Znáte některá tuto část hřbitova ?<<— otázal se
papež.
»Neznáme, Otče!<<
»Nemáte křesadla?<<
»Ve spěchu zapomněly jsme je k sobě vzíti . . . .<<

Všichni utichli; potom řekl Klement rozhodně:
»Doufejme v Boha. Musíme jíti ku předu, a Ten,
jehož světlo září i vtemnostech, bude nám průvodcem.<<
»Svatý Otče, veď nás!<<

Vydali se tedy na cestu dusným průchodem pod
řekou Tiberem, kudy se jim bylo spíše plaziti, nežli
zpříma jíti, až konečně podle řídnoucího vzduchu poznali,
že přicházejí k vlastnímu hřbitovu, kterážto místa v po
zdějších dobách nazvána jsou katakombamí.
Zvolna, jeden za druhým (kde příliš úzké chodby
toho ani jinak nedovolovaly) plížili se točitými podzem
ními chodbami, které jedině hrobaři, fossores zvaní,
důkladně znali, jakožto stavitelé tohoto zvláštního pod
zemního města, jehož uličky obydleny jsouce mrtvými,
byly přece tak plny života. nebot přechovávajíce ve
svých útrobách celý první křesťanský svět, rozšiřovaly
a rozvětvovaly se stále víc a více, a jsouce mimo to
stavěny v několika patrech nad sebou ve brunatném
písku, vyrovnaly se konečně svojí rozlehlostí celému
povrchu tehdejšího Říma, ba snad ho i přesahovaly.
Domicilla kráčela hned za papežem. Klenutí chodeb 
bylo na mnohých místech tak nízké, že hlavou svojí se
ho dotýkalaa vlhkost jeho smáčela jí vlasy, a stěny byly
tak těsně u sebe, že rozpaživši ruce na obě strany, na
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hmatávala stále hliněné nebo-mramorovédesky, jimiž
pokryty byly_otvory, v nichž odpočívala těla věřících.
Divné city _mezi tím spřádaly se v jejím srdci; v tom
papež, jakoby je chtěl zodpověděti, promluvil:
»Jak se tu zdá býti ticho, a přece tu všecko mluví
-—jak se tu zdá býti pusto, a přece je to všecko oživeno!
V dobré společnosti se nacházíme, milé dcery, ve spo
lečnosti mnohem bezpečnější nežli je ta, která se po
hybuje o několik sáhů nad námi. Kolik svatých již tu
odpočívál<<

»Dulce est pro Christo maria :

Sladko jest, pro

Krista zemříti) — zašeptla DOmicilla velice tiše, celujíc

lahvičku naplněnou krví, kterou této chvíle nahmataĚ
u hlav hrobu mučedníkova.
»Máš pravdu, svatý Otče, že je tu svatý klid a
mír<< ——
ozvala

se Virginie" nesmělým

hlasem.

— »Ale

přiznám se ti upřímně, že zblouditi zde a umříti
tu hlady, daleko od svých milých, bylo by mi přece
jen za těžko, a proto také při každém kroku prosím

Pána, aby nás odtud vysvobodila
Klement se usmíval.
»Nebojme se — tak zlé to zrovna není. V nejhor
ším případě najde nás tu Kato. anebo některý z jeho
pomocníků, nedostaneme-li se sami odtud. Vždyť před
chvílí minulo tě nebezpečenství stokrát horší. Pověz,
jakým způsobem vás Bůh z něho vysvobodil?<<
Virginie jala se vyprávěti celý výstup s Deodatem.
»Hleďte, milé dcery, zde vidíte jasně ruku Boží!
Mně zdála se zatím každá chvíle, kterou v nejistotě
bylo mi ztráviti, věčnosti, ačkoliv jsem se modlilnzg
vás a prosil Beránka, by vás rounem svým přikryjíí?..
»A Beránek zvítězil!<< —-zvolala Domicilla! — »ale

kdyby si byl přál míti to rouno krví naší zrumě
něné, byl by býval triumf ten ještě veselejšíml<<
»Nemluv tak; nám nelze opravovati cest Páně!<<
Virginie vzdychla velmi bolestně, nebot vzpomněla
si na Agrikolu, který snad se již vrátil od Servilia a
teď na ni čeká.

'

*

\

Tu mihlo se v dálce na jedné zátočce světélko.
»Bud' Pán Bůh pochválenl<< _ zvolali všickni; —
»toť hrob blahoslavené Prisky, před kterým plápolá

220

věčné světlo! Snad jsme již také na blízku některé
kaple! Aj, hle, tu na pravo jsou první kubikula.<<
Kabi/rula říkalo se malým jízbičkám, či spíše malým

sklípkům, které tu i onde přerušovaly jednotvárnost
podzemních těchto chodeb; obyčejně bylo tu umístěno
armsolium, čilináhrobek některého svatého, který sloužil
spolu i za oltář; a když v dobách pronásledování kře
sťanů nebyli tito jisti ve svých domácích kaplích, které
byly roztroušeny po domech jednotlivých křesťanů, ne
jednou scházívali se sem věřící na mši svatou.
Priska, jedenáctiletá dívka, jedna z nejprvnějších
mučednic římských z dob Neronových, byla u tehdejších
křesťanů v tomto ohledu ve zvláštnílásce. Kolemjejího
náhrobku, do půlkruhu z bílého mramoru vytesaného,
vinuly se symbolicky větévky vinné révy, dosti ne
uměle na zdi malované, a při zemi nalézalo se několik
nízkých kamenných laviček pro kněze, mezi kterými
jedna o něco vyšší patřila papeži.
I teď na žádost obou žen odpočinul si na ní
Klement, co zatím v dáli míhotalo se nové světélko,
které také víc a více k nim se přibližovalo, tak že po
zornost všech na sebe obrátilo.
»Deo gratíasfq (: Bohu díky) ozvali se obyčej
ným heslem křesťanů.
>>Amen<<— odpověděl

okamžitě

basový

hlas.

a

v zaokrouhlení sousední chodby rýsovala se postava
známého nám obra Katona, který vedle dozorčího místa
nad služebnictvem Ireniným zastával spolu i tajemné
povinnosti prvního hrobaře v katakombách a jako ta
kový přijal snad i jedno z nižších svěcení.
Spatřiv sv._Otce v tak neočekávanou dobu, upustil
z jedné ruky topor & z druhé kahanec na řetízku za
věšený . . . . otevřel ústa a nenalézaje slov, klesl před
ním na kolena. Klement usmívaje se, požehnal mu a vy
právěl celou příhodu.
»Musím se ti, svatý Otče, i vám, šlechetné paní,
postarati předem o nějaký nocleh, ale obávám se, že
tady v podzemí nebude to příliš pohodlné, nebot tito
moji obyčejní hosté jsou tak skromných potřeb, že jsem
se dosud nevpravil ve stlaní měkkých lůžek,<< -—a po

díval se na hroby kolem sebe.
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»Zdá se mi, milý Kato, že ani nám jich tak nevy
hnutelně potřebí není; nermuť se tím.<<
»Odpusť, svatý Otčel<< —- vmísila se v rozmluvu
Virginie; '-— »ját se musím ještě této chvíle vrátiti
domů. Muž můj snad již tam na mne čeká, možná, že
již spozoroval také moji nepřítomnost. Nemohu ho tak
zůstavitil<< Chvěla se tak velice, že ústa její sotva slovo
mohla ze sebe vypraviti, ale oči jeji zářily nezlomným
úmyslem.

Klement uznal pravdivost její obavy. Domicilla
pak prohlásila. že se chce s ní děliti o všechny její
strasti, & tak po krátkém rozloučení Opouštěly opět
společně katakomby, zahaleny jsouce v závoje &vypro
vázeny hranatým Katonem.
Východ z katakomb byl za městem, a to dosti da
leko od Aventina, ale Virginie, ačkoli byla zdraví
útloučkého, necítila na sobě ani únavy, ani ostré noční
vlhkosti. Horečně spěchala čím dále, tím rychleji, tak že
nejen Domicilla, ale i Kato sotva jí mohli stačiti, nebot
v duchu představovala si již domácí bouři. která ji
očekávala, a srdce její vysílalo stále prosby k Pánu.
Domicilla dobře vyčetla, co se děje v duši Virgi
niině, & v klidném nitru svém uvažovala o vůli Boží,
která tuto mladou ženu, již od přírody tak bojácnou,
postavila uprostřed takových poměrů, které každým
okamžikem vyžadují více než hrdinné zmužilosti, &ctila
v tom tajemství lásky. _
a
Kato vedl je nejkratší cestou, různými Virginii i
Domicille neznámými zákoutími, & myšlenky jeho čas
od času ubíhaly k jeho mladé paní, Ireně. ktexfá
ted klidně odpočívala,
— a toužily po ní s opravdeý'ou
lv!
mateřskou peel.
V tom, nedaleko Aventina již, všickni najednou se
zarazili, nebot z protilehlé ulice ozval se dusot koň
ských kopyt. Byl to Aurelian se Svými jezdci, kteří se
vraceli s výpravy na Tiber. Nikde nemohli se ukrýti
— nikterak nemohli se vyhnouti této nebezpečné tlupě.
Virginie a Domicilla, důvěřujíce svému zahalení aještě
více Boží Prozřetelnosti, přitlačily se ke zdi a hrobař
zastínil je svými rozložitými rameny, jak jen mohl.
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Leč vtom rudá zář pochodní vzplanula zdvojeným
jasem, neboť z protější ulice přijížděli jiní jezdci . . . .
Virginie schovavši se všecka za Domicillu, zašeptala:
»Umírám'.

. . . tot on!<< . . . .

A skutečně byl to Agrikola, který vraceje se z domu
Serviliova, setkal se zde s Aurelianem, který s prázd
nýma rukama vracel se ze své výpravy na ostrůvek
řeky Tiberu.
»Bud' vítán, kollego konsule!<< — zvolal první,
minuv ženy, mimo které byl právě jel, aniž si jich byl
všimnul. — »Tot zvláštní náhoda, že se tu tak v pozdní
chvíli setkáváme . . . . Ty, jak vidím, vracíš se s prá
zdnýma rukama; kde máš svého zajatce?<<
_
Ale Aurelian neslyšel; jeho hadí oko bylo již spo
činulo na Virginii a Domicille.
»Konsule, konsule, pohled, prosím, tamto v ten
tmavý kout; zdá se mi, že jsou tam ;nějaké postavy . . „<<
Na Virginii vyvstal smrtelný pot.
»Jen buď klidný<< ——
pravil Agrikola lhostejně;
»vždyt je to starý Kato, vrátný Irenin.<<

—

»Ale za ním; kdo je to za ním, kollego . . . .?<<

»Za ním jsou nějaké dvě ženy; bezpochyby to
budou jeho příbuzné, které asi vyprovází . . . . Co nám
do toho . . . .?a

»Do toho je nám mnoho . . . . jen se na ně po
dívej! . . . . Mně se zdá, že na jedné záleži'tobě a na
druhé mně? . . . . Jsou to takové známé postavy . . . .<<

Šlechetného Agrikolu počalo to již zlobiti.
»Styď se, Aureliane! . . . . Byl by to nějakýzpů
sob od nás úředníkův, teď v nocinapadati tu bezbranné
ženy? . . . . To bychom byli žoldnéřům krásným pří
kladem

. . . .!<<

»Ale, kollego!<< — & šeptal

mu něco do ucha. —

Julius od něho odskočil:
»Jaké to podezřívání? Zbláznil jsi se, Aureliane ! . . ..
Jak si můžeš dovoliti mne takto urážeti?!

. . . .<<

Aurelian místo odpovědi obrátil rychle koně kVir
ginii, ale Agrikola zadržev mu jej, rychle tasil meč:

»Slyš,4Aure1iane.....

Odvážíš-li se jen o krok

přiblížiti se k těm ženám, ať jsou ony kdokoliv, pří
sahám ti při všech bozích, že tě zabijí jako psala
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Podlá duše je vždy bojácnou. Aurelian zbledl . . . .
podíval se na žoldnéře . . . . a Vida, že jsou všickni
proti němu, zasmál se nemotorně . . . . a . . .. chvíli po
té bylo opět na rohu ulice pusto a ticho.
»O, hleď, sestro, kolik tu zázraků v jediném dni!<<
_ zvolala Domicilla.
'
Virginie neodpověděla. Zimou skřehlá běžela napřed,
aniž čekala, až jim Kato ukáže cestu.
»Rychle . . . . rychle domů<< — vypravila ze sebe
konečně . . . . »at jsem doma dříve nežli on!“
»Stůj, Virginie . . . . vždyt tuhle je již zed' vaší
zahrady . . . . Ach. nebesa — kdo je to tam? Branka
se otevírá!<<

»Tojsemjála —zvolala Rita,vykl'ouznuvšiz branky;
--- »Jsou to mě paní? Celou hodinu vás již hledánu
»Rito, rychle do postele! Je již konsul doma?<<
»Není, drahá paní, — ještě se od Servilia nevrátil.“
»O smiluj se, smiluj se!“ — a všecka bez sebe
vpadla do svých komnat a strhala se sebe oděv, co
zatím Kato vyprovázel Domicillu do domu Klementova.
A když“ konečně odpočívala již na svém obyčejném
loži a všeliké stopy její vycházky byly setřeny & tichá
Rita jako obyčejně klečela již opět u jejího lůžka,
oddychla si volněji jako travička, když na ní z jara led
roztaje.
»Rito, sestro, slyším, kterak Juliovi otevírají bránu;
jel tedy delší cestou . . . . teď se již nebojím . . . .<<
»Čeho, paní?<<'

»O, netaž se mne již, prosím tě . . .. Zítra ti
všecko povím -—dnes poděkuj jen Pánu Bohu . . . .
poděkuj Mu z celé duše své i srdce svého.<<
,„5%
A zavřela oči, jako by spala.

alla_Alnkillall
4— f

_

Hlava XIV.
V pracovně věštkyně.
Druhého dne sešli se věřící, aby se uradili, kterak
by se měli postarati o zachránění sv. Otce, kteréhož
nyní po delší dobu bylo nutno ukrývati v katakom
bách beze světla a beze vzduchu. Činěny různé návrhy,
vyhlédnuta a nabízena různá místa, leč žádné z nich
nepodávalo dostatečné a bezpečné záruky. Konečně ozval
se Hermas:
»Všecky křesťanské domy jsou příliš vystaveny
různým strastem a mimo to jsou z veliké části dobře
známy, tak že Vnich papeže nikterak ukrýti nemůžeme.
Jediným úkrytem bylo by mu ubytování v některé pa
tricijské a pohanské rodině, kde by jméno toho kterého
patricia bylo mu záštitou před pronásledováním.<<
»Pravdu máš, bratře! Ale kde nalézti podobného
ubytování za nynějších poměrův? . . . . Dům Agrikolův
by se k tomu ovšem nejlépe hodil. Známť Agrikola
jako odpůrce všeho křesťanského, ale jest příliš šle
chetný, než aby se stal udavačem. Ale kterak bychom
mohli jeho ženu, jež by o tom všem věděti musila, vy
staviti opět novým nebezpečím? Máť již takto dosti
svízelův

!<<

>>Zajisté, proto také na to ani nemysleme.

Je tu

však ještě Fabriciova villa, v níž bydlí ted ta kráska
athenská, Irena. Víra její, či spíše nevěra jest všem
dobře známa, tak že ji nikdo nenařkne z křesťanství,
a mimo to jest jméno její příliš slavné &vznešené, tak
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že by se žoldnéři ani neosmělili, aby se domu jejího
ClOtleÍ.<<

Všichni mlčky s tímto návrhem souhlasili.. V tom
kněz Evarist přivedl mezi ně Katona. který až dosud
střehl dvéře, & pravil:
»Tady máme dozorce Villy Fabriciovy. Je to věrný
sluha Fabriciův, který zná se dobře s místem tím i
s poměry, i může nás tedy lehce o všem poučiti a říci
nám, je-li to možnél<<

Oči starcovy zvlhly rosou, nebot lnu najednou
zakmitla naděje, že by tímto způsobem mohl dítě své
dobroditelky obrátiti na víru Kristovu.
»Dovolte, otcové a bratři, abych směl promluviti
V tak ctihodném shromáždění. Ale dovolím si k vám
otázku. Zajisté že nechcete tajně uvésti do domu hosta.
jehož přítomnost mohla by míti v zápětí tolik nebezpečí?
Budete zajisté nejdříve žádati mé mladé paní o dovo
lení?<<

»Ale vždyť je to pohanka,

Kato !<<

»I pohanky mají srdce. Já znám dobře její velko
myslnost; vím dobře, že svolí-li k něčemu, v tom také
setrvá,

a že dovede

mlčeti jako hrob.<< — A jal se

sdíleti s nimi své náhledy, jak by podle něho bylo možno
nejsnáze plán ten vykonati. A znovu v něm oživla
láska k Ireně a proto rozhodně, ale přece jen pokorně
prosil, aby se jí řekla pravda; —-že by to byl křesťan,
může se zamlčeti, ale Klement budiž jí předveden
jako člověk spravedlivý a nevinně pronásledovaný a
trpící.
O návrhu tom uvažovalo se dosti dlouho, mínění
různá se o tom pronesla, až konežně uloženo Katonovi,
aby opatrně připravil Irenu na příchod hosta. „Že"
»Nikoliv, bratři, to není možné; toho já se odvá
žiti nemohu. Slova sluhy. propuštěnce. nebyla by dost
výmluvná, aby si podmanila její přesvědčení. K tomu
třeba někoho jiného, někoho, kdo by měl na ni veliký
vliv.<<

»A kdo je takovým mezi námi?<<
Ohlédli se kol dokola *a oči všech utkvěly na Mau
riciovi, který mlčky úradě této byl přítomen. Hned jak
první zmínka učiněna byla -o Irene, počalo mu srdce

226

tlouci dvojnásobnou rychlostí, ač sám nebyl si vědom,
je-li to štěstím, nebo starostí. Teď tlukot ten tak se
zvýšil, že se mu až dech tajil.
»At tam jde caesar! Caesar zná Irenu a již samo
důstojenství jeho dodá každému slovu jeho váhyl<<
»Otcové a bratři . . .. Zdaž se to pro mne hodí . . . .?<<

»Jdi Vespasiane: pro dobro svaté církvel<<
»Pro dobro svaté církvel<< — opakoval zvolna.
A v duši jeho ozvala se zároveň slova Janova, kterými
ukládal mu úkol, jejž bylo mu v Římě vykonati: »Obě
tuješ-li duši svou, získáš duši její.<< A slova ta rázem
přetínala všechna vlákna odporu, který na okamžik
v duši jeho zavládl. Neboť od oné noci, kdy klečel
u nohou sv. apoštola vokovech, pilně vyhýbal se Ireně,
vida se s ní jenom tenkráte, když toho společenské
ohledy nevyhnutelně vyžadovaly, nebo když náhoda
tomu chtěla. Teďčekala naň těžká zkouška: měl s ní
rozmlouvati mezi čtyřma očima a vyjednávati s ní 0
tak vážné záležitosti.
Ačkoli v samotném jádře jeho srdce všecko již
bylo určitě rozhodnuto a Pánem podmaněno, od toho
času, kdy nahlédl v ně »Orel Páně,“ bylo celé okolí . . . .
všecky — možno-li to tak nazvati -— vnější přístupy
k tomuto mládeneckému srdci obaleny kolem dokola
vroucími city, nikoli však dosud přetvořenými. nýbrž
jen kypícími . . . . A jinak to ani býti nemohlo: Jediný
okamžik dá mnohdy směr celému žití -- ale po celý život
se okamžik ten dokonává — nebot nikoli ten, který se
vzchopí, aby Ho následoval, ale ten, »kdo vytrvá až
do koncea, spasen bude — pravil Pán.
»O, Kriste, vpleť mi kolem srdce trnovou korunu
Svoji!<<— vzdychal Mauricius horoucně, když druhého
dne z rána doprovázel ho Kato do villy úplně samot
ného, beze vší stráže i bez klientů, nebot kdyby byl
šel Irenu navštíviti za podobných ceremonií, jak to
bylo ve zvyku, byla by mu zvěst o jeho přítomnosti
znemožnila zhoštění se jeho úkolu.
»Opravdu tam nyní nikoho nezastaneme, milý Kato ?<<
»Nikoho, pane! Hosté přicházejí vždycky až večer.
Učitelé přijdou také až později, tak že právě teď je
hodina, kdy jest Irena úplně samotna, neboť i Lukrecie
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nalézá se ve svých komnatách

ve druhém

křídle.

A právě to mne nejvíce těší
. .<<
»Nedůvěřuješ Lukrecii ?<<

»Velice málo. Bude nám potřebí veliké opatrnosti,
abychom před ní utajili přítomnost sv. Otce.<<
»A proč? Nebude snad přece chtíti chodit na
špehy do bytu všech otrokův a i do tvé jizby ?<<
»Myslím také, že se snad tak daleko nepustí. A do

toho právě skládám svoje naděje; jinak nemohl bych
ručiti za bezpečnost sv. Otce
. Aj. hle, jme na místěic
Postranními dvířkami, zvanými postica, vešli do
jakési síně; tam odtud přišli do galerie, na jejíž konci

nalézala seknihovna, malá sice prostorem. jako to
bylo v tehdejších dobách při všech knihovnách, ale
za to bohatá rukopisy řeckými a ]atinskýmia ozdobená
krásnou soškou Minervy. V sousední komnatě byli oby
čejně po celý den zaměstnáni otroci, librarii jménem,
přepisováním aneb opravováním různých děl. Teď
však nebylo tam nikoho, nebot Kato předstíraje důle
žitou jakous záminku uměl je obratně odstraniti, & ni
koli jen je, nýbrž i hubí/mimča, čili komorníka, který
se zdržoval vždycky na blízku Ireny. Ostatně jemu
jako dozorci Villy šlo to lehce.
»Pojďme tedy<<— řekl zticha Mauriciovi; — »přijdeme
přímo do pracovny mé paní, aniž bychom byli někým
spozorováni.<<

A domluviv, otevřel pozlacené dvéře a stanul na
prahu, co zatím Mauricius oslněn pohledem'n-a Irenu
klopil oči jako člověk, který najednou ocitne se v září
paprsků slunečních.
Skutečně jako slunce zářila krása mladé umělkyjue,
která v prostém úboru sedíc nad kusem alabasřrů,
drobnou, ale jistou svojí ručkou vyrezávala z něho
štíhlou postavu Julie Sabinilly. Ačkoliv práci svou
teprve začala, vystupovala již určitě dívčí podoba, jak
ji měla načrtnutou vedle na vzorku, z pamětinakresleném,
— a sladká, příjemná tvář dětská dívala se již mile na
nás z měkkého alabastru, a sama Irena, bílá jako živý
alabastr, svojí štíhlou, krásnou postavou klasicky rýso
vala se na půdě nástěnných maleb. Nejčistší řecký
profil zaráželdelikatnostítakměř průhlednou, ——
vysoká
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inteligence, oživující ten povlak nadšením pro umělecké
tvoření, zdála se až jiskrami sršeti. Kolem ní skota—
čila vesele její zamilovaná veveřice Issa se zlatým oboj

kem na krku; u nohou ležely jí papyrusové svitky
v okrouhlém skriniu (: skřínce), a spolui několik knih
pergamenových a sféra, na které měl jí za krátko sám
Plinius vykládati astronomii, a lýra.
»Bože, můj Bože! Buď ji obrat, anebo zastři po
hanské ty vděkyl<< — modlil se Mauricius. Srdce ohý

balo mu kolena, by sklonil se před spanilou tou dívkou,
— duše stavila mu na její místo obraz Ukřižovaného.
>>Paní . . . .!<<— oslovil

jí Kato.

Na to oslovení Irena,—zahloubaná do své práce, po
zdvihla oči, aby zvěděla, kdože to tu. A obličej její
polil se okamžitě nejkrásnějším purpurem.
»Kato, proč jsi mně neoznámil, že caesar při
chází ?<<— otázala se, zastírajíc rozpačitě pláštěm dívčí

své půvaby,
»Odpust, šlechetná; to není vina Katonova, ale
moje. Jsa poctěn vyřízením důležité záležitosti, kteréž
nelze odložiti a na které i mně velice záleží, “opomenul
jsem obvyklých formalit a dovolil jsem si neočekávaně
tě navštíviti. Doufám však, že laskavě mně toho pro
mineš a mně několik okamžiků věnuješ.<<

Irena dala Katonovi rukou znamení, aby se vzdálil
. . . . druhou pak mlčky ukázala na křeslo. Mauricius
se posadil.
.
Byli sami. Mauricius spěšně přehlédl práci Ireninu;
tato zachytivši jeho zraky, s jistým nepokojem stopo
valo jeho dojmy . . . .
Leč tu již caesar pozdvihl svých očí a s nevýslov
ným výrazem upřel je na umělkyní.
»Mám k tobě velikou prosbu, Ireno; ale jsem jist,
že spoléhaje na tvoji šlechetnost, v tobě se nezklamu.<<
Irena se zachvěla od hlavy až k patě.
»Mluv, caesare; učiním, cokolivěk na mně žádati
budeš, jen bude-li to v mojí moci.<<
»Ujímám se muže, který vším právem hoden jest
tvé cti itvé pomoci; ujímám se bělovlasého mudrce,
který co nejnešetrněji jest utisková'n a pronásledován.
Stíhá ho zákon, smrt na něho čeká, a smrtí tou osiřela
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by rodina stokrát větší jeho rodiny vlastní. A chci—li
ho zachrániti, musím mu nalézti takovy úkryt, kam by
nesměla žoldnéřská noha ani vkročiti. A takovým místem
jest právě tvůj dům, Ireno: otevři jej starci aprokážeš
tak obrovskou službu lidskosti . . . .<<

Stín přelétl čelo i srdce Irenino. Pocítila jakési
zklamání.
»Jak to? Sám caesar zastává se odsouzeného před
zákonem ?<<— odpověděla, snažíc se býti klidnou.

»Mezi zákony jest rozdíl, Ireno. Jest zákon živý,
který jest vepsán v srdce každého z nás vyšší rukou
již od té chvíle, kdy přišel na svět: zákon ten jest naším
strážcem od kolébky až do hrobu, anebo až do té hodiny,
kdy zločinem jej setřeme; — jest učitelem naším. uče
nás rozeznávati dobro ode zla, — jest nám pobídkou
ke ctnosti a uzdou proti vině.
On jest původem
a zřídlem veškerých lidských zákonů, lidmi do kamene
vrytých anebo na pergameně napsaných, kteréž jenom
tehdy a potud nás víží, pokud a když jsou ve shodě
s tímto prvozákonem.<<
»Aj. ty si již hraješ na filosofa ?<<-

odvětila mu

Irena jaksi ironicky, vskutku však byla ráda,že roz
mluva počíná se bráti směrem jí nejmilejším.
»Příčí se ti snad moje tvrzen1?<<

»Nikoli, Vespasiane Každý soudný člověk dává
přednost vrozenému zákonu přírody před zákonem
psaným

<<

»Přejděmežk důsledku. Na dvanácti deskách našeho

Říma vyryty jsou pravé a pravdivé zákony, to jest
moudré. Pro jich zachování byl bych hotov 1smrt pod
stoupiti, k jich obraně byl bych hotov pracovati celý
život. Na ně přísahal jsem minulého roku, když Árň'ne
Domician za svého nástupce provolal, & také s pomocí
nebes přísahy té zachovám. A přece jsou, Ireno, mezi
zákony našimi i takové, které nikoliv rozum, ale svévole
lidská vymyslila, ——_=zákony,
které nechrání nevinných
před přesilou, ale přesilu tuto odměnují,——zákony, které

nestaví hrází převrácenostem, ale spíše jim hoví No
jsou-li takovéto ničemné zákony skutečným bezprávím?

.Jsout ony pravou skvrnou naší vlasti a tak jako
první skutek mé vlády, až se jí uchopím, bude jich zrušení,
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tak i teď s jasným čelem, ovšem že tajně, jelikož jinak
nemohu, stavím se jim V odpor každým krokem, a tak
také i dnes jednám proti nim, prose tebe o pomoc,
a nikterak se za to nestydíml<<
Irena byla získána. Nechtějíc však toho ukázati,

otázala se:
»Vespasiane. není snad tvým klientem onen Apollo

nius z Tyany? Přiznám se ti, že ačkoliv onen mudřec
obalamutil již mnoho i učených & slavných hlav. mne
ještě přesvědčiti nedovedl, a bylo by mně upřímně líto,
kdybych tě viděla pod jeho vlivem.“
»Nikoliv, Ireno, mohu se ti slavně zaručiti. — Ne
přivedu ti sem žádného lháře ani podvodníka; — ale
jméno jeho jest mi těžko . . . .<<

»Netáži se tě po něm, — důvěřuji ti, Mauricie. Ale
řekni mi, co mám činiti?<<

»Dovoliti Katonovi, by jej po nějaký čas přechovával
v tvém domě v té největší tajnosti přede všemi, nevy
jímajíc ani šlechetné Lukrecie. Jemu jako dozorci bude
to snadno. Považuji však za svoji povinnost, abych tě
upozornil, že můžes tuto svoji spanilomyslnost draze
zaplatiti . . . . Kdyby snad náhodou přišel nějaký špe
houn . . . . nebo přihodila se nějaká nešťastná náhoda . . . .
zdaž nebudeš se lekati následků toho . . . .?<<

Místo odpovědi usmála se příjemným svým úsměvem,
z kterého nevyzí1ala nejmenší obava a strach, &pohlédla
bystře na Mauricia:
»Čí jménem mne o to prosíš, caesare ?<<
»Jménem pronásledované pravdy.<<

Slyšíc to Irena, oběma rukama chytila se za roz
pálenou hlavu, jakoby najednou blesk byl vedle
ní sjel.
»Pravda! Věčně pravda!: — vzkřikla bolestně. —
»Co jest pravda?<< — A pronesši tento výrok Pilátův,
očekávala odpověd. Vlhké její oči odněkud z hloubi vy
zírající'a někam do hloubi se upírající, toužily po tom
žalostně, horečně, hladově. — A tato touha její, ta žá
dost o nasycení její duše našla příliš živou ozvěnu
v srdci Mauriciově, jež naplnilo se neobyčejnou lítostí.
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»Ireno!<< — zvolal;

—-»o jednu

milost tě prosím:

slib mně, že otázku tu budeš opakovati onomu starci,
který sem dnes v noci přijde!<<
»A proč ty mně ji nechceš zodpověděti

. . . .?<<

»On dovede to stokrát lépe mne. Ont jest mým
učitelema
»A naučil tě býti šťastným? Mauricie, jsi štasným?<<
Ukrutná tato otázka stihla Mauricia právě v té
chvíli, kdy ještě sám s sebou vší mocí zápasil. Leč
v témž okamžiku zaslechl opět slova: »Jene, kdybys
nebyl mým . . . .<<a pozdvihnuv se na výši vlastního
svého ducha, načerpal tam dosti klidu. aby s jasnou,
leč pobledlou tváří mohl pohleděti na Irenu.
»Kdo zná pravdu, zná i štěstí, které ovšem není
snad takové, o jakém se sní při vstupu do života;
je však stokráte vyšší, dokonalejší, světějšíla
»Při vstupu do života? Což ty, dvacetiletý starče,
jsi již na jeho sklonku ?<<
»Kdož ví?<<— odpověděl caesar usmívaje

se nu
ceně: — »vždyt my nepočítáme úderů vlastního srdce,
vždyť my nevíme, který z nich bude poslední. V každém
případě vane však vážnost pravdy v mysl jejích žáků,
byt tito byli sebe mladší, a vážným spolu jest štěstí,
kterým ona je sytí.<<

»Ale co jest štěstí? Slituj se, prosím tě, nade mnou
a pověz mně to! Že štěstí jest a že veliká jest jeho
cena, vidím na tobě! Nejednou jsem ti toho již záviděla.<<
»Mohu-liž k tobě mluviti otevřeně?<< — otázal

se

Mauricius s výrazem v obličeji, který připomínal Ireně
tvář Domicillinu. — »Štěstí naše nezáleží v rozkošech
pozemských, ale v odříkání se sama sebe. Vyplývát 9,5?
z oběti jako z nějakého zřídla, a tiše, tajemně jako
potůček bublá na samém dně naší bytosti, tak že sotva
jen chvílemi můžeme je zaslechnouti. Ale jediné takové
zašepotání je s to, aby nasytilo všeliké šlechetné žádosti
našeho ducha, nebot duch náš ničím nenasycen a stále
rozptýlen v honbě své za štěstím bývá stále znaven,
pokud štěstí hledá mimo sebe; nabývá však okamžitého
klidu, když na dně své vlastní bytosti narazí na Toho,
jehož ona bytost jest obrazem. Tu stane, a jako una
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vený poutník dosáhnuv svého cíle, zvolá: »Tady si od—
počinu<<,a usíná jako dítě na klíně své matky a pro

cítnuv poznává dokončení svého štěstí. poznává jeho
pečeť, doznává od Boha políbení pokoje.<<'
»Od kterého Boha, Mauricie ?<<

»Od Boha trojjedin'ého, který miluje, všecko ví
a všecko může.<<

Poetka s úsměvem přijala tuto vzpomínku na svou
improvisaci. Mauricius postřehnuv to, zvolal s přeplně
ným srdcem:
»O, Ireno! Vždyť ty Ho sama znáš. Vždyť On tebe
si zamiloval. Přiozdobil tě, obohatil, obdařil tě tolika
hojnými dary ve všem, a ty že bys nechtěla Ho uznati?
O, smiluj se, nahlédni ve vlastní svoji duši a uzříš
v ní Bohal<<

Obličej Irenin nabýval zvláštního výrazu: čelo
její přiodělo se bělostí nadšení — ruka její mimovolně
sáhla po lýře.
»Mauricie,slova tvá jsou významu velice hlubokého!
Já sama nejednou uvažovala jsem již o tom a poznala
jsem, že ačkoliv člověk není Bohem, jest v něm přece
něco Božského. Svět jeho bytosti chová v sobě jistou
nekonečnost tesklivosti a touhy, jakousi bezednou
propast, kterou jenom stejná propast vyplniti může.<<
»O, hleď, Ireno, kterak krásná ponětí a city v tobě
sídlí! Chop se víry a zazáříš nám svým jasem jako
svíce, jsouc ku podivu nebi i zemile
»Tak mne nauč té víře!<< — zvolala

Irena

na—

jednou.
Mauriciovi zdálo se, jakoby se v něm najednou
ozvaly tři duše'a ne jedna. V tom něco u dveří se po
hnulo. Dovnitř vstoupil spěšně Kato.
»Lukrecie přichází. Jest caesarovi možno déle tu
prodlévati

?<<

»Jdi, jdi, Mauricie<<— pravila

'

Irena a obrátila se

rychle, aby slz svých ukryla: — a když se znovu obrátila,
aby ruku mu podala, mládence tu již nebylo.
V témž okamžiku ukázala se v protějších dveřích
Lukrecie. _Zdaž se něčeho domyslila? Na jejím obličeji
bylo jako vždycky pozorovati dva výrazy, ústa pak
byla plna něžnosti.
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»Co to, že můj lotosový květ je tak bledý? Nejsi
snad nemocna? O, nebesa! Ty jsi snad plakala ?<<
»Ani dost má10<<— odpověděla Irena a jala se.
v práci své pokračovati. Ale dláto, toliko slepou ná
hodou vedené, ničilo ukrutně kamennou tvář Julie
Sabinilly.
»Co to děláš? Vždyť maříš svou vlastní práci!
A jak vidím, celou hodinu jsi dlátem ani nehnula! V tom
vězí asi nějaký háčeki<<— a šibalsky jí prstem pohro
zila. — »Tvé oči mně povídají,

žes tu nebyla sama . . . .<<

»Byla, nebo nebyla; odkud má Lukrecie právo na
to se mne tázati?<<

»Odtud. že zastupuji tvoji matku, milé dítě. Vzpo
meň si jen, že tvůj otec podav mně tento důkaz důvěry,
uložil ti již tím samým, bys byla ke mně upřímnoue
»Myslím, že i bez tě upřímnosti dcera Fabriciova
otce svého nezklame. Věř tomu.<<
»A co ty hlasy, které jsem zde slyšela . . . .?<<

»To byl Kato“
Přeměřily se svými pohledy. Kousavá chytrost
židovčina střetla se tu s pohanskou pýchou a střetnutí
to bylo strašně, ačkoliv tiché. Konečně se Lukrecie roze
smála:
»Hahaha! Bav se milé dítě, dokud je k tomu čas“
— a odešla; a když těžká záclona přestala se za ní
kolísati, vstala Irena a pobouřením všecka zarudlá
zvolala:
»Soudí tak podle sebe, ačkoliv její čas dávno již
minulla
ji'-af.
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Hlava XV.

Ukl'yty' pokud,
Hodinu po návštěvě caesarově bylo již ve ville
Irenině — aspoň na oko -— všecko ticho a klidno jak
obyčejně. — Na oko . . . . Neboť kdo může vyčisti ten

chaos vášní a bojů, které zuří nejednou v podzemí,
mezi tím co na povrchu je ticho a klidno? . . . . Ireně
bylo prožiti strašná muka. Vzpomínka na rozmluvu
s Mauriciem stále ji pronásledovala, slib, který mu dala,
stále ji stíhal —a k tomu ke všemu trápila ji zvědavost,
poznati onoho Mistra, který s pravdou dá i štěstí! . . ..
Leč když srdce její cítilo se již býti u jeho nohou,
sváděla pyšná pohanská povaha poslední zápasy
s láskou: duch odporu tisícerými pokusy jal se válčiti,
— sužoval ji odporem a nenávistí, již napřed odpuzoval
ji od starce a posmívaje se jejímu budoucímu kroku,
představoval jí ho šíleným a mrzkým.
Mezi tím připravoval Kato koutek pro Klementa
vedle své jizby. Právě nad ní byla Irenina ložnice.
Sotva že soumrak se snesl, jala se napjatě naslou
chati, neuslyší-li již kroku anebo slov svého nového
hosta . . . . Ale křesťané, jsouce již na opatrnost zvykli,
přivedli Klementa za takového ticha, že ani nejmenšího
ruchu. nezaslechla.
Teprve při večeřipodal jí příznivý pohled Katonův
zprávu o novém hosti. Vrátila se také co nejrychleji
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do svých komnat. předstírajíc ospalost, a propustila
všecky své otrokyně.
Již jest sama . . . . již vstává po tichu z lůžka .. ..
již na spodní tuniku obléká dlouhou, různobarevnou
štolu*) & záhyby její páskou stahuje; vše to děje se
jaksi mechanicky, ale přece s malebným půvabem.
»Pojďme! . . . . Však je již v domě ticho — světla
zhasla — Kato slíbil, ze tajná dvířečka nechá otevřena.
—-Nic mne více nezdržuje.... nikdo mne neuvidí,....-!
. . . . Proč mně srdce tak hlasitě tluče? . . . . Možná,
že bloudím . . . . Možná, že je to nějaká nástraha . . . .?
. . . . Ale ne! Mauricia nikdy viniti nebudu! —

Nikdy nebudu litovati tohoto pohostinství!

Půjdu a

otáži se ho na tu pravdu —rozhodná hodina se blíží. . . .!<<
A šla.
Vzrušeným krokem protáhla se otvorem ve zdi a
jala se sestupovati po tajných schůdkách . . . .
Dole v jedné zatáčce spatřila Katona, který. tu

stál tiše na stráži. svítě si malou terrakotovou svítilničkou
na způsob lodičky a čekaje tu na svou paní.
Sotva“ se“tato ukázala, přivítal ji starý sluha s _ta
kovým výrazem v obličeji, jakého před tím nikdy na
něm neviděla.

»Pojď, pojď, Ireno, spatříš mudrce Božího.<<
A s divným vzrušením & spolu možno říci isopa
trovnickou vážností, jako když otec dítě své do školy
vede, vedl ji několika'těsnými průchody do svéjizbičky.

Irena stanula na prahu, zaražena pohledem, který
objevil se jejím očím.
Jizby otrokův bývaly nízké a malé . . . . o tolik
nuzné, oč obydlí panská byla nádhernější. —-A těsiýii
byla i cella Katonova: hlavou dotýkal jsi se strop'u —
stěny holé — ozdoby žádné a nábytek jen nejnutnější.
Leč teď ověšena byla drahocenným čalounem & ozdo
bena několika kusy vzácného umění, což vše, jak patrno,
snešeno bylo na spěch k uctění tak vznešeného hosta.
Na stole lampa ze zeleného bronzu na vysokém
podstavci se třemi plameny \vrhá světlo přímo na vzne

šenou postavu, která nepohybně sedíc uprostřed malé
*) Dlouhý šat římských paní.
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jizbičky jakoby všechen prostor její vyplňovala, jako
ony sochy polobohů, které vyplňovaly všechny vnitřnosti
pohanských svatyní. A za takovou též považovala ji
Irena v prvních okamžicích, když stanula na prahu,
přikována jsouc nevýslovným dojmem.
Muž ten, zosobnění to klidu a majestátu, seděl
s přimknutýma očima nad svitkem pergamenu. Bílé
záhybyjeho togy, šleclietné rysy. bledý obličej —všecko
zdálo se jako vytesáno z nezkaleného mramoru paro
ského . . . . Ale jen na první pohled . . . . Při druhém
bylo již znáti, že socha ta žije . . . . Nikoli snad dle

pohybu očních víček, anebo snad dle sebe tiššího oddy
chování: známek těch nebylo ani pozorovati, ——
ale dle
mocnosti výrazu, který celý sběhl se na vysokém čele

a probleskuje na něm jakoby sítí neviditelné snovanou,
dodával inu „takovévážnosti a důstojnosti, jaké dovedná
ruka umělce—člověka kamenu dáti nikdy nemůže:
dýchal z něho život . . . . Nemožno říci, co více dojí
malo: ten klid, anebo ten život . . . .

Pergamenový svitek držel v rukou spuštěných na
kolena, ale polootevřené oči jeho nestopovaly písmen
rukopisu, nýbrž uvažovaly o myšlenkách před chvílí
čtením vyvolaných. ——
A zahloubán v tento svůj vlastní
svět, neměl smyslu pro to, co se dálo kolem něho.

Nevyrušil ho také z jeho zadumání ani tichý pří
chod Irenin, která po prvém dojmu hleděla naň očima
umělkyně jako na nějaký klassický typ mudrce. Jiní
bývali sofisté a filosofové různých škol, které kolem
sebe shromažďovala v Řecku! Jiní byli i plytcí amělcí
rhetorové Říma . . . .!
»Ten neklame<< — pomyslila si; — »ten je přesvěd—

čen — tot' ten pravýia
A pokynula Katonovi, který ji mlčky pobídl, aby
vstoupila, _—ukazujíc mu prstem, aby mlčel.

Vtom

šelest jejího oděvu probudil hlubokého

myslitele: — vzpřímil se a upřel své hluboké oči na
příchozí ._ a tu již také nastala v něm náhlá změna:
po celé jeho postavě rozlilo se to, čehož název vjazyku
lidském tak příliš zevšedněl a co přece vyniká nade
všecky dary — ano i nad samu moudrost jest cennější .. ..

dobrota!
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»Vidím-li před sebou šlechetnou paní tohoto domu,
která

nezdráhala

se otevříti jej vyhnanci?<< ——
otázal

se s upřímnou vážností, prozrazující nejen výši jeho
ducha, ale i znamenitý, patricijský původ.
»Vidíš před sebou žákyni, která touží po tvých
slovech pravdy, -—vidíš před sebou šťastnou ženu,
která se raduje, že mudrc překročil její práh“ — odpo
věděla Irena.
Tu Kato podal jí nízkou lavičku vpodobě zlacené
trojnožky a sám se vzdálil. A Irena sedla si proti světlu
tak, že světelné paprsky odrážejíce se o její“čelo, kreslily
na něm zlatou hvězdu, podobnou oněm, které středověcí
mistři malovali nad hlavami andělův.
»Četl jsi?a — otázala se nesměle, upírajíc zraky
své na pergamen.
Klement"sáhl po svitku a upíraj e s velikou uctivostí
oči na první verš přečetl po chvíli:
»Na počátku bylo Slovo.<<
Lehký ruměnec polil tvář Ireninu. — >>EpinomiS<<
—

zašeptala. — A s úsměvem vděčné vzpomínky vyhledala
očima poprsí, nedávno do rohu jizbiěky přinesené, na
kterém b'ělaly se šlechetné rysy a_ pod nimi nápis:

Divus Plato (: Božský Plato).
»Nikoliv. Ireno, toho nepsal řecký filosof<<— odpo

věděl Klement; »— slova ta psala nedávno okovy skutá
ruka mudrcova, který trpí za své přesvědčení, — který
jest poslán do těžkého vyhnanství a jest. vyšší nežli
Plato, hlouběji sahá a z vyšších sfer řine se jeho učení.<<*)

Irena z úcty k svému hosti neodporovala tomuto
výroku, ale v jejich tak jasných očích bylo znáti odstín
pochybovačnosti. Pozoruje to Klement, pokračoval klidně

dále:

»Slova ta jsou ti známa: zda dopídila jsi se jich

dna?<

»A kdo se smí klamati, že dopídil se dna jakékoliv
věci

? <<

*) Ačkoliipodle všeobecného domnění bylo evangelium sv.
Jana psáno v Efesu, jsou přece i tací spisovatelé, kteří na základě
starožitných svědectví tvrdí, že bylo psáno na ostrově Patmos
a jenom první kopie že byla dokončena v Malé Asii.
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»Dobře jsi pověděla. Na to bylo by potřebí dů
vtipnějšího ducha, než jakým jest duch lidský. Avšak
dcera Fabriciova jest poětkou: jest tedy ona tajemná
tvůrčí moc povinna jaksi poskytnouti jí klíč k nejedné
pravdě“
»Co tím míníš?<<

»Ireno, necítíš-li při svém uměleckém tvoření, že
to vše tvoří láska ?<<——
Irena

se zachvěla. — »O tolik

déle žijeme, oč více milujeme. — Ty ve chvílích nadšení
žiješ zdvojeným, bohatým životem . . . . není-li pravda?
A odkud jest to vše . . . .?<<

»A odkud čerpá Tvůj zrak, který s takovou znalostí
čte v mé duši, ne-li z listu, který leží před tebou?<< —

zvolala Irena udiveně, když cítila, že Klement dotekl
se najednou nejcitlivější struny její bytosti.
»Tam odtud, odkud přehlédají se širší obzory, nežli
je vlastní osobnost, nebot počínaje od sebe, přehlédá
zrak můj světy jiných duší rovněž jasně, jako svůj
vlastní. — Každý má svůj duševní život; .i ty z něho
čerpá-š ve svých chvílích věšteckých. Čerpáš ze světa
lásky, která zjevuje ti krásna : neboť jen plodná láska
rodí živá díla v duši! —-Uvažuj, prosím, dále: dříve
než tvoje city vytrysknou na venek v podobě písně,
nezhlédnou-li se v zrcadle, ve kterém se duch tvůj odráží
a zhlíží? Jam-li necítíš své nesmrtelnosti, tam-li nepo
znáváš vyšší stránky své duševní bytosti? — Tam-li
nepoznáváš své duše, která halí se nejednou před tebou
samotnou ve všední roucho života, v onu však dobu
zjevná je a ztrestěna vjedno, ve kterém nalézá se tvoje
všecko

?<<

'

Irena mlčky sklonila hlavu.
»Ejhle, v tom záleží ta jednota: tot vnitřní tvoje
slovo. Slovo, kterého říci nedovedeš, — a přece z něho

vyplývají všecky tvoje plody. Všecky jsou jenom ja
kýmsi dětským žvatláním vůči tomu slovu, pomocí kterého
tvoříš. A kdybys v kterékolivěk písni celé je vypo—
věděla — položila bys v tu píseň celou svoji duši .

.!<<

Irena byla příliš dojata, než aby mohla mluviti.
Pokračoval tedy Klement stále slavněji:
»A nejvyšší Duch, jehož dílem jest vesmír, učinil
všecko Svým Slovem. -- Hleď, kterak zde stojí dále
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psáno: »Všechy věci skrze Ně učiněny jsou, a bez Něho
nic není učiněno, co učiněno jest. —A že to Slovo bylo
u Boha.<<

Zavládla chvíle mlčení. — Na dlouhých řasách
Ireniných zachvěla se slza . . . .

»Tvoje soustava zahrnuje tedy bezvýjimečně v sobě
víru v Božství?<< — otázala se váhavě.
»Ireno, a ty nevěříš ve Stvořitele?<< — Blesk šlehl
očima mudrcovýma.
»Dílo chválí mistra<< odpověděla jako sama k sobě
se skloněným čelem . . . .

Porozuměl jí Klement a chopil se její myšlenky:
»Pravdu díš. Když před mladou věštkou v Athenách
zpívány byly po hostině rhapsodie za průvodu zlaté
lýry & slavena byla veliká díla Achilla z Illiady, —
zdaž nepozvala si potom věštka flétistův, aby na svých
loutnách, mísíce tóny lesbické a jonské s dorickými,
vyhrávali na počest Homera, tvůrce nesmrtelných
písní? . . . . Vyvolal-li tedy v tobě jeden úryvek lidského
díla uznání pro mistra — zdaž, věštko mladá, když
pohlédneš na tento veliký svět, na tu živou báseň, kde
tvé nadšení stále nachází hojnou žeň —zdaž nedovedeš
se obrátiti k onomu Tvůrci-Mistru všeho světa, & Jemu
dary svými se neodvděčíšh
»Časem. vidím Ho skrze světovou záclonu. časem
Jej záclona ta přede mnou halí.<<

»Ireno! Nebesa řízena jsouce vůlí Boží, podrobují
se poslušně této vůli. Dnem inocí ubírají se vyměřeným
sobě během. Slunce, měsíc i ty ohromné'spousty hvězd
řídí se Jeho rozkazem, probíhajíce bez nejmenšího
vybočení vyměřené sobě dráhy . . . . I větry, každýÉŠ
svém místě, každý v určitý svůj čas, vykonávají službu
svoji . . . . I ty prameny zemské od věčnosti vytry
skujíce . . . . podávají prsa svá k občerstvení života
lidského. *) —- Zajisté pravdu jsi řekla, že »Dilo
mistra chválí./<< On jest dobrodincem všech . . . . Uva

žujme. jak blízko jest Pán! Ont Duchem jest, nebot
jeden duch žije a tvoří. — Ont Duchem nekonečným,

vidí tedy všecko a všecko objímá-- aod každéhoz nás
*) Klement kc Korint.
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nedaleko jest, neboť v Něm živi jsme, a hýbáme se,
i trváme —jak pravil jiný mudrc, rovněž ti neznámý. *)—
Ont Duchem milujícím, tvoří tedy všecko z lásky. —
Ont Duchem Sebevědomým, rodí tedy Slovo Svoje : ale
Slovo to o tolik musí v Něm býti dokonalejším, nežli
v nás, o kolik Duch všehotvůrce dokonalejším jest mi
lionového bytí částečky, která žije v duchu stvořeném.
Slovo Jeho tedy není abstrakcí — mrtvou hmotou -—
jak tomu chce Platonův Logos, — ale jest plně, vše
stranně rovno Jemu, živě, Zosobněné.<<
»Co pravíš?<<— vzkřikla Irena, chytajíc se za hlavu.
»Ano—tady se Plato zastavil, jakoby se mu dechu
nedostávalo na této výši. Ale ti, kteří hledív to Slunce
Pravdy, všeobecné a přístupně, kteréž svítí i těm nej
menším, ačkoli vyvýšeno jest nad ty nejmoudřejší, jako
slunce nad zemí
ti jdou dále.“
»Pane! -- pravila Irena uctivě, ale určitě: —
»Vím, že Plato nepronesl posledního slova. — Svinula
jsem také jeho knihyivf a schovala je v zlaté pouzdro,
a již do nich nenah11z1m. Avšak to, co ty hlásáš, nezdá
se mně býti vyšším . . .. Zdaž připustil bys víru
v mnohobožství

. . . .?<<

»Bůh chraň. Ireno! —- Ten, který jest, Pán jeden
jest **)— jinak nemohl by býti takým, jakým jest. Bytí
samo v sobě nemůže býti rozděleno. (Mluvím k žákyni
filosofických škol, která mně má rozuměti). A přece indi
vidualismus i ve stvořeném bytí jest nejvyšším zjevem
života . . . . Musí tedy v Jediněm Božství — nikoli však
samotném — býti individualismus nejvyšší -—a kony
Jeho: kon samopoznánž a kon lásky, jsou osobní. Slovo,
pomocí kterého zná sebe & zná všecko, které jest do
konalým Jeho obrazem — a tedy Synem, — obsahuje
zároveň tvůrčí ideje veškerenstva, podobně jako vnitřní
naše slovo zobrazuje nám našeho ducha i prvorys ve—
škerých našich výtvorů; to slovo je v Bohu Osobou,
— ale jedné s Ním bytosti, jako slovo naše neodluči
telno jest od nás.<<
*) Skutkové apoštolští XVII. 27—28
**) Deuteronomium.
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»Počínám již pochopovatiav — šeptala Irena s odstí
nem toho, co by u pohanky bylo možno nazvati málem
pokorou.
Klement se usmál a pohledem zvláštní lásky objal
tu krásnou duši, jejíž síla vzletu tak neobyčejně se mu
objevila.
Nebyla to však záliba mistra, který naleznuv po
sluchače sobě přiměřeného, libuje si v tom, když může
do něho vnésti pravdy, které mysl jeho vypěstila, ——
ale byla to láska Dobrého Pastýře, který hledá ovečky
Kristovy, — láska otcovská, všelikých sobeckých ohledů
prostá.
>>Iren0<<— řekl z plna srdce, — »Plato na polovic

cestě se zastavil, — ale Plato tušil, že pravda, již toliko
částečku uměli filosofové podati svým vyvolencům, roz—
leje se jednou po celém širošírém světě a napojí lidstvo,
až nebesa vydští Spravedlivého !*)—Pamatuješ se, kterak
mluvil v tesklivých dobách svého života? »Snad Bůh
sestoupí na zemi a Sám naučí lidstvo pravděi<< . . . .
Pamatuješ-li se, co prorokovala Sibylla za časův Augu
stových? . . . . Dnes naplnilo se proroctví: Panna po
rodila Syna, Bůh se k zemi naklonil — Slovo tělem
učiněno jest! To Slovo, s námi sloučené skrze pravzory
stvoření v Něm obsažené, přislíbilo se lidstvu: Otec
dal nám Syna a tak kleslé pokolení lidské, o kterém
vaši řečtí poetové pějí, že jest pokolením Božím —
nebot jistě dle obrazu Jeho stvořené, — ale na kterém
tak znáti jest znamení viny a ponížení, pozdviženo
jest skrze totéž Slovo, skrze které je Bůh učinil.<<
Tu Klement důstojně ukázal prstem na rukopis,
kde bylo řecky zlatem napsáno: A Slovo tělem učiněný?
jest a přebývala mezi námi.
*"
Irena vzchopila se všecka uzardělá: boj v ní
vzplanul.
»Mudrče! Které jest jméno učení, jež mně po
dáváš

?<< — ——

V téže chvíli ukázala se ve dvířkách, vedoucích do

druhé postranní jizby, postava Katonova, který sotva
se do nich vešel a za ním viděti bylo jahna Caesaria.
*) Isaiáš.
11
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»Již první kohout pěje<<— pravil starý sluha.
»Děkuji

ti, Kat0<<, —- zvolala

Irena

zmateně;

——

»připomínáš mi, že příliš dlouho užívám svatého práva
pohostinství. — Odpusť, pane! (tu obrátila se ku Kle
mentovi) — přijmi mé díky a rač si odpočinouti!<<

Na tváři Klementově od první zmínky o kuropění
udála se náhlá změna: patrně duch jeho přemáhal se,
aby byl stále svěžím k věcem, které jej obklopovaly:
»Pokoj s tebou<<— pravil zvolna Ireně.

»Slova tvá jej vlévají

Dovolí-li však myslitel

bohatý moudrostí, by se sem lačná směla znovu vrátiti?
Drobty teprve byly jí podány! — Smím přijíti opět
zítra v touž hodinu?

. . . .<<

»Zítřejší den je v rukou Božích . . . . Ale přijď,
dcero!<<
»A co mi řekneš

na rozlouče—nou?<<

»Memento Domini<< (: Pomni na Pána) — odpo
věděl Klement s hlubokým pohledem. ——»Pohlížejme
Naň svojí myslí, a očima duše své pohlížejme na sho

vívavou Jeho vůli, kterak ukazuje se laskavým _býti
ku všelikému svému stvoření.<<*)

Slovům těmto Irena úplně neporozuměla, leč na
plnila ji mimovolnou úctou. Uklonila se hluboko &jsouc
provázena Katonem, odešla.
A Klement ocítiv se takto ve svém vlastním světě,
počal se okamžitě modliti; — povstal, ruce křížem slo
žené pozdvihl, jak to bylo zvykem u prvních křesťanů,
když rozmlouvali s Pánem, a jak v katakombách zvěč
něno jest to nesčíslnými freskami tak zvaných Orantek.
Jáhen Caesarius poklekl v koutě jizbičky a díval
se zbožně na mistra, a když Kato se navrátil, vyšel
s ním do vedlejší celly a tiše počali spolu rozmlouvati.
»Svatý Otec náš prosí Boha o dokončení díla,
které této noci započal; prosí Ho o obrácení mé paní!<<
»On každé noci 0 kuropění takto se modlívá.
Tradice to ještě po blahoslaveném apoštolu Petrovi.—
— Všiml jsi si, kterak pravil Ireně: Memento Domini?
Pomni na Pána? — A to jsou slova Petrova: když
*) Sv. Klement ke Korint.
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Hakka, pobožná kdysi žena jeho,- byla vedena k mučení,
zaskočil jí cestu a tato slova jí řekl. — A náš Klement
jest ve všem věrným synem Petrovým. Tak jako jej
svatý apoštol Petr obrátil a před svým ukřižováním
pro svatou Stolici Římskou ustanovil, tak také odkázal
mui svého ducha; —podobně stalo se Eliášovi s Eliseem.
A odtud Klement dýchá toliko vzpomínkami Petrovými.<<
Tu sáhl Caesarius do záňadří pro svitek papyru:
»Hleď, v těchto krásných listech, kterými náš svatý
Otec ty nejvzdálenější Církve posiluje, cituje vždycky
sv. Petra! Všecko staví na Jeho učením
»A dá Bůh, že učení toto přetrvá všecky věky
naší sv. obecné Církvela — zvolal Kato s nadšením. —
»Já jsem jen člověk prostý, ale starý; vím, jakou cenu
má pravda od úst k ústům stále podávaná: jako řetěz
ochranných rukou uhasí ten největší požár, tak spojí
se v ovčinci Kristově proti zlému jeden článek se dru
hým v jeden mocný, veliký řetěz církevních tradic a
nedá zahynouti pravdě na zemi; — a jako věrný do
mácí strážce, jako strážce Bohem nám daný státi bude
u prahu naší sv. Církve, nedopouštěje žádných změn,
až vrátí se Ten, který je Hospodářem a který klíče
Petrovi

svěřil!<< '

Když ještě nějakou dobu tímto způsobem spolu
rozmlouvali, ukončil Klement modlitbu — a Kato všecek
štasten připravoval mu lože.
Avšak dobrý pastýř neodebral se na lůžko, posílen
jsa odněkud jinud pokrmem Toho, který přišel, aby
spasil, co bylo zahynulo, nýbrž rozmlouval s Katonem
o Ireně; sdělil s ním svoji naději, že duše ta budc
Bohu získána. A když stařec jat vděčností zvolal: _jíé
»Požehnán budiž vzduch domu tohoto, který dý—
chati jsi ráčil! Požehnána budiž noc, které odpočinek
svůj jsi obětoval, Otče, bys den naklonil té duši, jako
Pán náš Ježíš Kristus podobně učinil Nikodemovil<< —
Klement odpověděl:
»Noc, dítky moje, jest mi od malička časem po
svátným. Neboť ' kdy" jindy *byla mi dána příležitost,
abych se po všecka ta léta viděl se sv. Apoštolem Petrem,
než vždycky až po dni ztráveném v práci? Po kázá
ních, jimiž tisícové k Bohu byli obrácení ——po zázra
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cích, pouhým jeho stínem způsobených — po umrtvo
vání a stálých postech (požil každodenně jen trochu
bobů) viděl jsem jej, kterak každé noci, když první
kohout zazpíval, vstal se svého lože onen veliký ka
jicník a hořce oplakával své zapření! . . . . O, Bože,
čemu mne slzy ty naučily! . . . . Viděl jsem je, kterak

řinuly se jedním proudem, brázdíce každodenně hlou
běji tvář mého Otce — a nevysychaly nikdy, nebot
láska vzrůstala — a ta byla jejich zřídlem . . . .!<<

Tu najednou Klement přestal a vlivem nových
vzpomínek pravil k svým posluchačům, kteří zraky
svými se ho tázali:
»A co dále? . . . . Nejen samé slzy bolesti Petr
proléval. Vroucnějšími ještě byly jeho slzy vděčnosti:

Pamatovalt ion

noci. . ..

které mu jasně zářily

celým jeho životem! Noci přeblažené, jasnější všelikých
dnů . . . . noci Spasitelovy! Kterak Kristus bděl ajemu
ijiným učedníkům Svým odpočívati kázal — kterak
celé noci trávil na modlitbách ——kterak Sám opouštěl
lože Své, aby navštívil spící, a vstupoval k nim do
hořejších místností, aby se přesvědčil, není-li některému
z nich zima . . . . A kterak častokráte vlastní svůj plášt
se sebe svlékl a jim nohy jím přikrýval. — Toho
nemohl nám nikdy sv. Petr říci, aby neplakah *)
A Klement sám se rozplakal a ti, kteří to slyšeli,
vryli si podání to v srdce.

Druhého dne bylo Ireně přestáti veliké duševní
boje: zasvitly jí šťastné, světlé okamžiky, ale hned zase
zmítána byla nejistotou a tak očekávala s horoucí
touhou blížící se večer.
Jako ten, kdo by za velikého vedra obdržel jedi
nou kapku z oživujícího zřídla, a poznav její chladící
moc, tím více by žíznil, — tak i Irena smočila srdce
své v oné živé vodě, které když se někdo napije, bude
čerpatí ji s radostí ze studnice Spasitelovwv, ale která
spolu má i tu vlastnost všelikého dobra, že čím dále,
*) Tradice zapsaná u sv. Klementa.
**) Isaíáš XII. 3.
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tím více po ní žízníme, — vlastnost, o které rovněž
mluví Písmo svaté: ](dož mne pijí, ješte zzzniti budouř)
Kdo nedoznal při setkání se s bytostí všestranně
vyšší sebe, že když ji byl opustil, zdálo se mu, že dosud
s ní rozmlouvá? Kdo nedoznal, kterak přincsši nám na
jedné straně štěstí a ukojení tužeb, na druhé zůstavila nás
ještě více lačnými,_zanechavši nám spolu novou, zdvo
fjenou potřebu, která nás nutká, bychom k nové roz
mluvě ji vyhledali? Tolik vyvolala v nás myšlenek!
Tolik probudila v nás nových citův! Tolik vykopala
pokladů z hlubin naší vlastní duše, nám samotným ne
známých, které ožily dotknutím vévodící nám vý
sosti!

. . . .

A toho doznala též Irena: Klement odslonil jí první
slovo té Moudrosti, která dává život. — A Irena stále
si opakovala ve své duši: Na počátku bylo Slovo . . . .
A Slovo tělem učiněno jest, a přebývala mezi námi
. . . Leč ona chtěla věděti více, chtěla pohltiti všecky
slabiky oné Knihy Života. A jsoucjiž netrpěliva, přesy

pávala hodiny, chtíc takto uspíšiti konec dne, a konce
dočekati se nemohla.
Kato stopoval mlčky tyto její změny, podávaje o
nich zprávu Klementovi. Zároveň mě! dobrý pozor ina
Lukrecii; ale ta příliš dlouho _meškala mimo dům.
Teprve na večer ukázala se v bilalinfiu u společného
stola. -— A byla onoho večera nějak zvláště veselá.
Mlčela sice více než kdy jindy a také Irenu tak Mauri
ciem neškádlila a nenutila ji ke spánku. Irena kořistíc
ztoho, odebrala se časněji než kdy jindy do svýcch
komnat, když v tom zdálo se jí, že někdo tiše zámku
u dveří se dotýká.
Nebesa! Snad to není Lukrecie? . . . . Ale vždyť
se s ní Lukreciejiž rozloučila! . . .. Nevešel nikdo. . . .
A Irena uvažujíc chvíli na lůžku & přesvědčivši se o
lichosti svých domněnek a klidném spánku svých otrokyň,
zdvihla se opětně, chtějíc odejíti ke Klementovi . . . .
Sotva že však učinila několik kroků přes svoji lož
nici, přikoval její kroky jakýsi tajený hovor zdola
*) Ekklcs. XXIV. 29.
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přicházející. — »Co to? Snad nějaká noční schůzka
v mém domě se pořádá? Či snad učedníci přicházejí
k mistrovi? Kdož ví?
Snad je to sám caesar ....<<
Klekla a přiloživši ucho na podlahu, vyskočila na

jednou. bledší mramoru: Zrada!
Skutečně také hluk stával se hřmotnějším, hlasy
zřetelnějšími, bylo pozorovati kroky mnoha lidí i řin
čení zbraně. _
>>Zradal<<»—opakovala

Irena a skočila ke dveřím;

leč k největšímu svému zklamání a nevýslovnému zdě
šení poznala, že jsou zvenčí zamčeny.
Všecka zoufalá uvažovala několik málo okamžiků,
nevědouc co má činiti. Potom rychle otevřela okno.. ..
změřila zrakem výšku . . . . a nedbajíc života ani smrti,
minulosti ani budoucnosti — vyskočilall
Kterak dopadla a kterak znovu povstala — není
známo . . .. Dosti na tom, že necítíc bolestí, ačkoli
krví všecka byla zbrocena, vřítila sejako jakési zjevení
najednou mezi žoldnéře, jimiž byla jizba Katonova již
naplněna.
Vzduch byl tu dýmem pochodní až hustý, a upro
střed stála nehybně jako pilíř postava Klementova,
která zdála se všem kralovati, ačkoliv bylajiž spoutána
okovy. Za ním Kato pláče jako dítě . . . . s jedné
strany Aurelian všecek štěstím zářící, s druhé žena,
všecka vzteklým smíchem až zčernalá . . . . I zachvěla
se Irena pohlédnuvši na ni, nebot poprvé viděla Juditu
bez škrabošky!
»Co jest to? Kdo osmělil se hospodařiti v domě
Fabriciově? Pryč odtud všickni, nikdo at se nedotkne
mého hosta! !<<

»Odpust, krasavice,<<— pravil Aurelian ukláněje se
jí hluboce s výsměšnou uctivostí; — »zákovnybožského
císaře jsou nám světější tvých práv! . . . . Zoldnéři, jste
již hotovi? Odvedte toho lotral<<
»Dokud živa budu, nedovolím toho!<< — vzkřikla
Irena a rozepjala ruce před papežem.
»Dítě . . . .<s — zvolala Lukrecie;

skočiv Irenu, otázal se jí:

ale Aurelian za
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»Šlechetná Irena jest tedy V úzkém přátelství
s tímto mistrem? Radil bych jí, aby to tak otevřeně
nedávala na jevo, nebot neví ani, koho tu přechovávala.<<
»Neví, ničeho nevíl<< -— ozval se poprvé Klement

svým klidným, ale přece rozhodným hlasem; — »pustte
ji, a nečiňte jí žádných příkoří; a ty dcero . . . .a
»O nikoli, Pane, ty nesmíš takto opustití můj
dům! . . .. Jaké jest tvoje učení a které jest tvoje
jméno, mně věděti netřeba, to jest mně lhostejná; —
ale tys mým hostem a již proto jsi mi svatým, a nedo
volím tudíž nikomu, aby mne v tvojí osobě pohaněl a
urážel! A proto kdokoli se k tobě přiblíží, chtěje ti
ublížiti, — musí nejdříve prolíti krev dcery Fabriciovyl<<
A řkouc to, postavila se před něho s rozepjatýma
rukama jako zeď, tak že žoldnéři pozbyvše smělosti
jejími pohledy, neodvážili se ani ruky vztáhnouti na
starce, jemuž dostalo se takové záštity.
V tom jako kočka skočila na ni ze zadu Lukrecie:
oči jí vztekem jen plápolaly:
»Kde se tu béřeš, dítě?
Vždyť máš teď
spáti a nikoli překážeti zde císařské spravedlnosti!
Pojď spat . . . .!<< — a mocí táhla ji odtud licoměrně ji

objímajíc.
Irena hleděla se jí však vytrhnouti . . . .
»Dcero!<< — pravil papež; — »jménem toho Boha,
kteréhož — neznajíc Ho — uctila jsi dnes v mé osobě,
rozkazuji ti: jdi v pokoji! Nech jich, at se děje se mnou
dle vůle Božíla'
Na ta slova opustily Irenu všecky síly . . . . a ona
klesla na kolena.
»Otče, požehnej

mi !<<—- zašeptala

A Klement vztáhl nad ní své ruce.

zlomena hořefÉf“

"

Hlava XVI.

Ruth
Krátce po výpravě na Tiberský ostrůvek kráčela
Rita spěšně do bytu Domicillina, poslána jsouc svojí
paní, aby přezvěděla, zdali zdraví Domicillino nebylo
únavou tou otřeseno.
.
V prvním nádvoří zastala Nerea a Achillea a ještě
několik mužů toho domu (kteří všickni byli křestany),
kteří rokovali o něčem s patrným rozechvěním.
»Sestro!<< — zvolal starý vychovatel Auspicius,
sotva že jí byl spatřil; -—»přicházíš nám jako na za
volání: tvé pomoci nám třeba! — Modli se spolu s námi,
nebot Pán hodlá — nemýlím-li se — učiniti zde veliký
zázrak prostřednictvím Své služebnice.<<
»Jak to? —-Kde je Domicilla?<<

»Tamto pod sloupovím v Cavum Aedium; — dobře
jest ji odtud viděti.<<

Rita obrátivši zraky naznačeným směrem poznala
v dáli svatou dívku, kterak rozmlouvá s Theodorou &
Eufrosinou, snoubenkami Servilia a Sulpicia; první
z nich držela za ruku dítě po venkovsku oblečené. '
»Co to znamená, dobrý Auspicie?<< --—otázala se
Rita tiše. — »Myslím, že kdo zná tyto dvě družky Do—

micilliny, z nichž jedna jest sestrou Aurelianovou a
druhá milenkou jeho přítele, lehce uhodne, za jakým
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účelem přišly, a to tím spíše, že ——
jak se pamatuji

—

nepřicházejí scin dnes poprvé za touž záležitostí.<<
»Ale s pomocí Boží snad naposled. Líto jest mi jenom

mě pani, kterou návštěva ta asi strašně unavuje, nebot
trvá to již od rána. Bylo již i pláč slyšeti i úpěnlivě
volání, což dokazuje, že ženy ty vší své výmluvnosti
užívají, jen aby pokoušely Domicillu. Udeřily takto na
její nejslabší stránku, nebot srdce její jest náramně
tklivě!<<

»O, ale ona zvítězí, Auspicie! Pevná jest jako
skála, ale mírná jako beránekk
'
»Doufám, že vytrvá, ačkoliv je to těžká zkouška.
-—Podle toho. co odtud mohu pozorovati,

zdá se mi,

že jako ony hledí jí získati pro Aureliana, tak ona
hledí je získati pro Krista — pro Jeho svatou víru.<<
»Dle čeho tak soudíš?<<

»Podle několika hlasitějších slov, která sem ke mně
doletěla; slyšel jsem, kterak k nim Domicilla mluvila:
Vy máte vznešeně snoubence; řekněte mi však, zda—li
byste tomu dovolily, by vás někdo tajně za manželku
pojal?<< — »Uchovejte

bohově !<<——pravily.

Na to ona

odpověděla: »I mne Bůh uchovej! Mámt příliš vzneše
něho Snoubence, Syna Božího*)<< — Jiných slov jsem
nezaslechl, ale kdybych nebyl slyšel pranic, byl bych
vyčetl všecko zjejího obličeje, nebot ten nebývá nikdy
takovou krásou ozdoben, jako když mluví o Něm.
A konečně k nám sama asi před hodinou přišla, prosíc
nás, bychom se všickni modlili, jelikož jde o věc Páně.
Zároveň s ní pak přiběhla i Eufrosina a poslala pro
dcerušku své kojně, která, jak zajisté v,íš jest němá.
Právě před chvílí sem děvčátko to přivedli<<
_
Rita chtěla něco pověděti, když vtom zvláštní výkrřk
zarazil vsechny přítomné a všickni mimovolným vedení
jsouce pudem a nešetříce předpisů služebných, běželi
pod sloupoví, kde nalézala se Domicilla a její přítelkyně.
Spor dostoupil tam již rozhodného okamžiku: Theodora
i Eufrosina dech v sobě tajíce dívaly se na dítě polo
ustrašeně, polop'otěšeně, které naplněno jsouc zpola
leknutím 'zpola radostí přestalo blkotati a tiše pozdvihlo

.—

*) Skarga.
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svoji hlavu, upírajíc zraky své na Domicillu. kter'ž

se tu nad ním modlila.
Domicilla všecka bledá a silou citů hluboce vzru
šená, najednou tvář svoji vyjasnila; jasná záře rozlila
se po celém jejím obličeji: »Bože křesťanů, ukaž Svoji
moc!<< — zvolala změněným hlasem; a obrátivši se
kděvčátku a pokřižovavši je znamením sv. kříže, pra
vila: — »Ve jménu Ježíše Krista pravím tobě — mluvl<<
A němé děvčátko klesnuvši okamžitě na kolena,
zvolalo: »Pravým jest tvůj Bůh, Domicillo, a všecko
jest pravda. co z úst tvých vychází.<<*)
Kdo by dovedl vylíčiti, co následovalo?
Všichni přítomní lkajíce tulili se k nohám Domicil
liným: Theodora & Eufrosina, jimž pláč slova dusil,
ruce své zdvihly k nebesům a uzdravená dívčinka stála
tu jako u vidění, nedůvěřujíc ještě vlastnímu štěstí.
Nejprvnější vzpamatovala se Domicilla: »Mně ne
děkujtel<< ——
pravila svým obvyklým klidným hlasem,
vymykajíc se obkličujícím ji přátelům a známým i slu
žebnictvu jejího domu, kteří lem jejího oděvu líbali.
— »Pánu musíme poděkovati

a v Něho uvěřiti<< — do

dala tišeji, kloníc se k Theodoře &Eufrosině: — »O, však
vy si Jej zamilujete! Však ty, mé drahé děvčátko, naučíš
se milovati svého dobrodincela
»Ach, pokřtí nás, Domicillo, přijmi nás za kate
chumenky; — ode dneška jsme křesťankami srdcem !<<
Po těch slovech zalily se oči této světice slzami
vděčnosti.
»Milé sestry! Co jste tu viděly a slyšely, sdělte

Aurelianovi jako odpověď na jeho prosbu, kterouž mně
po vás poslal . . .. On chce býti šťastným na úkor
mého štěstí, ale já chci, abychom v Pánu našem byli
šťastni oba! Rcete sami, zdali milujíc Toho, kterého vy
jste teď poznaly — Krista — mohu Jej opustiti?<<

Rita za takovéhoto zvláštního vzrušení sotva byla
s to, aby vyřídila své poslání. Vyplnivši konečně přece
svůj úkol, vracela se s okem nikoli slzavým, nebot jí
těžko bylo plakati, ale se srdcem překypujícím, uvažujíc
cestou o zázracích víry.
*) Akta sv. Domicilly
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»Jak málo Boží všemohou'cnosti jest třeba, aby
osvítila slepotu, zvrátila nevěru, uzdravila tělo i duši!
»O, kdyby tak i Agrikola, muž mé milované paní,
se obrátil! Kdyby . . . . Mohla bych snad prosbou svou
mu prospěti? Byla bych s to, abych modlitbou svou
obrácení mu vyprosila? . . . . Kéž jsem Domicillou . . ..
A kdyby i ona! . . . .<< V tom zarazila se jako k zemi
přimražena . . . .

Ona stálapřed ní . . . .
Judita V celé své hrůze, v plném svém hněvu a
zoufalosti!
Obě oněměly, nebot nenadály se tohoto setkání, a
hleděly jedna na druhou s jakousi fatální nehybností.
Konečně vydral se z prsou Juditiných tichý, podzemní
hlas, jakoby jí nevlastní:
»Bídnice!<<

Slovo to — z úst matčiných — miazem a tíží hro
boxého kamene dolehlo na srdce Ritino. .Nebyla s to.
aby je snesla — nohy se pod ní zachvěly a ona klesla
na zemi.
»Matko

!<<

»Matko?
se opovažuješ
matkou?—
A kým
ty jsiTyteď.
— nazývati
Nesáhej mne
na mne<<
vzkřikla prudce vidouc, že?Rita sklání se k jejím nohám;
__ »pověz mně napřed, kdo jsi?<<
»Matko . . . . jsem otrokyní -— křestankou!

!<<_

To řkouc, zavřela oči, jakoby se propast před ní
otvírala. — Zprvu nedána jí hned žádná odpověď;
Judita až za chvíli propukla strašlivým smíchem:
»Hahaha! Myslela jsem si to! Vnučka arciknězova
otrokyní — Israelitka prchla ze synagogy — Biff/Ě

stala se zrádkyní vyvoleného národa . . . .!!!
. O,Ruth! Moje Ruthla — zasténala najednou
s drásající bolestí, otevřela náruč a přitiskla k sobě svoji
dceru vášnivě,_náruživě. Leč to netrvalo dlouho, nebot
když i Rita chtěla ji obejmouti, odstrčila ji opět od sebe:
— »Pryč . . . . pryč z mého objetí! Co tobě záleží na
srdci matčině? Snad chceš uštknouti je jako had . . . .a
»Matko . . . . matko! Smilování; což mne již nemi
luješ? Ci snad mne nenávidíš?<<

252

»Ještě více než nenávidím! .. . . Já tebou pohrdámh
Rita mlčela. Judita celou ji přeměřila žhavýma
svýma očima.
»Prosíš mne o slitování? — Hahaha! Proč tys ne
měla ho nad mými šedými vlasy? Proč jsi opustila
ovdovělou, osiřelou starobu své matky? Vím dobře, za
kým jsi mně uprchla! Však šedivý ten svůdce těžcepyká
již dnes za svoje zločiny !<<

»O, nerouhej se, matko, zaklínám tě, odpusť mi,
čemu nerozumíš! Věz: chceš-li. vrátím se k tobě a chci
každodenně celé hodiny prodlíti u tvých nohou, do—
volíš-li mi jen vyznávati Krista!<<
»Jakže, ty nevděčnice? Otrávivši mně tolik let
mého žití, byvši příčinou tolika slz, způsobivši mně
tolik žalu, vrháš mně teď velikomyslně knohám almuž
nou své služby jako nějakému žebráku?
Ty
myslíš, že přijme tě opuštěná matka, kterouž jsi opustila,
když jsi jí byla jediným štěstím ? Nikoliv, nedovolím ti,
abys taklehce svědomí své utišila, nedovolím ti, abys směla
vyznávati a-velebiti Krista po mém boku, nevytrhnu tě
z peleše otrocké, do které jsi tak samovolně klesla; jsi
bídnou a opuštěnou, Zůstaň jí až do smrti; výčitky necht
užíraji ti duši . . . . Toťbudejedinou mojíútěchou. . . .<<
»Pro Boha, matko, snad mně nezlořečíš?<<

»KteréhoBohavzýváš ty, ty, která jsi jej zradila?
0, k Jehovovi neutíkej se o pomoc! Všecky hněvy a
všecky blesky Jehovovy necht se snesou nad hlavou
zrádkyně!

Peklo -— peklo buď t_i údělem — peklu tě

odevzdávám! Duch Luciferův necht sestoupí v tebe,
necht tě neopouští, necht souží tě každou hodinu, necht
v hodinu tvé smrti připomene ti vidmo tvé nešťastné
matky, necht zahubí tě vlastní tvou vzteklostí . . . . Já ti
ho daruji!!!<< -— a dechla na dceru, smyslů pozbyvši,

chtějíc jí odkázati onoho zlého ducha, jímž samotna
byla zmítána.
Rita naslouchala všemu v němém ustrnutí; potom
vzchopila se najednou a vzkřikla: »Zadrž! Zabij mne —
ale neproklínej

!! <<

»Hahaha! Bojíš se ?e:— odvětila Judita se smíchem!
_ »bojíš se kletby matčiny? Nechť pronásleduje tě do

posledního okamžiku! Proč já bych tě zabíjela? Zdaž
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byla by mně ničemná tvoje krev dostatečnou pomstou?
Nikoliv — jedno jenom vyrovná se tvé vině: život co
nejdelší, ale prokletýla
Rita, která zprvu chvěla se jako osyka, uspokojila
se“ najednou a poznamenavši se sv. křížem, řekla
rozhodně:
»Nebojím se, ubohá matko, nebot jest se mnou
Ten, před Jehož jménem všelikě koleno kleká, nebeské,
zemskěipekelné,—a1e prosím tě pro tvoji lásku, ustaň!
Zdaž nevíš, že kletba na děti Boží vržená, nestíhá jich,
ale vrací se na toho, kdo proklínal? Dovol tedyx —
a znovu vrhla se Juditě k nohám. Tato hleděla se jí
vymknouti. Ale Rita zavěsivsi se jí na oděv, vlekla
se za nípo kolenou až na roh ulice; tam však matka
prudce ji od sebe odhodila, tak že Rita dopadnuvši na
kámen, udeřila se oň a klesla na zemi.
Židovka v šílené nenávisti volala ještě zdaleka:
»Proklínám

!<<

A křesťanka odpověděla: »Blahořečím !<<
— a zůstala
po několik okamžiků ležeti na místě . . . . nedýchajíc . . . .
polomrtvá . . . .!

Nějaký čas po té chodila Rita jako ve snu, těžce
porozumívajíc tomu, co na ní bylo mluveno. Ani jediné
myšlenky nebyla schopna a srdce otupeno' stihnuvší
ji ranou nebylo s to, aby vypravilo ze sebe jinou mo
dlitbu kromě sténání a pláče.
Virginie spozorovala okamžitě tuto změnu, a milan.
ráda byla by přítelkyni své ulevila ; leč neměla odvah'y
tázati se jí po příčině, a proto s ní jen spolutrpěla.
Konečně vědouc, že každá rána v skrytosti se jitřící
mnohem více bolí — zkušivši to sama na sobě se svojí
nesmělostí — rozhodla se. že sama o tom začne hovořiti.
Když pak jednoho večera byly samotny a otrokyně
klečíc upravovala záhyby štoly své paní, sklonila se
k ní Virginie, se zvláštní laskavostí objala ji a vinouc
ji k sobě, zašeptala oblíbená slova prvních křesťanů:
Soror mea dulcissima (: Sestro má nejsladší)!
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Rita mlčela. Virginie pak pokračovala:
»V celém tomto domě nemám nikoho kromě tebe,
s tebou cítím jako se svojí sestrou, před tebou nemám
žádných tajností,s tebou sdílím se o všecky své radosti
i žalosti

. . . .<<

A když otrokyně ještě nezačala, pokračovala: —
»O,Rito, což myslíš, že milujíc tě, mohla jsem nepozorovati,
že trpíš?<<

_

Rita chvěla se, jakoby měla zimnici.
»Virginie, sestro moje, přítelkyně, dobrodějko . . . .; —
dobrotivý Bůh ví, kterak si vážím dobroty srdce tvého,
ale . . . . mlčela-li jsem dosud . . . . byly toho příčinou

zvláštní city . . . .je toho příčinou obava, že obžalovala
bych někoho . . . . kdo jest mi nesmírně drahým.<<

»Je-li tomu tak, tož jsme dvojnásobnými sestrami!
I mně nejvíce bolestí způsobí ten, kterého nejvíce miluji.
Ale bude-liž to zradou, sveris-li mně, za koho měly
bychom se společně modliti?<<

Ritě ožila v té chvíli v paměti prorocká slova sv.
apoštola Jana. Posadila se tedy dle svého obyčeje na
nízké scabellum (na stoličku) k nohám Virginiiným a chy
stala se tiše na to, co mělo dle ní býti přestupkem
i úlevou zároveň.
»Paní

. . . .<<

»O jedno tě ještě prosím: ' nechceš-li vždycky, tož
alespoň teď ke mně mluv jinak !<<
»Tedy . . . . drahá sestro . . . . ale ne, ty zajisté
zhrozíš se tohoto pojmenování až se dovíš, l_cdo
jsem!! . . . . Ty ani netušíš . . . . že ve mně koluje
prokletá kreV<<—' a zblednuvši najednou stěží jen od
pověděla: — »Jsemt vnučkou Kaifášovou . . . .! !<<

Hrobové ticho zavládlo po tomto přiznání, ale jen
na okamžik. Virginie objala po'chvíli Ritu kolem krku
a horkými slzami svlažila její čelo:
»Ty jsi vnučkou Kaifášovou? O, velebena buď,
má nejmilejší! Kterak mohla jsi jen mysleti, že ztratím
lásku k tobě ? Naopak, stáváš se mně stokráte dražší,
nebot jsi mi živou upomínkou na milosrdenství Boží,
ty, kterou On sobě štípil zázračně na suchý kmen tvé
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rodiny! On vyvolil si tě jako zadostučinění Své milosti,
jako zástavu Svého odpuštěnílq
Ritě, která tulila se k ní, spustily se konečně slzy,
tím hořčejší, čím déle byly tlumeny.
'
»Teď teprve poznávám, jak veliký poklad dal mi
Bůh v tvém přátelství,“ — pravila Rita. —»»Tajcmství
mého původu bylo mi až po dnešní den nevýslovně
bolestným, — byl to přetěžký dluh, který tížil moji
duši; ——
všecky hříchy každého z nešťastných mých
praotcův až po onen zločin . . . . měla jsem stále před
očima . . . . Cítila jsem je. jakoby to byly viny moje vlastní,
jakoby ony všecky skupily se ve mně, cítila jsem, kterak
neustále visí nade mnou v podobě mraku hněvem Božím
naplněného, a jedinou úlevouvtěchto mukách byly mně
právě ony chvíle, kdy nejvíce rány ty na mne doléhaly,
nebot tu cítila jsem, že stala jsem se obětí v rukou nejvyšší
spravedlnosti, kterou mají býti splaceny viny celého rodu!<<
»Ano, Rito, splatiti jc máš skutečně, ale dokážeš
toho jenom láskou. Hleď, jak obrovsky sladká tíží tebe
povinnost: Ty jsi povinna milovati ji nikoli snad jen
k vůli sobě, ale za všecka srdce tvých předků. Opravdu,
ty jsi štastna, Margaritok
'
»O, Virginie, nemluv tak! Ját za svoje vlastní viny
musím se káti . .. . Já jsem tolikrát . . . . ach, bojím se
to říci . . . . rouhala

se kříží Kristovul<<

»Tím větší je tedy tvoje příčina k veselí. nebot
jsi zavázána k větší vděčnosti.<<
»O, kterak ty umíš všecko V útěchu zaměniti!

Poslyš moje přiznání:
„„
»Od své mladosti byla jsem vychována v nenávisti
k Spasiteli. Nesmím z toho viniti svou matku, neboť

i ji stihl podobný osud _ ba stokráte horší. Právě
když matka moje, Judita, se narodila, vynášel děd můj
rozsudek nad Nejsvětějším &Nejnevinnějším z nevinných.
Od těch dob rána za ranou stíhala náš rod acelý národ
židovský. Ale přirozenost židovská příliš zpupná a za
tvrzelá jest ve své hrdosti a\ pýše, a neskloní tak lehce
šíje své pode jho neštěstí: tak také moje matka, ne
smírně prudká ve svých citech, každým dnem více hnula
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ke Kaifášovi, každým pohledem na neštěstí, přivěděná
zločinem jeho. rostla náklonnost její k němu, náruživěji
milovala prokletý Jerusalem a nenáviděla křestanův.
Nehřeším snad, že ti to povídám? O, Bože, Ty jediné
víš, kterak si přeji jejího obrácení & kterak Tě o to
prosím dnem i nocí . . . .!a
»Nezoufej !<<— podotkla

Virginie, — »u velikých

duší bývá často v samotné zvrhlé moci jejich lásky
jakási šlechetnost, která líbí se Bohu a dává nám naději
Jeho odpuštěnía
»To mně také posiluje. Matka moje měla pro mne
vždycky neslýchaný půvab. Byla jsem jedináěkem a jako
jedináček byla jsem od ní nesmírně milována, a proto
také lapala jsem chtivě každé její slovo a přisvojovala
jsem si je mnohem raději nežli mírné zásady otcovy.
Umřel také náhle
. (tu Rita zaruměnila se divným po
hnutím). . . . A po smrti otcově . . . O, jak byl dobrý!
Ani jsem ho dosti nemilovala . . . . A Víš, že věřím, že
jest mezi světci svaté církve? !<<
»Zdali možná ?<<

»Zdá se mi, že se chtěl státi křesťanem. Pamatuji

se alespoň, kterak vždycky ve svých rozmluvách hájil
naši víru.<<

»O, Rito! To on ti jistě vyprosil milost u Boha,
že jsi vstoupila do lůna naší sv. církvela
»Po smrti otcově přilnula jsem ještě více ke své
matce. Jedna druhé byly jsme vším a pro nás obě vším
byla naše otčina; jiné lásky jsem za svých mladých
lct nepocítila a nepoznala. Často si ještě vzpomínám,
kterak při západu slunce chodily jsme spolu na horu
Sion: tam odtud dívaly jsme se na spáleniště svatyně,
po němž procházeli se vítězní Římané, tam skládala
jsem ve své rozohněné fantasií hymny ke cti Isracle
& jeho Boha. Ale Bůh, ten věčně rozhněvaný,

věčně

hrozný a mstivý. kterého my jsme vzývaly o pomoc
své nenávisti, nebyl již oním pravdivým Jehovou,
Mojžíšem našim otcům zaslíbeným,— byl spíše pohanskou
modlou pýchy, a duše moje neměla na něm dosti; —

vní

vznikala najednou jakási tajemná touha, jakási
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potřeba milování, odpuštěnía obětování se pro jiné,
nade vše však potřeba mravního odpočinku, nebot touha
po pomstě stále mne mučíc udržovala mne V neustálém
druhu jakési horečky. Leč já byla hluchou ke všem
podobným tužbám svého srdce; a ačkoli při častém
pohlížení k nebi zmocnila se mne Vždycky divná
jakási touha po Bohu mně mnohem bližším a vlídnějším
než byl ten, kterého jsem znala, přece hned zase obracela
jsem zraky své na holý vrchol Kalvarie, abych tam
odtud čerpala nikoliv požehnání, kterého jest tam tolik,
ale novou sílu k proklínání! A klnula jsem! Ach,
Virginie, klnula jsem těm mukám, které mně život při
nášel — pohrávala jsem si se samotným utrpením Krista
Ježíšel! . . . . Zdaž nemělo mně srdce žalem puknouti?<<

A Rita rozplakala se hlasitě a Virginie v prvních
záchvěvech bolesti nanalézala pro ni slov útěchy.
Po několika okamžicích Rita pokračovala:
»Na štěstí nedovolil Pán, který sám tak trpělivě
po tolik let snášel hanu a potupu mých úst, aby z nich
někdy jen jediná stihnouti měla Jeho Matku. Měla jsem
ovšem před ním vždycky jakousi úctu a srdce mé často
bylo naplněno lítostí, kterou marně hleděla jsem utlumiti:
v tom také nalézáni pramen svého spasení. Láska
rozněcovala ve mně jiskru, která do srde mého jednou
již byla vržena, a pochybnosti, soužení, trápení a ne
pokoj všelikého druhu na pomoc posílala, aby mne
přivedla na cestu pravdy. Z počátku vyprávěla jsem ustra—_
šeně !matce, co se ve mně děje; ona místo odpovědi
kázala mně, abych před obličejem Boha Adonai znovu
obnovila přísahu pomsty jeho křivdy nad Jerusalený'm,
abych obnovila přísahu, že budu nenáviděti Krista
a Řím, atd. Ale když to všecko nepomáhalo a matka
stávala se vůči mně podezřívavou a nevlídnou, mlčela
jsem. A za takovýchto okolností, tajným jakýmsi říze
ním Božím, přestěhovaly jsme se na nějaký čas do Efesu.
Tam otřásal celým duševním světem Jan, apoštol a biskup,
který svojí výmluv-ností a\ještě více Boží mocí, která
v něm byla, celé zástupy obracel na víru křesťanskou.
Okamžitě vzplála jsem nenávistí proti němu, nabádána
jsoucktomu svojí matkou, jakožto proti vůdci nepřátel
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naší víry. Ano prožila jsem také i ony okamžiky . . . .
Virginie . . . . polituj mne a nezatracuj . . . . prožila
jsem iony chvíle, kdy vrukou svých nůž jsem zkoušela,
chtíc se přesvědčiti, zdaž nebyla bych s to, abych za
chránila synagogu . . . . Ale přes to přes všecko hořela
jsem žádostí, abych aspoň jednou ho slyšela, — abych
aspoň jednou nahlédnouti mohla do očí tomu nepříteli

našemui jeho zásadám. A tak vyzvěděla jsem, kdy
a kde káže, nezmínivši se ovšem ani slovem otom matce,
jsou přesvědčena, že by tomu nikdy nedovolila . . . .
A jednoho večera vypravila jsme se nikým nepozorována
do shromáždění

křesťanů.<<

»Rito! Drahá Rito
rychle!<<

mluv, prosím'tě, mluv

'

»Nejsem nikterak s to, abych ti vypověděla, co se ve
mně dálo, když jsem slyšela slova Janova! Duch s pří
rodou sváděl zde strašný boj! Zakořeněná láska k juda
ismu válčila tu s novým světlem, které celými proudy
zalévalo moji duši a odhalovalo jí neznámé světy krásy,
lásky, spasení! ! Nemohouc již konečně snésti toho
zmítání, vyběhla jsem ven, aniž bych se byla konce do
čekala, a jako beze smyslů bloudila jsem po liduprázd
ných, odlehlých částech města. V tom . . . . jakoby mně
vyšší nějaká moc byla zadržela, zastavila jsem se a zpo
zorovala jsem, že zašla jsem mimovolně před domek,
ve kterém bydlela kdysi Matka Kristova několik let,

když se byla zdržovala v Efesu ....Virginie,

jaké

city tenkráte mnou ovládaly, nemohu ti říci, sama toho
nevědouc . . . . Vím jen tolik, že padla jsem na kolena
a po nějaké chvíli — delší či kratší —-nepamatuji
se . . . . vstala

jsem jako

»Maria!<<— zašeptala

křesťanka

. . . .<_<

Virginie a dlouhý polibek

dopověděl ostatní.
»Vidíš, čím odplatil mi Bůh za mě rouhání! Já
snila neustále o pomstě a On mně takto odpověděl,
mstě se svým způsobem.<<

»Maria ti k tomu dopomohla, Rito! Ty jsi se stala
tímto zvláštním způsobem jejím dítětem. Leč mluv, co
se s tebou stalo %
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»Již jsem se k matce nevrátila. Tonouc v slzách
běžela jsem k nohám sv. apoštola, žádajíc co nejrychleji
pokřtěnu býti. Víš přece, že křest svatý není nikomu
udělen, dokud si neodbude katechumenátu: leč jakým
způsobem byla bych se mohla cvičiti v křesťanské víře,
jakým způsobem byla bych mohla navštěvovati shro
máždění křesťanská, kdybych byla zůstala u matky, kde
každá hodina přinášela nové výbuchy nenávisti proti
Kristu ? . . . . Návrat do domu byl by mně přivodil ne
pochybně smrt. ——Já se jí ovšem nebála — ano přála

jsem si vášnivě křtu krve, když se mně křtu vody hned
nedostalo, — ale náš Světec uznal, že není možná vy
staviti mne tak bezbrannou každodenním přetěžkým
nástrahám a mukám, a to tím spíše, že dobře postřehl,
jak všecko mysl moji příliš dojímá. Rozhodl tedy po
modlitbě, že třeba mne ukrýti mezi křesťanskými že—
nami. ——
Když však druhého dne moje matka jala se
mne hledati, a to s takovou obezřelostí, že by mne. byla
musila za krátko nalézti, byla jsem tajně poslána s hrstkou
věřících spěchajících na horu Karmel, abych tam dle
vzoru Essenských a stoupencův Eliášových ztrávila
ostatek svého života na modlitbách a tuhém pokání . . . .
. . .Mne budoucnost tato vábila, — leč Bůh jinak
byl ustanovil. Naši karavanu zajali Arabové a já pro
dána byla bohatému obchodníku z Alexandrie. Během
tří roků, které jsem ztrávila u jeho ženy, mnoho dal
mi Pán vytrpěti; leč já počítala si to za největší Jeho
přízeň, neboť tak lačněla jsem po tom, abych Mu mohla
učiniti zadost, žejenom v bolu nacházela jsem odpočinutí
útěchy. si
Ach,
a mojeobličej
matka!<<
— zvolala najedngu
aa zakryla
iozpálený
rukama.
„,
»Matku poruč Bohu !<<

»Virginie! Přetěžkou zkoušku bylo mi v dobách
těch přestáti: Zdálo se mi nejednou, že velikého piovi
nění dopustila jsem se, opustivši ji v jejím stáří, — že
sobechím jest starati se jen o svoji Vlastní duši, co
zatím duše její hynůla, a tak jsem se trápila, že kdyby
nebylo bývalo moudré přítomnosti našeho Otce Jana.
který mne vždycky upokojil, byla bych snad přišla
o rozum!<<
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»Věřímtito. Teď teprve pochopuji. proč vzrušila tě
tak zpráva o příchodu sv. apoštola. Ach, jak líto jest
mně, že jsi tolikv Alexandrii vytrpěti musila! Proč ne
dostala jsi se k nám dříve?<<

»O, nemluv mně o tom, drahá paní! Jakou mohu
míti u tebe zásluhu? Když mne Agrikola koupil a- při
vezl mne do tohoto ráje, a když jsem tebe poprvé
spatřila

. . . .<<

»Rito, ještě teď sina to vzpomínám, jakoby to
bylo dnes! Zdaž jsme tenkráte měly jen tušení, kolik
požehnání přinese nám to sblížení?
»Já přiznám se ti upřímně, že jsem šla sem se
strachem. V Alexandrii měla jsem alespoň tu útěchu,
ze jsem se mohla políčky svými blíže přivinouti k Tomu,
Jenž tak políčkován byl zvláště u přítomnosti mého
děda, — ale tady nedostalo se mi žádného pokoření,
ba ani té nejmenší příkrosti, nýbrž toliko samý úsměv od
tebe a veselí. A to že má býti místem pro hříšníci?
Vždyť já po tvém boku stále zapomínám, že jsem
v otroctví?<<

»Právě naopak, až příliš na to vzpomínáš, když
se ani o své vysvobození nepokušíš. Prosím tě, milá
Rito, nelituj, že jsi 'se dostala do našeho domu, nebot
ani sama nevíš, jak velikým dobrodiním jsi pro mne.
Před tím, když stará moje chůva křesťanka umřela
a Julii musila jsem poslati do Baiae, bylo mně v této
ohromné budově tak smutno, já cítila se tak opuštěnou,
že jsem se tu až bála, nebot v mé blízkosti netlouklo
žádné srdce, které by mně bylo rozumělo. Anoitobě....
jak se pamatuješ, jsem se z počátku tajila; a dobře
se zajisté ještě pamatuješ, jak dlouho žily jsme v tom
omylu. Až konečně. . . . velebeno budiž ono jitro, kdy
poprvé setkaly jsme se u stolu Páněl<<
»Veleben buď Pán, nebot jest dobrý! !<<— doložila
Rita a znovu se obě rozplakaly, ale nyní již slzami
radosti.

Poté vstoupil Manussa s oznámením, že caesar
Mauricius Vespasianus přichází v jakési důležité zá
ležitosti.
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Virginie, která věděla již ze zkušenosti, jakého
druhu mohla by býti záležitost tato, pokynutím zadrževši
Ritu, pravila:
»Hned ho sem uvedla
»Sestry!<<— zvolal Mauricius vesele, sotvaže osa
motněli: — »přicházím s dobrou zprávou! Podařilo se
nám ubytovati sv. Otce, a to v takovém domě, kde
nejen že ho špehouni nevyslídí, ale zároveň i krásná
duše může býti sv. církvi získána.<<
»Kde je to, Mauricie?<<
»Hádejte!<<

Virginie podívala se mu do očí a soudíc dle úderů
svého srdce jakož i dle jeho úsměvu, zvolala:
»U Irenyla
Okamžitě však pocítila, že Ritina ruka se jí chápe
a křečovitě ji tiskne.
>>Pro smilování

Boží . . . .!a

»Co je ti, Rito. nelíbí se ti snad ten úkryt'h
»Pro milost Boží! Dokud ještěje čas! -—Nebo . . . .
věz . . . . paní

. . . . Lukrecie

. . . . tot ona !<<

»Jaká ona? — otázal se živě Mauricius.
»Někdovelice chytrý a velice nepříznivý křestanstvu
. . . . O, caesare, dokud ještě je čas, hledte ho co nej
rychleji tamodtud odstraniti ——
hrozit mu veliké nebez
pečíl<<

»Ale Lukrecie nic o tom neví, aniž kdo jiný z celého
toho domu kromě Ireny a Katona, a ti ho nevyzradí,
jsem tím jist! <<

»Pane, ta dovede všecko vyslíditi; — prosím tě,
je-li ti drahým život Klementův, jdi a vysvoboď jej
okamžitě z toho domu. <<
»Ale kde ho ukryjeme.

. . .?<<

j?“
.7'

»Třebas jen na ulici jej vyveďte, jen tam ho ne
nechávejte

!<<

Všech zmocnil se nevýslovný strach o sv. Otce.
Mauricius nerad se loučil se svojí krátkou radostí &
Virginie lomíc rukama pravila:
»Děj se vůle Boží! Pňived' ho sem! Nechť všecky
blesky se na mne svezou, jen když Klement bude za
chráněn.<<

»Sem jej mám přivésti? A nebojíš se ?,
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»Vím, že Agrikola nikdy neprozradí, koho u sebe
hOStÍ.<<

'

»A o sebe se nestrachuješ?<<
»Kdo by myslil na sebe?<<
Mauricius i Rita zbožně pohlédli na ni. — >>Panel<<
-—zvolala Rita, - »chceš-li zachrániti církev, nemeškej
ani chvíli.<<

»Jdu!<<

a šel. — Spěchal

ulicemi římskými

(bylť dům Irenin nesmírně daleko vzdálen od Aventina)
a nepokoj jeho stále vzrůstal, tak že stále krok svůj
zrychloval. Neslyšel zevšad hřmícího pozdravu: »Ave
caesar!<<, kterým ho vítali radostně jízdní i pěší, kteří
ho míjeli, aniž viděl před ním se .uklánějící římské
orly, když míjel budovu vigilů a městské stráže. On,
který byl obyčejně tak upřímný a přístupný všem,
ted' pádí nevšímaje se nikoho a ničeho, až konečně,
došed Martova pole, dal se do skutečného běhu. -—Ale
tam byly již celé zástupy lidu.
»Co chce tady ten lid, proč se tu shromažďuje a
tlačí se tu?<< — otázal se Mauricius bázlivě prvního

člověka.
»Pane, právě teď chytili vůdce křesťanů ve ville 

Fabriciově; — hleď, právě tamhle ho vedoula
»Klement! Pro Bůh — jižje pozdě!<<_ aMauricius
nedbaje žádných ohledů protlačil se napřed, aby, jako
později jáhen Vavřinec před sv. Sylvestrem, tak i on
ted' zaskočil cestu papeži.
»Otče, vezmi mne s sebou! Nechoď beze mnela
Lid díval se s největším udivením tomuto výjevu;
někteří pak, kteří za svitu“ pochodní poznali mladého
Vespasiana, ťati byli do živého:
»Vidíte! Caesar s ním drží! Je snad caesar kře
stanem

. . . .?<<

»Tiše, pro všecky bohy, mlčte!<<— odpovídali jiní
(neboť Mauricius byl lidem nesmírně milován) —-»chcete

snad, aby to nějaký špehoun zaslechl a přivedl jej tak
na lešení? Vždyť v něm kotví celá naděje Římal<<
»Jaká naděje, je-li křesťanem ?<<

»Jaký křesťan? To není toho příčinou: Klement jest
přece jeho vlastním strýčem, kterak tedy nemá naříkati,
Vidí—lijej v okovech

. . . .?a
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Mauricius zatím stržen jsa zpět vlnami tlumu
pohlédl vzhůru na villu a zahlédl tam v okně dvě
postavy: jásající Lukrecii a v kleštích jejího objetí
zoufající Irenu, která se snažila z objetí toho se
vymknouti.

Po celou noc a po celé jitro druhého dne nedošly
Virginie žádné zprávy. Jsouc již nanejvýš znepokojena,
poslala Ritu na zvědy; byla však, dříve nežli tato se
vrátila, pozvána svým mužem, i musila jíti _dotriklinia,
a tajíc v sobě všecky obavy s lahodnou tváří musila
býti přítomna jeho rozmluvě s Tacitem a se starým
Virginiem Rufem, jejím příbuzným, který již devátého
císaře pamatoval a sám před dvaceti lety odřekl trůn.
Rozmluva byla vážná a točila se kolem veřejných zále
žitostí. Ku konci přinesl otrok koštěnou tabellu s kon
sulskou pečetí.
»To je od Aureliana . . . . Co nám asi píše? . . . .
Ha, přátelé! Vůdce křesťanské sekty je lapen! !<<
»Tak? -—Ale, Julie, hled, zdá se mi, že tvoje žena
je nemocná?<<

Dříve než Agrikola přiskočil, bylo již pozdě. -—
Virginie ležela již ve mdlobách.
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Hlava XVII.
Pomsta..
Na Ireně naplňovalo se předpovědění Virginiino:
sladká číše života, který tak rychle jí míjel, počala jí
v ústech hořknouti. Prozřetelnost s nelítostivým milo
srdenstvím otravovala jí každou útěchu, jen aby ji při—
vedla na cestu pravdy.
Svět římský, který se zdál její fantasií tak vábí
vým, odstrašoval ji z blízka svojí duševní chudobou,
pobuřoval ji svojí podlostí, zošklivil se jí svojí zkázou
mravní. Časté hostiny, kteréž péče Lukreciina pro ni byla
pořádala, staly se jí brzy odpornými, a ani celým zá
stupům pochlebovačů nepodařilo se vyžebrati na ní jedi
ného laskavého pohledu.
Irena, pravý to typ řeckého umění & učenosti,
kterou se v oněch dobách nejednou i ženy vyzname
návaly (ba i mladé dívky), — zachovala si při tom
dětinnou živost, a měla sílu a oheň Římanky. A toto
sloučení předčasně vyvinuté intelligence scelým svěžím
vděkem patnáctého roku činilo ji při její neobyčejné
kráse 1 všech darech Štěsteny předmětem nesmírné zvě
davOsti předmětem studia různých znalcův, zkrátka
»úkazem<<vybíravé přírody.
I Domicille bylo teprve 14 let, ale u: té duševní

vývoj všestranně předstihl mladý její věk a poznamenal
ji sladkou důstojnosti ——jakoby nebeskou vyspělosti.
Irena, bohaté »pláně,<<prací netknutá, vykvétala

v první bujnosti z poupěte:

byla spolu ženiálním
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dítětem i mladoučkou římsko-athenskou dámou, která
předčasnou sirobou stala se samostatnou.
Kde kdo v Římě ukláněl před ní svou šíji: Ulpius
Traján, pozdější císař, který právě byl se proslavil
v Hispanii a v Germanii —-Metius Rufus, opěvaný kra
savec mladého světa římského, jeden z miláčků Domicia
nových — Kornelius Priscus, konsul, a ctihodný senator
Lateranus — ano i starý Cocceus Nerva hold svůj sklá
dali jí k nohám a ucházeli se o její ruku.
Ale její dalekosáhlé plány, o kterých snila pýcha
Irenina při jejím vjezdu do Říma — že totiž krásou
svojí podmaní si celým Řím — počaly najednou bled
nouti, pozbyše _pro ni vší vnady. Všecky ztroskotaly se
v jejím srdci o ty z počátku nesmělé, postupem času
však stále silnější první city v jejím životě, které pa
třily . . . . Mauriciovi. Tyto podněcujíce stále její touhu
po pravém štěstí, zaháněly marnivé sny její.
Pravé city mají moc obrozující. Když „Tvůrce lid
ských srdcí vidí, že některé z nich je příliš slabé, aby
podá mu na pomoc lidský cit, aby po něm snáze mohlo
vznésti se až k Němu: Své vnuknutí vtěluje v postavu
milované bytosti, by tak přístupnějším stalo se Milosti
nestvořené.
A tak byl také Ireně nejsrozumitelnějším slovem
Mauriciův pohled, který v nevinnosti své zaujat jsa je—
dině bojem se samým sebou a modlitbou za ni, ani
si nebyl vědom této obapolnosti, tím méně vlivu, jakým
na ni působil. Mnohokráte již myšlenka na něho po
stavila se mezi šalbu svůdného světa a duši Ireninu,
vnášejíc do ní nové světlo.
af“
Když Lukrécie poprve zavedla ji do amfitheatruí'
— když lesk pyšné této budovy, když zlato a purpur,
na způsob oblohy uměle rozvěšený, když vůně kadidla
zvláštními kanály mezi mramorovými stupni sem vc
dená, aby vzduch občerstvovala, & když nade všecko
zástupy lidu na mramorových těch stupních rozestavené
a výkřiky jeho ji, ohlušovati\ začínaly: když zraky
všech jejím krásným zjevem očarovány obracely se na
ní, jako planety obracejí se k svému slunci, a když
šum zavládl mezi římskou intelligencí — a když sám
12
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císař ze své lože se jí ukláněl, skládaje takto ve
řejně hold její kráse k veliké závisti Domiciině,
která ještě nedávno byvši rozvedena s císařem. vrá
tila se nyní opět v přízeň tyranovu: když červený
trpaslík na rozkaz císařův bohaté dary složil k no
hám této athenské krásy s otázkou, kdo že jest? —
když tím vším obraznost její jsouc oslněna chtěla již
se vrhnouti v onu sladkou rozkoš, aby celému Římu
imponovala: jediný pohled na mladého knížete. ná
stupce trůnu, jehož smutná tvář jasně jí dokazovala,
že toliko z přinucení tovaryší císaři v Kolosseu, a zdála
se jí spolu býti němou výčitkou její zde přítomnosti,
jediný tento pohled postačil, aby zošklivil jí všecky
hry. Marně potom gladiatoři na červci nasypaném místo
písku prováděli divy obratnosti ——marně nejroz
manitější divá zvěř uchvacovala Římany stavbou svého
těla a bojem mezi sebou za svitu pochodní pobuřovala
je k divému nadšení . . . . jí bylo to lhostejno — ba
odporem a hnusem ji to naplňovalo, neboť vyléčena
jsouc z bývalé své ztřeštěnosti, správně teď oceňovala
'všecko to ukrutenství a nešlechetnost těchto krvavých
zábav, kterými životy lidí .i zvířat obětovaly se smíchu
římské lůzy! — Stud ji pojal: pohlédla na matrony
prvních rodin římských vedle ní sedící, aby příkladem
jejich se ospravedlnila; zraky její svezly se zvláště na
Vestálky: seděly všecky ve zvláštních, čestných se
dadlech, potažených koží pardálí a levhartí, v blízkosti
císaře a senátu, v knížecím purpuru, — hrdé ty kněžky
s pokryteckými ctnostmi: byly mezi nimi zejména obě
sestry Ocellatae a Varonilla a mnohé jiné a jim v čele
seděla první Vestálka: nešťastná Kornelie, která za
krátko měla býti za živa pohřbena, a to z rozkazu Do
micianova . . . . Irena zvědavě se na ně dívala, . .
ale vidouc, že křičí a dupají nohami jako vzteklé,
vidí-li krev řinouti se po areně — hrůzou se za
chvěla

. . . .

Konečně byl první oddíl her u konce; v Kolosseu
zavládlo ticho a všickni diváci, od nejbidnějši lůzy
až do nejvyšších císařských úředníků, s napjetím oče
kávali poslední oddíl dnešních her, oddělení jim nej
milejší.
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S hořejší galerie ozval se nesměle jeden hlas; za
ním pak okamžitě zařvalo jich 180.000,a nastal strašný
řev, hlasitější lvího, jenž vrcholil ve slovech: Christiani
ad leones (: křesťané lvůml)
Zároveň pak branou naproti císařské tribuně vpu
štěna, ba spíše vstrčena byla do areny dvě mladá děv
čátka, která svázána jsouce společnou sítí, nemohla
volně ani kroku učiniti. Christiani ad leones, opakoval
lid vztekle, a Irena zdvihla se se fsvého místa a odcházela
z lože. — »Co to děláš?<< — vzkřikla Lukrecie. — ,»Co to
ráčíš činiti?<< — otázal se císařův pochlebovač, jehož

byl císař poslal s prosbou, aby tato bohyně krásy her
neopouštěla.
»Ciním to, co mně káže důstojnost mého pohlaví:
zde nepřísluší d'líti žádnému šlechetnému srdci, zejména
ne srdci ženskémula — A hrdě vracela se domů. Zatím
Mauricius se slzami v očích stopoval k svému i svých
spolubratrů polepšení každou jednotlivou podrobn-ost
smrti těchto mučednic.

_

.

Císař byl krásou dcery Fabriciovy tak zaujat, že
v mysli jeho uzrála touha, aby ji učinil budoucí paní
Říma, by totiž provdala se za jeho zamilovaného Vespa
siana, a hned také, nejsa zvyklý příliš dlouho čekatina
uskutečnění svých tužeb, jal se Mauriciovi úmysl svůj
vykládati.
Vraceje se z amfitheatru, vzal jej do svých nosítek.
(Ačkoli Kolosseum bylo hned vedle císařského paláce,
dal se přece Domicián donésti, neboť byl tak líný, že
kroku ani pěšky ani koňmo přes město neudělal. *)
Sotva že vystoupili před dlouhým sloupořadím zlatéhow
domu Neronova s trojnásobným sloupovím, zavěsil se)
Augustus v rámě mladého caesara a procházeje se
s ním, zvolal:
»Vespasiane, máš smysl pro štěstí? . . . . Vezmi si
tu dceru Fabriciovu. Neučiníš-li tak, jsi blázenla
Mauricius byl jako v ohni . . . . City jeho sice jej
k tomu nutkaly . . . . Ale čím hlasitěji mluvilo srdce,
tím hlasitěji odpovídala víra, která zpěčovala se sňatku
s pohankou.
"*)Suetonius.
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A ta zvítězila.
Odbyl Domiciana jen tak povšechně. — Tyran

vzkřiknul:
»Pro Venuši! Ty jsi jako slepý! Na žádné výstavě
Řecka ani Východu — v žádné pynakothece, ani vžád
ném museu jsem něco podobného nikdy neviděl. Já sám
. . . . kdyby nebylo vzpomínky na Julii, dceru Titovu,
a nedávné shody s Domicií . . . .<<3 ústa jeho skřivila

se posupným smíchem.
Mauricius pustil jeho ruku. —
»Jen svol — aIrena zítra bude v tomto palácil<<—
doložil císař.
»Nikoli, pane! Je-li ti syn tvůj milý, nečiň jí té
křivdy! Nepřežil bych toho . . . .!<<

A když mu v téže chvíli Nejvyšší Milost oživila
slova Janova — dodal tiše:
»Srdce mé jest jinde . . . .<<

Domician zadíval se naň jako na dítě, které po
zbylo rozumu:
>>Akde je tVé srdce?“

—

A svraštiv po chvíli obočí, dodal:
»Snad ne u Julie, dcery Agrikolovy ?e
»Nikdyle ——
odporoval

Mauricius.

Tvář Domicianova se opět vyjasnila:
»Snad tedy u nohou Sulpicie?<<
Mauricius mlčel. — Císař pokrčil rameny a polo
žertovně a polo hněvně zaklel, že nikdy neviděl prý
takového člověka, který by byl vůči takové kráse tak
nepřístupným.
A Mauricius povznesl se nad své city až k tomu
stupni, že všecky je přetvořil -— a srdce jeho bylo pa
nenské & svaté.

Po uvěznění Klementově bylo Ireně prožití těžké
chvíle. Lukrecie otázala se jí posměšně:

»Kdo ti to nastrčil tak krásného hosta ?<<
»Kdybych byla chtěla se ti stím svěřiti, byla bych
tak učinila záhy..:
»Toho nebylo třeba, milé dítě. Já tě toliko chci
upozorniti, abys podruhé byla opatrnější v přijímání
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takových pozdních návštěv, neboť tady přesvědčila jsi
se, jak tvé lehkověrnosti se nadužívá a jaké to potom
mívá následky. Víš-li pak, že onen stařec, kterého jsi
tu přechovávala, jest křesťanem, ba ještě více: on jest
vůdcem celé té sekty! <<
»Po nemůže být — to je lež!<<

»Chceš toho důkazy? . . . . Pojď se mnou před tri
bunal a tam se o tom přesvědčíš z vlastních jeho vý

povědía
»Nechci se přesvědčovati!

Nechci tomu věřiti.<<

»Jak se ti líbí; já však opakuji ti ještě jednou:
Střez se křesťanských podvodníkův

!&——
Po těch slovech

opustila Irenu s pitvorným úsměvem.
V duši lrenině povstal nevýslovný zmatek: celý
chaos různých pochybností a trpkých výčitek.
»Tedy i caesar je křesťanem? Caesar je tedy také
takovým licoměrníkem a zastírá se maskou ctnosti tak
jako oni všickni! O, nikoliv, to nemůže býti! Spíše ve
svou vlastní bytost pozbudu naděje, raději žíti nechci,
než abych ho z něčeho podobného nařkla! Ach, on sám
byl oklamán — on nevěděl zajisté, s kým má činiti —
ted?jistě bude litovati, že mne takovým nepříjemnostem

vystavila
Ukojivši se tím, nechtěla již déle zdižovati se
svými myšlenkami u této záležitosti, strachujíc se, aby
znovu trapné ony okamžiky se nev1átily. Čas od času
však ozývala se v její duši dotěrná slova: »Caesar je
křesťanemla Leč ona okamžitě je ohlušila.
Lukrecie jásajíc nad výsledky svého pronásledo
vání, uvěznivši díky svému horlivému přičinění nejen
apoštola, ale nyní i papeže, a odhalivši konečně i-jříru
Mauriciovu, plála každým dnem vzteklejší žádostí, aby
dílo její korunováno bylo nejstkvělejším výsledkem,
a čím hlouběji duše její ponořovala se v bahno zla a
neřestí, tím více černalo její tělo a vůčihledě stávalo se
ohyzdnějším.
Nemohla tedy beze zlosti přemýšleti o tom, kterak
jediný z jejích plánův — zkaženi Ireny — se jínechtěl
dařiti, ba naopak se jí nadobro hatil a s Irenou dálo
se něco docela jiného . . . . Marně snažila se dopíditi
se její společnosti, jí tolik nebezpečně. Všecka její usi
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lování tříštila se o vrozenou lásku dívčiny cti, která
podporována byla přísnými zásadami Agrikolovými a
péčí jeho ženy. Proto také všemocné snažila se oddáliti
ji od Virginie, (kterou také jala se teď špehovati, pode
zřívajíc ji z křesťanství), a když ani toho nedosáhla,
a když stále vzrůstající odpor Irenin vůči ní jasně jí
ukazoval, že již žádného vlivu na ni míti nebude. po
pustila uzdu své nenávisti a rozhodla se, že zničí tento
nástroj, který nemohla ve svých rukou předělati
na nástroj záhuby víry Kristovy._
Leč židovce nebylo dosti na pomstě, která nevedla
jí přímo k dosažení jejich hlavních úmyslův; otálela
ještě, vyčkávajíc příhodné chvíle, kdy by pomsta ta mohla
jí býti nejprospěšnější a nejsladší.
Irena se své strany horlivě pracovala u svého
otce, aby připravila Lukrecii o její vliv na něho. List
za listem pln byl žalob a stížností do Lukrécie, až ko
nečně soudíc,—že měl již dosti času, aby ze svého po

blouznění vystřízlivěl, pozvala ho do Říma, jsouc té
naděje, že pohled na dceru a vliv Agrikolův, který se
již byl dosti přesvědčil o ošemetnosti Lukreciině, všecko
uspíší a přinutí ho, aby ji okamžitě od sebe odpudil.
— Naprotitomu Lukrécie, soudíc. že jeho přítomnost
žádoucna je ke korunováni jejich úspěchův, tajným do
pisem taktéž jej do Římapozvala.
A tak se stalo, že
po nějakém čase Fabricius všecek štěstím záře zastavil
před. svojí Villou.

Když otec a dcera po tak dlouhém rozloučení,
v jejich žití prvém, lačná svoje srdce sytili vzájemnou
rozmluvou. bylo jim tak blaze, jako málo kdy v životě.
„AleIreně hned mraky zastřely blahé ty chvíle, nebot
mezi ně vloudila se již Lukrécie

se Všemi svými pů—

vaby, které nikterak za dobu tu nebyly zestaraly. Vy
šnořena jako nikdy před tím. nalíčená a napuštěná
drahými voňavkami, štědrá úsměvy a vtipy vstoupila
mezi ně Judita s hrdým vědomím své moci a vlivu
více než kdykoli jindy. Zbýti se Ireny. & to co nej
rychleji, aby nepřátelům jejím nez-bylo času nabýti
vrchu nad slabomyslností Fabriciovou, a potom jim
úplně vládnouti, podati mu ruku a jako jedna z nejzá
možnějších obyvatelů celého světa kořistiti z takového
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postavení a zničiti piklemi svými křesťanství a Řím —
to byly její úmysly . . . .
V důvěrné rozmluvě chvíle rychle plynou. Přiblí
žila se doba večeře, — stůl pokryt byl nejvybraněj
šími pokrmy. Lukrecie starajíc se, aby co nejlépe přijat
a uctěn byl tak vzácný host, sama otáčí se kolem ná
pojův a prohlíží si zejména dlouho pohár Irenin. Není
na tom také nic divného, jet to krásná řezbářská práce.
V tom za veselého jásotu přiběhla Irena s dětinskou
radostí a za ní pospíchá šedivý prokonsul . . . . a
usedá.
»Kam to sedáš, Fabricie? To není tvé místo!!!<<_
volá Lukrecie všecka ustrašena; — »vstaň, nepij to!
Tot pohár Irenin !<<
»A co na tom? Tím lépe pro mnel<< — A okusil

vína v poháru. — »Zřídka kdy pil jsem takového vína!
Je znáti na jeho chuti, že je připravovala přízeň
vašich srdcí; proto nemohu také jinak, než vyprázdniti
tuto číši na tvoje zdraví, šlechetná Lukrecie !<<— A vy
prázdnil číši až do dna.
Velice opatrnějednala Judita, líčíc sobě tváře toho
dne, jinak každý byl by zpozoroval v této chvíli smrtel
nou jich bledost.
Vztekem všecka jenom kypěla vidouc, kterak

pomstou svojí se chybila, a všecka zmatená aneštastná
očekávala neustále, brzo-li se ukáží účinky jejího ne
obratněho zločinu, & rty se jí chvěly tak, že stěží jen
tu a tam mohla pronésti několik slov.
Irena, netušíc ani toho nejmenšího, nenuceně těšila
se z přítomnosti otcovy, který byl neobyčejně vesel
& stával se čím dále veselejším a živějším. — »Ktefn
příjemně mně to dnes mezi vámi chutná! Pryč se všemi
obřadnostmi! Já sedím na místě mé dcery, Lukrecie
zase sedí na mém místě a Irena tak mile 'se na nás
usmívá . . .. Věčně, věčně chtěl bych takto žítil<<_
— A *očise mu zajiskřily a obličej se rozohnil a Lukrecie
tušíc, že blíží se katastrofa, zdvihla se se svého místa
a vymlouvajíc se na“ ukončenou večeři -—ulehla.
Irena všecka jsouc blažena, že opět chvíli bude
s otcem samotná, chtěla několik těch okamžiků využitko
vati. Doprovodivši jej do zahrady, s celou ohnivou vý
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mluvností svého mládí jala se ho prositi, aby sprostil
jí té dotěrné opatrovnice . . . . Ale narazila na odpor!
Fabricius užil všech možných inemožných důvodů, vy
počítal jí všecky příčiny, které měly jí dokázati, že tak
učiniti nemůže, až konečně vyčerpav již všecky zásoby
své obrany, zvolal:
»Nikoli, drahé dítě! Nenut mne k tomu, co by
oloup'ilo moje šediny o poslední radost! Ty neznáš
dosud Lukrécie, ale můžeš ji dobře poznati z její žárli
vosti, která plyne z její oddanosti ke mně a z blahé
vzpomínky na tvoji matku. Miluješ-li mne, nezapudíš
jí od sebe

. . . .!<<

»Otče. nežádej na mně takové obětila
»Ireno, miluješ-li mne . . . .! !<<— Zachvěl se aústa
se mu zpěnila

. . . . >>Pomoc<<. . . . zvolal

chraplavě

a

skácel se na zemi.
Irena vzkřikla . . . . Celý dům se sběhl — Lukrécie
zoufale lomila rukama . . . . přispěchavší lékař po dlou
hém ohledávání doznal, že nastal tu nával krve k mozku,
že ranila jej mrtvice. Židovka dobře se znala ve vý
běru jedu.

Koho někdy v životě stihlo nějaké neštěstí, dobře
posoudí, jaké asi byly pro Irenu první dny po ztrátě otce.
V domě panuje neustálý ruch &šum, ale jí je tady
smutno jako v hrobě. Libitinarií (lidé podobného druhu,
jací zaměstnáni jsou v našich pohřebních ústavech)
balsamují tělo nebožtíkovo a oděné v úřadní prae
torskou togu vystavují na osm dní do atria na katafalk,
před kterým voní kadidlo. U hlavního vchodu zasazen
je smuteční cypřiš, který hlásá mimojdoucím, že v domě
tom leží mrtvola.
Přicházejí známí a zvědaví a Irena s očima široce
rozevřenýma prohlíží si'všecky, marně však namáhá se
vyčisti z jejich obličejů byt-i jen nepatrnou známku
opravdového soucitu. Ta, která by jí byla v jejím hoři
ulevila, Virginie, která by s ní opravdově byla cítila,
sotva vyvázla z nebezpečné nemoci, nabývajíc ponenáhlu
předešlého zdraví. Nebylo tu ani Mauricia, ani Domicilly.
Jen Agrikola přišel; ale rytířská jeho hruď, byt i na
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lítost byla bohata, přece byla skoupá na slova, a ne—
mohla ženě přinésti té pravé“ útěchy. Němé stisknutí
ruky mělo nahraditi všecko; a bylo také dlouhé a
upřímné a i srdce bylo plno pravého soucitu.
>>Iren0<<_—pravil

K ní

za soumraku

několik dní

po té, když byli již vyřídili \'šecky záležitosti, týkající
se pohřbu a testamentu; — »vystěhuj se z toho domu,
vypověz okamžitě Lukrecii apřestěhuj se k nám. U nás
budeš jako naše.<<
»Nemohu!<<—odvětila, ačkoliv očijejí prozrazovaly

něco docela jiného. — »Můj osud na vždy je spoután
s tou ženou. Což nevíš, že otec umíraje zapřísáhal mne,
abych ji od sebe nevzdalovala ?<<
»Ale, Ireno! Kdyby byl znal všecky okolnosti. . . .<<
»Nikoli, Julie, za nic na světě toho neučiním!
Raději zemru, než bych se protivila poslední vůlisvého
otce.<<— Po těch slovech

hlasitě zalkala

a spěšně se

vzdálila, aby bolest její nevybuchla před svědkem. —
V černém, smutečním oděvu, s dlouhými vlasy, rozpu
štěnými na znamení smutku, lomíc rukama . . . . krá
čela jako zosobnění žalu, jako socha jednoho ze zka
menělých dětí Niobiných.
Cestou zdvihla lyru, nejdůvěrnější v těch dobách
tlumočníci svých citů . . .

»Pojď má milá!<<— pravila tiše, kdyz sladší nálada
vkrádala se jí do srdce; ——»dáš 11 mně, čeho nedají
mně lidě?<<——
A lyra rozezvučela se smutným akordem

a slzy znovu se řinuly a před duší její stanul zároveň
obraz příštího jejího života — obraz černý, smutný,
prázdný. Viděla se býti bez ochrany, bez pomoci —
nebot kdo nahradí jí otce? — Život její plynouti ;;;ěl
beze všech sladkostí — nebot ani caesar již o m nedba
ani potěšiti ji nepřišel. — Dny její ubíhati měly bezna
dějně, — neboť na vždy připoutánu se vidí k té, která
jí život otravuje . . . . Obraz ten novým zoufalstvím
ji naplnil: »Sirotkem jsem!<<— A ruka její znOVuroze
zvučela struny lyry tak divoce, že tyto popraskaly.
»Trpím!<< — vzkřikla v největším bolu.

Opustivši Villu, seběhla v největším kvapu do
údolí, až ku břehu Tiberu. Tam se zastavila . . . . na

hlédla do hlubin . . .. pocítila neukrotitelnou žádost

274

po studených těch vlnách a . . . . neoddechnuvši si ani
. vrhla se v jich objetí, jsouc ráda, že umírá!
V prvních okamžicích “šílená rozkoš uvítala ji
uprostřed vln. Když pak chlad a šum vln vrátily'jí
duchapřítomnost a v ní znovu probudil se pud sebeza
chování a s ním všecky hrůzy strašlivé této smrti: po
čala sebou zmítati; nohy vírem podrývané nemohly se
dopíditi dna — šílenými pohyby rukou hleděla se
udržeti na povrchu, leč sklesla vždycky V chladnou

hlubinu. Teď ukázaly se jí všecky hrůzy strašného
toho umírání: chtěla křičeti, ale hlas její zanikl v šu
mění rozčeřených vln; — chtěla čerstvého vzduchu se
nalokati, ale místo něho hrnula se jí do úst voda .
Cítila již, že se dusí . . .. krev hnala sejí k mozku . . . .
pozbývala vědomí
klesala do mdlob . . . . »O, kdyby
tu byla aspoň větvička, jíž bych se zachytila! Takto
musím zahynouti . . . .! Zahynu-li pak celá/? Co mně
tam očekává?<<

V tom ucítila, že ji někdo zachytil a táhne ji vzhůru.
To snad strážný její duch přišel vyrvati duši její
vlnám a odnésti ji do Elysia? — Nedovedla si odpo
vědíti, nebotchlad smrti ji' ovanul a zastřel jí brány
věčnosti . . . . Přestala číti.

Snad to není věčnost; vždyt není v ní ani bolu,
ani radosti, ani duchů — ani Božstva . . . . jen ticho
a temno.
Po nějakém čase začíná se jí blýskati jakési svě
télko . . . . jakési zvuky dávají se jí slyšeti . . . . do

srdce vrací se život, oko se otvírá a vidí nad sebou
schýlenou jakousi postavu.
»Je to můj strážný duch, nebo snad Mauricius %
»Bohu díky! Žijel<<
»Kdo žije?<<

»Milosrdný Bože!<< — vzkřikl najednou

caesar

tak změněným hlasem; že ho Irena nepoznala: _“
»Tot ona./?

. . . .<<

Položil ji na měkkou trávu, pod hlavu podložil jí
hebounký mech — a chvěje se po všem těle, klekl
si k ní.
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Nebot když měsíc matným svým světlem polil
drahé rysy Ireniny . . . . když caesar poznal, Ico/w za
chránil . . . . vzrušení to zachvělo jím tak, že nemohl
se déle na nohou udržeti.
Ani třtina na Tiberu rostoucí nebyla tak silně
zmítána tramontanau *), jako jím až do dna zmítalo toto
vzrušení.
»Nejsi snad vysílena?<<
»Já? Proč? . . . . Mně je dobře — mrazí mě jenom
v celém těle . . . . Odkud to?<<— Tu za pomoci cae

sarovy zvolna vstala, protřela si zrak, pohlédla na
tiché a pusté údolí, kolem sebe upřela své zraky na
žlutou vodu Tiberu a konečně na sebe samu a promo
čený oděv Mauriciův, a teprve teď poznala, co se s ní
dálo. V tom okamžiku zalily sejejí oči slzami vděčnosti:
»Ty jsi mne zachránil<< — zašeptala, podávajíc obě
ruce caesarovi.
»Nikoliv já, Ireno! — Bůh to byl, který pomocí
mých rukou tebe vysvobodil. Chvála budiž Jemu ne
skončená, že dovolil mně, abych tak drahý život mohl
zachrániti!

— Ale kterak jsi sem přišla? . . . . sama ——

bez služebnictva . . . . Kterak octla jsi se v takovém
nebezpečenství? . . . .<<A třel její ledovité ruce.
»Kterak jsem sem přišla? Což nevíš, že mně umřel
otec?<<

»Tobě, Ireno?<< — Hluboké vzdechnutí zatajilo
mu řeč, jíž chtěl uleviti bolesti Irenině; — žalostíce,
utichli oba — a v mlčení tom si porozuměli. Teprve po
hodné chvíli pravil Mauricius soucitně: — »Poslední
Fabricius! Jaké byly jeho poslední okamžiky?<<
»Přijel včera večer na moje pozvání do Říma;
večer však ranila jej mrtvice — zemřel náhle. ——
“fie
kterak to, že ty o tom nevíš?<<
'
»Nevím o tom ani slova. Před několika dny poslal
mne otec do Tuskula a právě teď vracím se domů . . ..
Jedu koňmo. Můj kůň přispíšil si několik honů. Hled',
Ireno, jaké je v tom řízení Boží! Obyčejně vracím se
Tiburskou branou, ale dnes schválně obejel jsem
celé město, nebot chtěl jsem se zastaviti u svých
') Severní vítr v Italii.

276

známých při Flaminiově cestě, když v tom spatřil jsem,
že tu někdo tone . . . .a
»Poznal jsi mne?<<

»Teprve teď na břehu. Můžeš si představiti můj
úžas a strach.<<

»Ty tedy nasadil jsi svůj život pro neznámého?<<
»Co je na tom divného? Ale řekni mně, prosím,
není-li zapotřebí zavolati služebnictvo? Jsi samá voda
a do tvého domu je daleko . . . . Nechceš si snad sed—
nouti na mého koně a vrátiti se tak do villy?<<
»O, nikoliv, Mauricie! Půjdu pěšky, cítím se již
dosti silnou.<<

„_

Opřela se o jeho ruku a kráčeli zvolna spolu.
»Ach! Proč vlastně vracím se zase domů? Co mne
tam očekává jiného, než-li mrtvola otcova a smrt?<<—
Zachvěla se všecka tou vzpomínkou a výraz zoufalství
znovu zesinavěl jí líce.
»Mauricie! Máš-li nade mnou slitování, nauč mne
aspoň trochu vážiti si toho života, který jsi mně na—
vrátil; — jinak jsi katem mým a nikoliv dobrodincem,
a já jsem odhodlána znovu se vrátiti aopětně vrhnouti
se do Tiberul<<

Mladý křesťan podivením až oněměl.
— »Ty ?
.Ty, Ireno? . . . . Ty, taková šlechetná a odhod
laná, ty bys chtěla žití své poskvrniti . . . .?a
»O, nepohrdej mnou, pro všecky bohy! Ty nevíš,
co je to býti nešťastnou tak, jako já jsem! Odnikud po
moci, odnikud útěchy, — černo zevně, černo uvnitř,
— v duši nepokoj, v životě siroba — vtom životě,
který snad má tu jedinou cenu pro mne, že jsi mně ho
navrátil

ty . . . .!<<

Tento výkřik bolesti skoro mimovolně vydral se
ze srdce Irenina. Postřehnuvši, že příliš mnoho pově
děla, umlkla všecka zmatena; — ale Mauriciovi toto vy
znání otevřelo oči . . . . Pravda zasvitla mu spolu -se
slzami milované; bylyt neklamným důkazem toho, že
ona city jeho opětuje.
Kdyby blesk z čista jasna byl udeřil v jeho srdce,
nebyl by ho tak mocně vz'rušil, jako toto doznání.
Zkameněl.
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Nohy měl jako
kroku.

přikovány; nemohl učiniti ani
'
Zároveň Irena, které vysílení a břímě mokrého
oděvu stěžovalo chůzi, polozemdlená klesla na mramo
rový stupeň jednoho náhrobku, které bělaly se podél
cesty Flaminiovy.
Chtěje ji zadržeti, opřel se Mauricius o náhrobní
sloup, který zdobil beznadějný pohanský nápis:
»Nebyl jsem — nejsem —-m'a se mne net/me.<<

Pozdvihl k nebesům své zraky a jal se modliti
nad Irenou, jako genius zmrtvýchvstání modlí se nad
sochou smrti.
Cosi andělského přelétlo mu přes čelo.
»Ireno!<<— pravil s pohledem jasným jako křišťál:
— »Bůh vidí, že tě miluji, ale takovou láskou, které ty
dnes ještě porozuměti nemůžeš. Doufám, že přijde čas,

kdy mi podobnou láskou splatíš, a tenkráte láska ta
nás spojí a my budeme svoji až na věky.<<
»Na věky ?“ -—-opakovala skoro mechanicky Irena,
všecka štastná, přece však smutná. — »Proč ne ted',
Mauricie

?<<

»Teď dělí nás ještě hluboká propast.“
»Myslí snad tím caesar své postavení ?<<— otázala
se Římanka, ve které hrdost nedřímala ani za takovéhoto
vzrušení.
»Ach, kdo by na to myslil! Myslím tím propast
různých našich názorů; ale i přes tu možno lávku po
ložiti.<<

»Kterou to?“
»Moji smrt!<<

Ireně až mráz šel po celém těle.

ale klesla znovu.

Chtěla VStátjý—f—

')

»Nerozumím ti. caesare! O jaké lásce, o jaké smrti
chceš mluviti?<<

»O lásce dvou duší, ze které zde dává se nám
znáti jenom jakási její záře, ale tam — za hrobem —
rozbleskne se nám v celém jase. Hrob ten je snad již
pro mne nedalekými. . . . neboť . . . . drahá Ireno . . . .
musím ti vyznati pravdu, když dnes všecko zatajování
mezi námi bylo by zločinem: já jsem křesťan, &proto
každou chvílí připraven jsem na smrt.“
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Promluviv slova tato, s tlukoucím srdcem podíval
se na ni, aby se přesvědčil, jaký dojem to na ni učinilo,
ale nepostřehl ničeho, — nebot Irena zakryla si obličej
rukama a mlčela dlouho . . . . tak dlouho, že jej to až
zarazilo. Když konečně očí svých odkryla, byla v nich

bolest a strach a spolu jakási krása k nevypsání.
»Mauricie, mám-li pozbytí naděje v tebe i v sebe,
či též uvěřiti mám, že zločiny křesťanům připisované
jsou lží? Jedno i druhé zdá se mně nemožným.<<
Obličejem Mauriciovým zahrál opět tentýž nad
zemský úsměv, který jej byl před chvílí ozářil.
»A proč zdá se ti nemožným i to druhé, Ireno? . . . .
Proč měla bys n'epoznati, nemilovati té víry, kterou již
tušíš? Však když jsme tenkráte před zajetím Klemento
vým mluvili spolu o pravdě a o Bohu, shodně bila
naše srdce! A já ti tenkráte představil sotva stou čá

stečku toho Krásna, které plyne z křesťanství....
Bože! — Ty, Ireno, & s tebou i všickni esthetikové, za

milovaní do plastického krásna, vy ani nevíte, kolik
jest ho v té vyšší kráse . . . . v kráse duševní . . . . ve

velcbném krásnu křesťanství, ze kterého všecko ostatní
krásno jako ze svého zdroje vyvěrá! Neznáte, jaká
tresť oživuje formu ve světě, jaké nadšení ovívá lid
stvo! . . .. Ach, já .n'ejsem hoden, abych ti o tom
mluvil! — Ale, kdybys se otázala těch dívek, které
umíraly v amfitheatru, — kdybys teď sestoupila do vě
zení a ptala se těch okovy spoutaných, o jakých divech
by ti vyprávěli! . . . . Ireno! Však životem duše tvé je
láska, a čím jiným je náboženství naše, ne-li nábožen
stvžm lásky? . . .. Láska odpovídá nám na vše'cky
"otázky naše, láska rozluští nám každou záhadu života
duševního i přírodního — a zosobněnou láskou — Bůh
náš jest! On žije věčně, protože věčně miluje, a protože
miluje — tvoří; a tvory Jeho jsme my, Ireno: — celý
svět stvořen jest pro nás ——a my všickni zase pro
Něho, — duše naše je nesmrtelná, neboť co stvořeno je
k milování, to umříti nemůže. O, čím jsou všeliké city,

pojící na zemi člověka s člověkem, byt byly sebe vrouc
nější, byt byly sebe krásnější, proti tepotu toho obrov
ského srdce, které veškeren svět i nás objímá? . . . .
Čím jsou jiným, ne-li slabým paprskem, sálaným tím
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zdrojem všeho světia a tepla? . . . . Věř mně . . . . Jeho

milujme
. . a teprve tehdy, až svoji lásku rozšíříme
i na Něho, a ušlechtíme a posílíme lásku svoji mocí
Jeho" lásky, teprve tenkráte budeme se na vzájem milo
vati láskou věčně mladou v Jeho přítomnosti! — On
první nás miloval i syna Svého Krista za nás obětoval.
a všecku Svoji krev v Jeho osobě prolil za nás pro
naše spasení . . . . Může—lico býti krásnější-trestí zá
kona nad krev Boží? . . . .<<
»Nepochopuji . . . .<<— zašeptala

Irena

udívena,

ale všecka unešena.
»Dnes nepochopuješ, — zítra sama jiným vykládati
to budešl<< — zvolal Mauricius všecken rozohněn. —
vlv
.tv v'
»Přesvědcis se, že víra, jejiz ZlVOLl
hostií je neposkvrněný

Beránek, prodloužením Jehož oběti je smrt tolika mu
čedníkův, kteří sladce a tiše jako On se slovy odpuštění
na rtech umírali, přesvědčíš se, že víra taková nemůže
zploditi zločin, nýbrž jediné svatou a neposkvrněnou
ctnost, ——
budeš ctíti lidi, jimž Bůh sám je vzorem, po

koříš se Mu, uvěříš v Něho, Jenž jest všudypřítomný.
0, "což ani teď nepozoruješ

Ho mezi námi? . . . .<<

Ustal ve svém zanícení, a Irena slovy jeho hlu
boce vzrušená. ohlédla se kolem sebe, jakoby se chtěla
přesvědčiti, před kým a kde má kleknouti, až pak po
zdvihla zraků svých k němu, a tu zdálo se jí, že z něho
jako z živé archy vyzařuje ten duch, který ji v této
chvíli tak hluboce dal cítiti svoji jsoucnost.
V tom ozval se zdaleka dobře jim známý hlas,
který ustrašeně volal jméno Ireny.
»Tot Kato!<<— zvolal Mauricius; — »jak je viděti,
hledá svoji paní . . . . Hleď, přichází tam odtud a dyřa,
komorníci s ním; ale nevidí nás dosud; — musíme—ho

zavolati. aby tě doprovodil domů, Ireno, nebot já ne
mohu a nesmím se již déle zde zdržovati.

Vezu z Tu—

skula důležité listiny od tamějších křestanův a musím
se v určitou hodinu dostaviti s nimi k tomu, komu mají
býti doručeny.<<

»A kdy se opět uvidíme?<<— otázala se Irena s ne
tajeným již žalem.
\
»Rozhodně ještě před Fabriciovým pohřbem . . . .
budu-li totiž živ? — Chci totiž podívati se také na jeho
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mrtvolu; —-pro případ pak, že by mne nebylo snad mezi
živými

. . . .<<

»Nač to myslíš?

. . . .<<

»Kdo, prosím, je _jist svým životem, byť i jen na
hodinu? . . . . Leč i pro ten případ se přece s tebou
neloučím, Ireno! . . . . Já věřím, že tam anebo tady,

na nebi nebo na zemi, jednou spolu budeme milovati
tu Jedinou Lásku, — já věřím, že budeš křestankouk
»Ale to musíš žití, chceš—li, abych

se křestankou—

stala; — nebot kdo seznámil by mne s tvojí vírou,
kdyby tebe tu nebylo ?<<
»Týž Kato, který sem k nám jde!<<
Věrný stařec,—který byl již zatím paní svoji spo

zoroval, pádil k ní, jak jen stáří jeho mu dovolovalo.
Mauricius s Irenou spěšné se mlčky spolu rozloučili; a
když Irena ohlédla se za-odcházejícím Mauriciem, vi
děla, kterak v jisté vzdálenosti se zastavil, obrátil se
k ní a znamením svatého kříže ji žehnal. Podléhajíc
okamžitému pudu vlastního srdce, přeplněnému city
a tesklivostí, běžela za ním ještě několik krokův.
»Mauricie, proč jsi pravil, že smrt tvoje nás spojí?<<
»Zemru-li, vzpomeň si, že každá kapka mé krve
pro víru prolitá volati bude k Bohu o smilování a lásku
pro tebe!<<

Rozešli se opětně. Caesar vsednuv na svého koně,
letěl jako vítr, až jiskry sršely zpod kopyt krásného
numidijského koně. V krásné svojí zbroji vypadal Mau
ricius jako pravzor onoho typu rytíře, kteréhož později
malířský štětec posvětil v mladičké postavě sv. Jiří.
A Irena vracejíc se domů podepřená o rámě Katonovo,
byla tak pohroužena v hlubiny svého srdce, že sotva
dovedla starostlivému Sluhovi odpovědíti, proč voda
kape z jejího oděvu.

%$

Hlava XVIII.
Agrikola a Tacitus.
Stálé vzrušení a boje, kterým zdraví Virginiino,
od přírody již velice útlé, až dosud skoro zázračně od
píralo, konečně ji přece jen zlomily.
Sotvaže po onom dlouhém zemdlení znovu se byla
zotavila, upadla, dověděvši se o zajetí papežově, v hla
vničku a zápasila několik neděl se smrtí.
Rita s opravdovým sebeobětováním ve dne i v noci
u ní bděla, Domicilla i Irena byly jí nápomocny; i Agri
kola, strachuje se o život své ženy, poznal teprve, jak
velice byla mu drahou. Nejslavnější lékaře k ní povolal.
Těše se _stále výtečnému zdraví, měl zvláštní'odpor
proti všelikým lékům. Zdědil proti všem lékařům před
sudek Plinia mladšího, který pravil, že mezi všemi
smrtelníky »jediný lékař má právo beztrestně lidi za?
bíjeti.<< Teď však Agrikola upustil úplně od tohotó a
podobných předsudkův a povolal k Virginii nejen So
rana. nejslavnějšího lékaře v těch dobách, který užíval
met/zody Asklepiadovy. ale i všecky repraesentanty všech
tehdy známých směrů v lékařství. Byli to dogmatisté,
kteří sledovali hlavně tradici Hipokratovu, opírajíce se
ponejvíceo ethiologii, t. j. pozorujíce vnitřní příčiny
nemoci, hlavně příčiny duševní ; dále byli to pneumatísté,
pozorující dech a puls, a konečně empirísté, kteří svá
pozorování zakládali na analysi vnějších příznakův.
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Všickni byli převahou Řeky, — nebot římští lékaři
nevyrovnali se nikterak lékařům řeckým. Agrikola Řeků
nenáviděl: teď však všecky jeho předsudky zapuzeny
byly strašnou skutečností — Virginii hrozícím nebezpe
čím. On. který vyznamenával se obyčejně chladností
ve všem,"—)ztratil teď všecku rovnováhu. Ve dne nejedl,
v noci nespal —celé hodiny chodil po atriu a ambitech,
anebo ztrnule díval se na nemocnou ženu, jíž horečka
tak zmítala, že o sobě ani nevěděla. Celé koncilium lé—
kařské dal svolati, slibuje mu všecky své poklady,
jestliže mu Virginii zachovají. A ačkoliv mu Plinius radil,
aby se raději držel jediného systemu, nežli aby všecky
míchal dohromady, jelikož při společných poradách nikdy
ani jeden medik neshoduje se s druhým, aby se ne
zdálo, že snad užívá jeho methody**) — přece mu od
pověděl:
»Necht všickni radou svojí přispějí, aby mně ji
zachovali!<<

A nedosti bylo mu na Nikonovi, otci Gallenově,
který až z Asie byl sem pozván, a na Marinovi (který
byl první, jenž anatomické studium v umění lékařském
značně byl zdokonalil), ba ani na Areteovi, z Kapadocie
povolaném —on povolal k ní iFlavii Hedonu.***) která
se znala specielně v nemocech ženských a dětských.
Nikon a Areteus, předchůdci Gallenovi, stejně veli
kou váhu kladli na sny nemocné, jakožto psychické
zjevy, které diagnose velice jsou ku prospěchu. Horečný
spánek Virginiin přerýván byl jekem a sténáním . . . .
zmítala sebou, stále se něčeho děsíc, a chtěla stále utí
kati, chtíc uniknouti jakémus domnělému nebezpečen
ství. — A když na chvíli horečka ji opustila, byla tak
vysílena, že ani slova promluviti nemohla.
»To budou

příčiny

morální

. . . .<<— tiše k sobě

mluvili lékaři, přitakujíce hlavami.
»Zachraňte mi jila — opakoval Agrikola hluše,
jehož slova ta bodala jako meč, nebot mu připomínala
onen výbuch, když po rozbití penatů vinu tu svaloval
*) Tac.: Vita Agrikola.
**, Plinius.
***)Gruber.
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na ženu, — onu hrozbu, kterou nad ní pronesl, o které
se domníval, že jí podkopala zdraví.
Poslal tedy »piacula<<(: smírně dary) do svatyně
Jovišovy a jiné hojné oběti do všech svatyní řím
ských. —Ačkoliv štědrota jeho nikdy nestala se marno
tratností, přece teď neznal v darech míry, neboť za
zdraví tohoto jediného pokladu byl by dal všecko své
jmění.
Konečně nemoc dostoupila vrcholu: Virginie byla'
nadobro vysílena. Upadla v tak tvrdý spánek, že po
dva dny nebylo ji možno probuditi. Soranos starostlivě
počítal puls řka, že Virginie po této krisi buď vstane
zdráva, anebo usne na věky.
Třetího dne konečně otevřela oči a její milý obličej
znovu slabě vyjasněn úsměvem, kterého již tak dlouho
nebylo na něm pozorovati; ale byl to úsměv nějak po
divně milý. Rozhlížejíc se kolem sebe, zahlédlavnohou
svého lože klečícího konsula, který zdál se jí býti všecek
proměněn — a v jeho oku to, čeho tam dosud nikdy
neviděla: — slzy.
»Opět jsi mi navrácena<< - proml'uvil Agrikola, a
slova tato šla mu z hloubi srdce.
Virginie neměla ještě dosti síly, aby mu odpově
děla, stiskla mu toliko lehce ruku; druhou vztáhla
k Ritě, která stála vedle.
Kdo by si byl konsula všimnul pozorněji, byl by
na jeho obličeji postřehl netoliko stopy morálního
utrpení, jichž příčinou byl strach o ženu, ale i stopy
fysického bolu, který od nějakého času zápasil s tím
železným organismem apozvolna jej podkopával. A při
činou toho byla ona smuteční hostina u Domiciana. „ý
Tajil to sám před sebou a nechtěl se nemoci'té
poddati. Teď však, když viděl, že mu Virginie bude za
chována, cítil sám na sobě, že i jemu najednou zdraví
se vrací.
V téže chvíli nemocná vztáhla obě ruce, hledíc
trochu nazdvihnouti hlavu, a jasnější paprsek rozlil se
jí obličejem, nebot, hle, nad skloněnou na ní Ritou
slllédla druhou drobnější hlavinku, hlavinku to andílka
se zářivou aureolou zlatých vlasů, a s živou, mateřskou

radostí zašeptala:
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»Juliela
Dítě vrhlo se matce v objetí, až všickni se tím
pohledem vzrušili. Virginie obracejíc na muže zraky
své plné vděčnosti, pravila již co možná pcvnějším
hlasem:
»Teď se jistě pozdravím; děkuji ti, Julie, za ten
balsam.<<

Později vyprávěli jí přítomní, jak vnejkritičtějších
dnech její nemoci přivedl jí její otec dítě, a jak Vir
ginie, ačkoliv Julie nepoznala, jsouc všecka bez sebe,
přece se sní potěšila; vyprávěli jí, kterak svýma skle
něnýma očima dívala se na tu zlatorůžovou hlavinku,
až ji konečně nazvala narcisovým květem a růží. A od
těch dob prý již Sabinillu po dobu své horečky jinak
nepojmenovala . . . . Pohled na dítě působil prý na ni
tak, že i v té nejstrašnější horečce obracela se za ní
jako za kapkou vody a nesrozumitelně prý šeptala:
»Mů] kvítku

. . . .!<<

A když se dítě nad ní schýlilo, nemocná utišila
prý se vždycky a usmívala se.
Staří její rodiče taktéž z Baiae přijeli, aby dítě
své ošetřovali. Teď vítali se všickni a upřímná radost
ovládala celou rodinu.
»Sestr0<<— otázala se jednou Virginie Rity, když
byly samotny _ »prosím tě, pověz mi, zda-li jsem
nikoho v té horečce nevyzradila? Pověz mi, zdaž snad
neprozradila jsem naší víry ?<<
»Nikoliv, nejmilejší paní, anděl střehl tvých úst.<<
»Neklameš mne? _Nepronesla jsem snad v přítom

nosti Agrikolově nějaké jméno....

které by mu mohlo

otevříti oči, které by snad mohlo církvi uškoditi . . . .?<<

»Klementa, Jana i křesťanů často jsi vzpomínala,
ale tehdy zde konsula nikdy nebylo.<<

Virginie oddechnuvši si z hluboka, ukryla hlavu
svou do podušek . . . . Hned však ji opět pozdvihla:
»Ríto moje! ——Co se děje v církvi?
živ? . . . . Kdo byl umučen . . . .?<<

. . . . Kdo je
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»Až později, drahá paní, povíme si o tom; musíš
se nejprve zotaviti. Nechceš se snad napiti . . . .?<<_

A podávala jí občerstvující nápoj.
hle Virginie jej jemně odstrčila.
»Chceš—li,abych se zotavila, musíš mne nejprve
zprostiti tohoto trapného nepokoje . . . . Kdo ví, kdy
budeme opět samotny? . . . . Pověz mně, co se stalo
se svatým

Otcem ?<<

»Klement jest odsouzen »ad metalla<<(: k pracím
v dolech) a již také vyvezen jest na Chersones, aby
tam v dolech robotoval.<<
»Bože můj!! . . . . A což Jan . . . .?<<
>>Paníl<<— zvolala Rita spínajíc ruce; ——
»kterak

tito mám několika slovy povědíti, abych tě dlouho ne
napínala? . . . . Kterak ti to mám klidně vypovědíti,
abych tě nerozčílila? Jan již téměř celý Patmos obrátil
slovem svým a zázraky! Vyplnila se tedy předtucha
Mauriciova: on tušil pravdu, když tolik se těšil z pří
chodu Janova do Říma, řka, že více spoléhá na moc
Boží, než aby obával se jeho smrtia
»Blahoslaven buď Bůh ve Svatých svojích!<< —
zvolala Virginie. — »A zda-li pak tady v Římě trvá pro
následování dosud v téže síle ?<<
»Nic se nám neulehčilo. Nedávno Acilius Glabrio
vyzván byl císařem, aby se v amfitheatru se lvem
potýkal. Všickni říkají, že zášt a podezřívání zkřest'an
ství (ačkoliv nikdo ho neudal) bylo toho příčinou, a
Domician chtěl prý ho tak vystaviti jisté smrti. Alo
Glabrio svojírekovností a zručností lva přemohl, načež
císař, jsa rozhořčen tímto nezdarem, vypověděl jej
do vyhnanství, kam za ním zajisté co nejdříve piššle
ortel smrti.<<

»Uchovej Bůh! . . . . Ale kdo bude teď zástupcem
římského biskupa?<<

»Sám Klement ustanovil Evarista svým zástupcem.
Leč i ten je již uvězněn . . .. Také Gaudentius, stavitel
Kolossea, vydal svědectví Kristu a padl.<<
Virginie zasténala.
..
»Leč.i mnohé se sběhlo, z čeho jest se církvi sv.
radovati, neboť i uprostřed pronásledování stále se
vzmáhá. Vyprávělat mně včera Grafté, jáhenka, kterak
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Domicilla svatým křížem vrátila zrak slepému Herodovi,
jehož sestrou jest Theodora, čímž prý Servilius a Sulpi—
cius tak jsou vzrušení, že chtějí přijati naši víru. Vedle
toho prý Domicilla vyléčila již icelou řadu jiných chorob,
získávajíc tak Kristu stále nových duší, tak že dům její
stal se opravdovým kostelem.<<
»O, Rito; Domicilla je živým lékem duševních ne
mocí! — Ale ani jediného slova mi otom neřekla, když tu
byla u mne . . . . A Irena? . . . . Proč jí tu dnes nevidím?<<
»Očekává příjezd svého otce z Asie.<<
»A což Flavius Klement?<<

»Náš šlechetný Flavius Klement přišel díky všem
nástrahám a pomluvám Aurelianovým o všecku přízeň
u dvora. Jediný caesar se ještě drží.<<
»Však i ten brzy půjde! Zda-li pak se dosud tak
vydává v nebezpečenství?<<
»Není teď zrovna v Římě, jinak by již byl jistě
zpraven různými donášeči o tom, co o něm koluje po
celém Římě. Ba někteří nyní již veřejně rozhlašují, že
caesar je křesťanem, a čemuž se diviti dlužno, že na

vštěvuje ubohé trpící spolubratry ve vězení, která jsou
mu vždycky otevřena, že líbá okovy uvězněných kře
sťanů, a před císařem prýtak úsilovně zastává se kře—
sťanů, že jediné císařově zaslepenosti, či spíše moci Boží
připsati dlužno, že dosud nebyl připraven o svůj vliv
u dvora. Přece však se o něm povídá, že velice se
změnil od těch dob, co se Domician dověděl o víře
a postavení

Klementově.<<

»Pane, je-li to vůle Tvá, zachovej nám nástupce
trůnu

. . . .!<<

Rita pohlédnuvši na hodiny, podala nemocné lék.
Virginie po krátkém mlčení přivinula ji k sobě a zašeptala:
»Viděla jsi snad po celý ten čas někdy svou matku ?<<
»Ano. Stalo se, nač již dávno byla jsem připravena:
sešly jsme se spolu náhodou v tomto domě, kdy já mu
sila jsem ji jako každé jiné cizí osobě zabrániti přístup
k tobě.<<

»Kterak jsi to provedla ?<<
»Krátce<<— odpověděla Rita s bolestným výrazem
v. obličeji. — »Neštastná moje matka mne poznala . . . .
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odvrátila se ode mne a spěchala odtud, jakoby se bála,
že se ode mne nakazí.<<

»Tak zvěsti o zázracích Janových na ni nikterak
nepůsobily

?<<

»Bohužel, že nikoliv. Doufala jsem vto, ale musím
doznati, že pohled její mne ohromil. Z obličeje jejího
vyzírala nikoli již jen nenávist a hněv, ale cosi jako
znamení jakési strašné choroby . . . .<<
»Šílenství ?“
»Něco ještě horšího; . . . . řekla bych tomu vztek
lina

! <<

.

»Ubohá moje sestro! Nezoufej však přece. nebot
vůči kříži není dobře ztráceti naděje!<<
Tu přinesly chůvy (nutrices) malého Vavřince, který
se byl právě probudil. Jasné vlásky ježily se mu ještě
v nepořádku kolem čílka. tvářičky silně byly zruměněné,
a očka zářila tím krásným úsměvem nemluvňátek, kte
rému žádný jiný se nevyrovná.
Mladá matka nemohla odolati tomuto pohledu. Na
zdvihla se trochu, ba snažila se i vstáti, a to tím více,
že do pokoje vběhla i Julie Sabinilla všecka rozradostněná:
»Nejdražší matinko! Praetor Cornelius Tacitus přišel.
Víš, to je ten, který sem každodenně přicházel, aby se
pozeptal na tvoje zdraví . . . . On byl o tebe tak sta
rostlivý a dobrý!<<

Virginie zvláštním badavým' pohledem prohlédla
si svoji dceru, která pomalounku dorůstala již na pannu.
Chtěla jí něco odpověděti, když v tom již vešel Agrikola,
který byl poslední slova Juliina zaslechl, a pravil vesele:
»Přítel otcův má býti přítelem i jeho dcery — není-li
pravda, Sabinilloh
„&'
»Amicus Julii, amic-us Juliae (: Přítel Juliův 'p'ří—
telem Juliiným)<< — odpověděla dívčinka bez váhání.

A s pohybem ptáčka, který hlavinku pod křídla
si ukrývá, položila svou růžovou tvářičku na rameno.
»Přeješ Tacitovi?<< — otázal se otec vesele.
»Miluji rozumné lidi<<— dodala s vážnou

tváří.

Mezi tím ve vedlejším perystilu radili se řečtí medikové,
kterým “způsobem mělo by se pokračovati v dalším
léčení Virginie — rekonvalescentky. Před nimi ležely
rozevřené knihy Dioscoridova a Celsova. Jedni nahlížej íce
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do nich a sleduj íce tradici Antonia Musy,1ékařeAugustova,

radili hydrotherapii (: léčení vodou), druzí zase »aquae
thermaleS<< — (minerální vody). Marinus pak stěžoval

si, že náboženská úcta Římanů k mrtvolám nedovoluje
vědě lékařské, aby anatomie mohla se u ní lépe vy
vinouti, jelikož se musí omeziti jen na zkoumání mrtvol
zvířecích; kdyby prý aspoň mrtvoly těch barbarů bylo do
voleno pytvati.
A když tak nemohli se usjednotiti na dalším způsobu
léčení, jelikož jeden odporučoval vodu, druhý víno, třetí
zase moře. pronesl vážný Soranos, methodik a ethiolog,
slavně svůj náhled:
»Popřejte jí klidu a radosti! Tot pro ni nejlepším
prostředkem lékařským!<< —' A tím spor ukončil.

Přisvědčil mu konsul. Zároveň pak stříbrný smích
mladinké Julie Sabinilly a štěbetání malého Vavřince
ozývající se ze sousedních komnat nasvědčovaly, že
tomuto léčebnému prostředku slavného lékaře stane
se zadost.
Několik dní po té zkusila již Virginie poprvé vstáti.
Tacitus, který skutečně každodenně docházel ke
svému příteli, aby se pozeptal na zdraví jeho ženy.
řekl :

»Julie, teď ti bohové vrátili zase tvoji družku ';
střez se však, ať sám nyní do nemoci neupadneš! Tobě
je třeba pohybu a vzduchu, proto pojď se mnou na
forum!<<

»Jděte!<<— prosila Virginie a při tom tak sladce

a prosebně podívala se na Julia.
Šli.tomu bylo přání její rozkazem.
lvl.
Venku bylo parno. Dusivé zarijové vedro řádně
ještě připalovalo, ačkoli chýlilo se již k večeru. Na
temněmodré obloze proskočily tu a tam černé mraky,
ptáci lítali nízko nad zemí, jakoby se něčeho strachovali,
a lidé věštili bouři.
Starověcí národové mívali zvláštní pověrčivý strach
před bouří. l vynikající hlavy podlehly nejednou této
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slabosti, a nejeden skeptik, který. jinak nevěřil ani v bohy,
ani v duši, zalézal před bleskem do děr.
Teď však nicméně celý Řím rozložil se na foru,
nedbaje kupících se mrakův. Vřela totiž opět celým
městem šílená horečka nových her, které Domician, jsa
rovně rozmařilý jako Kaligula a Nero, po druhé již po
svém návratě od Dunaje pořádal na počest vítězství
svého nad nepřáteli a na oslavu šťastného utišení vzpoury
vyvolané stranou Antoniovou uprostřed legií German
ských; vzpoura ta zažehnána byla Maximem.
Měly býti opět pořádány koňské dostihy; a protože
celý Řím po nich třeštil, panoval na ulicích a v domech
neobyčejný ruch a šum. Celou předcházející noc pro
bděla značná část obyvatelstva na horečných přípravách
k zamilovaným dostihům. Zástupy již od časného rána
tísnily se kolem cirku, bez jídla i pití trvajíce, ačkoliv
rozháněny byly biči, takže celá řada rytířů byla tu do
smrti umačkána, nepočítajíc v to množství lidu obecného
a žen. Zámožní občané již několik dní napřed byli mezi
sebou uzavřeli sázky o báječně vysoké sumy, sázejíce
na některého ze svých zamilovaných běhounův.
U Římanů byl sice ve všech různých dobách ne
smírně oblíbeným zvířetem kůň, nikdy však snad tolik,
jako za doby císařské, a to zejména za Domiciana.
Jako Kaligulova »Incitata<<,kterého střeštěný tento
imperator konsulem chtěl jmenovati, tak i jména mnohých
jiných slavných koňů historie z doby té zaznamenala.
I teď známo bylo v Římě, že budou závoditi slavení
koňové:

>>Passerinus,<< >>TigriS<<
.a »Andrámom.

Jim

ku

poctě stavěny pomníky, podobizny jejich malovány,

milování a ctěni jsouce více než lidé.
“)
Tentokráte měl říditi trojspřežení Skorpus, nej
slavnější vozotaj oněch dob, kterého Martialis nazývá
»chloubou jásajícího cirku, rozkoší a miláčkem Říma<<,
a který 15 pytlů zlata vyhrál během jedné hodiny (Dle

svědectví Juvenalova nahromadil si jemu podobný zá
vodní jezdec jmění rovné důchodům sta zemských úřed
níkův.)

=

Zástupy nepokojně již sebou zmítaly. Čarodějníci
byli sem pozváni, aby koně a vozy před uhianutím
protivníků chránili. A od Kapitolu seřadoval se již
13
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slavný průvod s podobiznami bohů, který se měl ode
brati do cirku, aby zahájil hry.
Na Kapitolu konal se zatím jiný průvod Právě
ukončily se dětské závody latinské a řecké poesie, ve
kterých první odměna připadla Cyrilovi, synkovi Flavia
Klementa, který vyznamenán byl podobně jako caesar
Mauricius Vespasianus (a jak kdysi vyznamenání byli
i synáčkové Agrippovi, domnělí dědici trůnu po smrti Au
gustově) titulem >>Princcpsjuventuti3<<(: Vůdce mládeže).
Soudcové přiřkli mu jednohlasně jako cenu čestnou
sochu. A dítě ověnčené korunou ze samých tenounkých,
zlatých lístků, vyšlo z portika, kde zkouška se odbývala,
obklopeno jsouc kolem dokola zástupem kollegů, kteří
byli hrdi na něho, a mezi nimiž nejstarší se studem
a obavou vzpomínal si, kterak před rokem kamenem
udeřil toto císařské pachole, když zastávalo se ubohého
mouřenína.
Na Kapitolu před svatyní Jovišovou a před ohromnou
budovou senatu římského, mezi zlatými a stříbrnými so
chami Domiciana a jiných slavných mužů z různých
dob, mezi kterými byla i socha Julia Agrikoly, postavená
jako statua triumphalis (: socha vítězná), místo triumfu,
'který měl slaviti, když Římu Britannii podmanil, snuli
se zástupové národů celého světa. Mezi nimi vynikají
zvláště dva mužové, kteří se liší od ostatních nejen
svým vysokým vzrůstem, ale i prostým oděvem, tak že
se zdá, jakoby náleželi nějaké jiné, šlechetnější rase.
Jeden z nich, v plné síle mužného věku, byl nějak
bledý„jako po přestálé těžké nemoci; druhý byl sice
o něco mladší, ale jeho pohyby a pohledy byly nad
míru vážné, a výraz jeho obličeje byl tak hluboce
smutný, jako kdyby duch jeho životními zkušenostmi
a zkoumáním ducha lidského byl o mnoho předstihl
jeho stáří. Vysoká jeho postava měla neobyčejně krásné
čelo, a krásně rostlý vlas prsténci věnčil jeho skráně; —
taktéž zvláštní způsob nošení togy a rozhození jejich
záhybů upoutalo pozornost všech.
Kdekoli se tito dva ukázali, tam nastal ruch a šum,
takže otrok nemusil zástupy rozháněti, poněvadž všickni
jim ustupovali s cesty. Nevšímali si holdování, jehož se
jim se všech stran dostávalo, nýbrž kráčeli zadumáni
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dále. sestupujíce volně přes Via Sacra kolem Tullian
ského vězenía Gemonie s Kapitola na forum.
Tehdá nebylo tam ještě krásného oblouku Septimia
Severa, ale stál již tam jeden ze šestnácti triumfálních
oblouků, které sám sobě vystavěti dal Domician (sedm
náctý se právě stavěl). Oba mužové se na chvíli před
ním zastavili a zraky své vznesli na nápis: »Senatus
populusque romanuSa (: Senát a lid římský) atd. Starší
máchnul rukou, jakoby chtěl říci »Mrtew, a mladší mu
porozuměl.
»Jak dlouho bude to ještě trvati?<< — pravil po
hrdavě ukazuje na“oblouk.
»Vystav ty mu pomník pérem, a ten potrvá“ —
odvětil starší.
Tacitus hořce se usmál.
»Kde není dovoleno mluvžti ani poslouchati, tam
i pamatovati by se přestalo, kdyby pamět byla v moci
lidské. Hle, to učinilo nás hluchoněmými: jsme starými
mládenci

——
nahrbenými

kmety.<<

»Tvoje pamět znovu ožije — ty vše přetrváš ——
přežiješ a napíšeš<< — odpověděl Agrikola.
»Přežiji? . . . . Snad sám sebe? . . . . Kdo nepo
zbude ducha v těchto dobách ?<<

Tu obklíčeni byli se všech stran tísnícím se davem.
»Britannicus! Britannicusl<< — volali na konsula
a roztroušení praetoriani a legionisté, ze kterých nejeden
sloužil pod zbožňovaným vůdcem .Agrikolou, jali se
volati:

»Jo! Jo!<<, což odpovídalo

pozdějšímu

>>Vivat<<,

kterým vojsko obyčejně imperatory pozdravovalo.
»Jen aby nás neumačkalila — zašeptal Tacití'š
hluše.
Agrikola na jásání lidu neodpověděl, ale za
měřil tísnícím jej davem přímo k tribuně, odkud řecký
rhetor obklopen jsa hojným posluchačstvem deklamoval
svoji řeč. Nastrojen byl jako herec v nejbohatší roli,
pohyby jeho byly naučené, kadence rhytmické, modu
lovaný hlas často flétou se ozval a cháska kolem s ote
vřenými ústy jakoby slova jeho lapala.
»Rozumíš mu ?<<——
otázal se Agrikola jednoho z nej

blíže stojících, dotýkaje se jeho ramene.
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»Neumím řecky, šlechetný konsule<< — odpověděl
plebej, — »ale naslouchám slovům těm jako nějaké
krásné hudbě, nebot když Adrian z Tyru mluví, zdá
se mi, že slyším Slavíka.“
A všichni ostatní k tomu přisvědčovali. A jiný z nich

pravil:
»Já i pantomimy jsem se zřekl, jen abych ho
slyšel, & dnes přece tančí tam hispánské Gaditankyk
To šlechetného konsula rozhněvalo.
»Pojďme dále<<— řekl k Tacitovi;

dělo na to dívatih

— »nemohu se

A když byli již o něco vzdáleni, dodal: — »Proč
jsme tam šli?! . . . . Ti »graeculí<< nás vítěze svým

žvastáním a tlacháním přemohli! Řečnictví stalo se teď
komediantstvím! Ani Dionysie, ta nejprvnější tanečnice,
nerozkládá rukama s takovou graciosností, jako tento
rhetor

!<<

»Řečnictví třeba je volnosti, jako zvuku třeba
chvění vzduchue _—odpověděl Tacit; — »a jako oheň
podněcován jest větrem, tak i ono podněcováno je dů
ležitostí věci, kterou háji. Jsouc rovno požáru vzmáhá
a sesiluje se, aby strhlo s sebou všecko, zároveň však
osvětluje všecko, aby to bylo jasno. *) Takovými bývali
velcí řečníci římské republiky . . . . A co vlastně tlachá
ten. Řek? . . . . Dnešní rhetorika, tot vlastně umění
mluviti

o ničem.<<

»11to dnes platí! Vždyť Lucian stal se jen proto
administrátorem Egypta !<<
zAnebo Vibius Crispus, anebo Valerius Licinianus,
o kterém praví naš Juve'nal: »Sz'natura valet, fies ale
rhetore consul.<<Dnes jaksi podivně sblížila se tribuna
s divadlem; to se mně nikterak do vážného Quintiliana.

nelíbí, že zabýval se nedávno rozsuzováním dvou herců:
Stratokla a Demetria.<<

»Leč hled, Tacite, kterak tito řečtí rhetorové do
vedou upoutati tolik mladých myslí! Já se dosud pa
matuji, kterak, sotva že jsem povyrostl, hořel jsem
láskou k filosofii a toužil jen po vědecké slávě! Kdyby
moje moudrá matka nebyla hned v zárodku uhasila
*) Tacit. de Oratoribus.
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tuto moji horečnou touhu a kdyby mne nebyla uvedla
na dráhu činu, byl bych se možná vyšinul zrovna na
takového řečníka, jakým je tento Rek. Neboť Římanem
nic tak nepohne jako výmluvnosh
»Sláva šlechetné Julii 'Procille, že nám tebe vycho
vala<< — zvolal Tacit velebně, obraceje své veliké,
moudré oči na Julia ——
»Tato veliká žena uměla mou
drostí ukrotíti tou/zu po vědě.*) Tot zjevem velice řídkým,
budiž jí tedy za to všecka čestl<<
Kráčeli dále přes forum.

Kolosální bílé mramorové budovy, sloupy portiků,
vyřezané fasády svatyní. fontany a sochy, vítězoslavně
oblouky, basreliefy i pomníky leskly se v celém přepychu
světovládného města, jako vykouzlený Eden bohatství
a umění, plastického krásna a vševládnoucí moci. A mezi
tím vším hemží se celé mraveniště lidív bílých togách,
a mezi nimi sochy orlího typu, a to všecko bije do očí
krásou, silou, uměním, — zkrátka tady vrcholí klassická
civilisace celého světa. Znáti je tu, že tady nalézá se
střed všech národů, tady že je srdce, z kterého žíly
rozvětvují se do všech konců světa: slovem, tady že
jest Forum romanum.
A nad ně vypíná se jako koruna, Jovišovými
blesky ozubená, návrší Palatinské s císařským palácem,
zlatým, plným přepychu a rozkoší celého světa, ale také
plným hrozeb a hrůz, i tajemných zločinů, i krve.
Naši dva přátelé ani dost málo nebyli pohledem
na všecku tuto krásu unešeni.
»Obílený hrob . . . .!a — pravil Tacit. — »Jak
krásně vypadá ten náš Řím na povrchu; . . . . ale jak
šeredným jest uvnitřlx
Právě kráčeli podél vznešené svatyně míru: Páms
aetemac (: věčného míru), nedávno Vespasianem zbu
dované.

.

Hromada bídných. polonahých parasitů vyhřívala
se tu na slunci, válejíc se na schodech do svatyně ve

doucích.
S nejvyšším pohrdáním ukázal na ně Tacitus Agri—
kolovi, propověděv zlostně :'
*) Tacit. Vita Agricolae.
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»Hle, tot podpora trůnu . . . .!a
»Pravdu díš, v tom leží moudrost našich knížat,
že císař krmí pro sebe, baví a jako nástroj proti patri
ciům chová obrovský, hladový a nahý proletariat celé
Romy, jehož vyživování pohltí každoročně všecky po
klady všech provincií. Otroci tito najati jsouce do služeb
udavačských, stali se pány svých pánů, jsou totiž jejich
špehouny. Tím stali se podporou vlády! Nemysli však,
to že jest jedinou oporou trůnu. Imperator má za sebou
vojsko: jest štědrý vůči němu, zvýšil mu žold — legie
proto Domiciana milují. V té tajné hře senatu s ním
OPIOVélegií křídly svými zaslánějí Palatin.<<

»Aočlepší je dnes senati patriciat proletariatuh _
pravil Tacit na chvíli se zamysliv. — »Za takové sena
tory musíme se styděti. Od těch dob, co Trasea Poeto
opustil tento svět, nejen že se žádný smělejší hlas ne
pozdvihne, ale ani to jejich mlčení nic neznamená.

A rodiny patricijské jsou skoro všecky poskvrněny:
mezi muži patricijskými vládne nejhorší prodajnost a mezi
jich ženami nejhorší zkaženost: opouštějí tento svět
zákeřnou smrtí, řídíce se vzorem císaře, bodajíce těla
svá jedovatými jehlami, tak jako on na tenká šídla na
„pichuje mouchy. A což ta nynější mládež, která má býti
repraesentantkou staroslavných rodůl! Potlouká se celé
noci a dopouští se takových lotrovství, že by měla býti
vězněna jako ti nejsprostší zločinci! Co, prosím, dělá
Aurelian, tvůj kollega? Ten Titus Aurelius Fulvius, syn
senatorův! ? ! . . . . Pamatuje-li pak ten na svůj rod?
Nešťastná Domicilla, která je mu zasnoubena! Oč horší
jsou nad něho Catulus Messalinus, Marcus Regulus,
Bebius Massa aj., tito vyvrhelově lidské společnosti?<<
V tom setkali se sMartialem, kráčejícím proti nim
od amfitheatru Flaviova:
»Vítejte mila — volal již zdaleka vesele. — »Celou
noc hodoval jsem u Massy Bebia, večeřeli jsme mezi
včerejšími otroky, kteří si vlasy zakrývali uřezaně uši,
a hostitel poctil nás kapry ztučnělými lidským masem;
hodil jim totiž den „před tím dva staré otroky do
nádržky.“
»Dobré zažitílw -—odpověděl Agrikola nechutně.
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»Poslouchejte dále, přátelé! Náš Božský (: císař)
překvapí nás zítra gladiatory nového druhu: Sto párů
těl vystoupí: celý půl roku byli cvičeni tady vedle v té
gladiatorské škole a jsou to samí Sarmatil<<
»To zvýší zajisté zájem<<— odpověděl Tacitus, —
»nebot celý Řím mluví jen o Sarmatech, odkud došla

zpráva, že naše legie byly tam porubányla
»Ti gladiatoři jsou vojenskými zajatci<< — vy
světloval Martialis. — »Krásní to lidé! Vysocí, pěkně
rostlí, světlovlasí, smodrýma očima a divně milým vý
razem. A bijí se jako lvi! Když dojde k válce, bojuje
každý tak vzteklé, jakoby v beránčím jeho srdci Tita
nova duše vzkypělala
»Zvláštní to lidu — pravil Tacitus zamyšleně; —
»jsem rád, že aspoň někdy Sarmaty uvidím . . . .!<<
»Můžeme se třeba hned na ně podívati; pojďme
semhle do gladiatorské školy, abychom si je prohlédli
dříve, než zítra zhynou.<<
I vedl je Martialis do veliké, obdélníkovité budovy,
podobné kasárnám. Divné odtamtud dolétaly k nim
zvuky: řinčení zbraně, sténání, chraplavé výkřiky., které
se mísily se řvaním bestií blízkého amfitheatru.
»Připravují se k zítřejšímu boji<<— pravil Martialis.
»O, nikolivl<< -—zvolal najednou Agrikola, který
až dosud mlčel; — »tam se děje asi něco strašnéhola
A živě pokročil vpřed. Stráž mu rychle jakožto
konsulovi ustoupila; kázal otevříti si bránu, vojenským
krokem přešel vnitřní atrium; Tacitus i Martialis ho
následovali . . . .
Strašný pohled zjevil se tu jejich zrakům.
„,
Na zemi, vkalužích krve, jeden přes druhého leželi
umírající lidé s noži, meči a štíty v rukou, s rozpoltě

nými hlavami a probodenou hrudí. Umírající jich rysy
nejevily nenávisti: naopak. drželi se za ruce, nebo ob
jímali se navzájem a vmodrých jejich očích, které uha
sínaly, bylo nadšení a spolu něco krásného, jakoby citu
nábožné lásky podobného.')
»Co to děláte, neštastníči, šílíte snad?<< — zahřměl

nad nimi konsul Agrikola jako hrom.
*) historické.
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Tu jeden veliký Sarmat, který jestě zpříma stál
nad ostatními, ačkoli již také byl raněn, zvolal umíra
jícím hlasem:
»Pro patriai<< (: Pro Vlasta)
A zasadiv si novou ránu —skonal. Jiný pozdvihnuv
svůj zsinalý obličej. promluvil namáhavě lámanou
latinou:
.
»Římané! Sarmati nebudou vám k zábavě prolívati
svoji krev . . . . Sarmati jsou si bratřími . . . . sami se
zabili

. . . . Milujme

se! . . . .<<

Podíval se zamženýma očima po zavražděných —
vyblekotal ještě několik nesrozumitelných slov, objal
kolem šije mrtvého svého soudruha a sklátil se vedle
něho . . . . V celé této ohromné prostoře rozléhaly se
poslední výkřiky a stony těch lidí, pronášené jazykem
Římanům cizím, barbarským sice, ale krásným, — volali
jména drahých jich miláčků tam vdaleké cizině: jména
otců, matek, žen a dětí . .-. . a země nade všecko mi
lované

. . . .!

S křikem vletěl sem dozorce gladiatorské školy,
trhaje si vlasy z hlavy, hlavou tluče o zeď a klna
strašně, že práce tolika měsíců v niveč byla uvedena.
Žoldnéři pak ze strachu před pomstou Domicianovou,
že zajatců lépe nestřehli, utekli, anebo sami si život
vzali. Lid zvěděv, co se stalo, celými proudy valil se
v tato místa, nemoha zraků svých odtrhnouti od hroz
ného toho pohledu. Martialis dobře předpověděl.*)
Agrikola a Tacitus mlčky tu stáli jako zkame
nělí . . .. Konečně vydral se z hloubi rekovného srdce
Agrikolova hluboký povzdech.
»Vae victis (: Běda přemoženým)!<< _—A zatáhnuv

Tacita za togu zvolal:
*) Podobné vzájemné a dobrovolné vraždě-ní barbarských
gladiatorů v předvečer gladiatorskýeh zápasů dále se nejednou
mezi zajatci germánskými, galskými aj. z té příčiny, aby smrtí
svou nemusili _vareně sloužiti k zábavě lidu římského. Symmachos,
který s velikým nákladem podobné hry chtěl pořádati a za tou pří
činou draze Skoupil plno otroků, dečekal se v předvečer těchto her
podobného vraždění. roní slzy nad nimi 5 pitvornou soheckostí,
nevelebě jejich heroismu, ale lituje vlastní své škody, a nazývá je
„bídníky podobně zlostnými jako byl Spartacus.<<
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»Pojďme odtud; vraťme se domů! Dnešní pro
cházka Římem . . . . .tot jako-když pily drásají rány.“
Zabočivše stranou _aobešedše Palatin rychle blížili
se k Aventinu, aniž kdo z nich byl slova pronesl. AŽ
teprve, když se před nimi zezelenaly stromy Virginii
ných zahrad, .pravil Agrikola:
»Vratme se zahradou. Tam budeme již jako doma
a budeme si tak moci svobodněji pohovořiti.<<

Posadili se na mramorové sedadlo před fontanou.
Malebně stínovaná zeleň od stříbrných oliv až do tem
ných vavřínův a černých cypřišů odrážela se ostře od
zachmuřené oblohy, s které spadlo již několik prvních
dešťových kapek.
»Kterak ti lidé umírají . . . . ačkoli nejsou Ři
many l<<— zašeptal Agrikola, čelo své do dlaní ukrývaje.
»A přece. Julie,_ větším hrdinstvím jest žití za ta—
kových časů, jaké panují dnes, než života se zbaviti.
A já proto jen tolik si tě vážím, že nehledáš oné
propastí plné cesty, jaká vede k zoufanlivé smrti, aby
proto historie otobě psala, nýbrž že umíš býti velikým
ve zlých dobách — a pod zlým lmížctem.<<*)
»Ach, ale na jak dlouho? . . . .<<zasténal Agrikola

s hlubokým bolem.
»Dornicianovi
je již 45 let<< ——odvětil
»a caesar . . . „<<Zajíkl se.

Tacit,

—

»Míní se caesar oženiti?<< — otázal se najednou
s tak změněnou tváří, že Agrikola udiveně zkoumavým
zrakem na něho se podíval. Až dosud byla mu známa
jenom náklonnost Tacitova k mladému \Iauriciovi, ted'
však tryskala z výrazu jeho obličeje najednou nějaká

nechuť.

.x

Po chvíli nepozorovaný úsměv pielétl obličejem
Agrikolovým, který dobře se v lidech vyznal:
„Nikoliv, Tacite. -- Caesar je ještě mládenečkem,
sotva vyrostl z chlapeckých let. Není tomu dávno, co
teprve sňal zlatou bullu se své šíje; na to on má ještě
dosti

času

. . . .<<

Obličej Tacitův se opět vyjasnil.
*) Tacitus: Vita Agricolae.
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»Leč.... čelo diademem ověnčené má své zvláštní
kou210<<-- pravil po chvíli.

»Pro mne má však větší půvab čelo ozdobené ko
runou genia“ — odpověděl Agrikola, a Tacitova tvář
se vyjasnila ještě více.
Mlčeli chvíli — načež Agrikola dodal:
»Když jsem naposledy viděl caesara, rmoutil se
velice z toho, že nad Helvidiem Priskem vynesen byl
ortel smrti. Domiciana k takovýmto ukrutnostem roz

lítila nejspíše poslední porážka Antoniova“
»Pověz mi, Juliex ——
pravil

Tacitus,

— »ty, který

znáš dobře tyrana již od jeho mládí: proč klesl tak
nízko? Příroda přece takového netvora nikdy nezplodí!
Vždyť musil i on míti kdysi lepší zásadyl<<
»Ty vyhlodala v mladších jeho letech závist“ _.

pravil Agrikola: — »ostatek pak rozprášila zahálka a
lenost. Vždyt ten člověk ani nic nečte, ani nepíše, ani
vojsko nedovede říditi, ani poesii 'se neobírá. Jeho život
plyne jen v samých hazardních hrách, kterým věnuje
se od časného rána a neodkládá jich ani . . . . v láz
ních! Stává se nejednou, že otroci za své pány akta
píší . . . . že otroci za své pány i mluví . . . . ano
i myslí . . . . Ale nikdo snad nedá se ve všem tak za

stupovati jako pán . . . . celého světa! Vždyť on dosud
nevydal ani fjediné úřední zprávy, která by pocházela
z jeho péra! Na tom zahálčivém těle vypásá se všeliká
svévole. Z říše rozkoší překročil do říše krve — a vté
krvi se nyní brodí!e
»Každé bestii nejlépe chutná krev; té se nasytiti
nemůžec —»-zamručel posupně Tacit.

A když slova ta dořekl, blesk osvítil zamračenou
oblohu.
>>Pojdme<<-——
pravil

Agrikola.

— Vstali

a šli. A tam,

kde pěšinka zatáčela se k záhonku posetému mořem
růží, konsul pohleděv na svého přítele stanul všecek
udiven.
V Tacitovi dokonávala se právě úplná přeměna.
Smutný jeho obličej zářil teď mořem paprsků; stál jako
přikován na jednom místě, upíraje zrak svůj na jediný
bod . . . . a oči jeho byly tak jasné, že v jejich žřítel
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nících shlédl Agrikola najednou obraz svého nejdraž
šího předmětu . . . . ozářený paprsky lásky!
Stopoval směr jeho pohledův. Několik kroků před
nimi stála V zeleni hebounké travičky & uprostřed mezi
růžovými keři, které pěstovány jsouce na způsob zá
krsků, plazily se po zemi, štíhlá, krásná postava dívčina,
plná vděkův a půvabův.
»Má Julie!» — zvolal šťastný otec. Dítě přívětivě
se s nimi vítalo, leč Tacitus stále stál beze všeho po
hybu a slova, jako by byl něčím uhranut.
Konečně utrhl s vonné, perské, stolisté růže jeden
lístek, na kterém se chvěla lehounce dešťová krůpěj,
jako perla nebeská, & podal jej Agrikolovi.
»Tot ona! . . . .<<— pravil hledě na Julii Sabinillu. —

Ale hlas jeho byl tak změněn, na něm pozorovati bylo
tak hluboké vzrušení, že Agrikola poznati ho nemohl.
Sabinilla mocněji zrůžověla a rozesmála se, leč
s veselou prostotou svého mladého věku.
»Ploč je praetor Tacitus tak bledý? Vždyť máme
se veseliti, nebot maminka moje je zdravější; dnes po
prvé vyšla si do zahrady _.. . . tuto natrhala jsem pro
ni něco květinl<<

A ukázala mu růže, jichž měla plné ruce.
Veliký Tacitus nebyl s to, aby odpověděl.
Němým &nesmělým stal se vůči tomu děcku, očima
bloudě po vděkuplné-té postavě. Konečně se rozhodl.
Obrátil se k Agrikolovi.
»Dej mi ji!<< — pravil
ve hlase.

se zvláštním

přízvukem
.

Konsul stál chvíli tiše, potom vyjasnil vážné &dů
stojné své čelo a zvolna, s velikým klidem vzal drahou
ručku své dcery &vložil ji ve chvějící se ruce Tacitovy.
Julie zase vložila svoji ručku v ruce Tacitovy
s takovou dětinskou důvěrou a s takovým pocitem úplné
bezpečnosti, jako když dítě utíká se v ochranu svého
otce anebo v ochranu svého nejlepšího přítele. A on
svíral ji ve svých dlaních — slova nebyl schopen — &'
přitiskl ji k svému srdci. Ale Sabinilla vytrhla mu ji
a jako mladá srnka utekla se k Virginii, která opodál
v besídce seděla ve společnosti věrné Rity.
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Po chvíli vrátilo se čarovné děvče, provázejíc
opatrně matku, která se opírala o tu třtinu, sama jsouc
štíhlá a útlá, vyhlížejíc jaksi mlaději nežli před nemocí,
jak tomu aspoň výraz jejího obličeje nasvědčoval.
»Tady ti představuji našeho nastávajícího zetě<<—
promluvil Agrikola na svoji ženu. představuje jí Tacita.
Zajisté. že schválíš moji volbu; a ty, Sabinillo, řekni
nám, nemáš-li nic proti němu?<<

Dítě zavrtělo světlou svojí hlavičkou, skoro jaksi
šprýmovně. Ale Virginie zbledla najednou strašně a tvář
její zbělela, podobajíc se lístku bílé růže; kromě vy
nuceného slabého úsměvu nemohla najíti příhodných
slov k odpovědi . .
Agrikola to však považoval za zcela prostý zjev,
který s sebou každé vzrušení přináší.
Ale z hloubi duše mladé matky vznášel se k Bohu
žalobný ston nad nejednou temnou stránkou budoucího
života její dcery, kterého ona dnes ještě _nemohlapřed—
vídati . . .. _I uvažovala s prorockým bolem matky
o divných cestách Božích, kterými jaksi dědičně pře-_
nesen byl ;osud vlastního jejího života “na její dceru,“

která podobně jako ona vstoupiti měla ve sňatek
s pohanem.
Tacitus sklonil se uctivě k rukám Virginiiným.
Konsul pravil vesele:
»Zítra budeme slaviti zasnoubení.<<
IVJ
V tom hřmění ohlašovalo b11z1císe
bouří.

Hlava XIX.

Květ andělský.
Proč asi nenavštívila Domicilla Ireny, když tato
želela ztráty svého otce?
Konsul Aurelian totiž nezapomněl důležitého svého
úkolu, ani když jako chrt ze smečky puštěný slídil ,ne
únavně za pomoci Lukrecie po křestanech, tučně při
tom jejich jměním, ani když vrozenou prchlivost císa
řovu podněcoval proti rodině Klementově, sklízeje při
tom hojné ovoce, ani když po zajetí Klementově docela
určitě přesvědčen byl již o víře caesarově, těše se jím
jakožto jistou již kořistí; při tom při všem nespouštěl
s očí nejdůležitější své oběti — Domicilly.
Časté a neúnavné bylo jeho úsilí, kterým chtěl
císaře záměrům svým nakloniti. Mnohokráte již podnikl
marné útoky na jeho ucho, až konečně jednoho dne,
když se na Palatině byl otázal, zda-li s božským Domi
cianem může samoten svobodně hovořiti, obdržel od
dvořana Vibia Krispa tuto slavnou odpověď: »Není
sním nikdo, ani jediná živá moucha <<Aurelian potěšen
touto šťastnou příležitostí, rozhodl se, že musí z ní co
nejvíce kořistiti.
Ve křídle paláce římských císařů, které dostavěno
bylo za Domiciana a které bylo podobně krásné jako
celý »zlatý důma, nalézaly se komnaty obývané kdysi
Julií, dcerou Titovou, kterou Domician vedle své ženy
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Domicie miloval, potom zavraždil a konečně bohyní jí
provolal. V sousedství těchto komnat, uprostřed zlace
ných stěn, vykládaných perletí a drahými kameny, ově
šených babylonskými čalouny, pod stropem s pohybli
vými deskami ze slonové kosti, které vytaženy propou
štěti. mohly každé chvíle čelý déšť květin a vůně na
občerstvení vzduchu, seděl Domician sám a sám, zamy
šlen nad svitkem papyru, na němž byla napsána historie
Tiberiova. To byla jediná kniha, kterou během svého
panování byl četl. A čítal ji sobzvláštní zálibou. Temná
a zároveň tajemná postava tohoto Capriského samotáře
mile jej k sobě lákala. Pravil k svému trpaslíkovi:
»Sedím před sfingou, chtěje rozluštiti její hádanku.<<
A zatím sám tento zasmušilý a ponurý tyran byl
tou největší hádankou . . . . Tato napohled krásná a
klidná postava, která však ve skutečnosti zohavena byla
nesčetnými zločiny, podobna jsouc onomu mládenci,
o kterém vypráví

pověst v balladě >>Dziady<<
*), že po

stupně vrůstal v kámen, tato postava budila maně
otázku: Kterým asi pochodem odcizil se lidstvu tento

netvor?

Obyčejně propadá zkáze nejdříve charakter .člo
věka, který různým přibarvením stává se buď šlechet—
nějším nebo podlejším, anebo to bývá vůdčí idea, anebo
silný jeden pocit, který jím ovládá, anebo některá
z vášní; a touto vášní byla u Domiciana bledá a ohavná
závist.

První doby jeho života byly vyplněny tajným
bojem s otcem a bratrem. Čím více Vespasian krotil
vněm jeho smělost &touhu po vládě, tím hlouběji pro—

nikala závist mladou duší a otravovala ji pozvolna.
Když po Vespasianovi Titus uchopil se otěží vlády, pro
sákl se tento smrtelný kvas ještě hlouběji do všech žil
organismu Domicianova: nikdy nepřál bratru svému
lásky lidu, kterou tento všestranně byl zahrnován, a na
máhaje se marně, aby zohyzdil jej za jeho života, usmrtil
ho občansky ještě před jeho smrtí, opuštěným učiniv totiž
lože umírajícího a vrhnuv jej v pospas zapomenutí.
*) Dílo to napsal slavný Mickiewicz.
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Když řpak sám ujal se vlády, stavěl se z počátku
dobrým a šlechetným, kráčeje v šlépějích svých před
chůdcův a snaže se předčiti v ctnostech otce i bratra.
Leč i v tomto případě poháněl ho týž otrávený bodec.
Zdánlivě jeho ctnosti na dlouho se neudržely, a tou
měróu, jakou ostatní vášně vždy více _bujely za hezčet
ných orgií tohoto samovládce, závist,jež všem ostatním
vévodila, podněcována jsouc každým novým vítězstvím
jeho vojevůdců, stavěla mu neustále nově a nové stupně
k jeho nadutosti a pýše, která byla štípena na lži. Těžko
v historii "vylíčiti tak podlý charakter. který odíval se
a chlubil cizím peřím.
Od těch dob, co němým polibkem přivítal Agrikolu
vracejícího se s dobytým vítězstvím nad Britannií, a
místo, aby mu vystrojil triumf, vřadil jej mezi němé
svoje dvořanstvo, činil podobně každému vítězi svých
vojsk, tak že nic nestály ho ony klamné triumfy, kte
rými sebe ozdoboval, ani krádež cizí chvály, kterou byl
zasypáván.
A to stálé žití v přetvářce, v rozkoších, v příjemné
nečinnosti a v marnotratnosti bylo příčinou, že čím dále,
tím více mravně zakrňoval, že mužství jeho čím dále
tím více klesalo, že podněcována byla pověrečná jeho
bázlivost a z ní plynoucí ukrutnost.
»Prokletá lidskoste — šeptnul sám k sobě, čta živo
topis Tiberiův.
Tu vstoupil Vibius Krispus oznamuje, že konsul
Aurelian prosí býti předpuštěnu před božskou jeho
přítomnost.
Domician zaklel, ale dovolil, aby byl Aurelian
předpuštěn. A když ukázal se Aurelian. všecek naka
deřen a voňavkami napuštěn, tu tyran, který každému
záviděl krásných vlasův od těch dob, co lysina mu
hlavu hyzdila, zvolal žalostivě, vida krásně kadeře
Aurelianovy :
»O, jak jsi šťasten! Uvažuji právě o traktatu, který
bych rád sepsal: jakým způsobem totiž měli bychom
vlasy. své pěstovati. Není na světě nic milejšího nad
krásu, ale také nic tak krátce netrvá.<<
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Aurelian ukloniv se hluboko a přisvědčiv slovům
božského Domiciana, obrátil brzy rozmluvu na onu
záležitost, za kterou sem vlastně šel. Dlouho věc, o niž
šlo, vykládal. Domician stále váhal.
»Chceš snad, abych vynesl nad ní ortel smrti?<<
»Nikoliv, pane, ji, chci míti, a nikoli její život! Ji
mně daruj bez všelikých výminek.<<

I rozmlouvali spolu ještě hezky dlouhou chvíli;
konečně propuštěn byl Aurelian ze slyšení a vracel se
s triumfem v oku, nebot dosáhl, čeho si byl žádal.
S trojnásobnou energií špehoval nyní Domicillu,
aby ji konečně zastal samotnu a přiměl ji k poslední,
rozhodné rozmluvě. Že to bylo věcí velice nesnadnou,
otom byl již dávno přesvědčen: Nereus a Achilleus
tušíce, že cosi nepřátelského proti jejich paní se kuje,
střehli jí, jako andělé střehou svatostánku.
Aurelian si myslil, že v takovéto neobyčejné zále
žitosti dovoleno jest užiti i neobyčejných prostředkův,
a proto sám užíval nejen všemožných úskokův a lstí
a ani masky se nezříkal, nýbrž rozeslal i něco pod
placených vojínů, které si byl penězi, hrozbOu a prosbou
naklonil tak, že při každém jeho zločinu věrně mu byli
nápomocni.
Ti po několikerém marném úsilí a slídění donesli
mu konečně zprávu, že vyšpehovali Domicillu, kterak
se dvěma svými služkami vypravila se na návštěvu
staré císařské pěstounky, Fillis zvané, která byla celou
rodinou Flaviovců milována a která bydlela v odlehlé
části města Říma. Obydlí její nalézalo se V oné části
města, která počítala se k šesté čtvrti městské zvané
»La Grenada<<, ve které se byl narodll Domician. Větší
část toho domu dal nyní Domician přestavěti na
svatyni »rodu Flaviova<<; jenom menší křídlo ponechal
Fillidě za doživotní útulek, který ona nyní sama s ně
kolika starýmí otrokyněmi obývala. Byl tedy dům tento,
úplně bezbranným a celá prostora před domem plna
byla rumu a kamení, (za kterým lehce mohl se každý
ukrýti) a nebyla proto nikterak ulicí znepokojována;
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posloužila tedy Aurelianovi výtečně, aby zde mohl žold
néře své rozestaviti.
A to také učinil. — Zaluskal prsty, obdařil zlatem
své pomocníky a dav jim potřebné rozkazy, vyšvihl se
ihned na koně, zaměřil k obydlí Fillidinu, nikoli však
ke frontě domu, kde byla brána, ——
tamt bylo služeb
nictvo Fillidino, které. ačkoli ho byla jenom hrstka, bylo
by přece“ oznámilo Domicille jeho příchod, — ale se
strany, hustým myrtovým křovím, které se tu plazilo,
zasvěceno jsouc Adonisovi. — Sesedl s koně — přivázal
ho pevně -- rozestavil stráže za rumovištěm dílny, ve
které se dnes nepracovalo, protože byl pohanský svátek —
a sám tiše a opatrně jako pravý špehoun plazil se až
k onomu místu, kde byl ve zdi průlom, který za příči
nou stavby svatyně byl tu vylámán. Tudy zadíval se
do atria, které bylo prodlouženo na způsob zahrady.
Vedle atria byl prostranný pokoj, sloupovím toliko od
něho oddělený a z polovice pod širým nebem, jak to
viděti ještě v starobylých obydlích Pompejských.
V hloubi jeho seděla Fillis, hluchá již a se zamračeným
pohledem, chutnajíc si na výborném ovoci, které jí
byla Domicilla přinesla . . . . Ale Domicilly tu viděti
nebylo .
Aurelian znepokojen dosavadním marným svým
namáháním, rozhodl se, že odváží se všeho. Přelezl zeď
a zimostrázový plot a skulinou mezi haluzemi díval se
dlouho, dlouho . . . .

Zprvu neviděl nic; leč, hle, tamo k demu vede bělavá
stezka, a na ní ještě bělejší postava . .. . Tot Domicilla.
Krása Domicillina měla do sebe něco zvláštního:
byla to krása nadoblačná. Rysy její tak se měnily
každým okamžikem, že zdávaly se býti stále jinými
a jinými. Barvu očí těžko bylo určití —-vždyt i sázky
byly o ni v Římě činěny — jedno však mocným dojmem
působilo: byl to jejich jas. Ten měňavý lesk činil je
divně podobnými hvězdám. Bujné její vlasy ořechově
zlaté byly také jednou temnější, podruhé zase jasnější.
A celá postava její nikdy nesevšedněla, ba zdálo se,
jakoby ani nechodila, nýbrž jen lehce plynula, a při
tomnost její činila dojem zjevení,
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Znavena pronásledováním &utrpením sv. církve,
zmučena světem a pohledem na to bezedné zlo kolem
sebe, přišla, aby oddechla si na chvíli a zotavila se opět
v tomto ústraní samotou a modlitbou. Ústraní toto bylo
jí pak zvlášť milé, neboť k němu vázaly se vzpomínky
na její matku Plautillu, která tu kdysi bydlela.
Šla pomalu, tělem i duchem sotva se země do
týkajíc, až v polovici cesty najednou se zastavila,
patrně pro nějaké vnitřní vzrušení
S rukama
sepjatýma na způsob kříže, jak to bylo zvykem prvních
křesťanů, začala se modliti. A prosba její musila býti
velice vroucí, nebot tvář její je všecka proměněna, slzy
kano_u__jí z očí, tiché, hlasité vzdechy derou se jí
z prsou jakoby žalu plná, ale i lásky plná žaloba. Světice
modlí se za hrisníky; modlí se V této chvíli i za svého
pronásledovatelé . . . .
Aurelian. jak se zdá, v tomto okamžiku cosi po
cítil . . . . hluboké vzrušení po něm přeběhlo . . . . Hle,
přeskakuje poslední překážku
růžový keř — a již
stojí před dívkou . . . . Vrhne se jí k nohám & vyzná
se jí, že nad ní zvítězil?
»Domicillo

. . . .!<<

Zalekla se, nebot teprve teď byla jej spozorovala,
a vidouc se přepadenu v nejdůvěrnějším okamžiku své
modlitby, rychlostí poplašeného ptáka jala se odtud
utíkati; ale Aurelian zaskočil jí cestu:
»Domicillo. — ve jménu tvého Boha tě zaklínám,
zůstaň

tady

. . . .<<

Zastavila se okamžitě. Zbyla se již svého chvilko
vého strachu a jsouc opět sebe úplně mocna, pohlédla
na něho. V oku jejím nebylo však hněvu (holoubci se
hněvati neumějí, ani když jim nepřítel hnízdo ničí), ale
hluboké rozhořčení, které přece jenom bylo klidné . .
»Kdo dovolil ti, Aureliane, abys rušil ticho této
samoty

?<<

»Po tom se netaž a na právo se neodvolávej, nebot
snadno mohl bych ti dokázati, že já mám právo nad
tebou, ačkoliv ty mně ho upíráš! Nešťastná láska nutí
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mne, 'abych se chopil těchto prostředkův, a také je
ospravedlňuje.<<
»Aureliane, přišel-li jsi sem jedině za tím účelem,

abys znovu rozjitřil moje rány, abys opět z minulosti
vzkřísil to, co v ní již dávno má býti pochováno a nikdy
již se nemá vrátiti, tož prosím, dovol mně, abych se ti
poroučela. nebot taková rozmluva neměla by nikterak
pro nikoho z nás dobrých následkův.<<
»Toho ti nedovolím! Ani se mně odtud nehneš!
Dost dlouho již jsem se marně namáhal, abych s tebou
přišel do styku, ——
dosti příkoří & těžkostí

bylo mně

již snésti — proto musíš mně již teď dopřáti tvého sly
šení. které tak draze bylo mně vykoupiti. A že záležitost
moje je vážná. sama se přesvědčíš; celá tvoje i moje
budoucnost dnes se tu rozhodne, všecko leží ve tvých
rukou

. . . .<<

Dívka sevřela ruce s výrazem velikého sebeza
pření a pravila: »Poslouchám tě — mluvla
»Domicillo, po tolikerém pohanění a pokoření,
kterého se mi od tebe nevinně dostalo, neměl bych se
tě vlastně ničeho doprošovati, tak aspoň důstojnost moje
mně káže, — leč síla mé lásky k tobě je tak veliká, že
mne, který tebou tolikrát byl uražen, mění v žebráka,
který žebře u tvých nohou. Rač, prosím, jen uvážiti. jaká
muka mi činíš, ——
pomni, že nemáš práva

beztrestně

deptati svatost daného slova, ani po celý život ničiti
štěstí člověka, který jen od tebe závisí, — a při vzpomínce
na svou matku, která tě Klementovi v péči oddala, dostoj
zasnoubení, které jím bylo právně učiněno. —-Tot tvoje
povinnost, kterou jsi vůči mně vázána, &já příliš tě
miluji, než abych tě jí'mohl zprostiti.<<
»Kdybys mne, Aureliane, opravdově miloval, jistě
bys mne tolik netrápil.<<

'

»A'ty, kdybys měla ve svém srdci aspoň jedinou
jiskérku neřku náklonnosti, ale soucitu a lidskosti, ne
zabíjela bys mne s takovým mramorovým chladem. Snou
benec tvůj morálně umírá pod tvými ramenami & ty
nemáš ani slova 'útěchy, abys mu osud jeho osladila?
Prokletým budiž ten, kdo tě v takovou ledovou sochu
změnil!

! !<<
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V očích, které Domicilla v této chvíli na něho
obrátila, odráželo se celé nebo: — byl v nich smutek
anděla nad hříchem.beránčí trpělivost, lítost nevýslovná,
ano i mnoho milosti té vší lásky, která samotného ne
přítele Božího až k branám pekelným provází, aby ho
od nich odvrátila.
»Aureliane! Aureliane! Proč se protivuješ Bohu?
Proč neuvěřil jsi vypravování Theodory a Euťroziny,
Servilia a Sulpicia, kteří se byli obrátili, ale tvrdošíjně
tápeš v temnostech? Žádáš ode mne útěchy'.2 Jakou
jinou mohu ti dáti, ne-li touž, která i mne oživuje? Přiviň
se k tomu Srdci, z kterého věčně plyne balsam všem
raněným; &až poznáš Snoubence všech panen, doufám,
že nejen přestaneš mne zatracovati, ale i sám uvěříšla
Při řeči té byla Domicilla tak neobyčejně krásná,
že ani Aurelian nedovedl se opříti chvilkovému vlivu
její svatosti. Leč jako nemocné oko nemůže snésti slu
nečních paprsků, tak i zločinec nemůže trpěti pravdy:
proto také Aurelian setřásl se sebe okamžitý ten dojem
a zvolal hněvivě:
»Ha, Domicillo, tot již přespříliš! Ty, která blouznivé
a nesmyslné domněnky stávíš oproti skutečnosti vlast
ního štěstí, ty žádáš dnes ode mne, abych i já místo
tebe zamiloval si přelud a klam!!! A jak namáháš se
a snažíš, abys mi v krásném světle představila toho
Krista, v jehož jménu ničíš svoji slávu a moji svatbu!
Vrat mi ono slovo, kteréž jsi byla vzala zpět, a když
mne každodenním plněním tichých domácích ctností pře
svědčíš o pravdivosti jeho božství, uvěřím v Něho. Vidíš
tak, že obrácení moje závisíjedině na tobě samé. Kladu
mu jedinou toliko podmínku: že obdržím tvoji ruku.<<
Po těch slovech nabyly sladké rysy Domiéilliny
tak přísného výrazu, jako až dosud- nikdy.
»Pryč se vším podvodem a lži, ty pokrytče! Pána,
který všecko vidí, a ani sluhy Jeho neoklameš! Řekni
raději krátce a zřetelně, které jsou tvoje záměry, a tak
aspoň poctivě svoji nepoctivost splníšla
Zarděla se všecka tím rozhořčením. Aurelian na—
proti tomu zase celý zesinal, jenom oči se mu zakrvavěly.
»Chceš věděti, co ti přináším? . . . . Smrtla
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Umlkli. Konsul ztápěl svoji oběť v baziliščích svých
pohledech, aby vypozoroval, jakým dojmem na ni pů
sobil, ale k velikému svému zklamání ničeho vypozo
rovati nemohl.
_ Domicilla ani se nepohnula,
ani jediná žilka na
bílé její skráni se nezachvěla.
»A která to má býti smrt?<<

»Ta nejukrutnější, ta nejzdlouhavější, jaká vůbec
existuje. Vím, že jsi křestankou a toho proti tobě také
užijí, aniž by tě snad zachránilo tvoje příbuzenství
s císařským domem, nebot Domician věc tu'svěřil již
mým rukám. Mohla jsi se zachrániti zdánlivou obětí
bohům — a potom víru svoji ukrytí
. Protože však
prosbou mojí jsi povrhla, půjdeš před tribunal a
zhynešl<<

»Děkuji Ti, Pane Jezu Kriste!<< —-zvolala panna.

Aurelian tat jsa do živého a pokořen. rozhodl se,
že užije posledního prostředku: — »Domicillo, — živo
tem svým volně můžeš nakládati, ale ničemností bylo
by obětovati svému sobectví i životy jiných. Ubezpe
čuji tě, že mám jisté důkazy toho, že i celá rodina
Flavia Klementa je křesťanskou. Řekni jen jedinké
slůvko, a já vše zamlčím, a ty zachráníš svého strýce,
tetu, i dva budoucí nástupce trůnu. Ba, co více, já ti
slibuji, že všemožně přičiním se o to, aby vůdce váš
Klement byl propuštěn a z vyhnanství aby se navrátil,
budeš—lijen ty tomu chtíti. Osud tolika leží v tvojích
rukách: zamítneš-li, staneš se vyvrheleml<<
V tomto okamžiku postoupil konsul blíže k svému
cíli, nebot Domicilla byla patrně zmatena a i chvěti se
již začala; — »Bože, ku pomoci mé vzezřia — zašeptala
žalostně.
»Tak, Domicillo; budeš ještě déle váhati? Na jedné
straně domácí mír — moje štěstí, život celé rodiny,
dobro celého křesťanstva, na druhé tebou oplakávané
vidiny a přeludy a krvavý hrob pro vás všecky! -—
— Teď VON“

Hluboký bol zračil se v celé osobě Domicillině: rty
jí pobledly a počaly se mocně chvěti, šeptajíce nesroz

310.

umitelně: — »Bože, neuvoď mne v pokušeníl<< — oči za
lily se jí slzami.
A kat ten s rozkoší pásl se na jejích mukách.
»Vol !<<— opakoval ještě jednou; — ona ještě chvíli

mlčela hledíc do nebe — konečně pakpravila:
»Na jedné straně Pán můj na kříži a víra, kterou
jsem Mu byla přísahala — na druhé život stokrát dražší
mého . . . žití to mých miláčků, dobro a prospěch naší
věci . . . . modloslužbou
vykoupené . . . . Volím to
první — na věkyla
»A Flavius, Flavia, Maricius, Klement a Cyril?<<—
zařval Aurelian všecek bez sebe; — »nebojíš se. že
krev dětská tě poskvrní?<<
Ston vydral se z prsou dívčiných . . . .
. »A církev!<< —- zalkala

tiše . . . .

Sotva však slovo to promluvila, stala se s ní změna,
jakoby slovo ono jakousi divotvůrčí mocí na ni pů
sobilo.
Výraz jejího obličeje se proměnil— zdála se vyšší
než obyčejně ——
nadšení s hůry ji naplnilo.

»Nevolej na sebe krve _nevinné, neštastníčeh

—

zvolala mocně. ——
»Mylně soudíš, myslíš-li, že tvoje zlost

proti Bohu stále bude trvati. . . . . Človíčku nepatrný,
zřenicí oka jest mu církev Jeho — a kdo“ na církev
tu ruku svou vztáhne, ztracen bude na věky! Církev
jest nedotknutelná — krev mučedníků je semenem no
vých _křestanů, leč běda jejím pronásledovatelům! —
A odvážíš-li se, Aureliane, k tomu, abys ruku svou vztáhl
na rodinu Flavia Klementa, budeš-li chtíti kořistiti z to
hoto svého úskoku a mstíti se budeš na nevinných jen
proto, žejsem tě odmítla, & chceš-li srdce moje mukami
mých nejdražších na kusy rozdrásati . . . . tož každý
z nich mi odpustí, že jsem jich nezachránila cenou naší
víryl<<

»Neštastnice! Budeš tedy míti, čeho si žádášl<<
Přiložil k ústům stříbrnou píšťalku a třikrát za
hvízdl. V tom okamžiku z rumoviště před domem a ze
za sloupů vyskočili jezdci, jedni smělejší druhých, pře
skočili zeď a křoví, které lámalo se pod kopyty jejich
koní, druzí mezi tím vrazili do brány, odkud, když byli
služebnictvo rozplášili, hnali se ke konsulovi a k Do
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micille,odpověděvše
ustrašené Fillidě na četné její otázky
slovem: »Toť rozkaz císařůvl<<
Když Domicilla poznala, oč Vlastně jde, nová stala
se s ní změna: smutné její rysy, které po celou tu roz
mluvu obličejem “jejím se rozkládaly, najednou se vy
jasnily, a ona v zanícení svém s rukama rozepjatýma bě
žela vstříc blížící se stráži, vztahujíc již obě ruce po
okovech pro ni přichystaných:
»Vítejte mi, poslové mého Snoubence! O, rychle,
rychle, strojte mne .v Jeho náramky — a doprovoďte
mne k h'odům svatebnímlla

Hlava XX.
Zasnoubění.
Sponsalia čili slavné zasnoubení ponenáhlu již
u Římanů vymírala podobně jako mnohé jiné zvyky.
Avšak Agrikola. který byl velikým milovníkem tradic
svých předkův a jemuž mos majorum (: zvyky předků)
byl prvním zákonem, rozkázal. aby se zasnoubení jeho
dcery s Tacitem dálo se všemi obřady dle starodávných,
neporušených obyčejův,
Prvním byla obřadní výměna otázky a odpovědi:'
»Spondesne?<< :

Slibuješ ?) — »Spondeo<<(:

Sli

buji) u přítomnosti rodičů a námluvčích, načež Tacit
drahý prsten navlékl na prst své nevěstě, který jí
s útlounkých jejích prstů ještě spadával.
Ona po krátkém váhání sňala s ramene fibuli
s oním velikým tyrkisem, který závodil sbarvou jejích
očí, a podala jej Tacitovi:
»Tak bude ti moje srdce věrnéa — zašeptala uka
zujíc na tyrkis, jakožto symbol věrnosti.
A Tacit slova nepromluvil, stál tu všecek štěstím
opojen, všecek jako u vidění; temné zřítelnice jeho očí
osvítily se odleskem těch oček, které celé nebe v sobě

uzavíraly.
Dětský věk mladounké nevěsty nikoho nezarážel:
stáří 10 let bylo již vŘímě oprávněným na zasnoubení,
ba často bylo vídati snoubenky ještě mladší.
Po té následovalo rozdávání jiných darů a obřadní
hostina, která tentokráte omezena byla na velice skrovný
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počet hostí, a to z ohledu na Virginii, která sotva byla
opustila nemocné lůžko. Kromějejích rodičů byli tu pří
tomni starý Virginius Rufus, Grapte. "dcera Sabinova a
sestřenice zemřelého již císaře Vespasiana, která pochá
zela z rodu Flaviovců, křesťanka a jáhenka římské
církve, Plinius mladší a milá jeho žena Kalpurnie,
Quintilian, Juvenal a vloudil se sem, ač nezván, i Mar
tialis, jako veselý požitkář ——
Sybarita.

Domicilla slíbila přijiti, jakmile se vrátí ze své vy
cházky ko staré Fillidě, kam se byla již ráno vypra
vila. Virginii znepokojovalo již, že tak dlouho otálí;
vědouc však, kterak svatá ta panna ráda vyhýbá se všem
hostinám .a společnostem, vymlouvala si tím její
opozdění
Irena téhož dne vítala svého otce. Omluvila se
tedy. že s ním chce ztráviti první večer, a poslala to
liko po Katonovi krásné dary.
Agrikola spěchal okamžitě na Collis Hortulorum,
aby přivítal staršího příbuzného.
Vracel se pak k obřadu zasnoubení své dcery
rychlým krokem po via Lata, jedné z hlavních ulic
římských (dnešní Corso). Nezadržely ho krámy, nej
krásnější-“v této části města, zvláště pod sloupořadím
Septa Julia, nedal se zdržeti známými a klienty. Otroci
rozháněli před ním žebráky, jichž'bylo tu dnes mnohem
více než kdykoli jindy a kteří na svých prsou nosili
tabulky s obrazy různých neštěstí (vymyšlených neb
i skutečných), která přivedla je do bídy &nouze, rozháněli
i různé prodavače a věštce.
Konsul ani jediným pohledem jich neobdařil.
Všecek rozhořčen vešel k Virginii,:
»Tofšopravdu skandálu — zvolal.
»Co se stalo ?»

»Fabricia jsem viděl. Ten starý Fabricius, věříš-li
pak, chce se oženiti s Lukrecií!

. . . .<<

Virginie, která již všecko dávno od Ireny věděla,

mlčela.

Agrikola zasmál se hořce .
»(lpět o jednoho senátora více, jenž bude ku po
směchu celému Římu! A víš-li pak, kdo je ta Lu
14
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krecie? . . . . Židovka! Pamatuješ se, že hned při prv
ním setkání se s ní jsem ti řekl, že mně připomíná
Palestinské typy ?<<
»Odkud to Fabricius

ví?<< —.otázala

se Virginie,

zajímajíc se o to.
»Za svého mládí poznal Fabricius první svoji lásku,
o které mně tehdy nejednou vypravoval. Při obléhání
Jerusalema jako jeden z vůdců římských spatřil jednou
Israelitku neobyčejné krásy, kterou hleděl stůj co stůj
zajati; — ale to se mu nepodařilo. Dlouhý čas potom
otálel se sňatkem, jsa stále vzpomínkami na onu Ži
dovku pronásledován. Až konečně matka Irenina je za
pudila. Když pak ovdověl, setkal se několik let po té
s Lukrecií a vzpomínky jeho byly jejím objevením znovu
oživeny. Něco zvláštního vábilo jej k ní, nebot připo
mínala mu onu dceru israelského arcikněze — Juditu;
ale Lukrecie tajila mu dlouho svůj původ. Dnes vzpo
mínky ty vzkypěly v něm novou silou, jakoby kou
zelnou jakousi mocí měl býti přikován k té ženě — a
ona se mu přiznala, že jest . . . . Juditou . . . .!<<
»Juditou!?<< ——
opakovala Virginie. — »A to pro

konsula nezdrží v jeho šílené touze po sňatku s Lu
krecií, nehledíc ani k tomu, že je již hodně stará'h
»Ani dost málo. ——
Udělá — jak mi řekl — konec

všem předsudkům. — Jeho nezadrží ani to, že my, Ří
mané, máme Židy v takovém opovržení. Jak říkám,
ztratil smysly.<<

»Neštastná Irena!<< _ vydralo se Virginii z úst. —
A tak odebrali se k obřadu zasnoubení své “dcery.
Plinius ze svých rozsáhlých statků v Toskánsku vě
noval krásné etruské vásy, podivně ukončené. A že
villy jeho po celých Vlaších byly slavny výtečným za—
hradnictvím, které vyšinulo se na vysoký stupeň umě
lecký, kázal naplniti vásy ty vzácnými květinami.
Sabinilla sotva že je spatřila, zatleskala radostně
rukama, jsouc zvláštní milovnicí květin, které ji k sobě
vábily jako motýlka.
»Similia SimÍlÍbUS<<(:

Svůj k svému) — zašeptal

Martialis, který přinesl darem drahou číši a první z ní
připíjel na štěstí snoubenců, improvisuje epigram.
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Julie poslouchala majíc hlavu skloněnu nad květi
nami; při tom V zamyšlení utrhávala zvolna větévku
po větévce z vzácných těch květin a vila z nich věnec . . ..
Když jej uvila, hleděli všickni na Tacita, jsouce jisti, že
jím ověnčí hlavu svého ženicha. A ona také hleděla na
něho, o krok blíže k němu přistoupila, v tom pak za
smála se čtveračivě, zatřásla zlatou svojí hlavinkou a
a přikročivši k matce své, položila najednou věnec na
krásné její skráně.
Když tak držela jej nad Virginii, zvolal Juvenal,
že Julia Sabinilla podobna jest Viktorii, : bohyni
vítězství), která se vznáší nad vítězem v době jeho
triumfu. Křesťanský umělec byl by ji o několik století
později přirovnal k andělu, věnčícímu růžemi sv. Cecilii.
»Jasným paprskem osvětluješ mrakyh — pravil
Plinius Agrikolovi, usmívaje se a přenášeje zraky své
s krásné Julie na bledou tvář Tacitovu.
»Bude opravdu dům můj ozařovati“ — odpověděl
Tacitus.
»Bude hvězdou všude, kdekoli se ukáže<<— dolo

žil básník Martialis.— »Proč nebyli jste na hrách? Při
šly o nejkrásnější ozdobulěc
»Zdravotní stav mé ženy mne omluvila — odvětil
Agrikola.
»A caesar také nebyl. Nemile všiml si toho Do
mician.<<

»Caesar tentokráte není v Římě; vypravil se
k legii vlašských dobrovolníků,*) kteří jmenovali jej
svým tribunem. Moudře činí Flavius Klement, že ho
v těchto nejistých dobách vzdaluje z Říma.<<
»A od caesara je to velice krásné, že v takovém
jinošském věku, kdy jiní toliko na zábavy a vyražení
myslí, chce jíti dobrovolně na hranice, aby válčil s bar
bary. aby vedra a všeho nebezpečí užil a bil se pro
vlast! (To mluvil Agrikola se zálibou vůdce a vojína.)
Ted, kdy rytířský stav upadá, kdy toliko s největšími
obtížemi možno ročně jen na 30.000 mužů veřejným
odvodem sehnati, a to hlavně jen z provincií, dává
caesarkrásný příklad, stavě se v čelo té mládeže, která
*) Cohors civium romanorum voluntariorum.
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vedle zkaženosti dnešních mravů z čistého vlastenectví
tvoří kohorty dobrovolníkůvl<<
»Jak přivítaly ho legie ?<<— otázal se Juvenal.
Na to starý Quintilian se zálibou učitele, kterému
se hodí mluviti o milovaném žáku, ozval se hrdě:
»Pulclwrrimea (: Překrásněl) — volaly naň. Viděl

jsem tábor praetorianů. kterak všecek chvěl sejásáním,
tleskáním, nadšením a zbožňováním. A byl také císař
ský náš mládeneček opravdu překrásný. Vyhlížel po—
prvé v té zbroji jako obraz z korinthských fresek. Ne
jinak musil asi vyhlížeti mladičký Achilles, když se
strojilna Troju! Ty skoro ještě pacholecké rysy s boha
týrským výrazem pod helmou, v zastínění kadeřavých
vlasů, a všecka štíhlá jeho postava tvořila malebný
kontrast

věku 8 oděním !<<

Starý rhetor až zčervenal, s jakým hrdým nadše
ním o svém žáku vypravoval, a nepozoroval ani, kterak
Tacitus spatrným nepokojem sledoval účinek jeho slov
na Sabinillu.
Ale mladá nevěsta blankytným svým pohledem
tak srozumitelně mu pověděla, že nemá očí pro jiného,
než jen pro něho, že Tacit v tomtéž okamžiku znovu
obličej svůj vyjasnil. Patrným bylo již tenkráte, kterak
veliké místo zaujímá ta drobná bytůstka v životě ge
niálního historika a jakou moc nad ním míti bude.
Ale Virginie, jejímuž pozornému oku nic nebšlo,
postřehla zároveň na obzoru svého srdce nejednu příští
bouři žárlivosti, která stahovala se nad štěstím jejího
dítěte.
Mezitím starý Virginius Rufus mluvil dále o Mau
riciovi:
»Podivným způsobem caesar poslední dobou do
spívá; vyvinul se všestranně.<<
»Kdo ve zlých dobách nezakrsává,
v obra<< ——odpověděl Plinius.

ten vzroste

— >>Slyšel jsem od svého

strýce, že kam blesk udeří, tam prý bují nejkrásnější
zeleň. A něco podobného je i za dnešních tyranských
dnů: kdo ve ctnosti setrvá, není jen člověkemvšelijakýmk
»Caesar připomíná nám idealní, poesie plné typy
Britannika, Germanika, Mal-cella,kterými jitřenka Říma
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již několikráte zazářila nám před císařským trůnemq —
pravil Quintilian.
A Tacitus doložil:
»Leč zároveň má v sobě cosi . . . . v samém tom

krásně, .co kromě krásných nadějí věští spolu i vý
strahu . . . . O osudu říká se, že je slepý; ten však má
zlé oko, které závidí smrtelníkům štědrosti Štěstěny, a
kdokoli z mládí byl v přílišné lásce bohů, tomu před
časně sudičky nit jeho života přetnou . . . ._<<
»Ty zlý člověčela — zasmál se Martialis;
věhle věci máš iy . . . . dnes mluviti?!<<

»tako—

Malá Julie pohrozila mu přes stůl palečkem &
konsul obraceje rozmluvu v jinou stranu, otázal se, jak
se podařily závody v cirku.
»»PasserinuS<<vyhrála —zvolalo najednou několik
hlasův.
.
Nad ně vynikl hlas Pliniův:
»Takě i plemeno našich domácích koní z Apulie a
Kalábrie statně se drželo, nedavši se zahanbiti dostiho
vými koňmi z Numidie, Macedonie, Arabie i Hispánie.
Také Skorpus opět sklidil palmu slávy. Budou se raziti
mince s jeho obrazem. Císařovna Domicie zasypávála
jej velikou láskou.<<
»Pak běda mu !<<— zvolal Juvenalis. — »Právě jsem

potkal několik na smrt odsouzených pro to. že nesli
květiny na náhrobek histriona (herce) Parisel<<
»Jak zachoval se císař ?a
»Císař po celý ten čas rozmlouval se svým trpaslí
kem. Byl skloněn k červenému tomu klubku u svých
nohou, tak že ani nevím, pozoroval-li něco. Byl prý po
hřížen u velice vážnou rozmluvu. Messalinus, který
stál mu nejblíže, zaslechl prý, kterak se tázal trpaslíka,
zda—li ví, proč Metius Rufus stane se místodržícím
Egypta?<<

»Metius Rufus'h — zvolali Všickni přítomní, na
něž mocným dojmem To působilo. — »Egypt, to »zlaté
jablko Hesperidek<<, má se dostati jemu?!!<<
»Další rozmluvy již nikdo nezaslechl, neboť právě
bili se v areně slepí Andabati, a obecenstvo tak vře
štělo, že i ryk divokých bestií přehlušilo.»
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»Jaká to nerytířská nečest — boj Andabatůh
zahřměl Agrikola.

—

»A ostatní gladiatoři?<<

»Lid byl zklamán. Ti prokletí Sarmatové, jak víte,
sami V předvečer boje se povraždili<< — pravil Mar
tialis. — »Ale přihodila se zvláštní episoda. Jistý otec

rodiny. který mezi diváky byl přítomen, zvolal: Thrácký
gladiator hoden jest Mirmillona, a nikoli retíaria. Bož—
ský okamžitě kázal ho přivléci do areny a hoditi jej
psům; na prsou měl nápis: »bezbožný.<<*)
>>Aco činil lid ?a

»Ten propukl v jásot a řev a bílými togami vzhůru
házenými mával ve vzduchu jako prapory. Také mnoho
křesťanů zahynulo. Zbytek jich zůstaven lvům pro další
oddíl her. Gladiator Melanippos se vyznamenal. Ostatní
gladiatoři všickni do jednoho se porubali. Domician ne
dovolil, aby se boj ukončil, dokud by jediný byl živ.“
»Nejsou-li to pravé jatky!<< — zvolal šedivý otec
Virginiin.
»Čím jiným vlastně jest celá nynější vláda? To
již nejsou řídké, ani v jistých vyměřených lhůtách do
padající rány: tot pravé zorganisované >>jatky<<,
kterým
není konce. Civica Cerealis, Salvius Cocceianus, Aru
lenus Rusticus byli opět v těchto dnech povraždění.
A s posledním z nich zničeno i jeho dílo: _životThrasey
Poeta; stihl je podobný osud — kniha ta Spálena na
forum v době komitií; nebyli jste při tom?<\
»Bohové by mne museli trestati, kdybych se šel dí
vati, kterak pálí knihy!<< — zvolal Plinius. ——»Ale
i všickni kopisté (přepisovači) byli pověšeni.<<

»Štěstí, že Cocceius Nerva a Trajan dobrovolně se
vzdálili.<<

»Teď již ani nejšlechetnější dámy nejsou jisty. Sly
šeli jste, že Gratilla, vdova po Rustikovi, a Fannia, žena
Helvidiova, a Sulpicia byly odsouzeny do vyhnanství. . . .?<<
»Proh pudor!

— A my se při tom bavíme

. ._. ;?<<

»Já chodím do amfitheatru i do cirku, nebot mne
baví ta lidská střeštěnosta ——
řekl Juvenal.
___—___..

*) Svetonius.
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»Může-liž koho baviti lidská krev?<< — zvolal na

jednou hlas skoro ještě dětský, — a blankytně oči Julie
Sabinilly rozhořčením zmodraly až do tmava.
Virginie znepokojena na ni pohleděla. Ale Tacit
mnul si spokojeně ruce.
»Julia Agricolellala — zašeptal.
»Ano — tvoje sponsa (nevěsta) jest opravdová
apatrima matrimax (: potomek otce a matky) — od
pověděl tiše jeho soused Quintilian. — »Dědila po jednom
ipo druhém: lahodnost po Virginii a sílu po Agri
kOlOVÍ.<<

Tacit.

»A to tvoří ji půvabnou avděku plnou!<<—zvolal
»Zdá se mi, příteli, že jsi se napřed zamiloval do

rodičů a potom do dcery.<<

Martialis vypravoval pak dále o hrách, načež Agri
kola pravil vážně:
»To přílišné užívání zábav a her je lidu velice
nezdravé, tak jako nezdravým jest lidskému organismu
přílišné požívání sladkostí. Hyne-li jednotlivec, tím
hůře působí to na celý národ.<<

»A my máme teď různých těch her a zábav více
nežli pracovních dní V rocea — zvolal Quintilian. —
»Přísám Bacchus! ——
Brzy máme hry stoleté, brzy zase

septimonialní, pak zase kvestorské, praetorské, císař
ské — pak přijdou supplikace senatu při různých pří
ležitostech: svátek Minervy, Bacchanalie, Saturnalie,
consualia atd., nepočítaje v to slavné průvody při
dedikací nových budov a průvody vítězoslavné.<<
»Průvodů

porážek

——dodej<< — zasyčel

Juve

nalis. — »Od těch dob, co vešlo v obyčej oslavogati
porážky triumfy, zdvojnásobil se počet svátkův.<<, “
»E voe Bacchela —vzkřiknul Martialis: —»pamatujete
se na ten slavný triumf dácký, při kterém otroci pře
vlečení jsouce za zajatce měli dodati lesku vítěznému
pochodu

císařovu ?<<

.

Zasmál se hlasitě a konsul Agrikola dodal:
»Ty různé svátky a hry nejsou tak bezúčelnými,
jak snad se zdá. V nich tkví hluboká politická myšlenka.<<
A když všickni tázavě se k němu obrátili. po
kračoval:
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»\lyslíte. že bez tohoto systemu dalo by se vy
hýčkané plémě Quiritů udržeti pod jařmem?<<
»Plémě vlčíla — zamručel Tacitus.
»Plémě železnél<< -—zvolala živě Julia

Sabinilla. —»—

»Z toho železa všecko veliké se vykove, — všecko
krásné se vykřeše!<<
»Zasmáli se tomu přítomní. Sabinilla mívala časem

takové zvláštní nápady, že nikdo nikdy nevěděl, co
V dané příležitosti poví, anebo co učiní. Leč ona teď
utichla a tvářička její vzala na se výraz hluboké váž
nosti. nebot dumala o tom,jak tvrdá ocel Quiritů krásně
se přeměňuje v křesťanský heroismus a jak dnes již
»římská víra<<známá jest po celé církvi.
Snubní hostina končila se za zvuků hudebních
sborů. Hoši hráli na flétny, mladé dívky řecké hrály
na citery a thrácké dívky zpívaly. Potom všichni vyšli
pod sloupoví portiku, před kterým dvě fontány uprostřed
keřů vodami svými vlažily okolní vzduch.
Julie přivinula se k otci, a on přitulil ji k sobě
s takovou láskou, jakoby ten tvrdý diamant jeho cha—
rakteru byl se roztál v záři šťastné jeho dcerušky.
Agrikola vlivem jejím stával sejiným: sám hlasjeho na—
býval zvlášť měkkých odstínů lahody — rysy se pře
tvořovaly. Bojovné obličeje mívají obyčejně úsměv,

který na nás divně působí: a takovou vlastnost měly
i obličeje obou velikých mužů: myslitele i muže
činu — Agrikoly a Tacita. Ale u tohoto sám úsměv
smutkem byl zabarven, co zatím přísnost konsulova
v jeden paprsek se proměnila. A když tak teď stál tu
„otec s dcerou, tvořily takovou klassickou skupinu, že
Tacitus zvolal pln údivu:
»Feidias

!<<

»Toho již nevzkřísíš<< -—odvětil Quintilian. — »Ale
což nemáš i ty dláta? — Kornelius Tacitus tešc pérem.<<

»Životopis jeho napíši la — zvolal Tacitus s určitým
rozhodnutím, obraceje se k Virginii. — »Obrazů boha
týrů našich jak mramorových, tak i bronzových máme
dosti. Ale ty hynou zároveň s našimi rysy, -—avšak obraz
ducha jest věčný. Pokusím seo to, abych zachytil obraz
jeho duše raději nežli jeho těla.“ *)
*) Tacitus: Vita Agricolae.
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Virginii oči radostí zaplály — vděčně podala Taci
tovi ruku. Ten přitiskl ji k ústům.
»Piš, piš!<<— zvolal

Plinius;

“—»dila ducha jsou

naším jediným vlastnictvím —protože jsou nesmrtelná.<<
»Já neobdivuji se při Juliovi nejvíce tomu, že jest
hrdinou<< — pokračoval dále Tacit, — »že schodil celou

Britannii pěšky a s hlavou obnaženou. zakusiv všech
svízelův a trampot vždy v čele svých legií —, že Kale
donii obeplul, —že ledovému oceanu do očí se podíval,—
že celé množství bitev vyhrál, — a jen pět lidských
životů zmařil, — že i samu příiodu překonal: bahna,
lesy, hory i mlhy! — Nikoliv! Bojovným & vytrvalým
bývá nejeden Říman! Ale mne největším podivem
a úctou naplňuje ta moudrost, která jeví se ve všech
jeho zařízeních, jež byl v provinciích učinil, — ta spra
vedlnost & laskavost, kterou stal se miláčkem lidu
a bůžkem

vojska

. . . .<<

»Neříkej, že jsem byl spravedlivým<< _ přerušil
ho Agrikola. ——
»Žádný člověk není spravedlivým, —
rci jen, že jsem chtěl býti spravedlivým. <<

»Ani bohové nejsou spravedlivýmie, _ zašeptal
Tacitus.
»Já držel se jedině té zásady: nepatrných věcí
si nevšímati, — lehkých provinění promíjeti ——
těžká
někdy odpouštěti — nejtěžší přísně trestati.<<
»Ani to není ještě vrcholem tvých zásluh; pro
mne vrcholí ony jedině v tom, že v tolikaletých, krutých
a dlouhých bojích, stíhán jsa všude závistí toho tyrana,
setrval jsi v službách republiky.<<
»Trpný protest opioti nadvládě, kterým měl bych
se vzdáliti veřejných záležitostí, byl mně vždycky proti
mysli<<— odvětil Agrikola. ——
»Tot příliš pohodlný pláštík

pro lenost, která ponenáhlu v podobě epikurismu zahni
zďuje se u našich pohodlných patriciů, ——
nebo dove
de jednotlivce až k přetětí žil, stihne-li stoika. Takovou
smrt považuji za bázlivost, anebo za útěk z bojiště. Ano
i veliký Thraseas, jehožto Acta diurna lid zvědavě si
rozebral,

aby se dověděl, čeho Thraseas

napovědět, ——

zůstavil nám jenom poloviční příklad, - kterého násle
dovati nemůžeme. Nám třeba nejen ruce od zlého si
umývati, ale také zlému činně čeliti, dokud nám stačí
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síly i život. — Tomu již matka mne učila. Vždycky mi
říkávala, že občanská ctnost spočívá na jediném slově:
>>Sustinc<<(:

setrvej ).

»Filii matrísanta (: Synové vrhnou se po matce)—
odpověděl Tacitus, hledě s nejvyššl uctivostí na Virginii
Decidianu, kterou velebil podobně jako jejího muže.
O chvíli později opustila Virginie společnost, nebot
byla již dlouhým bděnímpříliš unavena, a odebrala se
do svých komnat, opírajíc se o svoji dceru. Příkladu
jejího následovaly po té i některé z ostatních žen.
Martialis, který vína přes míru byl požil, žvýkaje
teď vonný heliotrop, kolísavým krokem ubíral se k no
sítkám.
Pod portikem zůstalo jen několik vážných Římanů,
kteří volně procházeli se mezi bílými, mramorovými
sloupy, živě rokujíce o veřejných záležitostech císařského
Říma.
Řím pořáde ještě nazývali »republikom. Zejména
Tacitus stále po ní tesknil, jsa jako ostatní milovníkem
její svobody. ačkoliv' on i všichni dobře Věděli, že to
všecko je již jen pouhým snem, a že republika již nikdy
vzkříšena býti nemůže, nebot ctností občanských stále
více ubývalo.
Mluvili svobodně. Ačkoli vyzvědačství v dobách
těch bylo na takovém stupni, že, jak svědčí Tacitus.
i dech stával se podezřelým a bledý obličej k smrti od
suzoval, věděli všickni dobře, že v domě Agrikolově
udavače není.
»Řekněte mi, milí přátelé<<_ pravil Virginius Rufus,
který pamatoval dobu panování Neronova, — »proč ten
Domician je tak šeredný? Vždyť přece není nejhorším
z císařův. — Provincie jsou teď méně utiskovány, nežli
před tím, — zneužití úřednické moci nejednou bylo již
potrestáno, — lidu již po třikráte po 300 sestercí roz—
dáno. — A Nero přece měl své ochránce, svoji stranu
na Východě mezi Party, ale Domician kromě vojska
nemá za sebou nikoho.<<

»Na to dám ti odpověď čerpanou z přírodní hi
storie<<— odvětil Plinius. — »Proč hyena více je nená

viděna a více opovržena nežli tygr? — Protože vrhá
se jen na mrtvoly a trhá je! — A Domician je podobnou
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hyenou, která se pase jen namrtvolách: žádný císař
nebyl takovým lupičem testamentů jako on; — vy
skytl-li se jediný svědek, který tvrdil, že nebožtík za
svého života kdysi prohlásil, že císař budejeho dědicem,
postačilo mu to, aby okamžitě ten nejsprávnější testa
ment byl zrušen a vše aby připadlo státnímu fiskuxf
»Nenávidí ho, protože je mímy'a — připojil Ju
venalis.
»A já vám

říkám<<, -—ozval se Tacitus

— »jeho

ubije ta jeho licoměrnost &pokrytectví. — Žádný smělý
zločinec se mně tolik nehnusí, jako on. Ten člověk
restauruje bibliotheky — a sám ničeho nečte; on bitvy
prohrává — a strojí se v laury; on sám válí se ve špi
navých a zkažených brlozích — a stíhá sebe lehčí pro
vinění u jiných . . . . — U černých stínů Tartaruh —
zvolal najednou, přerývaje svoji řeč a chvěje se na
celém těle: -—»Kdo z vás nevzpomene čerstvého rovu
Kornelie, veliké Vestálky, za živa pohřbené? . . . . Za
stávaje úřad duchovního, byl jsem přítomen jejímu
processu na shromáždění kněží Minerviných před císa
řem v Albě. Process ten byl již dávno zahrabán v aktech
minulosti, před lety byla jím dokázána její nevina &ted
vzato znovu vše na přetřes — dřívější osvobozující
nález zrušen — věc projednána v nepřítomnosti obža
lované bez obhajců — ona jest odsouzena — rozsudek
vykonán

! ! !<<

Všichni se hrůzou zachvěli.
»A co ty jsi učinil?<< — otázal se otec Virginiin.
»Nehlasoval jsen1<<——
odpověděl Tacitus.
»Jako ThraseaS<< ——
zamumlal Juvenahs.

155-1

na polo

se usmívaje.
»Thraseas řekl přece: »Nenávidí lidí, kdo zla
nenávidí.<<

»Zla dlužno nenáviděti — zlo činících milovati<<—

pravil starý křesťan, děd Sabinillin.
»Já řekl bych to jinak“ -—mluvil Plinius Tacitovi: —
»dle mého zrodí se zločinec ze zločinů, které spáchali
jiní, a kterých jako kdyby jim záviděl: — on jak nej
přísněji trestá to. co potom s největší radostí násle
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duje — ačkoliv nic nepřináší tolik záštity jako shoví
vavost — a to i těm. kterým ničeho promíjeti netřeba.*)<<

A s uctivostí patřil na přítele svého Tacita.
Další rozmluvu překazil rychlý posel z Collis
Hortulorum, ve smutečním obleku, který přinášel kon
sulovi Juliovi truchlivou zprávu, že šlechetného Fabricia
není již mezi živými.
Zpráva ta působila na všechny hlubokým dojmem.
»Ani slova mé ženě !<<— rozkázal Agrikola otrokům,

boje se, aby slabému zdraví zpráva ta neuškodila.
Sotva však dal potřebné rozkazy a kůň mu byl
přiveden, aby co nejdříve pospíšil k Ireně, přiběhla
Julie Sabinilla, celá uplakaná:
»Otče můj, víš-li, proč Domicilla dnes s námi ne
byla? . . . . Jest uvězněnak
»Blesky

Jupiterovy!

——A proč?

. . . .<<

»To ten ničemný Aurelian! (), co již vytrpěla pro
něhola
»Pokoj

s tebou!

—- Odpust!<< — zašeptal

dítěti

jeho děd.
»Proč?<<— zahřměl podruhé kovový hlas konsulův.
Děvčátko sklonilo hlavu. — Slzy s modrojasných
oček padaly ji jako hráchy . . . .
Po chvíli pozdvihla hlavu s pohybem divně šle
chetným — odhrnula s čela zlaté vlasy, které jí je byly
zakryly, a řekla rozhodně:
»Proč? . . . . Protože je křestankak
Zavládla chvíle hrobového ticha. — Konsul chytil

se za hlavu:

»Zbláznila

se !<<

»To není možnél<< — zvolali přítomní. — »Je to
přece císařská krev! Snad císař o tom ani neví
.?<<
»Zbláznila se!<<-—opakoval Agrikola, chodě veli

kými kroky pod sloupovím.
»Odkud to víš ?<<— obrátil se k dceři.

»Z domu Flavia Klementa bylo to sem oznámenw
»Slyšela to matka ?<<
»Nikoliv. Matka již odpočívá.<<
*) Plinius ad Geminium.
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»Nic jí neříkejte!

„_ ó bozi, bozi!

——Pozbyla—li

Domicilla smyslů, bude souzena soudem domácím——
senator sám ji bude souditi! . . . . Ale veřejné uvěz

nění? — trest? — hanba?!a

»Otče, zachraň ji! .—Vysvoboď ji!<<— zvolala na

jednou Julie, hořce lkajíc; —-a vrhla se otci k nohám
a objala jeho kolena.
»Dítě, ty víš, že ti nikdy ničeho neodepřu; — ale
jak ji mám zaehrániti?<<
»Jdi, jdi k tyranovi! Řekni mu, že jest nevinna —
vydobuď jí osvobození!<<
»Julie, což neznáš Domiciana? Což nevíš, že kdyby
Agrikola za ni prosil, již tím samým přišla by pod
katův meč?!
. Ale učiním všecko, co jen bude V mé
moci. ——
Šílená, co to jen učinila; jakému nebezpečí
vystavuje

celý rod?!

. . . .<<

Julie Sabinilla osušila si najednou slzy, postavila
se k otci, obrácena jsouc obličejem k přítomným a hledí/c
na děda svého, křesťana, a potom na Tacita, svého snou
bence, pravila hlasem hlubokého přesvědčení :
»Jakým zločinem jest míti své přesvědčení? Duše
nezná nad sebou žádného pána a svědomí lidské jest volné !<<
A ten odlesk síly v tomto tak delikátním povlaku
učinil děcko tak krásným, že všickni pod hlubokým
dojmem umlkli.
Rozešli se všichni.
Tacitus _poslal napřed nosítka i otroky. — V tom
moři citů bylo mu třeba samoty ——
potřeboval hvězd —

měl potřebí nočního ticha.
Rychle probíhal ulicemi Říma, které zastaveny"
byly ohromnými budovami o několika patrech, a díval
se v temněmodrou oblohu nebeskou, posetou miliony
světů, perlami nebeskými, které mihaly se mu před
očima, jiskříce se paprsky různých barev.
»Zlé znamení, zlé znamení !<<— opakoval si Tacitus,
mysle na ony dvě hromové rány, které udeřily v poslední
hodiny toho krásného dne jeho zasnoubení.
A ztrápená duše jeho z Výsluní jasných vzpomínek

ina Julii Sabinillu shroutila se v temnou propast vlastních
jeho myšlenek, brzy usmívala se oživena jsouc milou vzpo
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mínkou, brzy zase s hrůzou bylo jí patřiti na město,
které se před ním rozkládalo — na popiny (krčmy) plné
opilcův a rvaček, na thermopolc (podobné našim kavár
nám) jasně osvětlené, překypující vůní a rozkoší, pře
plněné zločiny všeho druhu —na hloučky převlečených,
zakuklených svévolníků, kteří pobíhali ulicemi . . . . až
z úst jeho, sevřených hořkostí a pohrdáním, vydralo
se slovo k té mramorové, bílé Romě, zdánlivě klidné
a tiché, zatím však plně svárův a mrzkostí:
»Ty že jsi paní celého světa? . . . . Stokou neřestí
všeho světa jsi!!<< — A tento cit nabyl u něho i v den
zasnoubení vrchu nad všelikou láskou.
Zjevila se mu opravdu jasná postava zlatovlasé
jeho nevěsty, a tu mluvil sám k sobě všecek jako u vy
tržení nad tím nevyrovnatelně samostatným typem:
»U ní nevyzírá duch ze hmoty jako u jiných lidí,
ale vychyluje

se z květu!<<

A chvíli snil tak roztouženě, hned však černé
myšlenky nabyly zase vrchu.
Tacitus byl jednou z těch hluboko tragických postav,
se kterými setkáváme se na rozhraní dějův.
Milovník minulosti, který nenávidí tyranství a pod
losti, roztoužený, beznadějný, — patřil na zlo svého
národa nikoliv s takovou mocílásky, která jest jedinou
a největší silou světa, která naplňovala velikého ducha
sv. Pavla, když kdysi. přikován jsa řetězem k žoldnéři,
procházel týmiž ulicemi, podmaňuje celý svět svému
Kristu, —nikoli s takovou čistotou pravdy jako bojovník
Boží, který se vydává v nebezpečí smrti, věda, že v lidstvo
vrhá tím pochodeň, která dříve či později zazáří světu
jasným dnem . . . .

Nikoliv! Myšlenky jeho bloudily bez určitého
cíle — on stal se trpným svědkem muk dokonávajícího
století, — nenáviděl přítomnosti, — nevěřil v budouc
nost, — v jeho historickém geniu zrcadlí se všecky
rány jeho společnosti, na které však nemá ni kapky
balsamu, — slovem, jeho typ, byť i nejšlechetnější,
zosobňuje v sobě poslední obraz pohanství:

Zoufalství.

fm

Červánky vítězství.
Vězení Domicillino bylo prostranné a oddělené,
jak slušelo se na císařovu příbuznou, ale bylo bez
oken. Jen vedle dveří nalézal se v hrubé zdi malý otvor.
kterým pronikalo tam něco čerstvého vzduchu a světla
z chodby, po které těžkým krokem ustavičně přechá
zela stráž.

_

Právě teď se stráž měnila. V kamenném výklenku
zrovna proti jejímu okénku postavena byla malá lam
pička, která svým sporým, čadivým plaménkein slabě
osvětlovala noční ,soumrak i v celle, tak že pozorovaii
bylo i rysy postavy dívčiny.
Nebyla přikována ke sloupu: stála volně, ale
s okovy na rukou. Zdála se jaksi vyšší než bývala
obyčejně, vyvýšena jsouc nadšením a zanícením. Celá
její postava jakoby až k nebi dosahovala. Modlila se . ,'.,ÍÍR'
A na ní i kolem ní rozléval se svatý klid a jas,
tak že ve vězení tom bylosspolu temno i světlo, bylo
pusto a zároveň anděly zalidněno.
Pevný charakter Domicillin neznal vzrušení, které
s sebou přináší změna dojmů. Všechen její dosavadní
život byl upředen z jediné bílé niti —_beznavazování —
bez mezer: niti to přečisté — hedvábné, a spolu i niti
zlaté: — niti lásky.
Teď život ten blížil se ke svému konci, a panny
křesťanské neodstrašovalo vězení, neodstrašovaly jí ani
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hrůzy

muk, naopak

--»—
onu shlížejíc se ve své věčné

lásce počítala chvíle, které dělily ji ještě od posledního
sloučení, a touměrou, jakou chvil těch stále kratších
ubývalo, vzrůstala její blaženost.
Jediná toliko struna jejího srdce zůstala tklivou:
té když se mysl její dotkla, Domicilla všecka se změnila —
jasnou její hvězdu povlékal bol . . . .
Nemohla bez bolestné starostlivosti vzpomenouti
si rodu Flavia Klementa jakož i osudu, který chystá
jim Aurelian

. . . .

vav

»A toho jsem já pricinoul<< _ dralo se ji z prsou
dušeným šeptem i jekem zároveň.
Když však bol mocněji srdce svíral, topila jej
v modlitbě — a blaženost se opět navrátila.
Po několika hodinách, které tímto způsobem ztrávila,
zaslechla skřípnutí závory: pootevřenými dveřmi za
hlédla hlavu vi helmě, která nesměle dovnitř nahlížela.
»Kdo je to?<<

»Nelekej se, paní ; to jsem já, Deodatus, strážce
tvého vězení“ ——
vešel již zcela do celly, zamykaje dvéře
za sebou.
»Deodatus? . . . . To jméno mi něco připomíná . .. .
Ach! To jsi ty, příteli, který jsi nám přinesl Cyrila,
když ho jeho spolužáci sbili, a který jsi nás po tě za
chránil v domku staré Reginy na ostrově, že ano? Bůh
s tebou! S čím sem přicházíš?<<
»Abych ti po třetí posloužil — chceš-li moji službu
přijati. V tomto případě však to bude jen odplata.<<

»Jak to, Deodate? Nevím, že bych ti byla kdy pro
kázala něco dobrého.<<

»Nepamatuješ se na moji němou vnučku, kterou
jsi uzdravila?<< — Starý desátník ochraptěl najednou
při posledním slově a ohnul koleno.
»To byla tvoje vnučka, to nebohé děťátko kojné
Eufroziny? Srdečně se z toho raduji.<<
»Domicillo, Mars ivšickni bohové mi svědkem, ne
umím sice pěkně povídati, ale ty jsi mi tím navrátila
polovinu mého života -—já věnujitijej tedy 'celý. Slyš:
já jsem strážcem tvého věžení — tu vidíš klíče . .
tamo běží cesta — chceš-li, jsi volnal<<
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»Dobrý Deodate! Co se ti zdá? Dnešní den je nej
sladší ze všech, které jsem kdy'prožila, & ty mne chceš
zbaviti té radosti?<<

Deodatus vida svoji nabídku tak neočekávaně za
vrženu, trápen byl velikou starostí o ni.
»Slyšel jsem dobře? Co to mluvíš? Ty nechceš
žíti? . . . . Nechceš utéci? Ty, taková mladá, taková
krásná, taková dobrá, které přísluší jen samé radosti?
Škoda tě okovům a žaláři! Mně samému srdce se
rmoutí pohledem na tebe a tvůj osud, a ty sama sebe
nelituješ? Opravdu, kdyby nebylo té moudrósti, která
ti zírá z očí, myslil bych — odpust mně nebe ten vý
raz —-že jsi se zbláznilala

_

Domicilla nemohla se zdržeti úsměvu.
»Ale, Deodate, uvážil jsi, co by tě stihlo, kdybych
svolila k tvé žádosti? Vždyť jsi přece za mne zodpo
vědným! Víš, že bys hlavou svojí zaplatil můj útěk?<<
»Však já bych i sebe nějak ukryl! A kdyby mne
konečně i chytili . . . . není tvoje mládí hodno těch ně
kolika let mého života, které mi ještě zbývají? C),pro
sím tě, dovol, abych tě směl zachránitila
»Deodate!<< -— pravila tehdy Domicilla vážně a
vřele: — »tvé oběti přijati nemohu, protože se nesluší,
abych prchla z válečného pole, ina kterém mám prolíti
krev za svoji víru. Tak jako ty, rytíři, neopustíš řím—
ských orlů — tak já nemohu opustiti praporu Kristova
aJeniu ke svědectví prolíti chci co nejochotněji všecku
svoji krev, a to tím raději, že po smrti mého těla duše
začne žíti na věky. Ale tobě náleží odplata za tak ve
likomyslný čin; — jiné však nenacházím ve svém srdci,
kromě vroucí modlitby k mému Bohu, aby otevřel oči ,).
tvé duše, tak jako tvému vnoučeti rozvázal jazyk. Za'
to, že chtěl jsi mi zachrániti život, a to cenou svého
vlastního života, necht ti odplatí Pán milostí Svojí . . . .<<
Vtom řinčení zbraně na chodbě přerušilo další
jejich rozmluvu . . . . Desátník vyběhl všecek pomaten
& rychle za sebou dvéře zavřel. Ty však v tom oka
-mžiku znovu se otevřely před'novýni příchozími.
Domicilla vidouc je, strašně zbledla . .
»Již!?<<. . .. zalkala hluboce dojata. otevírajíc ná
ručí pokud jí jen okovy dovolovaly, co zatím šedivý

'n
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Flavius Klement se svojí ženou a Cyrilem tulili se kní
se slzami v očích, hluboce vzrušeni . . . .
»Hleď, my jsme taktéž spoutánilc — volal chla
peček. — »Nebudeš jen samojediná mučednicí. Ale ubohý
Mauricius! Nebyl s námi, a tak ho to štěstí minulo.<<
Domicilla neodpovídala. Bol tlumil jí řeč.
»Bůh snad ho ušetřil pro dobro sv. církve i celého

Římaa — dodala Flavie. Divným jakýms řízením stalo
se, že se dosud z Tuskula nevrátil.<<
Bílé rty Domicilliny se zachvěly . . . . Ale ani teď

ničeho nemohla promluviti.
'
Teprve po chvíli, když přiblížila se k nohám sena

torovým, zašeptala:
»Strýče, zdaž víš, —- že já

vás všecky vydala

smrti?!<<

»Co to mluvíš, moje dítě?<<

Vypověděla jim všecko. Když skončila, objal ji
malý Cyrilek kolem krku:
»O, děkuji ti, sestřičko, že tebou budeme mučed
níky! To jistě nás co nejrychleji budou mučiti, nebot
císař je tak rozhněván, že nechce čekati. Pomysli si,
jaké to štěstí . . . . býti již zítra v nebi!!: _ A sepjal
ručky — a rodiče přisvědčili mu hymnem vděčnosti.
Domicilla nabývala ponenáhlu obyčejné nebeské
tvářnosti.
Flavie sklonila se k ní, pravíc:
»Pokoj stebou! Nežaluj Pánu, že stala jsi se nám

nástrojem blaženostik
Ona odpověděla tiše:
! »Uschlo by srdce, kdyby lásky nemohlo nasytiti
utrpením.<<

A již obrátila se rychle v onu světlou stranu, tou
žíc po rychlém mučení.
Celou tu noc ve vězení jakož i následující oka
mžiky — poslední mezi bojem života a triumfem smrti —
prožili věřící na chválení Boha. Flavius, který nosil na
prsou Nejsvětější, jež takto u sebe přechovával od po
slední křesťanské schůze, teď —užívaje privilegia tehdej
ších křestanů — jako otec rodiny v nedostatku kněze
podělil Jím sebe i ostatní; a sotva že do těch šťastných
srdcí vstoupil Nejsvětější, který divy tvoří, vznesla se
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z nich sborem velebná píseň, tak líbezná, že Deodatus,
který bděl nedaleko se svojí stráží, nemohl rozeznati,
střeže-li vězení — nebo ráj.

Onoho večera, když Mauricius zachránil tonoucí
Irenu a odevzal po té Hermovy listy svěřené mu Tu
skulskými křesťany, zastihl ho na cestě k domu otcov
skému rychlý posel z Palatina, který mu ve jménu Do
miciana Augusta rozkázal, že se má vrátiti a okamžitě
k císaři se dostaviti.
Jsa zvyklý na takováto náhlá císařská pozvání,
Mauricius vesele k němu pospíchal: zaskočil toliko do
svých komnat, které mu v jednom křídle císařského
paláce byly vykázány — shodil se sebe mokrou zbroj —
přioděl se malebnou řeckou chlamidou, kterou mu otrok
vestiplicus podal, a provázen jsa osobní stráží, vypravil
se do okrouhlého sálu, kde císař obyčejně vždycky po
večeři dlel.

“

Mauricius zastal ho v hrozném stavu, an strašně
hrozí a laje, a vedle něho Aureliana, jehož obličej t_ak
též byl pln pobouření a hněvu, ale v očích hrál mu
ďábelský úsměv.
»Neštastníče! Mluv —-rychle mluv -—přiznej se —
aspoň ty . . . . at tě zachráním! — Že to není pravda? . . . .
On mne klame, ten podlý pomluvač?<<
»V čem, pane?“
»Tvrdí, že i ty jsi křesťanem?<<
»I já? . . . . A kdo ještě?<<

»Celý tvůj nehodný rod . . .. Přinesl mi tak
pádné důkazy, že jsem je dal ihned všechny uvězniti"
a bez milosrdenství je zatratím! Ale ty? . . . . O tobě
nechci věřiti, že by to bylo pravda . . . . Řekni jen
slovo, a já ho dám hned mučiti! — Podporuje žalob
níka ten, kdo ho netrestá.<<
VMauriciovi ozvala se jeho duše, vzkypěla a moc
ným požárem —-vybuchla.
»Pane, on mluví pravdu! Jsem křesťan a Boha
svého _za to \'elebím.<<

-\'
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Tyran vrhl se naň jako tygr. Mauricius v témž
okamžiku zavlečen byl do skrytých podzemních žalářů,
které se rozkládaly pod jednou částí císařsxého paláce.
Hrůzostrašné bylo toto podzemí: tato nizounká
sklepení spojena byla mezi sebou arkadami a labyrin
tem temných chodbiček, majíce stropy podepřeny hru
bými sloupy, po nichž stékaly potůčky vlhka. Tady ve
skrytosti trestáni a mučeni byli Palatinští otroci, nebo
i jiné oběti tyranova vzteku, a nejednou tísnily v sobě
i několik set vězňů najednou. Podzemní tyto jeskyně
mohly býti zapečetěny, tvoříce takto živý hrob, jehož
oběti smrtí hladem byly umořeny. Obyčejně bývaly
svědkem strašných, vymyšlených muk . . . . vždycky
naplněny byly hlubokým tajemstvím; — kdo jednou
zapadl do jich čelistí, zřídka kdy vyšel z nich zdráv
a živ.

Střežili je ti největší bídáci 2 osobní gardy tyra
novy — ničemové to, kteří mu byli oddání tělem iduší.
Nízké stropy těchto děr větších i menších — obrov
ské žulové sloupy — křižovatky četných chodeb —
věčný soumrak, který dnem i nocí v těchto hrůzných
místech vládl, všecko to dodávalo jim zvláštní podob
nosti s podzemními skrýšemi egyptskými, nebo s zača—
rovanými indickými jeskyněmi. Do stěn a_sloupů vkuty
byly železné obruče, jimiž přikovány bývaly nešťastné
oběti. Tma těchto děsných míst byla vlastně velikým do
brodiním, nebot kdyby sluneční paprsky byly sem pro
nikly, byly by osvítily veliké rudé skvrny na kamenných
plotnách podlahy, jakož i na kamenech zdí, nasáklých
čers'tvou i starou krví.

Divnou náhodou byly tentokráte tyto díry prázdny.
Caesar jsa do nich vpuštěn a nejsa ještě spoután
řetězy (nebot nikdo z žoldnéřů neodvážil se na něho
ruky vztáhnouti bez výslovného rozkazu císařova), blou
dil samojediný v jich temnostech.
Kroky jeho ozvěnou rozléhaly se V pustém pod

zemí.

'

Jako smrt, na kterou již dávno jsme čekali a po
níž jsme toužili, přece jen nás překvapí, podívá-li se
nám nenadále do očí, — tak i mladý vyznavač Kristův,
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ohromen touto náhlou změnou svého postavení, V prv
ních okamžicích nechtěl svému osudu věřiti . . . .
»Sním snad? . . .. Či opravdu již Pán je tak
blízko?<<

Ohnivá jeho duše vzňala se těmi slovy — a drala
se vzhůru, ženouc se v boj jako šlechetný oř!
Přišel do poslední jeskyně, menší všech ostatních;
ta měla nahoře pod stropem malé, hustě zamřížované
okénko, které vedlo na vedlejší, osamocené nádvoří.
Okénkem nebylo viděti nic kromě malinkého kousku
nebeského blankytu, na kterémž právě hvězda Lucifer
se blyštěla, vysílajíc sporé své paprsky přímo do okénka,
zvěstujíc tak rychlé svítání)
Jako ptáček vznášeje se k nebeským výšinám
zraky svými se loučí se zemí, tak i duše mládencova
posledním pohledem na rozloučenou rozhlédla se po
svém okolí. Zalétla k uvězněným rodičům a klekla vy
prošujíc si jich požehnání ——
jsouc všecka štastna, že
jde spolu s nimi k Pánu. A potom bleskurychle pospí
chala v druhou stranu . . . . za duší jemu nejdražší —
kterou zůstavil na bezcestí — či spíše na poloviční cestě
k návratu.
V pospěchu tom nebylo násilnosti. Nikoli! Nebot
vtom mladém srdci, ve kterém působil Duch Boží, doba
zápasů byla už minula — a nastal mír a klid, který
jest ovocem vítězství . . . . ale byl to jakýsi posvátný
pocit poslední povinnosti, který jej vysiloval a spolu
pohádal k činu.
Znovu jal se probíhati Všemi odděleními hledaje
stráže u dveří ——
a když konečně na ni přišel, zavolal

vojína na stráži tu dlícího jménem.
'
Čarovný hlas caesarův, který vojsku byl tak-příf"
jemným a milým a spolu i velmocným v rozkazování.
působil i teď mocným vlivem. Náčelník vězenské stráže
vešel k němu, táže se, čeho sobě caesar Vespasianus
žádá?

_

Mauricius sňal drahou sponu, kterou sepjaty byly
záhyby chlamidy, a podáVaje ji vojínovi jako odměnu
za žádanou službu pravil:
»Příteli, jdi do Villy šlechetné dcery Fabriciovy na
Collis Hortulorum a vyřid jí poslední pozdrav ode mne.<<
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Setník zmateně se naň podíval.
»Pane, božský císař zakázal nám pod trestem nej
strašnějších muk, bychom nikomu nevyzradili tvůj pobyt
zde . . . . V obvodu paláce můžeš žádatí, co chceš
mohu ti, pane, posloužitii výtečným cyperským vínem .. ..
(tomu se Mauricius lítostně usmál) . . .. můžeš vi—
děti i božskou Augustu . . . . (tomu Mauricius živým
pohybem ruky odporoval) . . . . ona mohla by ti vy
prositi propuštění . . . . Ale do města s poselstvím jíti
nesmím -—to bych se zítřka nedožilh
Mauricius vztáhl ruku zpět.
»Nechod',příteli! Ani jediného nebezpečného kroku
pro mne neučiň . . . .!<<

Vláda caesarova nestála dosud jestě nikoho ani
jediné slzy, — ani jediné kapky krve v celém Římě —
nechtěl tedy za žádnou cenu, aby snad před jeho smrtí
vinen byl něčí krví.
Těžké, železné dvéře znovu se zavřely.
Caesar jsa opět samoten, hmataje před sebou ru
kama, zvolna vracel se řadou sklepení do posledního
v této řadě, — do toho s okénkem, kterým teď první
růžové paprsky jitřenky sem padaly.
»Poslední obětl<< — zašeptal. — I poručil Bohu

Irenu i to slovo, kterým ji chtěl při loučení rozhodně
a slavně k Němu obrátiti.
Tím setřásl poslední péro svých pozemských

křídel.

potom rozvinula-se ta veliká, mladá křídla —

která jej unášela do věčnosti.
Skříživ ruce na prsou — začal se modliti.
Když se tak nějakou chvíli modlil nejsa ničím vy
rušen a nepozoruje toho nejmenšího hnutí s té strany,
kudy se do podzemního tohoto vězení vcházelo — po
cítil najednou, že tu není samoten . . . . Zachvěl se, po—

střehnuv ve tmě ještě temnější postavu, vysokou, za
kuklenou, volným krokem se k němu blížící. Zjev tento
měl velikou podobnost s ďábelským svůdcem.
Mauricius nezalekl se toho nikterak, nýbrž vzpří
mil se, jsa hotov utkati se snepřítelem. Ten však zpod
pláště vyňal malou svítilničku, galickou kápí sňal
s hlavy — a Mauricius strnul užasnutím.
Stált před ním . . . . císař Domician.
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»Nešťastníče!<<— zasténal; — »nešťastníče, kterýjsi
byl mým synem — pojď odtud, od toho světla — at
nás nikdo neslyší, nikdo nevidí . . . . Tam v těch pro
středních děrách promluvíme spolu rozhodné slovo
slovo poslední!<<

Mauricius šel za ním — opřeli se o obrovský,
egyptský sloup — císař postavil svítilničku — založil
ruce — a divoce upíral zraky své na svoji oběť.
»Vespasiane! Bohové nadchli mě na celý život
nenávistí k těm hnusným filosofům. kterých nepřestal
jsem pron'ásledovati a vypovídati po celou dobu svého
panování. Ale teprve dnes vidím v tom celou moudrost
božské Minervy, mé ochrankyně, dnes jasněji než kdy
koliv jindy patrny jsou mi šílené činy těch ničemných
stoiků, kteří sami posmívajíce se všelikému utrpení.
šálíce sebe i jiné lživým a vymyšleným žvaněním, žíly
sobě se vší lhostejností přetínajíce — (nebo tak činí
pro zábavu, jako epikurejčíci) — ještě dnes i syna,
lásky mého života nejhodnějšího, odlouditi mně chtějí
mému srdci a nutí jej k mukám, aby všecku svoji ži
votní sílu v boji s mučidly ztratil a pak aby s chladno
krevnou vášnivostí podstoupil smrt, což oni nazývají
hrdinstvím! Proto přišel jsem, abych tě od tohoto šíle
ného kroku zradil.<<
>>Panel<<——
odpověděl

caesar

klidně;

— »děkuji ti

za tvoji lásku, — ale mne žádná lidská moc od mého
Boha neodvrátí, mne žádná lidská moc nezviklá vtom
základě, na kterém stojím. — Já nejsem stoikem, ani,
filosofem. Tvrdý a chladný stoicismus jest mně tak pro
tivný, jako tobě . . . . Nás nepudí k obětování se led,
pýcha, ale oheň živé víry! My neposmíváme se drzey—r
smrti, ale milerádi ji pro Krista podstupujeme: nerouí
háme se katům, ale odpouštíme jim; nehrajeme tragedii
na podiu tohoto světa, ale z lásky k němu a pro svět
krev svou proléváme ke cti našeho Boha!<<
»Ty, ty?-. . . . »Pro světa chceš zhynouti?a

— za

řval císař. — »O, jak šeredně podvádíš sama sebe!! Ty
zrazuješ svět, který jsi měl v rukou — který ti Osud
se Štěstěnou darovali, bys jej oblažil a civilisoval . . . .!

Poslyš:
Světem jest dnes — Řím! — a Řím měl býti
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tvým. — Ohlédni se po světě na východ, na zá—
pad, na sever i na jih —-kam jen oko tvé dosáhne,
kde jen tvůj duch spočine — tam všude je Řím!! Za
ním jest jen nicota a — barbarství. — Celá síf. krás
ných cest probíhá tím světovým organismem jako žíly
naším tělem — 400.000 obrněných prsou jej střeží —
kyklopské zdi na obrovských ramenou jej chrání —
tvrdé hrady římské civilisace sálají ze [sebe život do
celého světa —plodiny jeho živí celou zemi
vodo
vody jej napájejí — krása všelikých umění jej zdobí —
poesie opěvá — zpěv proudí mu žilami — vnitřnosti
zeměi moře klenoty svými jej obdařují ——
veškero lid
stvo hold svůj mu přináší — všecky jazyky všemi toni

nami jej velebí —všecky koruny sklánějí se před jeho
diademem, který ty máš nositi, ty—imperator— a tady,
kde je centrum celého světa! ——
Na tomto Palatině —
ty — větší bohů na nebi —*nebot' bohové omezeni

jsou Olympem aParnasem, ale ty máš rozhled po celém
světě — pevninu a moře spojíš v jeden řetěz svými
legiemi a triremami! — A ta moc, a ta síla není mrtvou
nádherou východu: tof. rozum světa! — Vědom sám
sebe —silný a moudrý — omezený deskami práv —-osla
vený každoročními vítězstvími —důsledný v pokroko
Vém rozvoji — rozkošný v užívání— rozpálený až
v milé šílenství — současně pak s chladností nevyrovna
telného politika umějící s vítězného vozu vítěze soustře
diti ve svých rukou uzdy všech lidí i krajův. ——
A tím

vozem triumfálním vládne jednotlivec — ten přepych
celého světa spravuje jednotlivec : Caesar — Ty !! . . . .<<
\ »Pane!<< — pravil Mauricius, — »dovolíš, abych ti
řekl, co já vidím? . . . . Říše caesarův —toť jediná jen
budova . . . . neštěstí !! — Slzy provincií —-tot perly

jeho; ]icoměrná křivda — tot jeho smlouvy; mrazivé
ukrutenství — tot jeho boje; úzkoprsá výlučnost—tot
jeho společenská ústava; vražda a hanba — tot jeho
zábavy. Idea uzavřená v pověru, anebo ubitá materia
lismem — život prohnilý zkažeností — ba i samo obě
tování se jednotlivce pro celek —- vše to chladně se
klade pod nohy státu. Kterak možno tady mluviti
o volnosti a svobodě? Kterak možno tady mluviti
o společnosti?
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Což je společnost jiného, _nežli sdružení lidí —
ale tady není viděti ni jediného člověka! Tady není
dovoleno žití, neboť není nikomu dovoleno cítiti ani
mysliti — všecko utřeno jest v jediné těsto útisku, bláta
a krve! Stádo to sehnáno jest ze všech stran světa '—
není jisto dnem ani hodinou, brodí se v kalu neřestí
a nepravostí, řízeno jsouc několika pochlebníky a po
mluvači .. . . A nad ním, Věčně příšerou'spiknutí rdouson,
strachem dnem i nocí pronásledován — samovraždou
hledí se vysvoboditi . . . . první otrok — ten největší
nešťastník:

Imperator

——Ty./<<

Domician oněměl vztekem, nemoha ani slova pro
mluviti. — Mauricius pokračoval:
»Ach, ten tvůj světovládný

Řím —to není »patria<<——

vlast --- otčina
milovaná a milující — která by v je
dinou rodinu všechno lidstvo pojila! Zdaž víš, pane.
že jedno šlechetně bijící srdce lidské větší jest nežli
celá tvá říše? -—Jeden volný duch že je pro mne širším
světem nežli tvá Roma! — A takovým světem, z miriardy
zvláštních světů složeným, falangou nezávislé, nepro
dajné, pevné lidské vůle upevněným, a nikoli v rukou
milionů zaprodanců vězícím —takovým světem chtěl bych
Vládnouti! Vládnouti spravedlivě, s pravdou a láskou,

'která by sluncem svobody byla osvětlována, která by
ve jménu Boha Stvořitele zahřívána byla: — nikoliv
terrorismem, nýbrž ve jménu pravdivé Jeho vzneše
nosti: — Vládnouti nezávislou vůlí všech těch milionů
tak, aby sama sklonila se před Nejvyšším: — moci
volnosti užíti tak, aby přispívala ku všeobecnému roz
voji štěstí a blaha všech národů! _—Říditi svobodu
národů podobnými zákony, jakými řízeny jsou pohyby?
hvězd nebeských, a vyvyšovati svoji planetu vždy výš
a výše, a to jednak ušlechtěním jedince — úctou ke
všem národům, polepšením člověka i světa! — Ideou
krásna raziti cestu té zemi stále 7)před, stále přímo,
stále výše: ——
tot Úlohou Romy, jakožto sídla ducha
lidského všech národů! — Tot vláda Kristova, kterou
On v zastoupení Svém svěřil sv. církvi — toť opravdová
volnost —- a té volnosti jsem se zaslíbil !<<

V Domicianovi vřela vášeň stále vícViva více: blosky
sršely mu z očí. Žlutavé, pivní oči s rozsu'enými zřítel
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nicemi — a celý výraz jeho postavy připomínal divnou
podobu s rysem, jenž připravuje se k smrtelnému skoku,
kterým by svoji obět uchvátil. Leč i on bojoval sám
s sebou . . . . Ještě nebyla všecka jeho bytost prosáklá
zlem — ještě zbytky té dvojakosti, jaká bývá údělem
takých smrtelníků, vedly boj v jeho duši, a ta nikoli bez
bolu strhávala se sebe poslední cáry »člověka<<.
A nad přívalem zlých vášní jako opuštěný Faros
dohasínala v tom srdci poslední ještě doutnající spasná
jiskra lásky k adoptovanému synu —láska k Mauriciovi.
A když tak nyní za modlitby mladého vyznavače
Kristova stál proti němu v zápase ukrutenství s po
sledními zbytky lidskosti, zvítězily tyto u něho na
okamžik. Obličej jeho najednou se vyjasnil a on pravil:
»Šílenče — snílku! Kdo ti brání, abys vidiny
své v skutek uvedl? — Hleď, ta doba již ostatně není
tak daleká: pohled jen na moji hlavu — na ty před
časně vypadané vlasy. Snáším trpělivě, že zestárly
dříve než já — vyčkej i ty podobně několik těch oka
mžikův. A dopřeje-li mně božská Minerva v tichosti ze
mříti a tobě šťastného panování, zkus potom Platonské
sny své! Jenom teď tady potají, mezi námi dvěma,
slož bohyni hold kadidla: soška s oltáře Larů hned
sem bude přinesena, — jediný pohyb ruky — několik
vonných zrnek, vhozených na posvátnou třínožku
s ohněm . . . . a celá záležitost bude mezi námi vyrov
nána! Hleď — nikdo v městě neví, že jsi tu vězněn —
proto také nakázal jsem největší mlčenlivost, aby ne
rozn,eslo se obvinění Aurelianovo bez důkazu, že jsi
odstoupil od křesťanských pověr. Miluji tě ještě a toužím,
abych ti mohl otevříti bránu vysvobození!<<
Při prvních slovech řeči Domicianovy zjevilo se
najednou před Mauriciem jako nějaká vidina krásné,
vznešené panorama světa, které jakoby živě z propasti
jakési bylo vystupovalo: byla to celá budoucí říše jeho,
sahající od východu slunce až do západu . . . . A jediným
letem myšlenek zaplavil ten nekonečný prostor a zalidnil
jej svojí vlastní ideí — a viděl kříž svojí rukou na
všech svatyních vztýčený — a viděl všecka lidská srdce
štastná a ústa velebící Krista a císaře. —A v popředí toho
obrazu viděl v diademě u sebe Irenu, již křestanku —
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Irenu, která od onoho okamžiku nad Tiberem obrátila
se ku křesťanství — Irenu Augustu, která spanilým
svým duchem lije světlo iteplo jménem Božím do všech
krajů žezla Mauriciova!
Zjev ten způsobil Mauriciovi chvilkovou závrať .
závrať i zmatení spolu, které bylo přivoděno onou
výší, na kterou ho zjev onen vznesl — ohromné štěstí
pro něho i pro svět se oň pokoušelo. — Byl to zjev
»Anděla světla“ posmívajícího se slávě Boží.
V tom . . . . před očima jeho ducha stanula jiná
výšina: odněkud — od hor Galilejských . . . . a na ní
jiný boj — mnohem hroznější, a jak se zdá, je to boj
Nejsvětějšího, kterému se měl pokloniti všechen duc/z
světa, aby On svět ten ráčil vzíti na se a vládnouti
jím jako svým vlastnictvím —a v ducha jeho se vtěliti.
»Nejkrásnější z synů lidských<< uzřel tehda celou zemi
s jejím mraveništěm u svých nohou - a měl na
vybranou: buď hráti na strunách lidských vášní a ona
přijala by Jej za svého — anebo zrositi ji krvavým
potem . . . . a vznésti se z ní — na kříž?!!
Mauriciem to až zamrazilo._
»Vade retro satana<< (: Odstup satanáši) -—za
šeptal, jako později tolikrát učinili mnozí, kterým dáno
na vybranou mezi svůdnictvím a mučednictvím!
V uši jeho hřměl zároveň konec řeči Domicianovy
o pálení kadidla Minervě a Mauricius rozhodně od
pověděl:
'
»Císaři, jako mě tu vidíš v předvečer mojí smrti
státi před sebou, tak přísahám ti, že nevykoupím života
svého, ani štěstí celé říše jediným pokryteckým činem,
kterým bych potupil svého Boha — a Pravdu!<<
Domician se již déle nezdržel. Zařval nelidským,
zvířecím hlasem a vrhl se na Mauricia; _ roztrhal na
něm knížecí chlamidu — povalil jej na zemi — a nohama
svýma do něho kopal.
A 'v Mauriciovi vzkypěla krev . . . . Byl to jenom

krátký okamžik, ve kterém mu něco namlouvalo, aby
zdrtil svého zápasníka, ačkoliv staršího a silnějšího:
bylť Mauricius vycvičen ve vší gymnastice a šermu
u těch nejslavnějších gymnastiků a pocítil v sobě sílu
izručnost, aby jedním obratem Domiciana povalil a tak
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„aby ou válel se u jeho nohou — ale to netrvalo ani
celou vteřinu. — Z pod mrzké nohy tyranovy vyrostl
najednou před duší vyznavače Kristova . . . . kříž ——
_a Mauricius zašeptal si v duchu: >>Pro Něhoh —
A sladkost rozlila se po něm uprostřed bolu a hanby. ——
Celého zakrváceného zanechal ho Domician na
zemi. — A opojen vztekem, beze vší duchapřítomnosti
vyběhl z podzemních těchto děr . . . .

Jak dlouho ležel Mauricius v bezvědomí?
. To
bylo těžko říci; — postačí, řekneme-li, že noc vyměnila
své právo se dnem v těchto černých jeskyních.
Konečně přišel k němu setník se žoldnéři, jsouce
posláni císařem, který ještě otálel s výrokem smrti:
Vzkřísili jej vínem ——
obvázali mu rány, přinesli
něco na posilněnou.
A potom zase plynuly zvolna dlouhé hodiny v této
temnosti . . .

Najednou osvítilo množství světel hrůzné to pod
zemí

. . . .

Ně-kolikaramenné, zlaté svícny, vonný plamen ho
řících voňavek, planoucí pochodně —diamanty odrážely
se na vlhkých sloupech a stěnách; — náhlá ta illumi
nace změnila v rubíny rezavé skvrny krve na podlaže
i na stěnách.

»

A v tom čarodějném osvětlení blyštěl se za zpěvu
a tance dámský dvůr císařovny Domicie: dívky starší
i mladší v nádherných, byssových šatech, nebo z tibet—
ského hedvábí, nebo z tkanin proslaveného průmyslu
ostrova Kos — s drahými klenoty na hlavě, na krku,
na ramenou — na prstech u rukou inohou — v uších —

krásky to vybrané ze všech krajin stran světových;
byly tu světlovlasé Řekyně, vážné Egypťanky s podlou
hlýma, přivřenýma očima — ohnivé dívky z východu
s aksamitovými řasami a pichlavými pohledy černých
zřítelnic, s věnci, květinami a hudebními nástroji
v rukou, —_jiné opět nesly koše ovoce, aneb v amforách
drahá vína. — Všecky za stálého zpěvu a tance shlukly
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se kolem caesara. věnčíce a zasypávajíce ho laskavostí
a květinami a volajíce:
»Pojď — pojď s námi, božský! Tam nahoře v zodia
kálním sále, který se točí jako země kolem své osy,
který se otáčí jako obloha nebeská, tam hostina pro
tebe přichystána! -—Jsou tam již pantomimové a ta
nečníci, — ta nejvybranější zábava ti tam připíavena,—
jsou tam nejkrásnější římské dámy — budeš si moci
vybrati

kteroukoli

——
jen rač s námi jíti!<<

A nabízely mu číše vínem naplněné.
Ale Mauricius narovnal rychle poraněné údy —
vztýčil se před bakehantkami jako střela, s hlavou
pozdviženou; — jako rozlícený vůdce v čele vojska
proti nepříteli stojícího velitelským hlasem přísné vy
dává rozkazy, tak i on _učinil,odrážeje pohybem ruky,
plným svatého pohrdání. nestydatý útok proti němu
namířený.
»Pryč — pryč od mého bolu!<<— zvolal s takovou

silou, že drzý dav všecek pomaten couvnul zpátky.
Ještě jednou pod vedením řecké koryfejky opakovaly
svůj

útok na něho ——
leč on, vytrhnuv

jedné z nich

svícen z ruky, rozkřikl se po druhé:
»Pryč. nebo ohněm pomohu si proti té, které by se
odtud

nechtělo

. . . .!<<

___—___.—_..—

———_——______._..—

.a sbor hurisek zmizel jako zlý sen. Mladý mučed
ník opět osamotněl.

Znepokojující zvěsti obletovaly Palatin. Neprodraly
se ještě do města, jsouce vší mocí držány tyranem, ale
celý Řím byl již jaksi nesvůj, jakoby tušil nějaké ne
štěstí.
, Náhlé zmizení caesarovo neuniklo všem očím,
uvěznění rodiny Flavia Klementa a Domicilly poskytlo
mnoho látky k různým domněnkám.
Domician nemohl v noci ani spáti, a nebyl ani během
dne schopen žádného zaměstnání. Marně mučil mouchy
se zdvojenou ukrutností, neboť aniv této zvrhlé zábavě
nemohl najíti chvíly úlevy.
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Sotvaže se znovu setmělo, přehodil přes sebe plášť
a zahaliv si obličej, 'chvějícím se krokem zamířil opětně
k Mauriciovu vězení . . . .
Zapadly za ním těžké závory -—kroky jeho za—
duněly na kamenech — a Mauricius klečící na modlit
bách obrátil štěstím zářící obličej na svého mučitele,
vítaje s vřelou touhou nové muky.
Ale návštěva císařská vzala neočekávaný obrat.
Postaviv svítilničku a uzřev při matném jejím světle
pobledlé rysy vyznavače Kristova, pocítil tento člověk

neukrotitelných žádostí náhlou lítost, skoro šíle
nou, a k velikému podivení Mauriciovu vrhl se mu s hla
sitým pláčem kolem krku.
A tehdy svatý tento mládenec s vroucím srdcem při
vinul k sobě otce svého & cítě slzy
taktéž horoucími slzami odpověděl.

jeho na sobě —

Chvíli stáli tak v pevném objetí jako přátelé nej
upřímnější — jako David s Jonathanem — plačíce
vzájemně nad sebou — a andělé Boží, kteří naplňovali
všecko to vězení. s nevýslovným uspokojením ducha
patřili na skončení toho boje. kde dvě lidské vůle spolu
zápasily ve jménu Pána zástupů a starého svůdce
ďábla o spásu Říma s jedné, a o uloupení celého světa,
který mu měl býti vydán na pospas, s druhé strany.
A nikdo tehdy ani netušil, jak blízkým bylo v této
chvíli obrození Říma — jak velice tato jedna rozhodná
hodina mohla působiti na zrychlení nebo zadržení toku
dějův . . . .

Tacitus v bezsenné noci současně nad svitkem
papyru uvažoval o trpné bezbrannosti lidského ducha,
tísněného slepým fatalismem jako víkem rakve — a tady
v téže chvíli mladý, vězněný mučedník v objetí svého
mučitele vnuknutím ducha Božího cítil nevýslovnou
moc lidské nezávislosti a její vliv na běh dějů, poctěný
Prozřetelnou Rukou samé všemohoucnosti Boží, která
jako s královnou zacházela s tou lidskou vůlí, kterou
Bůh stvořil a které svěřil svět ve jménu svém.
»Dobrodinče můj — otče,<<— mluvil Mauricius
hlasem co možná působivým: ——
»ó, jak toužím, bych
se ti mohl odvděčiti za všecky důkazy tvé lásky — o, jak

rád bych se ti odplatil . . .. životem tvé duše! — Tvoje
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spása — jest i spásou Říma! —-Uvěř v Krista, krále
králů —-mne muč tisícerou smrtí, ale na rozloučenou řekni
mně slovo naděje, že se ráčíš seznámiti s vírou kře
sťanskou

!<<

Ale Domician znovu se zatvrdil, a duse vzlykání,
pravil přcrýv'aným hlasem:
»Nemluv mně o tom . . . . nechci křesťanství . . . .

chci tebe! Sebe mi navrat — sebe mi dej, ty, který jsi
mi tak drahým!<<

A s prudkým výbuchem vášně sklesl k nohám
Mauriciovým.
Ten všecek ustrašen odskočil; — potom sám klekl
a objal kolena císařova, líbaje mu nohy.
»Pane a otče! Prosím tě pro všecko, co ti jenom
svato — o jedno — o jediné — o duši tvoji pro Boha!<<
»Vrat se ke mně, můj drahý, vrať se ke mně!<<_
řičel Domician.
»Vrátím, Auguste, vrátím! Srdce i duši ti dám 
život ti obětuji — jenom nechtěj, abych zapřel Krista!<<
Na tuto zmínku o Kristu zachvěl se Domician po
věrečnou hrůzou —-a vlna sesílené nenávisti opětně
zaplavila mu celou duši, ničíc spolu všelikou jiskru
lidských citův.
>>Smrt Kristu!

— Mlč o Kristu . . . .!a — zařval

vztekle. — »Já sloužím božské Minervě! Celý rod Fla
viovců jest jí zasvěcen! Toť božstvo moudrosti —
božstvo vládnoucíclm

»Božstvem Říma jest Bůh jediný: Bůh Pravdy:
Ukřižovanýa — odpověděl Mauricius.
'
»Chceš tomu oběšenému zločinci zaprodati Řím?!<<
»Nerouhej se!<<— zvolal caesar rozhorleně.
Na to smělé slovo trhl sebou Domician prudce —
a zapomenuv tam svítilničku, po tmě dopídil se dveří,

volaje šíleně:
»Smrt! Smrt!<<

A dvořané porozuměli heslu tomu.

Messalinus, pravá ruka Domicianova v jeho zlo
činech, byl člověk ohyzdný, kterého celý Řím nenáviděl;
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toho teď pozval císař k sobě a směje se nesmírně,
řekl mu:
»Víš, co nového? Poslední hodina patriciatu ude
řila: Hlava Flavia Klementa půjde- pod meč; — hrdý
Agrikola musil zlomiti svoji pýchu a prositi mne za
něho i za příbuznou nás obou — Domicillu . . . . Naše

božskost pamatuje ve svém životě málo radostnějších
chvil. — Ale ani to není ještě všecko! — Vyslechni mé
tajné rozkazy.
Messalinus naklonil ucho. — A hodinu po té —
v téže ještě noci ——ubíral se v čele malého oddílu

vybraných žoldnéřů k podzemnímu vězení císařského
paláce, jsa provázen důvěrným císařským katem Felixem
a jeho pochopy.
Sotva setník střehoucí Mauricia uzřel před sebou
Messalinovu hlavu, — ten široký, krátký obličej —
vpadlé čelo — mžouravé oči — tlustý krk a zvířecí
čelisti — zhrozil se ho, věda, co se asi stane . . . . Nesměl

mu však zabrániti přístupu, jelikož prokázal se povo
_lením Domicianovým;

——
i vpustil jej do podzemí.

Messalinus nenáviděl caesara, jehožto čistý život
byl mu často u dvora na závadu a který nejednou
otevřeně jej plísnil za jeho ukrutenství.
Jsa tomu rád, že se mu teď pomstí, založil si ruce
a postavil se před něho vysměvačně.
»Šlechetný

Vespasianela

——
pravil

— »chtěl prý

jsi, až jednou staneš se vládcem, zabezpečiti vládu nad
Římem jakémusi Kristu odněkud z Východu, aby potu
peno bylo božstvo Říma? Posílá mne sem tedy božský s dia
demem pro tebe, abych korunoval tě na to důstojenství.<<
Mauricius pohlédnuv katům do rukou, spatřil
železnou obruč, pobitou cvočkovými hlavičkami na
způsob nejdražších klenotův. — Znal dobře tento strašný
mučednický nástoj a od této chvíle věděl, co ho čeká.
Spolu však splynula naň taková záře jasu, ducha
a síly, že, pozbývaje smyslů, zvolal, jako kdysi po něm
volal i svatý Ignác, dříve nežli byl mučen:
»Ted'teprve stávám se pravým učedníkem! Pojďte,
nezdržujte mne od mého nového života, neoddělujte mne
světem od něho! Toužím jíti k Bohu! Žádný tvor ne
zadrží mne na mé cestě ke Kristu! Jen at přijde již
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oheň, kříž, bestie, čtvrcení, kostí lámání, údův utínání,

mletí celého těla! . . . . to všecko na mne sešlete! . . . .
V srdci mém bublá živý potok, mluvě ke mně: »Pojcl'
k

OtCll<<v

—

.—

>>Horečkal<< -—mručel pro sebe Messalinus.

Mezitím katané svázali inu okovy ruce na zad,
a okovy připevnili hřeby do velikého železného kruhu
ve, sloupu, který držel klenutí.
Potom dva z pacholků přiložili mu železný diadem
na skráně, připevnili jej k zvláštnímu stroji, za tím
účelem již zhotovenému
a uvedli jej v pohyb. —
Obruč hned se strašnou silou přilnula k čelu a k hlavě,
svírajíc mozek železnými kleštěmi.
Při záři červených, smolných pochodní, které krví
polévaly všecko kolem dokola — zbělel obličej mučed
níkův jakoby mrtvý . . . . Oči vystoupily z očních důlků,
rozšířily se, modré žíly naběhly na krku ina skráních,
prsa dmula se tak velice, že málem až i žebra byla by
prolomila ——
a ústa s výrazem nevýslovného bolu ote
vřela se . . . . jakoby k sténání jakémusi, které by po
hnouti musilo i srdcem kamenným .. .. Leč místo něho
vydralo se z úst jméno: Ježíš — Nejsvětější . . . .a vy
znavač a mučedník víry Kristovy se usmál.
»Dost!<<— zvolal Messalinus, nebot o chvíli později
byla by již pukla lebka a mozek byl by vytekl ——
a Domician nechtěl, aby Mauricius tak rychle byl
umučen.

Pustil tedy Felix pekelný přístroj a odšrouboval
obruč, a Mauricius svěsil zemdlenou hlavu a byl by
klesl na zemi, kdyby nebylo bývalo okovů, kterými
byly ruce jeho k sloupupřikovány. Visel na nich jako
obraz velikého utrpení. — Pacholci opustili ho, zane
chavše ho zde polomrtvého.

———————————————_—__———
Co se dálo v duši mučedníkově? — To zůstalo
tajemstvím mezi ním a Bohem.
Není slova lidského nad lásku. Čím věc nám dražší
a světější, stím větším štěstím se jí člověk obětuje!
A po každé oběti jí přinesené, po každém utrpení, po
každé slze, po každé kapce krve miluje více — a trpí
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raději! —- Což teprve — když láska dostoupí svého
vrcholu ——
když za Boha život obětujeme ?!

První paprsek probouzejícího se dne zadíval se
mřížemi okna poslední jeskyně — a obloukovou arká
dou klenutí prodral se i do druhé jeskyně, dopadaje
svými zlatými šípy na čelo Mauriciovo.
To čelo hrozně bledé, bílé, jakoby mrtvé, mělo na
sobě purpurový pruh, s kterého krev po kapkách sté
kala — a to dodávalo té překrásné, mučednické hlavě
veliké podobnosti s trnovou korunou.
Stál také přivázán ke sloupu -—jako jeho Pán a
Bůh. A,zraky s nadzemským leskem vítaly východ
slunce posledního dne, podobně jako zraky Kristovy,
když za svítání na Veliký Pátek modlil se vězněn jsa
u Kaifáše.

_

Jaká, a za koho asi byla ta poslední modlitba mu
čedníkova, modlitba, která proráží nebesa, modlitba,
které Bůh nikdy neoslyší?
Modlil se dlouho samotnou jen duší — samotnou
láskou a díkůčiněním — na konec otevřel ústa, z pře
tékajícího srdce vydral se hlas a on zvolal ——
jako
kdysi onen Sarmat umíraje s ranou v prsou — s jiným
však výrazem, s jinou nadějí:

„Pro Patria!“*)
A celé nebe schýlilo se k němu a láskou svojí ob
jalo ho v odpověď.
*) t. j. »pro Vlasta.

lůllrlllhllrlllwll
Hlava XXII.
Vítězství.
Nadešel konečně den rozhodný — den mučení. —
Obloha byla zachmuřena, neboť od jistého času blesky
neustále křížily se nad Římem, bouře za bouří přepa
daly Římany, jakoby chtěly tyranovi pohroziti. *)
Ulice římské hemží se zástupy lidu, který se tlačí
zvláště na fOrum, kde na vysokou soudcovskou stolici
za zvuku trub a víření bubnů zasedá Domician, onen
lysý Nero, jak jej nazval Juvenalis.
V prvních dobách své vlády nejednou sám lidu
spravedlnost vyměřoval -—teď již dávnou dobu tak ne
činil, — a proto, když dnes opět zasedl na soudcovskou
stolici, ozvalo se zevšad jásavé volání: Vivat Domi
cianus Augustus, Dominus Deus! (: Nechť žije císař
Domician, pán a bůh).
Největší vztek a zloba zračily se této chvíle na
jeho obličeji. Netrpělivě dává služebnictvu znamení,
nemoha se patrně obětí svých ani dočekati. Po jeho
boku sedí oba konsulové, otylý praefekt Luxurius a jiní.
Mezi tím co jásání ustrašeného lidu neustále vítá
tyrana, vřava jiného druhu doprovází průvod vězňů
ubírajících se s Kapitolu: nejhnusnější potupa, nej
sprostší lání metáno tu bezměrně na hlavy, které ještě
včera byly váženy jako nejctihodnější z celého města,
*) Svetonius.
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a jen tu a tam ozvalo se tiché politování a nesmělý,
ale upřímný ston vydral se z křesťanských prsou.
Na tvářích vyznavačů Kristových zračí se klidná
radost. Napřed důstojně a směle kráčí bělovlasý senator,
za nimi Flavia s Domicillou, a pak malý Cyril taktéž
v okovech (nebot vtěchto dobách útisku a pronásledo
vání byly okovy i na ručky nemluvňátek) blaženě se
usmívá uprostřed žoldnéřů.
“»Matko, jsem zvědav, bude-li to opravdu tak velice
boleti? Jak jsem nejednou doma zkusil, možná to'vy
držeti

. . . .!!<<

Srdce Flaviino naplnilo se lkáním, ačkoliv duše
její byla šťastná. Počítajíc miláčky své kolem sebe, po
znala, že jí pořád někdo chybí. Nikde nemohlo oko
její mezi tísnícími se davy- postřehnouti jednoho člena.
mučednické rodiny, aby mu na rozloučenou udělila po
slední své požehnání. — »Že žije, že jest zachráněn, za
to děkuji všemocnému Bohu; ale proč nepřišel, aby nás
ještě naposled viděl? Neví snad o ničem? Nebo snad
se ještě z Tuskula nevrátil?<<
»Matko !<<— zvolal v tom hlas dobře jí známý . . . .

Pohlédla v tu stranu, odkud hlas přicházel, a ne
věděla, má-li věřiti svým očím.

Se strany Kapitolu protivné, z tajných vězení cí
sařského paláce vyšel druhý'průvod, který ježil se
lesem rozmanité zbraně. Snad se bojí Domician něja
kého vzbouření, určiv jedinému odsouzenci trojnásob—
nou stráž? A kdo jest tím odsouzeným? Mauricius, ná
stupce trůnu! LVšecekbledý jako stěna a krví zbrocen,
s pohledem však Vítězným, s fialovým pruhem na čele,
jakoby s korunou ze samých amethystů složenou, ne
může sám jíti a je proto podporován dvěma žoldnéři; —
záře však královská a archandělská odráží se v jeho
obličeji! ——
Jako před několika měsíci kráčel na smrt

sv. apoštol, tak ubírá se teď na smrt výrazem jemu
podobný, —mnohem však mladší caesar Mauricius Ve
spasianus, jako věrný, duševně neodrodilý syn Janův!
A nad průvodem, který mu tovaryší, vznáší se jiný
průvod, viditelný jen očím víry: průvod andělů
., ..Romy

nou korunu, korunu z dvojí aureoly: jednou jest mu
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čedm'ctvž srdce . . . . druhou ——-_mučcdníctvž
víry ! Prvé

z nich již přežil — druhé se začíná: všecko, co měl.
obětoval již Pánu —teď obětuje Mu sebe. Taje svého srdce
již Mu v žertvu zapálil — podmanil Mu svět ducha —
teď dovrší míru svých obětí: jde prolití za Něho svoji

krev!!

Vyplnil proroctví sv. Jana: ukázal se celým

v lásce —-miloval »skutkem a pravdoua
Lid ho vítá s neobyčejným pohnutím. — »Naděje
Římal<< — volají

někteří; — »Chlouba církve!<< — od

povídají křesťané; a srdce rodičů přeplněné velebením,
vděčností a bolem, vidouc syna svého jako vyznavače
víry Kristovy, hned uhoduje, co se stalo . . . .
Na vítání nebylo času, nebot úředník byl již ozná
mil vůli božského císaře, a po krátkém dotazování se
a výslechu, jen tak pro formu prováděném, vynesen
rozsudek, dle kterého měl býti stat senator Flavius
Klement, bývalý kollega Domicianův v konsulatě a pří
buzný jeho. za to, že dopustil se zrady svého stavu,
vyznávaje víru, která byla zákonem zapověděna.
A rozsudek vykonán má býti ihned, netrpělivý
tyran nedovolí, aby se směl odložiti. Okamžitě odveden
stařec k jedné z městských bran, kde za hradbami, dle
tehdejšího obyčeje, měl rozsudek na něm býti vy
konán. — Zbylý hlouček křesťanů patřil němě za ním“
s úctou nezměrnou a láskou, až Do'micianův hněvem
ochraptěl-ý hlas přerušil jejich rozjímání.
»Teď přijde řada na vás, vy plemeno nevděčné!
Vy děti moje, které jsem sobě na záhubu za své přijal
a vychoval! Ale čím větší byla moje láska, čím větší
je vaše provinění, tím strašnější bude teď moje odveta!
Již nejsem vaším strýcem, ani otcem, ale pánem a vlád
cem Říma, který se pomstí za jeho potupu, za jeho zne
uctění! Třeste se před ním! A ty, zvrhlá matko, která
jsi zárodky smrti vštípila ve své vlastní děti, dívej se
teď jejich mukám!<<

hlas.

»Kdo půjde první?<< _ ozval se Cyrilův dětský

»Ty, malá zmije! Vidíš to žhavé uhlí na rožni?
Tam dám tě pomalounku upéci! Napřed ruce, potom
nohy, potom celé tělo, nezřekneš—lise svého Kristah
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»Kterak se mám zříci Toho, kterého miluji více
než otce a matku? A ti jsou mně přece tak drazí!<< _

Tu přiskočil najednou k Flaviirn kleknuv před ní,
pravil: — »Požehnej mně, drahá matičko, abych dovedl
býti mučedníkem.<<

Ale kat na pokyn Domicianův odtrhl je od sebe a
vedl dítě kohništi, nad které natáhl mu pravou ručku;
v divácích až dech se zatajil. Agrikola svraštil obočí _a
s hrůzou se odvrátil od toho strašného divadla, ale
Domician se spokojeně usmíval. — Usmíval se také
Cyril, ale jinak . .. až najednou slzy vytryskly mu
z očí a on podíval se na matku.
»BOIÍ!<<

Prostý tento výkřik pohnul všemi strunami mateř
ského srdce do hloubi největší! Ale jiná obava v něm
zavládla:
_
»Dítě moje! Pána Ježíše to na kříži více bolelo —
chtěl bys Ho snad opustiti?<<

»Mlč,šílená, nezatracujsynak
hlasů najednou.

— zavřísklo několik

»O, neboj se, matko ——
já Ho nikdy neopustím!

Nikdy nezřeknu se svého nejmilejšího Krista—nikdy—
dokud budu živ! . . . . Ale není to hřích, že pláču? . . ,.

Já nechci plakati, ale musímla
'

A hned po „té více očí zaplakalo.

Domician vida,

že soucit v lidu vzrůstá, pokynu! opět katovi, který
s nožem v ruce přiskočil k Cyrilovi a utopil mu jej“
v prsou . . . . — »Nebe !<<zašeptalo

dítě .

a otevřelo

ústa jakoby k úsměvu . . . . a skonalo.

Dav dával již hlasitě na jevo své pobouření;
Flavia klidná & bílá jako mramor pozdvihla malou
mrtvolu svého syna, pocelovala ji, nikoli však již sněž
ností matky, ale s úctou, jakou mají křesťané k ostat
kům mučedníkův.
V tom jeden ze žoldnéřů, kteří tu byli na stráži,
vystoupil živě do popředí a řekl:
»Pane . . . . jsem desátník Deodat, sešedivěl jsem
ve službách Říma, památkou z dob těch jest mně sedm
jizev, které nosím na svém těle. Ale má-li toto malé,
nevinné, sličné pachole býti zrádcem říše Římské, chci
býti jím i já; zaklínám se ti všemi bohy, — a raději
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již jediným pravým Bohem — že jsem týchž muk hoden,
nebot nechci vyznávati jiné víry, kromě tě, za kterou
zemřelo toto dítě!<<

»Co to mluvíš, smělče? Ty jsi křesťanem ?“
»Nejsem. ale budu. neboť ta nevinná krev mne
obrátila. Však tě za to spravedlivý trest nemine, tyrane!
I tvoje dny jsou již sečteny!<<
Domician se zachvěl. Od nějakého času z různých
stran docházely ho nemilé zvěsti'o rychlém jeho pádu,
a bázlivý jeho duch kladl je jen na pověrčivou váhu.
»Zabte ho!<< -—-vzkřikl. — Několik

žoldnéř-úv

ob

stoupilo Deodata: rány padaly naň jako kroupy, a když
již umíral, a žoldnéři umírajícího opustili, pohlédla naň
Domicilla, která až dosud v zanícení vroucí modlitby
vysílala k Pánu, stojíc nepohnutě na svém místě. Vidouc
Deodata, jakoby ze sna byla procitla, přiskočila !( němu,
nabrala rukou vody z nádoby vedle stojící a v zna
mení kříže polila mu hlavu:
»Věříš všemu, čemu víra křesťanská učí?<<
»Věřím v Boha, ve kterého věří Cyril a Domicillfm
»Jdi tedy k Němu na věčnost! Já tě křtím, Deo

date, vejménu Otce i Syna i Ducha Svatého! Prohlédla
již tvoje duše?<<

Nedostala již odpovědi žádné — poctivý Deodat
přestal žíti.
Teď přišla řada na Mauricia.
Tyran, pohřížen sám v sebe, íjakoby chtěl sebrati
všecky zásoby svého ukrutenství, pásl se chvíli mlčky
očima na svém bývalém miláčku, až konečně pravil:
»Hleďte, Římané! Tot jinoch, kterého jsem vám
chystal za císaře! Všickni byli jste svědky, kolik lásky,
kolik opravdu otcovské péče božskost naše pro něho
obětovala — a on . . . . zrádce . . . . vodměnu za to—
víte, jaké kul plány? Celou říši vydati chtěl na potupu
křesťanství — vřele toužil po vládě, ale jedině pro to,
aby mohl povaliti všecky vaše svatyně, aby svrhnouti
mohl všecky vaše bohy a ujařmil je štítem své pověry!
Není-liž to hrozné?“
»Hrůza!<<—opakovaly davy se strašným vřeskem,
měníce v nenávist. bývalé svoje city přízně a lásky
k Mauriciovi, jsouce prodajnými špehouny pobuřovány
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a penězi podplaceny. Jen tu a tam ozval se žalobný
ston, protestující proti tomuto děsnému řevu . . . .
»Jakého trestu hoden jest tento zrádce? Pověz
nám, Vespasiane, byl bys kázal, aby byl v Římě ctěn
Kristus

?<<

»Zajisté, císaři můj & pane;

.

panování mé musilo

by býti panováním Pravdyla
»Slyšíte toho odrodilce? Kate, zaplat mu náležitě
za ta sloval<<

Kat udeřil žilnatou svojí pěstí Mauricia ve tvář
tak mocně, že se mu krev hned z úst vylila.
Mučedník popatřil na svého popravčího mírně,
s odpuštěním v očích; __nicméně však pohled ten byl
tak majestátní, že kat všecek pomaten svěsil ruku jako
bezvládnou a oči svých od Mauricia odvrátil, nemoha
snésti pohledu své oběti.
Mnohými z přítomných to zatřáslo . . . . a to jak
na senatorských křeslech — tak i v řadách vojínů —
i v zmítajících se davech lidu . . . . A císař, věda, že
se pevná půda počíná pod ním viklati. zahřměl s tím
větším vztekem:
»Zrádče! — Říma měl jsi chrániti před nepříte
lem — Řím měl jsi ozdobiti — Římem měl jsi celý svět
povznésti . . .Leč co jsi pro něj dnes učinil?<<
Mauricius odpověděl klidně:
»Umírám za nějla
Zraky jejich se setkaly. — Byla to poslední vý
měna pohledů jejich na zemi.
V očích Mauriciových nebylo msty, ani vyzýva

vosti, ani hrozby — jen jakási nadzemská výstraha.
před kterou se tyran zachvěl. —-Ztrnul na okamžik
pod tíhou dojmů, pohledem tím vyvolaných — a mlčel.
Vynaloživ pak všecky svoje síly, odpudil od sebe po
slední záblesk pravdy a zvolal:
»Umíráš? . . .. Hahahaha! Ty myslíš, že tvoje
smrt, kterou jako »piaculuma (: smírná oběť) za Řím
přinášíš, prorazí nebesa ?<<
»Nevím, kolik obětí třeba jest na usmíření Boha<<—
odvětil Mauricius klidně, — »aniž se opovažuji souditi,
že by jediný můj život převážil tvoje šílenství; necht
však kapka ke kapce se slévá, & až někdy celé moře
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milosrdenstvím se naplní, zaplaví město toto i celý svět
potopou zásluh Kristových! — O, jak jsem šťasten, že
krev svoji Jemu ku svědectví prolejil<<
»Rouhá se!<<—-volali mnozí, co zatím jiní mlčeli,

vzrušení jsouce láskou Mauriciovou k vlasti.
»Rouhá se !<<— opakoval císař, vstávaje vztekle; —

»a proč mám dále rozmlouvati s takovým mladíčkem?
Hola! . . . . Železnými háky mu odpovězte, pohlaďte
mu jimi jeho tělo, soli a octa do ran nalijte a na ohni
přihřívejte

!<<

Stržen šat s těla mládencova; tím rozjitřily se
noční jeho rány, ze kterých krev potůčkem se řinula.
»Dobře tobě tak, ty zrádče! Nechť tvoje nešle
chetňá krev skropí tu zemi, kterou jsi chtěl Kristu za
prodatil<<

.

»Pravdu mluvíš, pane! Nechat napojí ji, zúrodní
akořeny zapustí, a tak ať.na tom místě někdy vdřevo
Kříže vzrostela — Tu Mauricius v zanícení jal se mlu

viti jako mocnář, který na prahu nebeského království
se ocítiv, posledním pohledem měří tuto zemi:
»Klameš se, Domiciane, i ty, lide, myslíš-li, že pro
následováním zmaříš dílo Boží! Není nikoho mezi ži
voucími tvory, kdo by Boha v boji přemohl. Bůh zví
tězí — a i když já zhynu, jiný křesťanský caesar vám
vyvstane — a znamení Syna B0žího, Kříž. zazáří vám
jako slunce na nebi — & vznese se nad Římem — a
bude vládnouti celým světem — a prapory vaše zdo
beny budou tímto znamením — a v tom znamení Řím
zvítězí — a vítězství to přetrvá všecka pokolení &
všecky řády — až do skonání světa !<<
Tak mluvil caesar. ——
Katané mezi "tím dílo své

dokončovali: vařící ocet syčel v ranách mučedníkových.
šlachy ohněm pálené praskaly, tak že obličej jeho hroz
nými bolestmi každou chvíli se měnil, jen v očích zářila
stále táž nevýslovná radost. V tom najednou změnil se
výraz jeho obličeje: neobyčejná, nadzemská lítost a žal
rozhostila se vjeho tváři: pohleděl k nebi, snad jakoby
se modlil, sňal prsten s ruky, omočil jej v spečené
krvi, a — hodiv jej na jedno z konsulských křesel,
zvolal:
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»Agrikolo, odevzdej to Ireně!<<
Agrikola smrtelně zbledl: — »Auguste!<<— pravil
k císaři: — »zkrat již ta muka! Pomni přec na svoji
důstojnost !&

»Chceš, aby zhynul? Dobře tedy, necht zhynell
Vplette jej V ostnaté kolo a jednotlivé údy psům hoďte
za každou z městských bran!<<
Katané chopili se Mauricia. Ten naposledy po
zdvihl ještě svoji hlavu a zářícím okem objal Kapitol
i Palatin — i všechen lid — i katany. A V tomto po
hledu. kterým se loučil se vším kolem sebe, bylo plno
lásky, byl již i majestát smrti i krásno věčného ži
vota. — Mezi tím co ranami poseté tělo připevňováno
bylo ke kolu, vydral se z prsou mučedníkových hlas
čistý a krásnější než kdykolivěk: byla ta poslední píseň
mučedníkova :
»Magnificat anima mea Dominum<<(: Velebí duše
má Hospodina) rozlehlo se poprvé po římském foru.
Tu najednou utichl, klika zaskřípěla . . .. a z krásného
mládence zbyla již jen zkrvavěná mrtvola.
Zároveň pak s trůnu císařského zahřměl divoký
výkřik :
»Již nemám

syna . . . .!!<<

A Domician zakryl si obličej oběma rukama a
upadnuv v nevčasnou zoufalost, rychle vzchopil se
s tribunalu. Dlouho zdržovaný pláč lidu odpovídal. .. .
nebe vytáhlo svá stavidla a nad Římem rozkácela se
lítá bouře. — »Hněv Boží !a — voláno tu i onde .
V dáli udeřil již první blesk . . . . Domician'nejsa sebe
mocen vyzývavě pozdvihl k nebi svých rukou, volaje: —
»Pal, kde chceš!<<— V tom také již blesk udeřil vedle

tribunalu v samý Kapitol! A sotvaže přítomní, kteří
bleskem byli k zemi sražení, povstali plni údivu, udeřil
za strašného hřmění a ohně druhý blesk do svatyně
Flaviovy v šestém okrese města Říma, tam kde stál
onen dům zvaný »Grenada<<, místo to narození Domi
cianova — a za krátko svezl se třetí blesk do Palatina,
v samotnu ložnici tyranovu.*) Na třech místech vzplanul
požár — a v záři těchto obrovských plamenů leskla se
*) Svetonius.
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v purpuru krve a ohně jako v světle nebeské pomsty
před ustrašeným lidem mrtvola mladého caesara, který
jako vítěz vstoupiti
měl s křížem v ruce na
Kapitol! . . . :
»Trest bohů . . . .!<<-—hřmělo to se všech stran stále

směleji — a zástupy tísnily se kol mrtvoly Mauriciovy.
Na týž obraz patřila i Flavia mateřským svým
srdcem, ale v očích, které teď k nebi povznáší, zračí se ne
toliko heroismus bolesti, ale i hymnus díkůčinění, nebot
ty oči, které zvyklé jsou již nahlížeti v duševní svět, pozo
rují, kterak téže chvíle za městskýmihradbami padá hlava
jejího manžela, a všecka mučednická rodina shledá se
opět tam nahoře před trůnem Beránkovým.
Zůstala tu ještě ona a Domicilla.
Lid vzrušením znavený, smrti caesarovy želící a
hašením požáru zaujatý počal se rozcházeti; mnozí
z nich bili se v prsa a nevrátili se více do pohanských
svatyní, ale před oltáři katakomb později je věřící
shlédli; jiní rozhořčeně »Pereat!<< volali na tyrana.
Jeden z patriciův togou obličej si zakryl — a plakal.
Byl to veliký Tacitus.
Domician nechtěl býti osobně přítomen zakončení
sedění, které pro bouři muselo býti na chvíli odloženo.
Připadlo tedy Aurelianovi', aby on sám Domicillu
zkoumal, po čemž ovšem velice toužil:
»Trváš ještě při svém Bohu? Odmítáš dosud nej
světější pro tebe svazek ?<<

Dívka však jakoby toho neslyšela, jakoby přítomna
nebyla. Oko její nedbajíc ohně a blesků. vidí jen Jedno:
slunce duší, Krista, a vysílá k Němu všecky své
pohledy.
»Pán můj 0 hvězdy opřel nohy Své, a dlaní Svojí
svět pozdvihl
nevím

. . . . On mě miluje a já Jeho ——
jiného

více.<<
»Ještě blouzni!<< — zasyčel

Aurelian.

—- »Neštast—

nice! Prohlédni přece ze svých bludův & pohled na
mučící nástroje. Což se ani teď smrti nelekneš?<<
»O nikoliv, pane můj! Duše moje v očekávání
bodů se cítí nevýslovně šťastnou, může-li takto s Kri
stem přijíti u věčné spojení.<<

Tato slova zbavila Aureliana vší sebevlády.
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Vstal se stolice soudcovské a jal se metati dívce
vc tvář ty nejpotupnější a nejhanebnější výrazy:
»Ty toužíš po smrti?<< —- zvolal. — »Nestane se ti

po vůli! Budeš žíti, ažíti tak dlouho, dokud se nestaneš
mou! A i ty, Flavie, potvorná V pravdě matko, která
jsi svým vychováním takový osud připravila svým sy
nům & neteří, ani ty nespojíš se ještě dnes se svým
mužem; — necht tebou vopuštěnosti ještě déle zmítají

hoře kázal
a žal, přečísti
které těrozsudek.
snad přivedou k sebepoznáníla —
Pak
Rozsudek ten po předcházející úradě s císařem
zněl v ten rozum, že obě dvě odsouzeny jsou do vy
hnanství, nesměly však vyhnanství to tráviti společně:
Domicilla vypovězena jest na ostrov Pontianský, kdežto
Flavii bylo žíti ve vyhnanství na ostrově Pandatarijském.
Rozsudek ten různým působil dojmem na shromáž
děné diváky.
Radost ze zachránění dvou obětí, které'již tak blízko
byly smrti, nabyla však přece vrchu nade všemi dojmy
ostatními. — A jak asi ony dvě oběti přivítaly vrácené
jim žití? —Hlubokým a těžkým povzdechem! Pohlédly
na sebe a porozuměvše, kolik tesklivosti, kolik nových
útrap naplnilo opět jejich duši, chutě jaksi „podjaly se
této oběti, nového druhu sice, ale mnohem bolestnější
nad všeliké jiné, kterých si až dosud na Kristu byly
vyžádaly. Zvítězívše konečně samy nad sebou, objaly
nový tento životní kříž s takovou láskou, s jakou ob
jímaly jiný mučednický kříž.
Mezitím co zbytek davů zvolna se rozcházel a
Flavia s Domicillou odváděny byly do vězení, odkud
měly býti ihned dopraveny do vykázaného jim vyhnan
ství, utírali katané nástroje krví zbroceně a těla mu
čedníkův s největší lhostejností skládali na jednu hro
madu. Náčelník katanů procházeje se narazil jako ne
vědomky na ruku, která proti němu z davu byla nataho
vána. Zvyklý na takovéto příhody usmál se spokojeně,
přijal nepozorovaně podávanou mu sumu peněz a za
šeptal ku dvěma zahaleným ženám, které tam stály:
»Kam je máme dopraviti?<
'
»Ke hrobu Cecilie Metelly u silnice Appiovy _
dnes, hodinu před západem slunce.<<
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Osoba, která to mluvila, šeptala změněným sice
hlasem, ale cvičené ucho. které mluvě té naslouchalo,
porozumělo Všemu, čeho mu bylo třeba. Konsul Aurelian
opustiv soudcovskou stolici, jda právě mimo, zatleskal
rukama s takovou radostí, jako ten, komu po dlouhém
hledání podařilo se odkrýti veliký poklad.
O tom všem Irena nevěděla ničeho. Na ville Fa
briciově čekala dosud marně na Mauricia.
Ten den před umučením Mauricia (t. j. druhý den
po onom, kdy ji caesar tonoucí z Tiberu vytáhl a osmý
den po smrti prokonsulově) byla s velikou slávou spá
lena mrtvola Fabriciova. Hned z rána zvláštní herold,
pv'aeco zvaný, proběhl důležitějšími ulicemi, oznamuje
všude, že kdo se chce připojiti ke smutečnímu průvodu,
má již čas, nebot tělo Quirita Fabricia za krátko z domu
bude vyneseno. Hned také scházely se z různých stran
zástupy lidu kolem Collis Hortulorum, odkud za ne
dlouho hnul se průvod, mající v čele tak zvaného De
signatora a Akcensa. Napřed šla hudba, brzo hlučná,
brzo smutná — za ní najaté plačky prozpěvující své
smutné jednostejné naem'e (: dumy), dále pak herci,
z nichž první svými pohyby a úborem představovati
měl zemřelého, ostatní pak deklamovali úryvky z růz
ných tragiků, kteří hodili se k této příležitosti, vpléta
jíce tu i onde různé, bláznovské žerty; za nimi ubíral
se nesčíslný počet Imaginum maiorum, lidí to, kteří
nesli masky Fabriciových předků a (přiměřeně k dů
stojenství každého z nich) oblečeni byli za kněze,
úředníky anebo rytíře; konečně neseny byly odznaky
nebožtíkovy: tituly jeho důstojenství, vítězství a zásluh
na tabulkách napsané, za nimiž bezprostředně následo
valo lože ze slonové kosti, na kterém vystavena
byla mrtvola Fabriciova. Po té šli otroci právě
z otroctví propuštění s přikrytými hlavami, pak pří—
buzní, přátelé a jediná jeho dcera. (Virginie mezi pří
buznými nebylo, protože Agrikola jí toho nedovolil,
obávaje se škodlivého působení hlubokých vzrušení.)
Průvod zastavil se na forum před řečništěm;postavy
zemřelých předků zasedly na přichystaná kurulská

358

křesla *); Agrikola jako nejbližší příbuzný vystoupiv
na řečniště promluvil krátkou sice, ale úchvatnou řeč
ke cti zemřelých předků, velebě zároveň i posledního
potomka Fabriciův — prokonsula Asie.
Potom hnul se průvod znovu, ubíraje se za bránu
Kapaenskou atam na Appiově silnici uprvního milníku,
kde uprostřed cypřišů narovnána byla veliká hranice,
podána Ireně pochodeň smrti. Všecka bledá přijala tiše
podanou jí pochodeň a odvrátivši obličej, sama přiložila
ji dle vládnoucího obyčeje k vonnému dříví, plamen
vysoko vzplápolal a v málo okamžicích nezůstalo nic
z mrtvoly jejího otce, kromě trochu popela a kostí. Ty
sebrala opatrně do svého vlastního *šatu, na znamení
bolesti roztrženého, a když potom vínem a mlékem byly
pokropeny a v urnu uloženy, dvě velké slzy naposled
skanuly v urnu.
Tím ukončen tento slavný obřad; urna po té
vstavena jsouc do Columbam'arodu Fabriciů, pevně byla
uzamčena a osiřelá dědička rodu Fabriciův obklopená
mrakem přetvářky, která soucitnou se býti zdála,
darmo mezi ním hledala milého obličeje caesarova.
A když pak nadešel večer, a ceremonie všecky
byly již ukončeny, a dům se vyprázdnil, a jeho tu ještě
nebylo, divný nepokoj opanoval její srdce. — »Co se
s ním stalo? . . . . Kde se o něm něčeho dovím? Neměla
bych se snad rozběhnouti k Virginii a vyznati se jí ze.
všeho? Všecko však jí říci nemohu — tajemství víry
Mauriciovy jest mně příliš svatým, než abych je směla
prozraditi. Komu se mám tedy svěřiti, ne-li své nejlepší
přítelkyni? Ha, již vím! Povím všecko tomu neotesa
nému prostáčkovi, svému starému sluhovi, však jest také

křestanemh

Zavolala si tedy Katona; a tento nemoha ji o Mau
riciovi podati dostatečných zpráv, jme se mluviti k ní
o Bohu tak vznešeně, ovšem že svým způsobem. že
mladá filosofka nadšena pravdou —-možná že tím více,
že podávána jí byla ústy neučenými — která jest duši
její nejzamilovanejsu zapomíná na chvíli i na caesara,
*) Kurulské křeslo bylo čestné sedadlo starých římských
králův &později tří nejvyšších hodností: konsulů, praetorův aaedilův.
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tráví tak část noci, až konečně znavena jsouc vzrušením,
vrhá se na lože, aby pohroužila se v tichý spánek
a klidnější,'nežli jakého se po uplynulém, dojmů plném
dni byla nadála.
Sny měla krásné, sílící, nebeské . . . . Na konec
slily se všecky v jakýsi rajský zjev: v nepřehledné pole
růží . . . . Když tak Irena všecka blažena na ně se dí
vala, pozorovala, kterak růže — ačkoliv panovalo všude
hrobové ticho -—najednou se v její blízkosti chVějí
a pohybují. & kterak mezi nimi stočený jakýsi předmět
se leskne, který s podivuhodnou rychlostí pod květy
se pohybuje a k ní se blíží. . . . až najednou dva kroky
před ní se zastavil a ona ke svému velikému zděšení
poznala, že je to obrovský had, který před ní hlavu
svoji vztýčil do výše dospělého člověka, maje ocas
v klubko svinutý. Bílá prsa leskla se jako stříbro —
měnivá pokožka na hřbetě hrála při sebe menším po—
hybu všemi duhovými barvami — a on hladký a kluzký
přisunul se k ní ještě více . . . . hleděl Ireně přímo do

očí, a strašně ty oči jeho staly se rozumnými.
plnými výrazu . . . . lidskými . . . . Irena chtěla vykři
knouti. — ale jak to ve snu bývá, nemohla se ani s místa

hnouti, ani hlasu z hrdla vydobýti! — Netvor ten ji
očima svýma přikoval, ona ze strachu upadla do mdlob. —
V tom had začal se měniti . . . . nejen zrak, ale i hlava

celá stala se lidskou, sploštěné čelo, které jakoby na
věčnou pamět hněvu Božího a kletby ďáblovy znamení
toto nosilo, vyklenulo se a hrdě vztýčilo: pololysá lebka
rýsovala klenutí hlavy, mocné to sluje mozkové —-a to
veliké čelo zavěšené bylo nad ostatní části obličeje beze
vší harmonie tak, že polovici jeho rozměrů pohltilo,
kdežto malá, sevřená ústa s brudou se takměř stý
kala . . .. A tento netvor zrakem svým pohlcoval celou
svoji oběť.— Člověk-had vymrštil ny-ní z těch drobných
úst, jimiž pohrával lícoměrný úsměv. ohnivého, dvoj
jazyčného hádka, za ním pak v témž okamžiku ohromná
řeka ohně proudící se z jeho tlamy zaplavila celou Irenu. —
Zmítala sebou zoufale, — myslíc, že tone, a volala 0 po
moc . ; . . Leč pohleděvši najednou vzhůru, poznala, že
plamen ten se jí jen dotekl a nezasáhnuv ani okraje
šatu, vznesl se k nebi
A tam zasvítil jakýmsi
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tajemným znamením — Ireně neznámým . . . . Připa
matovala si jen, že kdysi podobný tvar viděla na obra
zech židovských šibenic . . . . Vykřikla podruhé, v tomto
případě z obdivu — a probudila se svým vlastním
hlasem

. . . .

Kdo trpěl, ví, čím jest probuzení po těžké bolesti !—

Pro Irenu probuzení to bylo strašným: spálená mrtvola
otcova, rozmluva s Mauriciem nad řekou, obava o něho —'
všecko to rázem ožilo jí V paměti, zastírajíc jí dojem
vysnělé obludy noční . . . .
Poslala pryč otrokyně, na jejichž tvářích viděti

bylo ustrašení a nepokoj. Kdyby byla bývala pozor
nější na své okolí, byla by zajisté zaslechla tlumený
šepot mezi otrokyněmi, který se točil hlavně kolem
jmén Domicilly a Mauricia;
leč ona myslila,toliko
na jednu věc v této chvíli, aby totiž co nejrychleji
zbavila se svědků svého bolu.
_
Sama, beze vší cizí pomoci oblékla se v smuteční
šaty — sama učes-ala si dlouhé vlasy a nemyslíc na to,

spíše ze zvyku již, hlavu svoji ozdobila klassickým
účesem, který krásu hlavy její jen zvyšoval. A vyšla
na terassu. —
Lukrécie v_posledních dnech nerušila její samoty,
neboť od té doby, co se jí nezdařily Ireně strojené úklady,
cosi jakoby podkopalo její sílu i život: nemohla na
žádném místě vydržeti . . . . Něco dosud neznámého
hryzlo duši její . . . . celé hodiny bloudila po silnici
Appiově — uprostřed hrobův.
Irena zastavila se na Xystu před Villou opírajíc
se o touž mramorovou balustradu, s které kdysi poprvé
dívala se na Řím spolu s Agrikolou a Virginií.
Teď pohled ten zařezával se do jejího srdce a
píchal do očí svým přepychem . . . . neboť v bolu všecko
lhostejná řeže jako nůž . . . . Visely také — přiměřeně

k náladě její duše — nad mramory Říma a zejména
nad forem těžké chmůry, kterými v krátkosti zatáhla
se celá obloha. V městě panoval neobyčejný ruch —
hluk z dáli až sem dolétal — pak ozvalo se dunění
hromu, kteréž tovaryšilo mučení Mauriciovu . . . . Ale
Irena ničeho ani neviděla, ani neslyšela — dívajíc se
upřeně před sebe . . . .
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Issa, její zamilovaná veveřice, 'darmo teď prová
děla před ní svoje šprýmovní kousky, darmo dívala
se na svou paní okrouhlýma, vypouklýma očima jak
perličky černými, darmo stavěla červený svůj ocas na
způsob chocholu na helmě — Irena neviděla.
Otroci a otrokyně četného jejího dvoru zdaleka ji
obcházeli . . .. nikdo neosmělil se býti jí poslem truch
livé zvěsti.
Pokrm odepřela — celou tu strašnou bouři pod
portikem přestála — jakoby byla ve skálu se promě
nila. Konečně promluvila na zahradníka, který před
kolumnadou opravoval květiny lijavcem poškozené.
»Kde je Kato? —-Zavolej mi hola
»Není doma, prosím; —viděl jsem ho, kterak již za
svítání kamsi odcházel . . . .a
»A kde je?<<

»Nemohu ti říci. božská, snad na foru.<<

Irena zbledla na ta slova.
»Na foru? — Co se'tam
»Clarissima

— nevíš?

stalo?<<

. . . . Tam . . . .<<

»Počkej — tamo přichází Agrikola.<<

Skutečně přicházel konsul se znamením neobyčej
ného bolu na čele. Irena bojíc se pravdy, jsouc však jí
přece žádostiva, pohleděla mu do očí tázajíc se ho:'
»Julie, co mně přinášíš?
»Nový žal, Ireno. Jsem poslem zlé zvěsti, a ani
nevím, budeš-li s to, abys slyšela takovou zprávu . . . .<<
»Neboj se! Snesu všeckol<<
»Caesar nežije !<<
— pravil tedy konsul, který pravdy
tajiti neuměl.
'
Zalekl se však přece svých vlastních slov, neboť
byl ujištér, že vyvolají pláč 'a m'dloby ženské. — Ale

k nemalému svému podivu poznal, kterak Irena zvěst
tu klidně vyslechla, kterak ani zpět do mramorového
sedadla neklesla, kterak i na dále opírala se o strom,
nezasténavši ani dost málo.
Byla to rána příliš veliká, než aby v okamžiku
mohla vyvolati ozvěnu: hrobové ticho bylo jí odpovědí,
neboť v hrob pohřbeny byly všecky city Ireniny, všecky
naděje jejího pozemského štěstí. — Agrikola se až za
16
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lekl hrobového toho ticha a pln obavy sklonil se
k dívce
Irena pozdvihla k němu matný svůj zrak— tmavá
noc obestřela ji na všech stranách —-pozbyla myšlenek
i slov . . . . Strašlivá ta noc nepokoušela se však o ni
zoufalostí, neboť již počala jí svítati zora nového dne
a slyšeti se dala slova: »Pamatuj, že,- zemru-li, každá
krůpěj mé krve, za víru prolitá, volati bude k Bohu
o smilování a lásku pro tebe.<<

Konečně tedy lahodným, ale sotva slyšitelným
hlasem, zašeptala:
»To ho umučili za to, že byl křesťanem ?<<

»Ano! Ty's o tom věděla %
»Dověděla jsem se toho před nedávnem. Ale pověz
mi, ktei ak zemřel?<<

»Jako bohatýr. Umíral s písní na rtech, velebč
svého Boha. — Nesu ti od něho něco na památku . ...<<—

a vyňal ze zaňádří krví potřísněný-prsten.

Irena vztáhla po něm ruku . . .. a zvolna. jako ve.
snu, přitiskla jej ke chvějícím se rtům, navlékla si jej
na svůj prst, pohlédla potom na Agrikolu lítostivými
zraky svými — rozloučila se sním kynutím ruky a za
měřila ke svým komnatám. Ale Vždycky pevný její
krok tentokráte ji opustil . . . . nohy se pod ní chvěly,
počala vrávorati, tak že konsul rychle k ní přiskočil.
»Ireno, ty jsi nemocna?<<
»O, nikoliv, Agrikolo ——
jen mne nech samotnu.<<

A odvrátila od něho svůj zarmoucený obličej.
Konsul díval se dlouho mlčky za ní . . .. Ten jeji
chod, slavený po celém Římě, o kterém se říkalo, že
pravdivými činí slova basníka, který pravil, že po
chůzi pozná se bohyně, ten chod dříve majestátu
plný — teď se chvěl. . . . Podivno! V chůzi narážela
na sloupy a chytala se jich a celá postava její byla tak
zdrcena, že Agrikola “hlubokého vzdychnutí se ubrániti
nemohl.
'
»Ta již nebude

štastnou!<< — zašeptal

a v smut-_

ných myšlenkách pohřížen vracel se domů.
Virginie stavěla se zdánlivě, jakoby nevěděla ničeho
o mučednické smrti svých přátel ——
proto na její žádost jal
se jí Agrikola vypravovati všecky podrobnosti: Z po
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čátku ohlížel se na povážlivý stav jejího zdraví —
potom však oživenými dojmy heroismu mučedníkův a
císařova barbarství tak se dal unésti, že Virginie s plá
čem, zároveň však se srdcem nadějí překypujícím od
vážila se ho »tázati:
'
»O, Julie! Z toho, co mi tu povídáš. vidím, že sto

krát štastnějším je'st býti obětí takovou, jakou stali se
dnešní mučedníci, než býti pánem — katanem ?<<

»Pravdu díš. Víš, že jsem prožil chvíli, ve které
jsem Flaviovi záviděl? — Sycenu býti z ruky takového
Domiciana, krásnou jest chloubou a útěchou! — To
může člověka svésti k uvěření všelikým bludům, .třeba
i těm křesťanským. — Ale že Flavius Klement jest kře
sťanem, to jest mně podivné!?<< — vzkřikl najednou.
»Proč? Já v tom vidím jasný důkaz, že víra ta
není asi taková, jakou si ji-lidský předsudek předsta
vuje . . . . Více věřím soudu a šlechetnosti senatorově,
nežli křiku lůzy.<<

Agrikola precházel velikými kroky, což bylo u něho
znamením vzrušení.
»Ten Cyril snášel všecka muka jako starý vojínl! —
A Mauricius . . . . O, bohové! . . . . Caesar, nástupce
trůnu — plný síly a života ——
plný bohatých pokladů
na dlouhou dobu panování — v němž genius Romy
znovu měl vzkvétati . . . . to všecko zničeno v samém
zárodku. .. .<<A zalomil rukama. — I Virginie plakala. ——
Po chvíli konsul promluvil znovu: — »Kurcius -—Re
gulus —- Mucius Scaevola jsou ničím u porovnání
s ním! .— T_enneplakal, — ale usmíval se — zpíval —
a všecek zářil uprostřed strašných těch muk!! Šle
chetná krev se neodrodila . . . .!<<
»Julie, mně se zdá, že jest v tom něco jiného, než
síla krve.<<
»A co ?<<

»Síla přesvědčení — víra!<<

Konsul se zarazil, jakoby najednou byl přikován,
zakabonil se svým dávným způsobem, tak ženstrašené
Virginii až dech se zatajil.
»Přesvědčení? Jen chorá fantasie může takové
přesvědčení probuditi u slabého ducha.“

364

»Ale vždyť duch Flavia Klementa nikdy nebyl
slabým

?<<

»Duch sebe mocnější zemdlí uprostřed takového
ovzduší, jaké panuje dnes. Já sám, řeknu ti to
upřímně, chvílemi jsem jako beze smyslů, patřím—lina.
tu ruinu lidské společnosti. Kdo jen trochu myslí a mi
luje svou vlast, cítí, že třeba hledati_nějaké záchrany. —
Klesání Říma až do očí bije, —-každý nahlíží, že jest
potřebí nějaké zvláštní moci, aby znovu vzkřísen byl
ten obr, nebo jinak se rozpadne. A tu zŘecka a z Vý
chodu zavála k nám nákaza jakýchsi filosofických
mřenek, záplava jakýchsi novůstek, které se obyčejně
vyrojí v dobách přílišného zalidnění ; — není se tedy
diviti, že tolik duchů, často hlubokých a pravých, chápe
se jich slepě jakožto nejlepších prostředkův před uto
nutím v té všeobecné potopě.<<

»Můjdrahý Julie! Kterak taková mřenka a novůstka
jest s to, aby dala tolik síly, by člověk pro ni zemřel,
a tak zemřel?<<

»Na tom nemá podílu jen samotná ta mřenka, ale
i tsíla charakteru a vrozená nezlomnost ducha — slo
vem . . . .<<_ Tu vešel kdosi

třetí, 'a rozmluva obrá—

cena na jiný předmět. A Virginie vidouc, že znovu jest
zklamána, že marně namáhá se, aby muže svého obrá
tila, s větší ještě obavou hleděla budoucnosti vstříc.

Hlava XXIII.
„V tebe, Pane, jsem doufal . , _“
Hodinu před západem slunce, jak bylo umluveno,
zastavily se u krásného náhrobku Cecilie Metelly Rita
s Virginii v závojích a za nimi Manussa, nesoucí bílá
prostěradla a vonné masti; — rozhodly se totiž, počí
tajíce na nezlomnou jeho věrnost, že ho vezmou s sebou,
když se jim byl předem zapřísáhl, že ničeho nevyzradí,
poněvadž hmotná jeho pomoc byla jim k jichpředse
vzetí nezbytna a na nikoho jiného v domě spolehnouti
nemohly.
Jakkoliv zákony římské dovolovaly obyčejně, aby
příbuzným těla odsouzených beze všeho byla vydávána,
bylo v tomto případě třeba vší opatrnosti, neboť na
výslovný rozkaz císařův měla býti mrtvola caesarova
ponechána zneuctění.
Po krátké chvíli zadrkotal na velikých dlaždicích
Appiovy silnice vůz, který řídil jeden ze sluhů vrchního
kata. jako kdyby vezl někam do vsi rozmanitý,
starý nábytek. Vida zahalené ženy, zastavil se, vyměnil
s nimi dané znamení, sebral peníze, potom vytáhl jedno
prkno z vozu, a již jakési veliké břemeno v plachtu
zavinuté vypadlo na zemi, a nepromluviv ani slova,
odjel.
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Virginie i Rita klekly ihned na zem a snímajíce
s posvátnou úctou látku, do níž těla mučedníků byla
zabalena. shlédly za krátko těla čtyř mučedníků: Cy
rilek odpočíval tu krásný jako za živa, se zakrváce
nýma prsom'a, s ručkama v podobu kříže složenýma. —
Deodatus usmíval se vítězně a spolu i radostně, jakoby
dokončoval vyznání víry, které mu smrt přerušila, —
Šlechetná hlava Flaviova, s nábožným klidem v rysech
obličeje, odpočívala tu při těle a zdála se mluviti polo
otevřenýma očima: »Učte se ode mne, jak sladkým jest
umírati za víru.<<— Pouze tělo Mauriciovo k nepoznání
bylo zohaveno. Jenom obličej zářil, mluvě spolu muče
ním i nebem! Sevřené brvy svědčily o přestálém bolu,
a na ústech rozlévala se věčná blaženost.
Srdce Virginiino pohledem tímto div nepuklo! —
»O drazí, stokrát mi dražší svatí moji přátelé, čím vás
mám uctíti? O dovolte, necht prokáží vám poslední
službu, když ta, která jest vám nejbližší — matka vaše
a žena -— nemůže již dnes zvěděti o osudu vašich
mrtvol! Rito, pomoz mi -—sama ty rány omyjila
>>Sestro, - není možná — čas máme jen krátký a

síly tvoje jsou příliš útlé — pamatuj, že v největším
spěchu jest se nám vrátiti.<<

Potom pokynula Manussovi a zdvihajíc s jeho
pomocí svatá ta břemena, jedno po druhém zanesla
k otvoru dávných dolů na puzzolanu (sopečná zemina,
z níž se připravuje malta), hustým křovím zarostlého ——

a tam zavolala: »Deogratías !a (: Bohu díky).
Okamžitě ukázal se Kato a několik jiných hrobařů.
kteří již na známé heslo byli čekali, co zatím celá římská
církev v katakombách shromážděná písněmi a kadidlem
připravovala se k důstojnému přijetí těl sv. mučedníkův..
Ale Rita nedoprovodila jich až ku prahu: letem
střely, s jakýmsi tajemným nepokojem vrátila se k Vir.
ginii a podala jí ruku: — »Pojďme, drahá paní, máme
již nejvyšší čas k návratu; neunavil tě příliš dnešní
den?<
»Virginiela — zvolal v tom za nimi kdosi hlasem

drzým, vyzývavým, uštěpačným . . .. Hlas ten byl
oběma příliš dobře znám; obě křestanky zastavily se
uděšeně vidouce před sebou Aureliana. — V tom již
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také z blízkého náhrobku Scipionů vyhrnuli se žoldnéři
a obemkli je kolem dokola.
»A.

a

. . . co to? . . . .<<vybelkotal

Manussa,

který přes veliký strach pocítil v sobě také, že jest
jeho povinností, paní svoji brániti.
»Mlč, černý pse! — Teď se mně, Virginie, nevy

kroutíš!

Tvoji víru již znám: prozradila jsi se na

forum.<<

'

»A odkud jsi nabral, pane, tolik smělosti, abys
tímto způsobem přepadal ženu konsulovu'h — promlu
vila Rita hlasem pevným; — »přítomnost její zde, pro
kazování poslední úcty mrtvolám jejích příbuzných,
není ti žádným důkazem; tot přece jenom plnění nej
světějších povinností, nejprostší úkon lidskosti.<<
»Nikoliv, milá Rito! Neomlouvej mne; vidím, že
Pán nežádá, aby tajemství to déle trvalo; pro lásku
Jeho víry nezapru: Aureliane, jsem křestankou!<<
»Svažte ji!<< — zvolal Aurelian; a obraceje se
k Ritě, zvolal:

— »A co ty . . . .?<<

»Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého — i já
věřím v Ukřižovanéhola
»A ty, mouřeníne'h

»Já....já....<<

»Nikoliv, Aureliane, jeho musíš pustitile ——
zvolala
Virginie rozhodně. — »Ten si není ničeho vědom —
nechci, aby padl jako oběť své věrnosti ke mně --—pro
pust ho, prosím tě, zaručuji se ti, že jest pohanem.<<g
»Ne, ne, panía — ječel Manussa, šoupaje se k ní
po kolenou — »bídný mouřenín chce býti tam . . ..

tam, kde jest jeho dobrá paní — paní je křesťanka,
bídný mouřenín

také křesťan . . . „<<

Virginie hluboce dojata chtěla ho zdvihnouti ze
země, ale ruce provazy stažené byly již bezvládné.
»Bůh ti to odplat, Manussol<<

I spoutali váženou patricijku s otrokyní a mouře
nínem.

*

Těžce kráčelo se Virginii, která sotva přestála
těžkou chorobu; — provazy hluboce zadíraly se do
drobných rukou a nohy jí tak seslábly, že ji musili
konečně položiti na nosítka. — »Kdo z vás má v srdci
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jenom jiskérku lítosti a soucitu, zpravte Agrikolu otom.
co se děje se mnou!<<

»Buď jista<<_- odpověděl Aurelian se satanskou
ironií, — »že já mu sám novinu tu sdělím<<. —

A schválně kázal žoldnéřům, aby zajatce vedli po
stranní, delší cestou, kde by nepotkali někoho z přátel
Juliových, kteý by snad mohl jej předstihnoutivsdělení
tak důležitého: poselství.
Konečně dostali se k mamertinským vězn'icím na
úpatí Kapitolu, a tam v prvním podzemním žaláři,
o něco výše položeném a prostrannějším onoho, ve
kterém vězněn byl J ugurtha a sv. Petr, přikovali každou
z obětí silným řetězem tak pevně, že sotva krok mohla

učiniti.

Ruth celou svojí duší nadšeně a ohnivě prozpěvo
vala Pánu hosanna, vítajíc s nevylíěitelnou radostí tato
první muka: —-»Chci trpěti, ale více — více — hrozně
trpěti a dlouho trpěti — můj Ježíši! Pomni, že jsem

židovka! Za každé slovo výroku Kaifášova, za každé
slovo mého rouhání, především pak za každou kletbu
matčinu msti se teď, 6 Lásko má, muka moje necht
jsou trojnásobná!

Znič mne — na prach mne rozdrt ——

a ji, nešťastnou, obratla
Ačkoli Virginie na všecko byla připravena, přece
jen zarazilo ji na první okamžik dusné ovzduší pod
zemního žalářeť — »Tma!<<— zašeptala a její delikátní

přirozenost opakovala mimovolně: »imítz'um doloris
(: počátek bolu), mezi tím co srdce omdlévalo vzpo
mínkou na Julia a dítky její.
»O, paní moje, sestro nejdra,žší!<< —-mluvila Rita

se zanícením; — »opravdu prokázal nám Bůh té lásky,.
že společně budeme Mu svědčiti? Je to možné,
aby moje tak hříšná krev prolita byla zároveň s krví
tvojí, tak nevinnou? Je to .možné, aby duším našim
společně otevřena byla brána nebeská?<<
Virginie vzdychla hluboce.
»Jak šťastná jsi. Rito, že v tak veliké chvíli tak
se můžeš

veseliti!

Ale já . . . .<<

»Virginie! Pán tvůj vždycky ti byl věren, tím spíše
neopustí

tě ani teď.'<<
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»Důvěřuji tomu, ba, věřím tomu, sestro'! — Ale to

ubohé srdce ve chvíli, kdy rajské brány se mu otevírají,
ohlíží se ještě na zemi, za tím, co mu na zemi drahým,
a chvěje

se a pláče '. . . .<<

»O duši AgrikOlovu buď beze strachu, — mučed
nictvím svým získáš si Pána, aby jej obrátil.<<

»Pamatuješ, jak hned při vypuknutí pronásledování
křesťanů obětovali jsme Mu modlitbu krve za naše nej
dražší příbuzné?<<
'
»Pamatuji-li? . . . . (), takové okamžiky se neza
pomínají

!<<

'

»A teď zemřeme pro Boha a žíti budeme s Ním
na věkyl<<

Virginie znovu pobledla.
»Rito, kdo mého syna křesťansky vychová? Nemám
opravdu nikoho, komu bych své ubohé děcko svěřila!<<
»Otci nebeskému!<< — ozval se najednou vážný hlas
jako pod zemí, a obě mučednice do hloubi duše vzrušené

zvolaly:
»Evarist!<<

On to byl skutečně. Vězněn jsa v těsném spodním
žaláři, do kterého světlo i vzduch přicházely jedině
okrouhlým otvorem v podlaze hořejšího oddělení umí
stěném, slyšel všecko a rozpoznal také hlas obou mučed
nic — tyto však marně se namáhaly, aby prodloužily
své řetězy a dovlekly se tak k otvoru. odkud by shlé
dnouti mohly aspoň zdaleka kněze Božího. Jen poctivý
Manussa, který byl nejblíže otvoru přikov'án, shlédnouti
jej mohl uprostřed hromady obrácených spoluvězňů,
nedávno pokřtěných v zázračném prameni, který tam
odtud vyvěral od času, co v místech těch přebýval sv.
Petr. — Rozmlouvali tedy spolu a vyměňovali si svaté
svoje city — Evarist dobrořečil zdola, naši pak mu
shora pomáhali ve velebení Boha; konečně dvěma sbory
zapěli hymnus tří mládenců: >>Benedicite<<
(: Chvalte
Hospodina).
Když již měli ukončiti, postřehlo ucho Virginiino,
stále napjaté, jakési kroky při vchodu do vězení —.
kroky čísi a rozmluvu . . . . potom rychlé odsunutí zá
vory . . . . a srdce omdlévalo. jí nadějí a strachem . . ..
Někdo vstupuje . . . . ale nikoliv konsul; tot Irena to
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noucí v slzách. která sotva že se dověděla o tom, co
se stalo. sama jako šílená pospíšila k vězení, a zlatem,
a ještě více tím divným kouzlem svého rozkazu, kterému
nic se nemohlo odepříti. brány jeho si otevřela. A za
ní přicházejí děti Virginiiny jí sem doprovozené, jež byla
z domu sem vzala: je to Julie Sabinilla. která všecka
se třese, některé křesťanské dívky a ženy a i malý
Vavřinec na rukou chůviných.
Dětátko bojíc se té tmy, začalo hlasitě plakati;
tehdy Virginie. spoutané ruce k němu vztahujíc, pro—
pukla

v pláč . . . .
“
»Kde je váš otec, milé děti?<<
»Není doma<< — odpověděla Julie.

Podali jí malého Vavřince, který ručkama svýma
zarazilo chladné železo matčiných okovů, a začal si
s nimi hráti. Dítě. ocitne-li se v náručí matčině, cítí se
hned jako doma, třeba to bylo i pod zemí! — A tomu
tak bylo i tady! Robátko hned se utišilo, hrajíc
si s matčinými okovy. Virginie usmívala se na ně
azvyknuvši si trochu na tmu, poznala,že očka Vavřince
a Sabinilly osvěcují vězení jako »luciole<<.
>>Virginie<<
— zašeptala Irena, pohledem ukazujíc
jí na děti, — »ty bys chtěla od m'a/z odejíti? ——
Ty bys

nás chtěla opustiti? — O, buď zemru, anebo tě
zachráním! Všecken svůj majetek — všecko jim

dám . . . . -—ale tebe umučiti nenechámk
Při vzpomínce na muka Virginii mimovolně za
mrazilo. Irena si toho dobře všimla.
»Pro tebe, má milá, nejsou katanské nožel<<
»Neboj se omne<< -—odvětila Virginie, — »a moje

slabost nebudiž tobě ani Sabinille pohoršením! Dnes
trpím já — sama — ale zítra trpěti bude B_ůhmůj ve
mně.*) Já nesnesla bych těch nejlehčích muk, — ale
On ve mně snese muka největší.<<
Sotva Aurelian své vězně bezpečně uzavřel, po
spíchal do domu Juliova.
*) Acta Sanctorum.
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V jeho nynější horečné činnosti zřetelným byl
trojí cíl: dosíci triumfu nad 'Mauriciem, Domicillou
i hrdinou Britanie. A poněvadž prvého z nich již dosáhl
a k druhému vypovězením Domicilly značný krok byl
učiněn — vrhl se s největší zuřivosti po třetím. Vý
tečným prostředkemkdosažení cíle toho bylo mu vyzra
zení víry Virginiiny, kterou již ostatně dávno podezříval
z křesťanství; — uvěznil ji tedy co nejrychleji, pevně
jsa jist, že žádná rána nemůže srdce Agrikolovo smrtel
něji raniti.
Nezastal však Agrikolu hned doma; konsul byl
u Tacita. Počkal tedy Aurelian, až by se vrátil. Děti
odvedla Irena. — Otroci hlasitě naříkali pro svoji paní,
která byla jim strážným andělem. — Aurelian skrčen
za sloupy atria, čekal . . . .
Konečně vrátil se Agrikola a sháněl se po ženě.

Nemoha jí nikde nalézti, vpadl do dětských komnat*....
ale tam zastal pravou spoušť! Hračky byly rozmetány
na všecky strany a po všech koutech: figurky ze slonové
kosti — litery zlaté i stříbrné, tabulky alabastrové, tak
zvané »tabulae Illiacaea s ploskořezbami z Illiady
a Odyssee ——
všecko to bylo v strašném

nepořádku,

jakoby ruka smrti byla tady hospodařila . . . . všude
hrobové ticho; oněmělé služebnictvo neosmělilo se pánu
odpověděti jinak než-li lkáním, každý bál se, aby snad
krví nezaplatil hroznou tu zprávu. — Bylt tigrikola —'
jakkoliv dlouhou sebevládou stával se mírnějším, čímž
zejména v Britanii se vyznamenával »—již od přírody
popudlivý a strašné — ač řídké — bývaly výbuchy
jeho hněvu.
_ Smrtelný nepokoj plnil jeho prsa. — Konečně za
stavil se před svým sluhou. jenž střežil atrium, a pravil
tlumeným hlasem:
»Buďto mně okamžitě odpovíš, anebo hodiny ne
přežiješ: — kde jest paní ?e
V tom vystoupil Aurelian ze svého úkrytu.
»Julie!<<— zvolal s výrazem ve tváři co nejsmut
nějším:

— >>žel,že tě musím velice zarmoutiti.<<

Agrikola v předtuše něčeho velikého stál jako
socha, ničeho na to neodpověděv. — Aurelian opakoval
hlasitěji:
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»Smutnou zprávu přináším ti, kollego —které bys
se byl nikdy nenadál

. . . . Virginie

. . . .<<

»Mluv! — Co jest s Virginii? — Kde jest?<<
»O běda, milý kollego — v Tullianum . . . .<<

Agrikola zesinal.
»Nerozumím.<<

»Ano, ano, milý kollego! Pravdivá byla tehdy moje
výstraha — není dobře dopřávati ženám přílišné“
volnosti; — ona tě klamala.<<

»Ale kde jest, pro Joviše?
»Ve vězení.<<

_

»Šeredný utrhači! Kterak se můžeš opovážití, říci
mně něco takového? . . . . Ve vězení? A proč?“
»Protože je křestankou. Sama se přiznala!<<
Agrikola strhl v okamžiku meč se stěny . . . .
Aurelian dal se na útěk . .. . Agrikola za ním do atria
i až na ulici, — ale tam obrací se najednou k forum,_
jako zlověstící duch vráží do všeho, co jest mu v cestě,_
káže otevříti dvéře mamertinských děr — vletí tam . . . .
rozhlíží se kolem . . . . pozná Virginii . . . . vrhne
na ni slepě . . . . a bodne!!!

se

Zaduní smrtelná rána — zavládne hrobové ticho.
»Stůj, Julie!a
Čí že to hlas? . .. . Snad ne Virginiin?
. Ano,—
Virginie žije! Hle, meč roztříštěný o kamennou stěnu,
z něhož Agrikola jen rukojeť třímá v ruce, jasným'
toho důkazem!
'
Poprvé meč ten chybil . . .. Snad Agrikcla chybně
mířil? — Nikoliv! Ale když rozpřáhl se k smrtelné
ráně, zavěsila se mu drobná postava na ruku a ránu
tu překazila, vrhajíc se mezi něho a matku.
„»Otče, co jsi to chtěl

učiniti?<< — táže se

Julie

Sabinilla“ hlasem pronikajícím až do dna.
»Ha! Zabít chci nevěrnou! Pust mne, pust, Julie . . . . !<<

Ale Sabinilla s jiskřícíma očima zvolala:
»Nepustím! Nechci abys matku moji zabil, ani
abys život můj hořem mně otrávil! — Neposkvrníš se
přece vraždou!<<

'

A nežli se Agrikola ze všeho mohl vzpamatovati,
vytrhla mu z ruky zbývající rukojeť a mrštila jí daleko
do hloubi vězení.
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Všichni přítomní byli jako u vidění — sám Agrikola
oněměl a obrátil se na Sabinillu pohledem takovým,
že všichni trnuli v nejistotě, nevrhne-li se na své dítě
a nezavraždí-li je!
V tom ozval se znovu sladký hlas Virginiin:
»Nejmilejší! Chci zemříti, ale nikoli tvou rukou!<<
»Čekáš tedy na katana, který by tě mučil před
očima celého Říma? Při našich dětech tě zapřísahám,
že se oba té hanby nedožijeme1<<
»Jediný můj Julie —-poslouchej:
_ Všichni přítomní s úctou hleděli na mladou ženu.

Teď nebylo již na ní znáti ani stínu strachu. Stála tu
klidna jako ten, který stoje pód lešením ví, že nic horšího
již ho očekávati nemůže; nadšena rozhodností oka—
mžiku, ozbrojena silou dvojnásobné lásky, patřila na
nešťastného muže, který stál nad ní nepohnutě jako
socha.
»Julie, možná že již naposledy stebou mluvím;
prosím tě tedy, přijmi ta slova má v plné jich pravdě
a ceně, s jakou ti je podávám. Nechci, abychom se ro
zešli nesmířeni, nechci, abychom rozloučili se bez pře
svědčení s tvé a bez vyjasnění s mé strany . . . . Milý
Bůh můj tomu zajisté nedopustí, a ani ty sám, můj
nejdražší, nebudeš tomu chtíti . . . . není-li pravda ?<<
Žádná odpověď, tichý toliko sten.

»Julie,

nedám ti odejíti, nenechám se tebou

zabíti, dokud spolu se mnou neřekneš: »věřím!<<Ty
'mu'síš uznati svatost věcí, kterou hájím, a tím i moji
nevinnost. Neboť ačkoliv nosila jsem v srdci 'svém

tajemství, které jsem před tebou, šlechetným, ukrývala,
přece nikdy ani myšlením, ani skutky jsem tě ne
urazila

. . . .<<

_

»Virginie, kdyby někdo jiný, než ty, to byl učinil,mohl
bych mu odpustiti. Ale játě příliš miloval, příliš mnoho
ti věřil, a ty jsi příliš využitkovala mé důvěry! Jakou
jsi jen měla volnost v mém domě: dnem i nocí byly
ti všecky brány dokořán otevřeny . . . .a ty jsi z toho
kořistila, a když já s úctou k tobě vzhlížel jako
k nějaké bohyni, nepřikládaje přílišné váhy oněm
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několika dvojsmyslným rozmluvám, které mi měly
otevříti oči, a když zapuzoval jsem každou nepatrnou
myšlenku, kterou by byl na tebe padl jen stín podezření,
vystříhaje se jí jako nějakého zločinu ——
ty jsi po
nocích běhala na schůzky křesťanské . . . .<<

Hlas se mu zachvěl a oči zaplanuly. Virginie spou

tanýma rukama objala jeho kolena:
»O, nezatracuj těch schůzek, Julie! Jsout po
dobně svaty jako naše víra a učily mne jenom lépe
tě milovati a lépe plniti všecky moje povinnosti. Sám
jsi nejednou nad mé zásluhy vynášel věrnost mého
srdce k tobě — a to srdce tamodtud čerpalo sil svých;
tam na neposkvrněných stupních oltáře modlila jsem
se za Řím i za tebe. A kdo býval

ctěn a veleben na“

schůzkách těch? Bůh jediný, jako jedinou jest jen
pravda — Bůh věčný, jakožto počátek všech věcí
a zřídlo nesmrtelnosti vlastní naší duše ——
Bůh živý,
jakožto tvůrce všeho bytí — Bůh nejsvětější, jakožto
vzor nás všech, kteří k Němu dojíti chceme. On nejen
nenávidí každého zlého skutku, ale zavrhuje i každou
nekalou myšlenku; On zná všecho své stvoření, proniká
až do hloubi a soudí je dle vnitřku, a jako slunce
paprsky svými, taki On očištuje je od nejmenšího
prášku lži a klamu; On lidstvo, které zneužívalo své
vůle, vykoupil smrtí Svého vlastního Syna a ten dal
nám příklad lásky, jakou my povinni jsme milovati
všechny své spolubratry v člověčenstvu, nikoho nevy
jímajíc. Mezí posvěcení jest nám jedině hrob a cestou
k němu každodenní práce, svatě a svědomitě, jedině
na počest Boha vykonaná. — Tak vypadá křesťanství,
Julie! Lži nám nikdo dokázati nemůže, pomluvačů
žádných se nebojím, nebot nikdo z nich nedovede po
mluvy své dokázati, a tobě důvěřuji, nebot sám jsi
příliš pravdomluvný,

než abys mi neuvěřil.<<

Zastavila se, čekajíc na odpověď. Když však té
nebylo, pokračovala po chvíli opět:
»Opravdu, nikdo nestřež-e tak žárlivě domácího
krbu jako víra naše. Ona mě na ženu tobě vychovala,
nebot nemysli, že bych byla křesťankou teprve od vče
rejška. A jestli tedy aspoň z části dovedla jsem vyho
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větí tvým po'třebám, Julie, Bohu křestanskému jedině
za to poděkuj

!<<

'

, »Nikoliv; — dokud živ budu, nebudu ctíti takového
nelítostného Boha, který nesvár v rodiny uvádí !a
»Nesvár, můj nejmilejší? Což se nemilujeme'h
»Tím hůře pro nás dnes, Virginie, ——
dnes, kdy
smrt tak ukrutně od sebe trhá, co za života . . . .<<a

zasténal.
»Julie, můj jediný! Na tobě záleží. aby toho roz
dvojení již nebylo! Ach, prohlédni a vejdeme spolu do
světla věčného, — a dobře nám bude spolul! Tot již
touha má po tolik let! O. mnoho kráte již za tu dobu ote
vírala se mi ústa, aby ti pravdu vyjevila, nohy se
pode mnou chvěly, chtějíce kleknouti před tebou a pro
siti tě. Ale, Julie .. ., (možná že to byla jenom slabost
ode mne'. . . .) bála jsem se tebe! Soudila jsem, že
předčasné přiznání mohlo by tě snad přivésti k zlo
činu . . . . takovému . . . . jakého

jsi se teď chtěl do

pustiti . . . . a připraviti ti jen hoře na poslední dny
tvého života, a nikoliv tebe obrátiti. Čekala jsem tedy
na příležitost. A příležitost tu Bůh ti poskytl, zůstaviv
ti jednak příklad ctnostných Klementů, jednak učiniv
tě “očitým svědkem zázraku Janóva . . . . Ale ty jsi
všecko to zavrhl, a mně zůstává již jen poslední zbraň . . . .
a tou je smrt. Doufám, ta že nechybí.<<
»Mýlíš se<<— odpověděl Agrikola hrobovým hlasem.
»Nikoliv, Julie, nemůže se mýliti, kde se o Boha

opírá'; — a já proti všelikým nadějím skládám naděje
své ve svého ukřižovaného Krista. Nic dražšího nemáme
na světě nad život, tož tento život svůj mu obětují —'
za tebe; před tvýma očima zemru zítra a posledním
svým pohledem _tebevyhledám a přikovám jej na věky
do tvé duše na znamení prosby, které se nebudeš moci
opříti'. — Ve dne budeš hlas můj slyšeti až vhlubinách
svého srdce — v noci sníti se ti bude o mém prosícím
zjevu, který neustále bude tě pronásledovati, dokud
spolu se synem nepřistoupíš ke křtitelnici.<<
»Otče, smiluj se!<<— prosila Sabinilla
Agrikolových.
\

u nohou
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»Vše marné, Virginie! Ve chvíli, kdy tvá duše od
letí do jakéhosi křesťanského nebe. sřítí se moje duše
na věky v pekelný Tartarus; _ myslíš snad, že já tvoji
smrt přežiji?<<

»Kriste Ježíši!<<— zvolala tehdy Virginie neoby
čejně slavně, vzchopila se, při čemž jí okovy nebyly
na závadu, a rozepjala ruce s archandělským majesta
tem, že ani Rita paní své již nepožnávalaz' — »Kriste
Ježíši! Ty jsi svědkem, že jsem učinila, seč jsem byla.
Teď umlknu. Ale promluv Ty do jeho duše! Spas ho,
zaklínám Tě pro Tvé Jméno — spas, krví a mukami!
Agrikolo, poslouchej! Na místě slabého hlasu ženina,
promluví k tobě hromovým hlasem pět ran Tvého Spa
sitele .. .. ajestliže těm se opřeš, propadl jsi na věky!<<
V tom okamžiku přiskočila Irena blesku rychleji
k Juliovi a trhla jím tak silně za rameno, že beze
všeho odporu klesl na kolena.
'
»K nohám té ženě! Což nevidíš, že mluví z ní
Bůh? . . . . A já přísahám zde co nejslavněji, že od
tohoto okamžiku jsem křesťankou až na věky!!!<<
A v hlubokém zanícení pohlédla k nebi a potom
na svoji ruku, nebot-se jí zdálo, že potřísněný prsten
Mauriciův září jako diamanty a že opět slyší ta pro
rocká jeho slova: »Zemru-li, tož každá krůpěj mé krve.
za víru prolitá, volati bude k Bohu o smilování
a lásku pro tebe.<<

Agrikola pozdvihl oči své na Virginii . . . .
Zároveň na samém dně jeho duše počalo vříti cosi
nepochopitelného — čeho oči přítomných postřehnouti
nemohly — co se lidskou řečí vyjádřiti nedalo -—cosi
nad všeliké zázraky, co duší lidskou hýbe: Sestoupila
naň účinná síla — síla tvůrčí a spasná zároveň. ——
Se
stoupil naň Duch mocnější jeho vlastního i všeho stvo
ření, síla to, která povalila Šavla jedoucího do Damašku
a učinila z něho světce .— síla, která nepůsobí násilí,
ale jako blesk uchvacuje vůli světlem a láskou ——
síla,
která volá: »Já jsem“ — a »Já jsem Pravda!<<
A tenkráte železný ten muž, který nechtěl věřiti
v zázraky, zaplakal hlasitě, že se lkání těch mocných
prsou o stěny vězení ozvěnou tříštilo.
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V téže chvíli ucítil kolem své šíje drobné ručky —
a slzy na svém čele
a slyšel zamilovaný hlas nej
milejšího dítěte, anděla smírce, který vysvobodil matku
od smrti a otce od zločinu — hlas Julie Sabinilly:
»Otče, řekni — řekni:

»Věřím!<<

'

A Virginie opakovala:
»Mluv, 'Uulie! — Věříš v Boha?

. . . .<<

»Zvítězila jsila — zvolal.
A mladá žena, na kterou již vzrušení opět mocně
působilo, klesla na kolena vedle svého muže a šeptala
tiše: »V tebe, Hospodine, jsem doufala, nebudu zahan
bena na věky.<<

BNTQQCRG

Hlava XXIV.
Poslední.
Na Palatině dály se zatím divné Věci.— Domician,
zachmuřenější než kdykoliv jindy, trápen pověrčivými
příšerami, pronásledován temnými předtuchami, pro
bíhal nejistým krokem svoje křišťálové komnaty, jakoby
ho stíhal vichr výčitek . . . . Mezi dvořanstvem ozý

valy se tu i onde tajené šepoty:
»Slyšel jsi<<—'mluvil Vibius Krispus k Eufra
bovi, _ »kterak při posledním sedění senatu vrána prý
zakrákala výrazně dvě slova: »všecko dobře?<<
»Ne tak, ale »bude dobře<<— odpověděl pochlebník
s důrazem; ——»mluví o tom celé městola
»A pod šestnáctým vítězným obloukem, který sobě

pán náš vystavěl, nalezeno dnes ráno napsáno: »satís
esta (: již dosti) ——
odpověděl Krispus.
Eufrabo zahryzl se lehce do rtů . . . . Cítili již

všickni od jisté doby, že se začíná kaliti hvězda tyra
nova: zhnusil se již i svým vlastním domácím lidem a
vyvolencům a/Řím mu nemohl zapomenouti smrti mla
dého caesara.
Od těch dob, co umučen byl Mauricius, co umučen
byl-Flavius Klement a jeho rodina, _řítila 'se doba jeho
panování rychle ke svému konci.*)
V komnatách křídla Julie Titovy, plných jako
ostatní místnosti v paláci vžácných památek umění,
jako jsou vásy, sošky a čalouny babylonské, jakož
*) ovctonius.
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i_obrazy a mosaiky a množství drobných draze pla
cených cetek a hraček, které připomínaly novodobé bu
doáry, seděla císařovna Domicie od hlavy až k patě
perly a safíry pokrytá. — Hlava její byla vysoce
načesaná a takovým bohatstvím kadeří ozdobena, na
jaké přirozeně žádné vlasy, i ty nejbujnější, vystačiti
nemohly. Musily tedy přijíti na pomoc slavné kadeřnické
salony se zásobami falešných vrkočů, stojící v sou
sedství Martovy svatyně v blízkosti cirku Flaminiova.
Domicie, v prostředních tak letech, silná a pěkně
urostlá, s orlím nosem a odvážlivým pohledem, v této
chvíli toužebně na něco čeká . . . . V nepřítomnosti cí
sařově přišla do jeho komnat, jsouc tam vpuštěna Par
theniem, nejdůvěrnějším ochráncem Domicianovým —
a prohlíží spěšné svým nejistým zrakem nepřístupné
sanktuarium jeho papírův a listin.
V tom zbledla jako stěna: na nevelikém pergame
novém lístku nalézal se vlastní rukou císařovou napsaný
poslední seznam psanců — a mezi nimi na čtvrtém místě
viděla svoje jméno . . .. Brvy její křečovitě se jí stáhly —
ústy zasyčelo proklínání ——
zrak její vpíjel Se hltavě
v seznam ostatních psanců — vtom však ode dveří
dolétl sem tichý šelest. — Rychle uložila lístek na jeho
místo

. . . .

Nebyl to však nikdo nebezpečný: Parthenius sem
vešel se Stefanem, kterémuž od nedávné doby svě
řena byla správa jmění Domicillina, když ona byla vy
povězena,
kterého
tížila před
žaloba
ze zpronevěry a vý
hrůžka že abude
postaven
soud.
Ti dva přiblížili se opatrně k císařovně.
»Tak co ?s — otázali se.

»Třeba rychle jednati. Jinak nikdo z nás zde ne
zbudex
»Ani ty, božská ?<<
»Ani vy!é<

Ukázala jim prstem na pergamen. — S hrůzou
přelétli očima celou řadu jmen.
.»A kdy “ža

»Jak se nám to nejlépe hodí . . . <<

»Zajistili jste si již Sigeria, a sekretáře Entella, a
desátníka Saturia? A což starého Klaudiana?
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»Všechny máme již zajištěny.

A budou ještě ji

stější, až jim toto sdělíme . . . .a

»Tiše. Pojďme odtud pryč, dříve než se císař vrátí
Z lázní.<<

_—-_——————_——-———————
Spiknutí zosnováno bylo po celém paláci. Nejbližší
důvěrníci a přátelé Domicianovi zavázali se přísahou
ke spiknutí proti Domicianovi, jakoby v pomstu za zradu
a ukrutenství na jeho vlastním rodu, za prolitou krev
jeho přátel a příbuzných. A co je při tom nejdivnější,
náleželi ke spiknutí tomu nikoli patriciové, císařem ne
návidění a pronásledovaní, ale samí noví lidé: vlastní
to jeho chráněnci a propuštěnci. ——
A Domician, protože

příslušel mladší větvi rodu Flaviů a nebyl spřízněn
tak blízko jako starší větev s nejstaršími rody Říma,
byl považován spíše za povyšelce; teď mstili se na něm
samí jeho pochlebníci a lichotníci.
Minulo několik dní od objevení, jaké učinila císa
řovna. ——
Dáno znamení k hostině: tyran zasedl k ní
mlčky a ne svůj. ——
Mělt předešlé noci sen. ve kterém
se mu zdálo, že Minerva vychází ze své svatyně a blíží
se k němu sdělujíc mu, že ho déle chrániti nemůže .

Přineseny na stůl lanýže: kázal si je schovati na
zítřek! »Budu-li ještě žiw — dodal a vypravoval dvoře
n-ínům, že následujícího dne bude měsíc krvavě vychá
zeti . . . . Vibius Krispus a Eufrabo udiveně na sebe
pohlédli — a císař dodal:
»Zítra udá se něco tak velikého, o čem se bude
mluviti po celém světě!<<

Krispus pozdvihnuv vtom zraku svého, spatřil za
císařskou loži Stefana s ovázanou levou rukou.
»Je snad raněn?<< — pošeptal svému sousedovi

u stolu. — Ten zamručel:
»Tak chodí již několik dní.<<
Byl to Maxim, jeden ze spiklencův..——Stefanus,

maje každodenně volný, vstup k svému pánu, vzal na
sebe vykonání úkladného činu; za tím cílem nosil na
levé ruce v obvazu ukrytou dýku.
Domician ledva že se dotekl předkládaných krmí,
vstal “od stolu — a po své obyčejné procházce položil

381

se ke spánku. Ale jeho osobní trpaslík dveřmi, čalounem
jen zastřenými, dlouho slyšel jek a ston císařův, který
nemohl usnouti; konečně volnější oddychování zvěsto
valo mu, že upadl do spánku. ——
V noci najednou vzcho
pil se Domician všecek poděšen --—vyskočil z lůžka ——

volaje na svého trpaslíka:
»Co jest to?“ ——
křičel, ukazuje na měsíční stín,
»Purpurová záclona a.—Pane!<<
»Myslel jsem, že je to mladý Vespasian.<<
Ráno zahřmělo. —-Císař dal si na rychlo předvo

lati germánského věštce, a ptal se ho, co by znamenal
ten hřmot . . . . nebot od těch dob, „co uhodil blesk do

Kapitolu a osvítil požárem muka Mauriciova, každá
bouře plnila ho nevýslovným strachem. — Věštec od
pověděl, že blesk spolu s hřměním značí náhlý převrat
v císařství. Byl za to také okamžitě odsouzen k smrti.
»Kolik je hodin?<< — otázal se císař nepokojně.
Věděli, že se obává páté denní hodiny, řekli mu
tedy, že jest šest (poledne). — Oddychl si, jakoby ne
bezpečenství již minulo. Chtěl jíti do lázní, — ale Par
thenius, nejvyšší komorník, zadržel ho, řka, že Stefanus
ho'očekává, chtěje mu sděliti něco velice důležitého.
Domician nakázal tedy všem, aby se vzdálili, a vešel
do“své soukromé komnaty samojediný se Stefanem.
Tam sotvaže císař začal čísti seznam domnělých
spiklenců, nemoha vyjíti z obdivu, vytáhl Stefanus
dýku a proklál jí Domiciana.
_
Ten vzkřikl. — Červený trpaslík, který vedle
s pážetem, střehoucím Oltářík domácích lárů, stál na
stráži '— uslyšev křik ten a volání císařovo po zbrani,
běžel pro jeho dýku, kterou Domician vždycky míval
v peřinách "pod hlavou ukrytu; když však doběhl do
ložnice, nalezl jenom rukojeť té dýky, nebot spiklenci
byli ji urazili. A když chtěl volati po, pomoci, našel
všecky dvéře zamčeny . . . .
Zatím Domician povalil Stefani na zemi a dlouho
s ním zápasil; udeřen jsa opětně do ruky, zmrzačenými
prsty, z kterých krev tekla, chtěl mu vyrvati zbraň
z rukou . . . . potom skočil' mu do očí, chtěje mu je
vyškrábati; —v tom však vběhlo sem několik spiklenců:
Maxim, Klaudianus, Saturnus a jeden gladiator, a sedmi
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ranami dobili neštastníka, který Skácel se v kaluž své
vlastní krve! — Bylo to 24. září, v měsíci, který Domi
cian kdysi na základě zdánlivých vítězství svých jménem
svého přídomku >>GermanicuS<<
z ješitnosti byl překřtil.

Divoké vytí naplnilo Palatinna první zprávu, že
netvor ten skonal. Hrobaři chopili se jeho mrtvoly,
chtějíce ji vhoditi do obyčejného kanálu, jako to činili
s mrtvolou otroka, na níž za strašného proklínání
pásly se husté davy . . . .Jenom jediné jeho pěstounce
Fillidě zželelo se jejího vychovance, a proto odnesši
tajně mrtvolu jeho do »Grenadya, pochovala ji ve ;
svatyni Flaviově, vedle popelu Julie, dcery Titovy;
a za tím zvláštním pohřebním průvodem kráčel —
jakoby na posměch ——
jediný repraesentant císařského
dvora: červený trpaslík.
Vojsko želelo císaře — senát jásal radostí &potupou
zasypal jeho pamět; — a lid v prvním návalu radosti
z osvobození, ruše rozsudky bývalého pána — dříve
než sehnul šíji pod jařmem druhého — vyprazdňoval
na rychlo státní vězení.
V mamertinských vězeních očekávaly Virginie a Rita
stále ještě výroku smrti. Ten vlivem Agrikolovým
a Ireniným zlatem stále byl odkládán, až do Smrti.
císařovy ——
k veliké ovšem zlosti Aurelianově.

Týž jednoho dne, chtěje se pokochati pohledem
svého triumfu, přišel do vězení pobaviti se s odsouzenci
a jich příbuznými, ale zastal tam všecky bez výjimky
na kolenou před Ukřižovaným. — Sklamán, stanul
na prahu, nevěda, co činiti, když v tom zakmitl se mu
před očima strašný zjev: černá, rozkácená žena, která
s neobyčejnou silou prodírá se žoldnéři cestu jí hra
dícími a vrhá se na něho.
»Ha, tu jsi, můj Aureliane! Můj synáčku milovaný!
Nech se ode mne políbiti! Dovol, abych se s tebou po
těšila! Špatně se nám daří naše plány! . . . . Cha, cha,
cha, cha! . . . . Musíme se. poddati . . . . ale já se ne
poddám, až 'v peklel<<

»Pust' mne!<<— zavřískal ustrašený Aurelian, když
Lukrécie se—irřelajej v objetí jako železnými kleštěmi.
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Žoldnéři za pomoci Agrikolovy přiskočili k ním, ale
dříve než mohli zdolati šílenou Lukrecii, zemdlela její
obět — konsul -—ztrátou krve tolik, že jej při slabých
známkách života vynesli ven.
Lukrécie zápasíc samojediná s desíti žoldnéři,
spatřila najednou otvor spodního Tullianum.
»Tam!

zardousený

tam!<< -— vřeštěla;

——»tam

propadl

se

Šimon, syn Giorův .. . . tam přijdu i já . . . .!<<

V tom zpozorovala vězně .. . . se strašným křikem
obrátila se k nim:
_
»Vy jste zvítězili! Vy i Kristus! A mne stihla
kletba — kterou jiného jsem proklínala . . .. O Israeli! . . . .
Dcero . . . . moje

Ruth . . . . Ne, ne . . . . ty už nejsi

moje! . . . . Hleď, jak vlastní hřích mne rdousí . . . . —

Hleď, tak zardousila
křesťanem!
A
Fabricia . . . . chtěla
peklo nedovolilo. . .

jsem ti otce, protože se chtěl státi
tobě, Ireno
otrávila jsem
jsem však otráviti tebe! . . . . Ale
.nikoliv . . .. Kristus nedovolil!

Ha, ha, ha! . . . . Již umírám

. . . .!<<

Zařvala jako zvěř — a vrazila hlavou do zdi
»takovou strašnou silou, že ihned mozek na všecky strany
se rozlétl.
Tiché, ale děsné zasténání bylo odpovědí na
tento hrůzný výjev . . . . zasténání srdce Ritina, které
v tOmto okamžiku přineslo oběť těžší nad všeliká
muka .
. neboť odvržením vlastní matky zamilovalo
si spravedlnost Boží. — Ale byl to také již poslední
jeho čin — puklo vysílením! Tiše —jako tichým byl celý
její život — skonala vnučka Kaifášova u nohou Virgi
niiných, aby čistá její duše spolu s duší Juditinou postaviti
se mohla před Pána, jako zápalná oběť zadostučiněníf

——————.—.——-———__.————__—
Poděšeni tímto hrozným divadlem mlčeli všickni
přítomní.
Ale z ulice a z fora stále výrazněji doráží sem

hluk — který víc a více se blíží ...Již

hrnou se

sem rozzuřené davy, vylamují mříže & přetínají okovy

vězňův:

»At žije Řím! —- Sláva republice! --—Svoboda
obětem tyranovým! — Svoboda Římu — Tyran zabit.. ..!<<
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A četnější hlasy provolávaly již Nervu císařem.
A tak
nechtějíce
vězňové
na —
svobodě
. . . ani očím věřiti, ocitli se naši
A když několik hodin po tě v bezpečí sešli se
všickni v Aventinském paláci kolem Agrikoly &Virginie, —

tu Irena. působením Ducha Svatého nemohouc zadržeti
přetékající city, najednou povstavši, takto mluvila:
Mlč nebe i země!
Koleno ohni —
A cokoliv žije,

Nechť padne na tvář,
Neboť hle! svítá
Zázraků jitro —
A již přichází

Spasitel náš!

Pravda a krása
Spojeny láskou

Splétají se mu
V korunu trojí:
Vesna a mladost
Růžovou vůní
U nohou jemu
Jak duha září.
A všeho žití

Prvotný zdroj
Vytryská z něho
Smrti na vzdorl. . . .
Piyč pochyby chladné stíny!
Pryč nevěry těsné stěny!
Zjevení se stkví!
Pominuly bouře nocí,
A již září v srdci. jase

Slunce spasných dní!

Život žiji, ohněm planu,
Víra, štěstí ve mně tkví; —
Ne jak ve snu, jako druhdy,
Nýbrž jasně, v plné záři '
Cítí duch dnes ve svém lůně
[,Božství dech!

\
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Žár v mém citu, krev v mých žilách,
Slza v oku, čin v mé dlani,
Mysl v ducha jarých silách,
Proud ve vůle bystrém toku,
Všechno ve mně věčně. všude
Nechat“ píseň Tobě pěje!
Neboť příště — tak přísahám —
Kam svým letem vyšinu se:
Ať na zemi, ať na nebi,

Nebo v pekel černé hloubi,
Vše mí ničím, a v daleké
Spleti žití cest
Vším, ba vším jsi mi na věky
Jenom, Bože — Ty!

»Jenom, Bože — Ty<<,opakovali přítomni nnd
šením uneseni, a společně chválili Pána v rodinném
chrámu tom.

Konec dílu prvního.

DÍL II.

noo vou

Quo

"o“

Hlava I.
Do Terracíny.
Několik let po událostech právě _vypravovaných
kráčel spěšné pod obloukem kapenské brány, s jejíchž
velikých, temných kamenů stékala vlhkost,. příčinou
jejíž byl vodovod nahoře vedený, muž v krátkém,
hnědém plášti, paenula zvaném, s malým okrouhlým,
plstěným kloboukem na hlavě. zvaným pilcus.
Na nohou měl místo domácích sandálů obuv . . . .
Šel prudce a lehce, jsa nejspíše zvyklý dlouhým cestám -—
a když minul bránu kapenskou a ocitl se na tak zvané
»Královně cest<<(Via Appia), nevšímal si nikterak tlumů
jízdných a pěších, kterým stále bylo se mu vyhýbati,
ani přepychu náhrobků, které po obou stranách stkvěly
se jmény Scipionů, Cicerona, Cecilie Metelly, a t. d. —
s nápisem: »Sta Viator,<<(: Zastav se chodče) — ale

spěchal zamýšlen neustále ku předu, jako ten, který
všecek zaujat jsa cílem cesty, nejmenší pozornosti
nevěnuje cestě samé.
Teprve asi u svatyně Martovy —-Extraurbanus —
zastavil se najednou u kamene napohled obyčejného.
ale od celé řady let netknutého a značícího dnes událost
slavenou po celém světě.
Pocestný se zastavil ——sňal klobouk, jakoby
si chtěl ochladiti čelo potem zrosené a cestou zaprášené —
skutečně však aby vzdal čest. A kdo by se byl pozor
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něji 'na něho díval, byl by zpozoroval, kterak ústa
šepotají tichou modlitbu. ——
Konečně sklonil se a políbil

kámen v místě, kde pozornému oku nemohlo ujíti
lehké vyhloubení -—stopa lidské nohy.
Na témž místě postavena jest teď kaplička, pout
níkům velice oblíbená, na jejímž čele nacházejí se slova:
»Domine, quo vadis ?<<(:

Kam jdeš, Pane ?) — Neboť

zde sv. Petr, když na úsilné naléhání věřících za noci
z Říma utíkal, potkal Pána Ježíše kříž nesoucího. —
»Pane, kam jdeš? — zvolal, padnuv na kolena. —
»Do Říma. abych podruhé byl ukřižován.<<*) _ I po
rozuměl učedník Mistru, a v témž okamžiku vrátil se
do města, aby dobrovolně podstoupil smrt kříže —
a Spasitel zmizel, vytisknuv stopu nejsvětější nohy
Své do kamene, u cesty ležícího. ——
Kámen ten křesťané

navštěvovali, jako věřící Jerusalemští navštěvovali
první zastavení křížové cesty rovnež kameny označené. —
Ale znamení toho jinověrci nespozorovali; a proto ani
teď nikdo si nevšimnul, že pocestný chvíli u něho se zdržel.
Ten v blízkém místě Bovillae, za desátým milníkem
vsedl na spěšně najatého koně a neposíliv se ani
poledním »prandium<<, cvalem uháněl ku předu. Až
v Aricii sestoupil před hospodou dosti slušně vyhlížející

a poručil si skromnou potravu chudých: hrách a vodu
s octem, — vařené lacerty (ještěrky) — a mušle, z rodu
peloridův. — Vína nepil, což bylo tím větším sebeza
přením, protože po celé silnici Appiově voda byla
nechutná a teplá.
V tom zajely před hospodu dvě kryté pettority,**)
plné otroků, pod náčelnictvím tlustého propuštěnce,
a několik mulů, s velikými vaky po obou stranách.
Stěhoval se bezpochyby některý z velikých pánů
Říma na venek do své villy a posílal služebnictvo
napřed, aby všecko zařídilo a přichystalo.
Povykujíce vpadli do krčmy. vrhli se na připravené
masité pokrmy, žádali mixtum, čili směs vody s vínem,
někteří hlasitě reptali proti hOSpodské — jiní zase
smíchem a hrubými žerty naplňovali jizbu.
*) „Vado Romani iterum crucifigiu.
**)Druh vozu užívaného pro služebnictvo.
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A uprostřed tohoto hluku seděl první pocestný
stranou a tich. Hned však všimnul si ho jeden z nově
přibylých; a když při placení za prandium pod hně
dou vrchní paenulí zahlédl oděv šarlatový, štouchl zvě
davý host svého souseda a zamručel:
»Hleď! To je barva domu „grikolovala
»Máš pravdu<< — odpověděl soused.
»Nuncius?<< — připojil třetí.
»Nikoli. — Tabellarius.<<

Tak nazýváni byli privátní poslové, roznášející
dopisy; nebot pošty nebyly ještě náležitě zařízeny. '
A hned uprostřed té havěti vyskytlo se několik
zvědavců, kteří obstoupili posla.
<<Kam jedeš ?“

»Do Terraciny.x
»Ha, tam vede i naše cesta! — A komu vezeš po
selství?<<

»Šlechetné Flavií Domicille.<<

»No, to si můžeš gratulovati. Ta paní, jak se říká,
prý je pravý genius dobroty. Její dům je jako ráj. —
Vypravovali mně to sluhové Serviliovy.<<
»Evoe Bacchel<<— křičel tlustý propuštěnec, který
nepil mixtum, ale merum, čili čisté víno, a klel, že je
cítiti kvasiem vatikanských vinic, přes to však naléval
si tak hojně, že měl už tváře jako růže: — »Evoe
Bacche! — No, no! Jen s tou chválou pomalu! Jest to

čarodějka, protože nectí bohů naší říše! Od několika
let vláčí se ve vyhnanství neustále z ostrovů Poncian
ských sem do Terraciny — stíhaná zákonem, trápená
svými sloužícími, a ještě se své pověry nezřeklal<<
»To je pravda!<< — prohodil jiný z otrokův; -—

»však nedávno byli jí opět zabiti tři věrní sluhové:
Eutyches, Viktorin .a Maron.<<

»O, kdyby tak náš božský Trajan chtěl znovu ob
noviti edikt proti těm podlým ctitelům oslí hlavy . . . .
jinak bychom si zavýskli!<<
»Náš Pán, svými lidmi Nejlepším nazývaný, nebude
nikoho pronásledovati<< — odpověděl klidně tabellarius.
»Uvidíme. Ale i bez ediktu dá se mnohé učiniti!
Však předešlé nejsou ještě zrušeny !<<
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Tu několik pacholků postavilo se vyzývavě proti
poslu, oči na něho vypoulili, nadutě & spolu hloupě se

mu vysmívajíce:
»Poslouchej, posle. Právě dnes důstojný a šlechetný
Luxurius jede nastoupiti starostenský úřad v Terracině
a my jedeme zaříditi mu Villu. Ten již dovede si po—

raditi, kterak by očistil sousedství svoje od nepřátel
říše římské. Pomni na výstrahu.c
Jeden z mladších služebníků dodal, udeřiv džbánem
o stůl:
»Můžeš to pověděti své paní, šlechetné Domicille.<<

Ale propuštěnec pěstí zavřel mu ústa, hulákaje:
»Mlč! Nerouhej se!<

Všecko to tabellarius v tichosti vyslechl. Jakmile
však zaslechl jméno Luxuria, napjal všecku svoji po
zornost, vykořištil teď přestávky způsobené tím, že se
do toho vložil tlustý propuštěnec, vstal rychle, vsedl
na kůň a pustil se spěšně dále.
Appiova silnice běžela z Říma do Kapue a odtamtud
do Tarenta. Nebyla široká, podobně asi jako nynější
silnice, ale dostatečně volná, aby dva vozy mohly si
vyminouti. Byla však hluboko podezděná & dlážděná
výborným kamenem z daleka přivezeným, jehož ohromné
plotny tak těsně byly mezi sebou spojeny, že se zdálo,
jakejby to byla jedna slitina. Mimo to byla tak trvale
stavěna, že dosud zbytky toho dláždění tu i onde na
silnici Appiově se zachovaly.
Tady, ve vzdálenosti 20-—30milníků či mílových
sloupů od Říma, nebyla již cesta tak přelidněna jako
v bezprostředním okolí sídelního města; — ruch však
panoval zde ještě značný a řídká byla chvíle, kdy by
kopyta numidijčíka, na němž posel seděl, samotna roz
léhala se po Kampanii.
Rozjímáním uctil pocestný místo tak zvaných »Tří
hospoda — čili Tres Tabernae, kde se kdysi událo první
setkání se sv. Pavla s věřícími Římany, když tito 10mil
vyšli mu z města vstříc a vítali velikého apoštola v oko
vech, od Puteolů tamějšími křesťany po moři sem do
provoděného. A v něm duch pohledem na římské bratří
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a blízkostí věčného města »nabyl doufanlívostia, jak
praví Lukáš, jeho tovaryš. (Skut. ap. 28. 15). — A ta

ústa bohonosná, která roznášela po všech krajích země
světlo a spasení, poprvé na půdě pyšné Romy jala se
hlásati království Ukřižovaného.
Hned za »Tres Tabernace spatřil pocestný za svitu
prvních večerních hvězd náměstí Appiovo: Forum
Appii. — Tam vjíždělo se již v Pontinské bažiny, které
byly proříznuty kanálem, aby cesta byla kratší. Toho
také po chvíli přemýšlení využitkoval náš posel a ode
vzdav koně hostinskému taberny, běžel k veliké loďce,
různými tovary naložené —šeptaje sám k sobě: »každá
chvilka drahá.<<

Sotva však domluvil se s převozníkem za stálého
hluku a šumu mezi lodníky a obchodníky, spatřil k ne
malé -své nespokojenosti touž společnost služebníků
Luxuriových, kteří ho byli v Aricii dojeli, kterak tísní
se u břehu — a hned také dva pacholci, titíž, co tak
vyzývavě a dotěravě se k němu chovali, vskočili do
jeho loďky — co zatím ostatní usadili se v barkách
sousedních.
Nucené této společnosti těžko se bylo vyhnouti. -—
Loďka se hnula. Táhl ji po kanále mul po břehu kráče
jící prostředkem hustých křovin. Keře koupaly své ha
luze v kanále, tichá hladina vodní, jen tu a tam rozče
řila se nočním vánkem. — Jinak byla by jízda bývala
velice příjemná a krásná, jen kdyby nebylo bývalo
těch dusných výparův bažinných.
Čistá duše zřídka bývá lhostejna k přírodním krá
sám. I náš křesťanský posel svděčností hleděl na nebe
i zemi — na hvězdy, jejichž třpyt odrážel se v hladině
vodní — na tiché břehy bohatou zelení zarostlé — jsa
nerad, že tento klid přerýván byl křiklavými písněmi
lodníků,vychva1ujících přednosti Falernského vína a dívčí
vděky. Až když za hluboké noci všichni pomalu umlkli,
zavřel i on oči, aby zdánlivě usnul jako ti ostatní, sku
tečně však aby je otevřel do jiného světa, ve kterém
křesťané trvali na modlitbách.
V tom slyší vedle sebe tichou rozmluvu svých
spolucestujících, oněch Luxuriových služebníkův.
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»Spí! Co myslíš, kamaráde? Provcďme mu nějakou
psinu: Ukradněme mu jeho tabellae.*)
»Co smělost poradí, toho moudrost nepohanía —
odpověděl druhý; — »Luxuriův bratr Aurelian zajisté
rád bude věděti, co píší Domicille. — Ano, ano ——
při

Merkurovi, bohu zručných lidí — hrst sestercí tím sobě
vydělámel<<

A již sáhal rukou v záňadří poslovo. když tento
jakoby ze spaní učinil rychlý pohyb rukou; a podlý
a smělý otrok rychle se odstranil na druhý konec loďky
a kamarád jeho s ním — jen že i zraky převozníkovy
nyní bedlivěji je střežily.
Tabellarius více již očí nezavřel, nýbrž pozoroval
každé hnutí svých nepřátel. —Až když k ránu na po
čátku čtvrté noční stráže všichni upadlivtvrdý spánek
a převozník, kořistě z toho, uvázal mula u olše na břehu
rostoucí, aby se trochu popásl, vtiskl mu posel do ruky
povinovanou částku, vyskočil lehce na břeh a pádil
ku předu kratší cestou, a vyhýbaje se rozbředlým baži
nám předčil o mnoho loďku, a jsa běhu zvyklý, vněko
lika hodinách dostihl strmé skály, na jejímž vrcholu
strměla Terracina.
Město to vystavěno bylo na půl cestě z Říma do
Kapue, leželo na rozhraní ba'žin Pontinských a vlnitých
pahorků, vystavěno jsouc na způsob hlavního města,
jen že ve značně zmenšeném měřítku. Neslo taktéž zna
mení společné všem památkám římské civilisace, které
tak velice svědčí o jednostejné moci jejího Vlivu ve
všech krajinách, kde památky té doby se nám zacho
valy; — nejvíce ovšem vminiaturách Říma: vPompeji
a v Herkulanum.
Posel vystoupil na horu a bezpochyby že město
dobře znal, zaklepal na dům, který bělal se?)podál
ostatních uprostřed čerstvě založených vinic a zahrad.
Zevnějšek jeho byl skromný, ale bohatý: r0zložení bylo
totéž, jako v patricijských domech římských: »Salve<<—
podobně jako v oněch bylo v předsíni mosaikou na
podlaze napsáno — a každý, kdo práh tohoto hostin
*) Tabellae, codicilli nebo pu'gillarcs — tabulky,
dopisy.

sloužící za
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ného domu překročil, pocítil „okamžitě nevýslovné blaho,
které jen v blízkosti velikých srdcí se rozlévá, působíc
zvláštní ovzduší, které idomu jím obydlenému, dodává
jakési zvláštní známky štěstí a blaha.
Sotva vrátná otevřela a přivítala známého přícho
zího křesťanským pozdravem, ukázal se správce domu
Domicillina Auspicius, vážný, dobrotivý to stařec, který
dle práva pohostinství chtěl bratra cestou znaveného
vésti do atria, aby mu nohy byly umyty.
Ale tabellarius vymluvil se spěchem a prosil, aby
okamžitě předveden byl Domicille.
Ukázal mu tedy Auspicius dlouhou alej v zahradě,
na jejímž konci pod stinným platanem seděly tři svaté
přítelkyně. Domicilla, sladká a tichá jako vždycky,
jenom že dlouhým utrpením byla ještě krásnější — a
vedle ní družky její: Theodora a Eufrosina, které
s ní dobr0volně vyhnanství sdílely.
Posel, 'ukloniv se na srdečné přivítání mladé paní
domu, odevzdal jí tabulky ze slonové kosti, dvojnásobné.
převázané křížem hedvábnou nití, která přilepená
byla měkkým voskem, v němž nacházela se počet Agri
kolova prstenu.
Domicilla přetrhla niti neporušivši pečeti — a když
posel uctivě se vzdálil, rozevřela tabulky, a z jich vnitřní
strany — voskem natřené —- jala se družkám svým
předčítati, co následuje:

»Virginie Decidiana sestrám svým nejmilejším:
Domicille, Theodoře a Eufrosině, pozdrav v Pánu!
Nejmilejší! Nebudiž Vás tajno, co se tu kuje proti
svatým: zabrání starostenského úřadu Luxuriem,
bratrem Aurelianovým, zlé přináší předzvěsti. Aure
lian vrátil se již z Východu a s velikou nádherou
dům svůj zařizuje. Všeobecně se :zde mluví, že se bude
ženiti. A já vědouc, že dnes prostřednictvím jeho
bratra více než kdy jindy jest mu zákon na ruku,
obávám se úkladných útoků na Domicillu.
Kdyby můj Julius žil, byl by Vás v bezpečí
uvedl a moudrou radu Vám poslal; dnes, kdy církev
připravena jest o něho, protože ho tyran dal otráviti
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a vdova za ním pláče — tato Vám nic poslati nemůže
kromě slov výstrahy po tomto svém věrném Gajovi —
poroučejíc Vás Bohu.
Mějte se dobře. Pozdravte se spolu svatým po
líbením pokoje. — »Valete<<.

Přečetši dopis, Domicilla klidně složila tabulky.
Na jejím jasném čele neusadily se chmury, Theodora
i Eufrosina však naproti tomu velice zbledly.
»Nejsladší sestro, co učiníš? My všechen osud
s Tebou sdíleti budeme.<<

»Sama ze své vůle nic neučiním. Všecko nechám
Pánu.<<

Eufrosina povstala s lehkým ruměncem.
»Což není to poselství od Něho? Nevyzývá nás
Sám

k činu ?<<

'

»Myslíina ——
pravila

Theodora,

2——
>>žebychom mohly

spěšně za noci opustiti Terracinu a předejíti tak příjezd
Luxuriův. Vsedly bychom vBaiae na loď—a odtamtud
přeplavily bychom se do Řecka k Ireně.<<
»Anebo na Východ<<— dodala Eufrosina, vidouc,
že Domicilla pohybem ruky tomu odporuje, — »na Kar

melskou nebo Syrskou poušť, jako Tekla, první mu
ěednice.<<

_

Rajsky usmívala Se Domicilla do prázdnoty. —
Po chvílipak řekla: »Nikoliv, sestry! Za takových okol
ností nesmíme utíkati na poušť! —Místo vyhnanství, kde
trpíme pro Krista, jest nám místem, na kterém musíme
státi, až On Sám smrtí nás vysvobodí.<<
»Ale což očekává nás smrt jenom tady?a — zvolaly
obě dívky.
A Theodora dodala: -—»Jest jistý druh boje, ve
kterém útěk jest vítězstvím.<<
Sličnou tvář Domicillinu polil živý ruměnec.
»Poraďme se s Pánem<<— pravila a vstala.
Před domem Auspicius s Nereem a Achilleem
upozornili ji. že Virginiin posel, Gajus, vyprávěl jim,

kterak cestou z Říma dohonilo ho již služebnictvo
Luxuriovo, spěchající do Terraciny, což bylo znamením,
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že čas spěchá, neboť pán jejich nejdéle za pár dní po
nich měl přijetí.
V modlitebně Domicillině bylo svaté místo, kde

podle zvyku prvních věků Nejsvětější Svátost byla
přechovávána. Tam také Domicilla ukládala nejdrazší
city svého srdce a víry.
A teď před plochou, zlatou schránkou s chlebem
života zapálila z úcty svíce, vyňala z tajného úkrytu
ve stěně drahý závoj, na kterém ještě přes dlouhou
řadu let bylo pozorovati stopy krve.
Zadívala se do něho, až se jí oči slzami zalily.
»O svatý

závoji

mé matky

Plautily<< *) ——zvolala

s tou svobodou, jakou přetékající srdce o samotě
dává: — »Když Veliký Pavel měl býti stat, potkal na
cestě moji plačící matku a vyprosil si od ní tento šat,
by si jím oči zavázati mohl . . . . Skrze tu lásku sv.
apoštola, těšícího své drahé až do posledních „oka
mžiků — skrze ty stopy mučednické krve jeho —
skrze obrácení kata krví tou potřísněného — Skrze
Jméno Ježíš, které utatá hlava promluvila — zaklínám
Tě dnes, Pane, shlédni na mne znameními mučednickými
oděnou a zjev mi vůli Svoji!<<

Tu s největší úctou vložila na hlavu závoj a planouc _
pod ním jako růže, s očima v Nejsvětější upřenýma
vroucně se modlila .
Blahoslavená relikvie světlem slunce a ohně polila
její čelo, jakoby aureolou paprsků, na nichž jako na
křídlech odlétala tam, kde se čas neměří a žije se
duchem

. . . .

Když »přišla k sobě<<— (dle slov Písma) byla již

pozdní noc. Theodora a_Eufrosina odhrnuvše záclonu,
nalezly ji šeptající v zanícení slova:
»Hotovo jest srdce moje, Pane můj, hotovo.<<(Žalm).

»Sestro naše, hleď, vracíme se ze shromáždění
věřících. Zalíbilo se Duchu svatému sestoupiti na
*) Závoj Plautilin použitý sv. Pavlem přechováván byl spolu
s jinými relikviemi tohoto apoštola, jak píše o něm papež Řehoř
Veliký císařovně Konstantinč.
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některé z nás &prorokovali. *) Ale všickni předpovídali
veliké kříže Domicille.<<

Svatá dívka zazářila radostí:
»Deo gratiaS<<(: Bohu díky).
A opakovala slova žalmu.
»Co tedy učiníš ?<<
»Zůstanu u Něho !<<
*) Častým to bylo na shromážděních křesťanů prvních dob —
Viz Skut. apošt.
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Hlava II.

Hody svatební.
Po téže silnici Appiově, po které nedávno kráčel
Gaius, uháněla teď bohatá cestovní >>rheda<<kteréhosi
římského pána, otevřená, koženými nebesy před sluncem

chráněná a ozdobená bohatými, bronzovými plosko
řezbami. Bronzové hlavy Medusiny představovaly osy
kol a hadové těchto hlav sypali jiskry na všecky
strany tím více, čím rychleji jimi svižní gallští koňové
na “slunci otáčeli.

Purpurové záclonky, které po stranách rhedy
byly rozhrnuty, dopouštěly, že bylo uvnitř viděti
mladého pána, hovícího si po pravé straně povozu na
jemných polštářích a oděného v cestovní »lacernu<<
z nejtenší, bílé vlny a nejmodnějšího střihu. Nakadeřen
byl podle nejnovější mody čtvernásobnou řadou ka
deří; — vlasy byly plny voňavek a na rudo zbarvené.
'
Byl to konsul Aurelian.
Několik let v podobném životě, jakým on žil,
neminulo beze stopy. Nejen že byl tělnatější, aleivočích
strhaných nočním hýřením sestárl, strhané pak rysy
jeho obličeje .dokazovaly, že na té cestě, která člověka
vede až na dno těch nejhnusnějších neřestí, pokročil
již velice daleko. — Několik let prožitých na zkaž-eném
Východě, kam spěchal, aby se uvázal V dědictví po
Lukrecii a přejal správu dočasného administratora
provincie — několik let zneužívání práva a křivd
krvavě páchaných na lidu vyssáváním z něho posled
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ního groše — to všecko otupilo v něm svědomí tak
velice, že již byl daleko minul ono stadium všeho
života, kdy hříšné svědomí, byt sebe chaběji postavilo
se proti zločinu. přece jenom ozývá se nechutí a vý
čitkami.
Teď již dospěl tam, kde ho každá nová vina v či
nech jeho posiluje, kde každý nový hřích dodává mu
pevnosti a stálosti, kde cynismus nabývá jisté drzé
jovialnosti. Již ani Lukrécie, kdyby mohla povstati
z věčné své temnoty, aby znovu pokoušela jej k novým
zločinům, nemusila by se styděti za svého vychovance.
Po jeho levici seděl na poduškách rhedy důvěrný
jeho propuštěnec Catullus, — a naproti nim na sedadle

písař (: notarius) s tabulkami z ebenového dřeva
a s rylcem v ruce, aby mohl zapisovati běžné myšlenky.
které by pánu jeho mohly" během cesty napadnouti. —
Numidijští běhouni vesele klusali ku předu.
Aurelian patrně vesel rozhlížel se po obou stranách
dal vystavěti columbarium (: hrobku), v němž měla
býti uložena urna s jeho popelem, vrána hlasitě krákajíc
posadila se na vrchol jmenované budovy.
Starý Catullus zachvěl se při tomto pohledu, který
považován za zlověstící znamení, — ale Aurelian roze
smál se & pravil:
»Styd se, stará, šedivá hlavo! — Já jsem mlád
a dávno již tropím sobě žerty ze všelikých pověr !! . . . .

Kdyby Nemesis (: bohyně pomsty) byla na světě,
již stokrát byla by do mne uhodila za to, co vždycky
dělám, abych ji poškádlil. <<
»Všeho do časul<<— zamručel starý sluha.

Ale Aurelian chytaje se jeho slov, obrátil se
k písaři:
»Piš rychle aforismus, který mi Catullus a vrána

vnukh:

Užívej jen, pokud čas;
Jenom jeden život máš! —
»No — není-li to krásné dvojverší?<<

Otrok otevřel trojité tabulky, triptichy zvané,
a vepsal do nich kvapně Aurelianův dvojverš. Leč
tento tlesknuv rukama zvolal:
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»Stylum vertere !<<— (Což znamenalo: obrať rylec
plochým jeho koncem a smaž to, co ostrým koncem
jsi vyryl. *)

.

»Příliš smutné to slovo ve krásný dnešní den! —
Čemu připomínati si tu jednotvárnost našeho života?
Kdo vlastně může dokázati. zdaž egyptská moudrost
nemá pravdu, tvrdí-li, že duše naše po smrti cestuje
mezi zvířaty a přestěhuje se ve vola nebo kočku ?<<
Aurelian se zasmál a v této veselé náladě uběhl
mu zbytek cesty.
Druhého dne večer přijal bratra ve venkovském
bikliniu svého domu v Terracině Luxurius _ otylejší
&hltavější než kdykoli jindy—azasedli spolu kvečeři,

která by se byla hodila'na stůl nejvybíravějších la
bužníkův.
»Me hercule! — Cítím, že osud můj dostoupil dnes
svého' vrcholua — mluvil Aurelian, před něhož na
pokyn pána domu postaveny mísy kuřat, chřestu,
čečugy (acipenser ruthenus — druh jesetera), čerstvých
ústřic a páví mozečky.
»Zajistéa — odvětil Luxurius, dolévaje mu vína
s medem — >>vevšem přála ti Fortuna.

Dědil jsi po

židovské čarodějnici, která v pravou chvíli odešla do
Tartaru, aby tady udělala místo a svoje brilianty ti za
nechala — obohatil jsi se poklady dvou asijských
provincií a mimo to požíváš lásky, jakou tě vyzna
menává božský Traján tím, že bratru tvému úřad
starostenský zabezpečil. Luxurius v první den svého
úřadování skládá Aurelianovi nejhlubší dík! — A věz,
že umí býti vděčným.<<

»Aurelian nikoli pro liché díky povýšil bratra
svého Luxuria, nýbrž on chce společně s ním kořistiti.
Jest čas, abychom dokuli svůj plán;<<— temný šarlat
polil obličej Aurelianův. — »Všemi mukami Tartaru
se ti zaklínám, bratře, že ničím jest mi všechen zdar
mých plánů, neobdržím-li na korunování jich Domicilly! ——
Přijel jsem, abych skončil s ní svůj spor — budu
strojiti svatební hody! Býti mou _musí,ne-li po dobrém,
tedy po zlém — a ty mně v tom budeš nápomocenla
*) Rímské přísloví, značící metaforicky změnu úmyslu.
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Luxurius počal mžourati malýma svýma očima
a hýbati podbradkem:
»Jen pomalu, bratře, pomalu! — Nechci prefektury
své začíti zločinem, a raptus pulleae (: únos dívky)
jest takový právní přečin, který by proti nám pobouřil
všecky patricie. Vzpomeň jen, že dívka jest ze sena
torského rodu — s císařem spříbuzněn_á.<<

»Prostudoval jsem všecko příbuzenstv0<<—odpověděl
Aurelian. — »Nikdo z něho nebude nám na závadu.
Císař jest této chvíle vzdálen hlavního města — jest
tedy spravedlnost v tvojích rukou: nikdo přece nepodá
žaloby na konsula před tribunal jeho bratra. A ostatně
opakuji ti ještě jednou, mají to býti svatební hody vy
pravené dle všelikých forem práva a,.obřadností : sňatek
farreatz'o cum manu<< t. j. úplný převod Domicilly V naší

rodinu — pod právo muže — na základě dávných
sponsalií, které úředně zrušeny nebyly.<<
>>
Confarreatio ?<<_—
zvolal Luxurius velice udiveně —

»Tot přece nejvíce náboženská forma sňatku! A tě užívá
se dnes jen v rodinách kněžských!<<
»Náš rod pochodí také z kněží; Domicilla musí
býti mou! Za nic na světě nedám se od ní odvrátiti !<<
—

zvolal Aurelian; — »tak jsem se rozhodla
»Ale k- takovému sňatku je třeba velekněze -—-a
tím jest sám božský Trajan ?<<
»Císař jmenoval již v Římě místo sebe kněze, —
vyjma obyčejného obřadního Flamina Dialis.<<

»Potřebuješ také deset svědků....e _ dodal ještě
Luxurius, všecek udiven, kde bratr nabyl tolik smělosti,
drzosti a prohnanosti.
»Ty již mám nalezeny<< —-odpověděl Aurelian se

zvláštním pohledem & zazvonil váčkem plným zlata. —
»Budou mlčeti i přísahati, kterak Domicilla dobrovolně
k sňatku svolila! . . . . Schází nám jenom pronuba. *)
A tou — doufám'— že ráčí býti tvoje hodná mater
familias, Fulvia.<<
braná.

') Pronuba, starosvatka dávných sňatků římských, z matron
'
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»Nepochybuji, nepochybujia
rius;

——»jen co manželka

-— přitakoval Luxu

moje přijede z Říma

. . . .<<

»Spoiéhám na ni, že promluví za Domicillu slova
svolení“ —-pravil Aurelian.
»Ale, zda-li pak se, Aureliane, nebojíš svatebních
hodů teď, v májové kalendy? . . . . Vždycky říkávali
»To jsou hloupé žvasty!<< — zvolal Aurelian, zaklel

a jedním douškem vyprázdnil veliký pohár vína.
»Fortuna jest bohyně, jejíž lásky přesilou si dobu
deme! Nezískává jí nesmělý, ale prudký a silný ji
uchvacuje! Přísám Jupiter, že neuplyne mnoho dní a
Domicilla bude mou! !<<

Na chvíli zavládlo ticho; — po té dodal Aurelian
polohlasně'?
»Jedinou překážku musím však předem odstra
niti . . . . ale je to také ta poslední
»Jakou?<<

. . . .<<

»Nereus a Achilleus zhynou! — Jinak ten prokletý
duumvirat bude svoji paní chrániti.<<— A ušklíbl se
šeredně s celou vášnivostí své strašné pomsty.
»Aureliane,podp1at je raději! Nepotřisňuj krví tak
brzo stupně mého tribunalul<< — Tu naklonil se Luxu
rius k uchu Aurelianovu: — »Božský Trajan dosud touží
po přídomku Justus.<<
»Ale Nereus a Achilleus jsou křesťany . . . .!<<

»Pronásledování těch lidí není obnovenola

»Ale také ne odvolán0<< — odpověděl Aurelian ho

rečně. — »Byl snad místodržitel ostrova Pontianského
nějak za to potrestán, když na moji přemluvu nechal
pobiti Eutycha, Viktorina a Marona, služebníky Domi
cilliny? . . . . Oni ji měli přemluviti ke sňatku, že však
tak neučinili a mně se zpronevěřili, krutě kázal jsem
je potrestati! Eutyches ubit, pod ranami skonal —
Viktorin u horských pramenů kontylijských. kde sirnatá,
vroucí voda vyvěrá, za nohy byl uvázán, hlavou do
oné vody po tři dny byl ponořen a mučen, až konečně
vní umořen jest. — A na Marona přivalen byl kámen,
kterého sedmdesát mužů pozdvihnouti nemohlo, —
A o tom všem božský Trajan věděl, a ani ruky k jich
ochraně nepozdvihl, nebot jeho zásadou jest: křestanů
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nevyhledávati, ale před tribunal postavené zahubiti. —
Věř mým slovům, bratře,- že neuplyne mnoho vody a
vypukne nové pronásledování křesťanů. Císař dá se
k tomu pohnouti, a' tobě nastane bohatý lov. ——
Zatím

slibuji ti třetí díl Všech svých pokladů, nebudeš-li/mně
překážeti, abych Domicillu pojal za chotl<<
Zraky Luxuriovy zazářily chtivostí; nedůvěřivě
pohlédl na bratra, jehož pohyby i hlas zřejmě dokazo
valy, že se stává zuřivějším.
Aurelian opakoval:
A smluvili se o cenu.

>>Dixi<<
(:

Domluvil jsem.) —

Druhého dne poslány jsou Nereovi a Achilleovi
bohatě dary, poslední to pokus podplacení.
Ale když svatí mládenci dary s opovržením od
mítli, :_bylizajati, mučeni, načež je Luxurius odevzdal
soudci Moniovi Rufovi, který je těžkými mukami a
ohněm nutil, aby bohům obětovali. — Ale oni odpo
věděli:
»Kterak my, kteříž jsme od sv. Petra pokřtěni byli,
ďáblům klaněti se máme?<<

A tak odsouzeni jsou k smrti a stati.
Těla jejich Auspicius, jejich žák a správce domu
Domicillina, z jejího rozkazu po vodě do Říma pře
plavil a pohřbil je v její vsi, u hrobu Petronillina.*)
Tak povalena byla poslední hradba před svatou
dívkou; zůstala nyní úplně sama a bezbranná.
A na to Aurelian čekal. S rozkoší neukrocené msty
napájel se pohledem na muka svých dvou nepřátel,
které počátkem svého neštěstí nazýval. A když i Auspi
cius za příčinou pohřbu sv. mučedníků na několik (dní
se vzdálil, hanebník tento, kořistě z této chvíle, s ěšně
kázal vykonati poslední přípravy k hodům, sám pak
svátečně oděn, s drzým čelem a s ďábelským úsměvem
na rtech, vypravil se k Domicille.
»Naposledy přináším ti pokoj a přináším ti vobět
shodné ukončení našeho sporu<< — řekl k dívce, která
želíc ztráty dvou věrných sluhů svých, měla srdce plné
*) Dle Skargy.
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lítosti, ducha však neoblomného a čekala již na setkání
se svým pronásledovatelem.
>>Aureliane<<— pravila,

— »přicházíš posmívati

se

sirotě? Povraždil jsi všecky její věrné služebníky,
spolukřestany, s kterými ona ve svých strastech se tě
šila, a teď házíš na mne, bezbrannou, poslední svůj vý
směch . . . .? — Jaká shoda může býti mezi nenasytným

ukrutenstvím

a — obětí?<<

V Aurelianovi počalo to vříti: posměšně shrnul
záhyby své togy a otázal se:
_
»Tedy máme znovu obnoviti scenu Fabiovu ? Řekni,
co si vybereš, sladká Domicillo: buď mír, anebo válku . . . .
Připomínám ti však, že válka ta skončí jako nájezd
Sabinek — svatebnžmi hody/.a
Domicilla zachvěla se od hlavy až k patě. Ne
uznala však hanebníka toho hodným odpovědi. — Když
však nepřestal na ni naléhati, řekla změněným hlasem:
»Na otázku, urážející důstojnost všech šlechetných
a urozených žen Říma, není odpovědi, krom na stupních
tribunalu.<<

»Obžaluj mě tedy před Luxurieml<< — zvolal Aure
lian drze a zrakem svým přeměřilDomicillu, jejíž sladký
obličej nabyl najednou jakési andělské, nadzemské hrůzy.
»Tyrane! Poslední slovo k tobě promlouvám: Stí
nem matky tvé tě zaklínám — mlč — a odejdi z mé
přítomnosti a neopovažuj se více vrátiti?<<
»A kdo mně vtom překáží? Na celé zemi není
nikoho, kdo by tě vyrval z mých rukou! Mluv — kdo
se tě ujme

. . . .?<<

>)Bůh!<<

Slovo to pronesla Domicilla velice klidně, ale
slavnostně.
Aurelian zasmál se jakýmsi křečovitým smíchem.
»Bůh tvůj, Domicillo, sám umřel na kříži, „nikomu
se nebráně. I tobě nedovolí ani mne zabiti, ani sebe
samu! Čím se zachráníš?<<

Tu rozhrnul shrnuté záhyby svétogy:
»Shledáme se na svatebním průvoděla — pravil
jí na rozloučenou.
A odešel.
Dívka zůstala o samotě.
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Plavci říkávají, že na Oceaně bývají řidší bouře
nežli na mořích středozemských, protože voda v Oceaně
jest hlubší — a také největší Ocean světa nazván jest
Tichým. - Ale když tam rozzuří se bouře, bývá její
řádění strašné!
Podobně i u duší neobyčejně silných nalézá se
nezdolná hloub citů, která působí, že ani nejstrašnější
rány jínepohnou. Všecko zapadá na dno tichosti, které
udržuje duševní mír a klid. Ale když takové srdce ve
liké 'a tiché bývá pobouřeno, byt i jen jednou za života,
pak bývá strašné! Tím straš'nější, protože prudký vý
buch takového pobouření nepůsobí jenom zevně, ale
proniká celé duševní jádro.
Takové okamžiky zažila teď i Domicilla. Poslední
slova jejího mučitele: »Nikdo tě nezachrání!<< — která
před ním na ni nikterak nepůsobila, teď po jeho od
chodu nejen hučela, ale hřměla jí neustále kolem uší,
jakoby celým rojem satanů byla opakována!
Poprvé v životě vzbouřila se v pokorné křestance
krev patricijky: udeřena v místo nejcitlivější — ohro
žena hanbou rozhlédla se v jednom okamžiku po celém
světě, hledajíc pro sebe ochrany: Agrikola? . . . .
Nežije. — Papež Klement? . . . . Jest vyhnán na
Chersones. — Virginie? . . . . Sdílností utrpení jenom
jí utrpení její zdvojnásobí. — Irena? . . . . V dalekém
Řecku se nachází. — Ano i Servilius &Sulpicius, snou
benci jejích družek, stati jsou pro Krista. ——
Nikdo se
její křivdy neujme . . . . Nikdo nepozdvihne ruky proti

násilí !

Vidí se opuštěnu na široširém moři . . . . Teď za
bleskl se jí najednou před očima jakýsi spasný přelud —
nikoli blažené smrti . . . . ale dlouhého žití s Aurelia
nem -—přelud z pekla rodem — tak ohyzdný, že za
chvěla se po celém těle & krůpěje studeného potu vy
stoupily jí na čelo.
»Prchni!» — říkalo jí cosi; — »proč neuposlechneš
Theodory

a Eu_frosiny?<<

V tom jakoby jí něco k zemi přikovalo; síla jakási
nedala jí hnouti se s místa připomínajíc jí slova:.
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»Zůstanu u svého Pána! — U toho, který věrný
jest — který spokušením dá i sílu, abychom mohli vy
trvati.<<

Apoštolská slova ta opakovala Domicilla chvějí
cími se ústy — mechanicky — ale významu jejich ne
porozuměla.
'

Čeho žádá od ní Pán její Jediný?

Jakési strašné oběti — neviditelné. — Mučednictví
ne, to ona by ihned podstóupila. Ale něčeho, před čím
hrozí se celá její bytost . . . . Nemohla by snad povo
liti? . . . . Chtěl by tomu Bůh? . . . . Získala by tím
jeho duši?! . . ..
»O Jesu, Corona Virginum! (:. koruno panen)<< —
zasténala — »vždyť Tobě jsem zasnoubenala
A padla na tvář zápasíc sama s sebou.
Oběť zla nepokouší šlechetných. - Oběť krásna jest
neskončenou mučírnou. —-Ale oběť toho, co jest nej
světější, zdaž ta může býti ke cti Bohu . . . .?

Domicilla svíjela se v„žalu, opakujíc: »Červ jsem
bídný a ne člověk!“ — a dodávala: — »usmrť mne,
Pane!<<

Tato slova žalmu následovala však hned sladká
slova J obova: »Byť mne iusmrtil — v Něho Věřitibudu.<<
»Nade všecky sliby moje, nade "všecko, co mně
nejdražšího, jsi Ty, Pane 'můj Jediný! ——
Otče,_ne jak
já, ale jak Ty chceš, se staň!<<

I připadlo jí, cowyprávěla křesťanská tradice
o Té, která nejprve rozvinula prapor Panen; co vyprá
věla o Matce Boží, která v svatyni před svým zasnou
bením s Josefem prožila smrtelnou hodinu, co zatím
lilie V ruce jeho rozkvetla, čímž vůle Boží byla jí zje
vena: kterak Maria stojíc tehdy u tradiční studně pře
stála té chvíle boj nejhroznější, kterému Pán jenom
Výjimečně duše vystavuje: boj, kterým vybrati si měla
mezi největším pokladem a Jeho přikázáním — oběto
váním toho, co Božího jest — Bohu . . . .!
»Maria, Maria!<<—volala bez oddechu duše Domi
cillina

. . . .

V tom ozval se na dně duše její onen hlas, který
učí beze

slov ——přihlásil

v pravou hodinu promluví.

se, že tady

Jest

-— a že
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Pokoj uhostil se v duši Domicillině.

vstříc; jako ondy Mistr v zahradě Getsemanské:
bledá, ale v nebeskou sílu oděná a oznámila jim, že
přibližuje se spěšné loupežnická rota, ve svatební šaty
oděná.
»Opustte mne, milé sestry — a nebojte se o mne:
Ten, jemuž jsem se zaslíbila, jest se mnou a nezůstaví
mne samotné.<<

Ale ony odpověděly, jako kdysi Ruth k Noemi:
»Bůh tvůj je Bůh náš; — neopustíme tě!<<
A čekaly všechny tři.

Slunce toho dne ještě nezapadlo, když svatební
rota Aurelianova za hudby a tance přepadla osiřelý
dům Domicillin, před kterým tísnily se tlumy zvěda
vého lidu.
V čele průvodu kráčí »Sacerdos confarreationuma
a Flamen Dialis se svojí ženou Flaminií, všickni
v kněžském šatě — za nimi ženich v průvodu desíti
svědků — všickni růžemi ověnčeni. Dále pak Luxu
rius, jakonejvyšší úředník, Fulvia, jeho manželka, jako
přední pronuba, za ní pak i jiné pronuby, potvorný
to kal římských matron — pacholata zvaná »patrimi
a matrimi<<— a celá řada svatebních hostí.

Vrazili dovnitř, chytili Domicillu a strašná pronuba
jako přední z žen započala obřadní oblékání ubohé
Domicilly ve svatební roucho.
Vlasy rozčesala jí dle“ starodávného obyčeje za
křiveným kopím; na drobné nohy kázala jí navléci.
žlutou obuv, >>soccum<<zvanou.

Přes krásnou, bílou togu překrásného střihu pře
' hozena takovátéž tunika, jenže kratší a z neobyčejné
' tkaniny — zvané >>regilla<<
— na hlavu vstaven věnec
krásných květin & ohnivý závoj, >>flammeum<<zvaný.

Domicilla podléhajíc nelítostně přesile konečně jest
oblečena, ale bledá a bílá jako mramor; přiveden
jí ženich.
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Při pohledu na něho oživilzbytek života chladnou,
jakoby odumřelou tvář panenskou, a veliký ten hnus,
jaký v ní pohled ten vzbuzoval, polil ji růměncem,
»Domicillo,<<— řekl Aurelian, taktéž v svatební
toze, ——
»vracím se z Persie, vlasti růží, ale zaklínám

se ti tady přede všemi svědky mého štěstí, že jedině
zde, v Terracině, nalézá se ta pravá růže, pro kterou
jsem se sem vrátil!“
'
Domicilla neodpověděla ani slovem; po celou dobu
zločinných těch hodů ústa její nadzemskou silou se
vřená nepropustila ani jediného vzdechu — ani jedi
ného zvuku.

Marné bylo namáhání a prosby svědkův i pro
nuby, aby okusila aspoň kousku obřadního chleba —
»farreumc zvaného — který snoubenci nesli kolem oltáře
a pak jej spolu snísti měli; ba ani naléhání kněží, aby
promluvila posvátná slova, nezdolalo jejího mlčení,které
u všech přítomných budilo strach a údiv.
Jen Aurelian všecek opojen, jakoby nic neviděl,
naléhá, aby obřad byl již ukončen.
Již hnul se průvod z domu Domicillina do domu
Aurelianova na snubní »tdeductio“ čili průvod snou
benců .

Večer májový dýchá'vůní
dusný. ——Celé město je vzhůru.

květin, ale vzduch je
— Pacholata

svateb—

ního průvodu nesou pochodně, prozpěvujíce písně sva
tební. — Jako ohnivá stuha vine se průvod ulicemi. —
Přicházejí k paláci Aurelianovu, věnci a kvítím ozdobe
nému.
Zahřmělo . . . . Nebo se mračí — růžové blesky
oslňují Domicillu . . . .
»Zlé znamení,<< „_ šepce Luxurius Aurelianovi; —

»nevoď jí v tuto chvíli do svého domu — nikdo neslaví
hodů za bouřek

Místo odpovědi vytrhl Aurelian jako šílený před
nímu pažeti Kamillovi hořící pochodeň, ponořil ji do
vody — vodou tou pokropil nevěstu. — Mezitím ženy
okolo stojící vtiskly jí do rukou vlněné stuhy, by jimi
'

18
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ozdobila veřeje domu, a uchopivše ji na ruce, přenesly
ji přes prah.

_

Starodávný tento obyčej, připomínající únos Sa
binek, byl v této chvíli nezbytným, — nebot z vlastní
vůle nebyla by Domicilla prahu toho nikdy přestoupila.
»Rci, jaké je tvoje jméno?<< — ptal se sladkým
hlasem ženich.
»Ubi tu Cajus, ibi ego Ca'ia!<<— odpověděla Pro

nuba za Domicillu, a posadili ji vedle Aureliana na
obřadní sedadlo, potažené ovčí koží — a svatební ho
stina začala.

Uprostřed opilých hodovníkův — uprostřed zpěvu
a květin, v dýmu kadidel a v lesku lamp seděla mrtvá,
bolestná postava dívčina bez pohnutí, působíc na pří
tomné nevýslovným dojmem . .. Pod věncem z pestrého
kvítí strašně bílý její obličej zdál se býti dvojnásobně
bledým — živá to mrtvola — zkamenělá lilie.
V tom, když hostina chýlila se již ke konci, stala
se s ní náhlá přeměna — zářila paprsky jako anděl!
Co bylo toho příčinou? Duch její na Výši muk
zaslechl najednou jiné pění : jiný svatební hymnus upro
střed řevu tohoto kvasu! Zaslechla najednou touž píseň,
kterou v církvi pannám zpívají, když Bohu se zaslibují
a panenským závojem zastírány bývají, která však teď
dolétala k ní velice zdaleka . . . . z jiného světa:
»Veni, sponsa Christi...accipe coronam!<<(: Přijď,
nevěsto Kristova . . . . vezmi korunu) — a ona k tomu
odpovídá.
Z triklinia odešlo se do předsíně hojně osvětlené.
Aurelian dal sivv:zahrátí a tanče a skáče — opojen —
všecek bez sebe, bez1 k Domicille, aby ji vzal k tanci:
»Pojď, sladká nevěsto! — Teď jsi již moje./[<<

Náhle zarazil se asi na dva kroky před dívkou,
jakoby zkameněl.
Domicilla požehnala se znamením kříže, tak klidně. ..
že nikdy ani ve své modlitebně klidněji znamením spásy
se neznamenala

... .
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Aurelian postoupil ještě krok ku předu — zčer
venal . . . . zbledl
. vyblekotal několik nesrozumitel
ných slov — roztáhl ruce — naklonil se v zad . . . .
a padl! '
S křikem přiskočili mu hodovníci ku pomoci . . . .
Konsul byl mrtev.'
Anděl Boží porazil jej u nohou sv. panny.
Bůh promluvil.*)
') Akta sv. Domicilly.

Hlava III.
V Helladě.
Rozkošná, usměvavá, půvabem okouzlená. věčně
opěvaná snoubenka slunce i moře — otčina krásná,
mazlíček přírody a umění — rajská zahrada nadšení —
vystupuje klassická a nejromantičtější Hellada v celém
přepychu vesny, v blankytně dáli attických hor. jako
safír z perlových vod. KaždOu chvíli jasněji vystupují
rysy poloostrova, malebného jako zakletý obraz, lesknou
cího se v nebes zlatě, koupajícího se v mořské pěně
jako Afrodita, bohyně mořských vln, zvučícího písněmi
poetů, nasákléh'o vůní horského kvítí.
Po hájích myrtových, po lánech lilií a růží atti
ckých sbírají roje včel sladký med. Stále mladé slunce
rozehřívá své paprsky a 'ztápí je ve vonných údolích,
rozlévá zlato na vše strany a opojným dechem dýchá
na okouzlenou Helladu.
Podivuhodná její krása, která za dnů našich tak
tklivě přirovnána byla básníkem ke sličným rysům, »ze
kterých přede chvílí duše uletěla,<<i ted' začíná již jeviti
tu známku zakletého Spánku, jakoby lethargie, nikoli
však ještě hrobu. Svoboda již uletěla . . .. řecký genius
spjat jest železnými sponami římského orla — leč po
slední známky řecké nezávislosti šálivě, jako »fata mor
gana<<,vznášejí se nad krásnou zemí půvabnými upo
mínkami — echem nedávné slávy. — Ještě duševní
čilost celého světa, vznešený ten a delikátní květ vší

413

civilisace kupí se kolem Athen a vije korunu městu
překrásnému, které pozbylo politické slávy; —-ještě
čilý a lidnatý obchodní ruch rojí se v přístavě piraej
ském; — ještě v neporušenosti artistických divů vysoko
nad ním týčí se Akropolis, jako diadém na čele skal,
s krásným, bílým, mramorovýmParthenonem .
V pohled ten noří své zraky šlechetná římská
dáma, která před chvílí byla z lodi vystoupila a nyní
prodírá se nikoliv bez nesnází pestrým tlumem, v pří
stavu se kupícím, jímž razí jí cestu služebnictvo, ce
stovními potřebami obtéžkané. Tváře průvodu toho ne
jsou nám všecky cizí; hned na první pohled pozná
váme v něm Gaja — a hned zase jiného, starého zn'á
mého . . . . s pletí černou jako eben, stářím již trochu
posivělou'.

Zatím pestrá, mnohojazyčná vlna všech stavů a
národností roztrhla se na nábřeží ve dva proudy: kupci,
kejklíři a sykofanti, měštané i zvědavci hrnuli se jednak
z přístavu do Athen, jednak z Athen do přístavu po
spíchali. nebot Piraeus vystavěn byl jako samostatné
město a hojně lidnatý, a vábil návštěvníky obrovským
bazarem, jedním z nejznamenitějších na celém světě,
kolem kterého rozestaveny byly taberny (hospody),
rukodílny, lékařské ústavy a jiné budovy. V malebném
tom tlumu pozorovati jsi mohl tmavosnědé Egypťany,
vedle různých národů východních, s jiskrnýma očima;
obyvatele Indie s černými Ethiopy — a tu a tam za
blýskl se mezi nimi bílý obyvatel severu, z nedalekých
krajů slovanských. — Nejvíce ovšem převládal krásný
typ hellenský.
Hle, teď na pokyn oné římské dámy přibližuje se
k ní pacholík, štíhlý a krásný, jakoby vytesán klassi
ckým dlátem. Paní tato, příjemná, milá, světlovlasá,
v sukni pošité purpurovou stuhou vdovství, >>segmentum<<
zvanou, za ruku vedla chlapečka s tmavými kadeřemi,
který před paprsky oslňujícího slunce přivíral oči, ač
koli jako uhlí černé zřítelnice chráněny byly hustými
řasami.

_

»Tady to slunce ostřeji svítí než u nás, maminkola
— pravil hošík.
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»Protože Řecko je blíže k východu

než Řím,<< -—

odpověděla dáma hlasem příjemným. Obrátivši se pak
k athenskému pacholíkovi, kterého byla zavolala, pra-'
vila: »Nemohl bys nám ukázati obydlí dcery šlechet
ného Fabricia, Ireny ?<<

»O, s největší radostí! Není v Athenách nikoho,
kdo by neznal Ireny! Jest to »křestanská Aspazie<<,
jak ji nazývají naši vtipkáři z Likeionu a filosofové
z Areopagu.<<

»Nevhodné pojmenování

. . . .<<— zašeptala

dáma

s nelibostí, divíc se spolu nemálo, že víra Irenina tak
všeobecně je zde známa.
Mládeneěck však nedal se zmásti učiněnou pře
stávkou a pokračoval zpěvavým athenským akcentem:
»Proto jí říkají Aspazie, že od dob Periklových není
v Řecku známo, že by žena vystupovala tak otevřeně
a takovým působila vlivem. Naše ženy jsou pozavírány
v gynaekonitis,*) dům její však jest otevřen všem, kdož
potřebují jakékoliv pomoci, at hmotné, at duševní, at
mravní; — dům její jest obydlím Mus a učenosti, nikoli
však Mus našich řeckých! Ona jiným holduje . . ..
Nevím, mine-“li tam den bez nově přibylých návštěv
z východu i západu. Sama Irena pak zdá se, že požívá
kouzelné přízně Hermovy. Nikdo neosmělí se křivého
slova proti ní promluviti, kromě několika jejích nepřátel
v městě (kteří, mimochodem řečeno, ucházeli se o její
ruku, byli však vždycky zamítnutí), a to přes takový
způsob života, který nebývá v Řecku obyčejem.<<
Mladá vdova usmívala se spokojeně, poznávajíc
živě z tohoto vypravování charakter Irenin.
Zajímajíc se při tom také o pacholíka. který tak
horoucně chválil drahou jí bytost, podívala se na něho
vážně a zevnějšek jeho něčím neobyčejným vzbudil
její zvědavost. Otázala se ho po jméně.
»Euforion,<<— odpověděl výrostek.
»Máme odtud daleko do domu Irenina?<<
»Nikóliv. — Villa stojí za městem nad samým
mořem. Doprovodím tě, šlechetná paní.<<
* Část domu , určená

ro žen '.

415

Dali se na pravo podél městských zdí, až Ilonskou
branou přišli na nábřeží slavného Ilissu, vedle zřídla
Kallirhóe, Musám zasvěceného.
»Jsme na klassické půdě,<<- ozval se znovu zvučný
hlas mladé dámy; — »hleď, synu, tady stojí javor
zvěčněný Platonem; tady on ve vysoké trávě obyčejně
naslouchal zpěvu cikad.<<
»O, matko, dovol mi, abych směl tady učiniti to,
co dělával Plato, když byl-'dítětem!<< — zvolal hošík
s jiskřícíma očima. — »Víš, co dělával, když se vracel

z palaestry a—paedagog na procházku mu dovolil? . . ..
Zuju jako on sandály, a půjdu potokem! . . . .<<

Tu ukázal prosebně na nožky. obraceje se k jed
nomu ze služebníků — a když matka dovolila, přiskočil
ten poslední, onen prošedivělý mouřenín, zul hošíkovi
obuv, který objav předem černou jeho šíji, vesele vběhl
do vody.
»Děkuji ti, Manussol<< — A nožičky, jako růžové

rybky, radujíce se ze studené lázně, hráti si začaly
s „vlnkami čištounké říčky, která běžela rovnoběžně
s cestou, a běžíce proti proudu, rozháněly tisíce rybek
stříbrných, zlatých a jiných, které V celých houfech pro
váděly ve vodě různé tance a potyčky."
A Manussa usmíval se dobrodušně.. jako činíval
nyní téměř stále. & rukama tleskal, maje sám radost
z této nevinné dětské zábavy.
Tam, kde cesta se zahýbala, ukázala se jim ve
dlejší jejich odbočka, která jako bílá stužka mezi keři
vinula se nahoru.
»Tudy, prosím.<<— zvolal provázející je pacholík

a pokloniv semladé vdově milým pohybem, vzdálil se.
Naproti na návrší spatřili naši cestující skupiny
stromů, které jako obrovská kytice bohatě stínovaná
kolem Villy se vypínaly, že barvy i seskupení svědčily
o uměleckém citu znalce, který tu zahradu zakládal.
Bílé lístky stříbrného topole slévaly se tu v harmo
nický celek, proplétány jsouce zelení všelikého druhu,
jako jilmů, javorů, jižních vrb a vavřínů — a na tmavé
aksamitové půdě cypřišů leskl se v paprscích sluneč
ních bílý mramor klassické řecké budovy.
Byla to villa.
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Ohromností svou připomínala římské budovy, leč
pravidelností svojí a čistotou bylo to arcidílo čistého
slohu attického.
Po bílých mramorových schodech a široké terasse,
odkúd čarokrásný otvíral se pohled na celé Atheny,
přístav i na Akropolis, přišlo se před překrásný pro
pilaeus korintského sloupoví, a dále ihirorcionem (když
jim byl úslužný vrátný otevřel dvéře s krásnými bron
zovými ozdobami) do peristylu.
Tamodtud ozývaly se pravidelné údery kladiv.
Celé nádvoří proměněno bylo v sochařskou dílnu. Hro
mada dělníků pracovala na zemi nebo na mramorových
úlomcích, scdíce nebo stojíce, tiše nebo vesele si pro
zpěvujíce. Někteří opravovali starožitné hlavice slou—
pové, místy poškozené, jiní opět pracovali na nových
sloupech nejklassičtějších rozměrů; jeden pak umělec
vytvořoval dlátem svým z neskaleného paroského mra
moru ženskou postavu, s děťátkem na ruce, jejíž rysy
připomínaly trochu Feidiovu Minervu Poliadu, ale růz
nily se od ní panenstvím a sladkostí.
Mladá vdova nevšimla si toho. nebot srdce její
spěchalo, aby již shlédlo Irenu. Ale černooký hošík,
který bystře rozhlížel se kolem, přiskočil k soše a pro
hlížel si ji znaleckým okem, což již každému obyvateli
jihu jest vrozeno, nebot ti prý rodí se již umělci, a' za
šeptal pak mouřenínovi do ucha:
»Deipara<<(: Bohorodička).
»To jest pracováno podle výkresu Irenina,<< —
ozval se sochař usmívaje se.
A v čele této celé umělecké družiny nestál tu žádný
mistr, ačkoli přece velice dobře bylo pozorovati, že
jakási znamenitá ruka všecko to řídí.
*
Teď přiblížil se k nové přibylým hostům vysoký
stařec, který s upřímnou radostí se s nimi vítal.
Byl to villicus — Kato.

»Dovolte, abych o tom zpravil Irenu; bude všecka
štastnalq

,“

»Nikoliv, Katone. Doprovoď nás k ní nejkratší
cestou.<<

»Clarissima! Paní moje jest v zahradě.“
Šli za ním.

'
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Stála u zřídla, jehož voda křištálovými paprsky
vzhůru se nesla, rozprašujíc na všecky strany příjemný
chlad. Malebně odrážela se její postava od tmavých
vavřínův a myrt, a zdálo se, jakoby paprsky od ní
sršely na všecky strany.
Oděna jsouc v bílý, Vlněný šat bez všelikých ozdob,
ale s klassickým střihem a záhyby, stála tu jako živá
socha; nikoli však jako dryada (víla nebo nymfa) anebo
Musa, ale jako duch vyššího vzletu . . . .

Bystrý její sluch brzy postřehl blížící se kroky po

aleji . . . . i obrátila se v tu stranu . . .
»Virginie

!<<

»Ireno!<<

Pohlédly si do očí — poznaly se; chvíli mlčely
obě, oddávajíce se plně dojmům opětného setkání —
což výmluvnější jest nad všeliká slova . . . .
S Virginií neveliká stala se změna. Jakkoliv
řada několika minulých let přinesla jí nejednu bolest
a srdce její nejhlouběji zbrázděno bylo strašnou ranou,
kterou vyrván jí byl milovaný její manžel — přece to
pokorné srdce, útlé jako květinka, která zmítána a ni
čena bývá každou bouří, nepodlehlo, utuženo jsouc
jenom ještě více, jak o tom svědčil charakteristický
výraz jejího obličeje — trpělivost.
Větší změna stala se s Irenou. Úplně jest vy
měněna — a přeměna ta provedena jest se vší ohni
vostí, tak jako ohnivou'jest celá její bytost. I to pro
zrazoval zevnějšek jejího těla. Zevnějšek její, převahou
duše ted pohlcený, jakoby průzračným se byl stal; jenom
jakousi mlhou zastírá vším vládnoucí její duši. — Po
stava její, křesťanským sebezapíráním &více ještě vnitř
ním ohněm lásky zušlechtěná, zdála se teď o mnoho
vyšší a štíhlejší než před tím. Bledý její obličej pů—
sobil mocným dojmem svojí jemnou bělostí, — rysy
krásou duševní přeměněné spolu s tou nevýslovnou
šlechetností, jaká jest údělem blízké věčnosti, a oči větší
a hlubší, s výšin jiných světů pohlížely, divy pohledem
svým zvěstujíce.
Pohled na ni působil dojmem nevýslovným; bezděky
vtírala se myšlenka: kolik té bytosti spolu ubylo i při
bylo. Z bývalé druhdy bytosti jenom duše tu zůstala.
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Mohlo se o ní říci to, co zvolali věřící po vypravování

vrátné dívky Rhody o sv. Petru:
»10 není 17ena -— ale její andel f<<*)

Podobné byly asi myšlenky Virginiiny, kďyž hleděla
na Irenu, příliš jsouc vzrušena, než aby mohla promluviti.
Irena živě jako vždycky, ale s novou vřelostí v hlase
zvolala:
»Ave, sestro nejsladší. ' Co je příčcinou mně tak milé
návštěvy?<<

Virginie zarazila se, nemajíc patrně v první chvíli
dosti síly, aby mohla promluviti. Obrátila pak se k dítěti
svému a pravila:
»Hleď, Ireno, přivezla jsem ti syna!<<
»Vavřinecl?<< — zvolala Irena vztahujíc k němu
ruce: — »Jak vyrostl a jak vysmahll<<
»Opravdu ? Vzrůstem připomíná mně našeho Cyrila la
»Ano, — ale ten byl plavovlasý a jako holoubek,

kdežto tento je jak mladý orell! Pravá podoba Agri
kolova<<— dodala, dívajíc se v římské rysy milého dí
těte. Virginii zvlhlo oko slzou.
»A Julia Sabinilla?<<

»Rozkvetla jako kvítek pod rodinným sluncem. Ale
jest stále táž . . . . paprsek mrakem zastřený — jak ji
kdysi Plinius v den jejího zasnoubení byl nazval. —
Chvílemi vyjasňuje Tacitovu posupnost, leč jindy zase
>>mraky<<svými jasno s čela Tacitova zahání

. . . ._a co

jest nejbolestnější — předsudek jeho proti křesťanům
dosud nezlomila. Kdo ví, nepřipraví-li budoucnost mé
Julii muka po celý život? — Jen kdyby aspoň před
smrtí poslední dech velikého toho muže obrátiti mohla
k Tomu, který je geniů Stvořitelem!<<
»Tacitus nebyl při smrti Agrikolově — není-li
pravda?<'< — odvětila Irena. -— »Jinak by se byl jistě

obrátila

»Hleď, přivezla jsem ti životopis jeho nakreslený
mistrovským pérem Korneliovým. Zachytil. v něm Všecko,

kromě chvíle lásky.
A vyňala ze záhybií své tuniky svitek s písmem
Tacitovým: De Vita Agricolae.
') Skut. apošt. Kap. XII.
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»Děkuji ti! Leč teď pojď, milá sestro! Znavila jsi
se cestou, je ti třeba oddechu. ' A ty, Kato, doprovod
Vavřince rychle do lázní, aby se ochladil. Kdybyste
mně to byli oznámili, byla bych pro vás s největší ra
dostí poslala. Ale teď již pojďme!<<
Zadními dveřmi vedla “Virginii do gynaekonitis.
Mělat' tato část domu zvláštní peristyl a prostranné
komnaty, dole i nahoře, v nichž plno dívek zaměstnáno
bylo tkaním vlny a jinou domácí anebo kostelní prací.
Virginie hned poznala,“ že pod záminkou četného
ženského dvoru 'shromáždila Irena kolem sebe ženský
klášter, takový, jakéhož vzor první dala v Marsilii sestra
Lazarova sv. Marta.
Celé shromáždění těchto dívek za vedení dospělých
již jáhenek Agapy & Chionie radovalo se velice z pří
chodu římské sestry.
Hned přichystáno Virginii obydlí v přístavku s vě
žičkou s uměleckým balkonem,—s něhož vedly schody,
po kterých. sestupovalo se přímo do zahrady, a který
určen byl ku pobytu ženských hostí.
Pak připravila jim v besídce zimostrázem zarostlé
stůl, kladouc před ně čerstvé plásty onoho slavného
medu z Himetu, bílého jako mléko, silného jako staré
víno, páchnoucího vůní horských bylin.
»Matko,proč attická sůl vešla v přísloví a ne attický
med?<< — šeptal Vavřinec.

»Protože vtip člověka více oslňuje než sladkosta
»Jestli sůl ta zvětrá, čím bude soleno'h —pravila
polohlasně Irena. — »Sůl moudrosti vzácná jest — a
rozum řecký . . . . bystrosti své pozbývá. — 0 Řecko
jsem se' vždycky bála.<<
»_Však i tady bují setba sv. apoštolů ——
.a veliký
biskup Dionysios zastává slavně úřad svůj . . . .<<

V tom uvažoval opět malý rozoumek dětský:
>>Tyvčelky, kteréten med sbíraly, musily se tou
vůní a tou silou květů opíti až k šílenstvíl<<
»O, kolik tak duší bývá opojeno květem!<< -— od

pověděla Irena, jejíž myšlenky sáhaly nazpět do její
vlastní minulosti . . .. — »Drahá Virginie! Když si
tak na tebe vzpomenu, vidím celý uplynulý svůj život
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jasně před sebou . . . .. celá řada milovaných bytostí
opět přede mnou oživne . . . .!<<

Trhlo to Virginii, nebot' poslední slova Irenina
dotkla se skutečného účelu jejího příjezdu. Když tedy
Vavřinec po skončeném comestatio odběhl k rybníčku,
aby se podíval na pyšně plovoucí labutě, pravila:
»Milá sestro! Přijela jsem k tobě jako k nejbližší
mi dnes příbuzné po mých dětech, abych spolu s tebou
oslavila Bohaza veliké vítězství — a oplakala veliký
bol a ztrátu . . . .!c

'

»Vím, o čem chceš mluviti! Církev utrpěla ztrátu,
jakou jí věky tak hned nenahradí! . . . . Veliký apoštol
zesnul v Pánula
Obě zaplakaly.
»Podrobností však dosud neznám, ackoliv mně bratří
z Asie o tom psali. Ale právě v těchto dnech očekáváme
poselství s Melitonem, biskupem sardským, v čele. Dům
můj je tak šťasten, že je bude hostiti!<<
»O, Ireno, jak štastna jsem i já, že mně bude do
přáno slyšeti jejich vypravování! nvšak s touto zprávou
jsem k tobě nepřijela — — Přináším ti zprávu o ráně,
která nás stihla, a o triumfu, který my slavíme: Domi
cilla zvítězilal<<
»Jak to?<<

»Nežijele

Irena vstala a obrátila svůj třpytný zrak k slunci:
— při bedlivém pozorování bylo viděti, že v jiné slunce
oči své upřela. V tom jiz slzy potůčkem řinuly se
ji z očí.
Všecko bylo v nich obsaženo.
»Poslední nite — zašeptala konečně. — »O, Pane!
Kdy já — kdy? . . . .a

»Ireno! Krásné bylo její vítězství! Napřed, jak víš,
přemohla Aureliana: Pán porazil jejího nepřítele u jejích
nohou před očima celé společnosti.
Já pustila se z Říma do Terraciny, nebot když Au
spicius přivezl mně těla sv. mučedníků Nerea a Achillea,
jež dal Aurelian zavražditi a které jsme spolu pohřbili,
poznala jsem, že Domicilla zůstala úplně sama a vší
ochrany že jest zbavena. Cestou zmocnila se mne hrozná
'předtucha — strachovala jsem se vždycky o své nej
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dražší . . . . Strach o Domicillu svíral mé srdce, ač vtí
raly se mi i myšlenky ojcjím triumfu —-až v tom útěcha

spolu s radostí mocí vedraly se do mého srdce aunesly
mě V světy plné andělů — a srdce mě s plesáním za

létlo V krajiny nadhvězdné!
Zastavili jsme v Aricii. Tam jsem zaslechla, že Lu
xurius, bratr Aurelianův, mstě se za bratrovu smrt,
proti svému obyčeji krutě ztrestati si umínil Domicillu,
kterou spolu s jejími družkami Theodorou a Eufrosinou
ještě ve svatebním rouše přímo z hodů postaviti dal
před svůj tribunal, klada jí za vinu křesťanství a nutě
ji obětovati bohům. Kterak vše to skončilo, nemohu ti
povědíti, ale věděla jsem, co 'asi Domicilla odpověděla.
Tonouc v nejistotě a toužíc co nejdříve v pravdě
vše zvěděti, spěchala “jsem, abych co nejdříve byla na
místě . . . . Koně klusem cválali celou noc — až tu za

ranního již svítání spatřím jasnou záři nad Terracinou !!
_—Bože, co to může býti, pomyslila jsem si . . . Záře

roste a zase klesá . . . . To nemůže přece býti krvavá
luna! . . . . To je oheňlll — »Co to hoří?<< — ptám se
lidí: »Villa Domicillinal<< — Tyran dal ji zapáliti — a

v ohnivém tom hrobě uhasíná život mé drahé Domicilly
— a já nemohu jí doběhnouti, abych ji zachránila aneb
spolu s ní zemřela pro Pána!! »Rychle, rychle !<<volám
na kočího, a koně tryskem letíce, klesají k zemi . . . .
Již trčí před námi strmá skála Terracinská—vyšplhám
se na ni — dech se mi zatajuje

— omdlévám . . . . oko

mé upřeno jest neustále na ten purpurový sloup, který
mně tají muka tří milých družek. — Hle, plamen již
slábne a bledne — po chvíli plazí se již jen po zemi —
a když mě lidé polomrtvou k spáleništi donesli— chvěly
se již jen tu a tam slabé plaménky . . . .<<
»Mluv, kde byla ona? . . . .<<— přerušila ji Irena.

»Všecky tři byly spolu v jedné komnatě. . . . Při
stoupili jsme spolu s jáhnem Cesariem &hořce lkajícím
zástupem chudých blíže. . . . Mezidoutnajícími oharky,
mezi kusy nábytku na uhel spálenými nalezli jsme tři
těla. Odhrnuli rum a popel . . . . těla všech jsou ne
tknuta a neporušenal! Ani jemného závoje, ani jediného
kvítku, jimiž zdobeny byly panenské ty skráně, neosmělil
se plamen dotknouti. — Ležely vedle sebe ——ruce
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křížem měly složené — obličeje klidné a šťastné —ústa
ozdobena vítězným úsměvem — bez nejmenší stopy bo
lesti ——
ale s odleskem posledního zanícení — když padše
na tvář, uprostřed modlitby skonaly.<<*)
Virginie umlkla a rozplakala se nad ztrátou i osla

vením milovaných bytostí; a Irena v návalu citů ne
nalézala slov.
Konečně se otázala:
»Kde odpočívají jejich těla?<<

»Převezli jsme je do Říma a jáhen Cesarius po
choval je na Dómicillině hřbitově v její zahradě.<<
»Ale hleď, Ireno !&—dodala usmívajíc se mezi slzami;
— »v oné chvíli nezapomněla jsem na tebe; zda-li pak
to poznáš?<< — Vyňala ze záňadří a rozložila před
Irenou ohnivý závoj — svatební »fla1nmeum<<Domicillino

— předobrazení plamenů mučednických jejích hodův.
Jako patriarcha Jakub při shlédnutí šatů Josefo
vých cítil, jakoby srdce ve dví se mu rozskočilo, a žíti
déle nechtěl, tak vyznívalo cosi podobného i ze zasté
nání Irenina, když uchopila závoj a přitiskla jej k prsům:
»O štastná, štastná Domicillol<<— opakovala něko

likráte a mnohými polibky pokryla drahou relikvii.
Virginie dívala se na ni. Najednoulnadzemský žal
pokryl tvář Ireninu.
Zvolna sáhla na ruku a sňala s prstu jediný šperk,
který si byla nechala —prsten Virginii dobře známý —
prsten, na kterém bylo ještě znáti rezavé stopy krve.
>>
Oni si byli tak podobni<<— pravila, dívajíc se na
obě relikvie . . . .; -—»teď spolu žijí v nebi — necht
žijí spolu

i tady

. . . .<<

A při těch slovech zavinula prsten Mauriciův ve
svatý šat Domicillin a pošeptala Virginii:
'
»Pojdme do kostela: tam na oltáři jest místo pro
takové památky.“
7
_I doprovodila Virginii do největší síně celého domu,
která byla položena uprostřed ostatních místností, a po
řecku audron zvána byla.
Teď na místě posvátného krbu a oltáře domácího
Dia vznášel se tam svatostánek ze zlata a drahých ka—
') Akta sv. _Domicilly.
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menův, umístěný nad obětním stolem, kde mše sv. pro
věřící byla obětována. V bohatosti ozdob poznala tu
Virginie všecky dávné klenoty a šperky Ireniny, které
složeny tu k nohám Nejvyššího a zasazeny s uměle
ckým vkusem do zlata, které ruka její krásnými ryti
nami ozdobila. Korintské sloupy ozdobovaly kostel —
světlo přicházelo shora a padalo nyní přímo na oltář,
na jehož stupních Irena teď v hlubokém pohroužení
uctívala svaté mučedníky '1Pána jejich v Nejsvětější
Svátosti.
V tom povstala s odstínem dávné prchlivosti &po
ložila relikvie na oltář.
'
»Ach, kdyby závist nebyla hříchemi<<— zvolala
jako kdysi Mauricius k Janovi.
»Zlá Ireno! Co by potom zůstalo zemi, kdybyste
všickni utekli do nebe ?<<

»Já netoužím po nebi, ale'pojejz'ch křtu [<<
_ A Irena
zachvěla se od hlavy až k patě.
»Pane, i Ty jsi volal: »Křiem chci býti pokřtěn —
ó, jak úzko jest mi, než bude vykonán./<<
»Oni prošli křtem ohně i křtem krve —-a ty křtem
touhy<<— odpověděla s úsměvem Virginie; a ukazujíc
na srdce Irenino, jehož tlukot docela byl slyšitelný,
dodala:
»To není oheň? — I ten ničí a tráví . . . .<<
»Bud vůle Tvá!<< —_šeptala Irena.

Po tiché modlitbě zavolala všecky příslušníky svého
domu, aby uctili společně svaté památky; zbývající pak
část dne nemyslily ani nemluvily s Virginií o nikom
jiném, než o panenské mučednici Domicille.

Hlava IV.
Villa. nad m OÍ'OlII.
Druhého dne provázela IrenaVirginii po svém domě.
Zvláště zaráželo Virginii to, že všude, kam vkrcčily,
vedle bývalé slávy a přepychu z pohanských dob Ire
niných nyní jen prostota a jednoduchost se nachází,
že změněno všecko, co by jí pohanství její připomínalo.
Stěny bohatým mramorem vykládané aneb krás
nými mosaikami ozdobené zůstaly netknuty, podobně
jako překrásné mosaikové podlahy. Ale V ložnicích,
amfitalamos a thalamos zvaných, na místě drahých
kobercův a záclon nic nebylo, kromě kusu hrubého
sukna na zemi svinutého, který v noci na několik hodin
sloužil Ireně za lůžko i přikrývku na tvrdém kameni. Na
každém kroku viděti bylo svatý žár pokání, kterým
zříkala se zejména všelikého pohodlí, na druhé straně
byla tu spanilomyslnost & láska, která obracela všecko
bohatství a všechen přepych na prespěch církve sv.
V andronitis, čili přední části domu, která obyčejně
jen mužům byla vykázána, ale kterou i paní navštěvo
valy, byla glyptotheka a pinakotheka, řezbami & mal
bami hohaté.
'
Ale teprve v řadě komnat, v bibliotheku zřízených,
zdála se Irena ve svém pravém živlu.
Tam soustředěn byl všechen intellektuální svět:
několik kopistů (přepisovačů), tak zvaných bibliografů,
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bylo tu skloněno nad svitky papíru a pergamenu, a má
čejíce třtinu do různých barev (místo inkoustu), přepi
sovali krásným písmem drahocenné rukopisy, za drahé
peníze z Asie a z Egypta přivezené, zejména z bibli
otheky alexandrijské. Zatím co tito opisovali, pročítali
jiní, patrně dozorci, kopie ty, aby zavčas předešlo se
možným bludům a výpustkům; opět jiní okraje listů a
a počáteční písmeny krásnými malbami ozdobovali,
anebo vkládali svitky do drahých okrouhlých pouzder,
anebo konečně balili je do skřínek, ve kterých rozve
ženy býti měly na všechny strany světa ve prospěch
sv. církve.
Když vstoupila Irena do bibliotheky, povstali uctivě
všichni pracovníci. a Virginie byla plna údivu, vidouc,
kterak jediným bystrým pohledem uměla mladá paní
tohoto domu nepozorovaně přehlédnouti všecku práci
svých pomocníků.
Mimochodem nadiktovala jednomu ze svých sekre
tářů list k jistému učenci křesťanské alexandrijské
školy, s prosbou o exemplář evangelia sv. Marka, které
tam bylo chováno. Potom se zanícením ukazovala Vir
ginii své poklady:
'
>>Hleďl<<— pravila

— »kterak

rostou památky

cír—

kevní literatury! Za několik těch let tolik geniálních
arciděl nadšených Duchem svatým! Tady vidíš Her
mova »Pastýře<<— tady zase nesmrtelná kniha našeho
Areopagity

»O jménech Božích<<-—tady opět dílo téhož

autora »Hierarchie nebeská a církevnía, jeho »Mystická
theologie<<

a jeho

>>Listy<<.

"

Tu vyňala jeden z nich.
»Vidíš. sestro, tady máš jeho prorocký list, kterým
předpovídá velikému apoštolu na ostrově Patmos, že
se brzy navrátí z vyhnanství.<<*)
*) List bl. Dionysia Areopagity: Janu Theelogovi, Apoštolu,
Evangelistovi, vypovězenci na ostrově Patmos, Dionysios, biskup
athenský.
»PozdravujiTě, duše svatá! Jsi mi nejmilejším a já zovu Tebe
tak raději, nežli všecky jiné. Pozdravuji Tě opětně, můj nejmilejší,
Mil-áčkuToho, který jest Nejvyšší Dobre a vší lásky hoden. Po
divné jest to, že Kristus hlásal pravdu a že zlí vyhánějí z měst
učedníky jeho a že bezbožní sami sobě činí po právu straníce se
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Při další prohlídce přišly na překrásnou bibli,
v překladu sedmdesáti, & i jiné starožitné bible v růz
ných jazycích, jako v hebrejském, v syrochaldejském a j..
(některé psány byly ještě jedním tahem, bez veršů, bez
všeho rozčlánkování, ano i bez výkladu jednotlivých
výrazů; jiné rozděleny byly na paraschy (oddělení knih
Mojžíšových, jež Židé v sobotu čtou) a haftary (odstavce
v knihách prorockých, jež u Židů v sobotu čítány byly) —
a všecky ty překlady, které potom sestavil Origenes
v slavných svých Hezapláclz.
Konečně přišly k rukopisu, o kterém řekla Irena:
»Tot dílo Papia, biskupa asijského . . . Srdce jeho
jest sice pravověrné, ale dopustil se nejednoho bludu.
Biskup Dionysios musí ještě tu kopii pročísti a opraviti,
aby se mohla věřícím dáti do rukou.<<
Vzala po té jiný rukopis, odložený stranou, roz

trhla papyrus a pravila:
společnosti svatých. Opravdu, věci viditelně jsou jasným obra
zem věcí neviditelných; nebot“ v budoucím věku nikoli Bůh oddělí
podle zásluhy, ale zlí sami odvrátí se od Boha. Tak tedy již tady
na zemi jsou spravedliví . . . . připravují se na veselí věků budou
cích, vedouce život “andělský mezi lidmi . .
Nejsem proto přece tak nerozumný, abych myslil, že trpíš;
cítíš jen muka tělesná, ale ta tebe nebolí.
Káraje ostatně patřičně těch, kteří Tebe pronásledují a kteří
ve svém bláznovství myslí, že zhasí slunce Evangelia — prosím
Boha, aby přestali škoditi samým sobě, aby se k dobru navrátili . . ..
a účast měli ve světle

— (íiantque participes luminis),

Ale ať se děje cokoliv, nic nás neodtrhne od přejasných pa
Janových mon Joanm's clarissz'mo radio privabis); — neboť
již v nynějším čase užíváme ze zásob tvého vyučování, které sobě
na paměť uvádíme; a brzy (mluvím směle , brzy spojím ses tebou. —
Můžeš mně věříti, nebot' mluvím to, co známo a co od Boha
prsků

vím

(cum "„Z quod tibi ante cogm'tum est et didicerz'm a Deo) totiž,

že

budeš vysvobozen z vězení ostrova Patmos, a vrátě se do Asie,
staneš se napodobitelem dobrotivého Boha, zanechaje stopy své čin
nosti budoucím věkům (dicam te liberatum, iri ea: Pathmi ergastulo ct
in Asia/m rediturum, in qua fact-was sis benigní Dei imitationes, ac po

Stemsprodzturus).a

(Z děl sv. Dionysia Areopagity.)

Když Nerva ujal se vlády, byl sv. Jan Evangelista na prosbu
křesťanů propuštěn z ostrova Patmos a vrátil se do Malé Asie, kde
před blahoslavenou svojí smrtí ještě mnoho zázraků uěinil; mezi
jinými nejslavnější byl onen s Aristodemiem, arciknězem Efeským,
na jehož žádost vypil jed, aniž mu byl uškodil.
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»To jest apokryf *) Má to býti nazaretské evan
gelium, ale na blud se již přišlol<<

»Hled, drahá Virginie, jak rychle pekelný smok
odívá se v beránčí kůži, když dnes, kdy ještě žijí žáci
a soudruzi sv. apoštolů, osměluje se již rozsívati jed
mezi dobré zrno! Jaké to bude později!?<<
Vešly do malé komnaty, kde jediný toliko bibliograf
sám si dle starého zvyku hlasitě četl.
Irena překročivši prah zářila radostí.
»Virginie, tady jsou všecka díla zlatem psanál<<
»Zlatem?<<—' opakovala Virginie udiveně, vidouc
skutečně krásně rukopisy na vzácném nilském papyru
zlatými literami spíše namalované, než napsané.
»Ano, zlatem pravdy a lásky! To všecko jsou díla
apoštola Jana.<<

I ukázala jí Apokalypsi, celujíc s největší úctou
poslední slova: »Přijď, Pane Ježíši!<<
»To jest pečet, to jest Amen naší církve! . . . .<<
Potom vzala rukopis, který přepisovaččetl, a zvolala:
»Hleď ! Slovo života! Evangelium spásy! To bylo
počátkem mého obráceníla
,
Uchýlivši se s Virginii do hlubokého výklenku, zla
tými řezbami ozdobeného, vyňala ze záňadří tenký

svitek jemného papyru, na kterém vlastnoručně drobným
písmem byla napsala celé evangelium sv. Jana, jehož
začátek až k místu „Slovo Tělem učiněno jest“ napsán
byl krví.
»Virginie! Tato slova neopustí mne nikdy, tak jako'
nikdy nevyhyne v paměti mé ona chvíle, ve které mně
slova ta poprvé byla objevena . . . . !<<
»Vím otom ; byl to blahoslavený papež Klement . . . .<<
»Ano, ku kterému poslal mne Mauricius . . . . I ve

mně stalo se od těch dob slovo pravdy tělem, dík jeho
kPVLa

*) Podvržené spisy, kterých církev sv. do knih svatých ne
zařadila. Rozeznávají se dva druhy apokryfů: 1. Apokryfy psané
dobrýmiautory, které však pro nezaručenoujistotu uloženy jsou mimo
kanon, 2. apokryfy p'sané heretiky (bludaři), oplývající různými
bludy.
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>>A
svatý náš papež na Chersonésu jest "nyní spoután
a odsouzen k těžké robotě, jako kdysi Jan apoštol, když
tato slova spásy psal!<<

Tu Irena ve zvláštním zanícení jala se mluviti polo
hlasně tak, aby ji jen Virginie slyšela:
»Sestro, byla jsem nedávno na ostrově Patmos;
putovala jsem ke stopám sv. apoštola .
na tu skálu,
kde »Orel samoty<<_pohroužil

se v jasnost Boží . .

Viděla jsem jeskyni, kde v zanícení velikém uzřel v duchu
anděla Apokalypse. -—Ale co mne tenkráte potkalo? . . . .<<
— Zarazila se . . .. náhlé vzrušení ji přemohlo. — Vsu
nuly se hlouběji do výklenku, tak že byly úplně sa
motny —a Irena tiše jala se vypravovati dále:
»Pamatuješ se, sestro, na můj sen po smrti
otcově

. . . .?<<

»Onen, v kterém se ti zjevil člověk-had? — A pla
menný kříž na nebi?“
»Ano. — A co mne potkalo na ostrově Patmos,
zdá se býti v souvislosti s tím viděním . . . . Poslouchej:

Pamatuješ se, kterak na prosby věřících po rouhání
Cyrynta a Ebiona v Asii, Jan maje dokázati božství
Kristovo, vystoupil na osamělou skálu, aby v modlitbě
a postu otázal se Pána na Jeho Vůli? — A kterak tam
napsal svoje evangelium? . . . . Věž, byla jsem i na oné
skále! . . . . Líbala jsem zemi, po které po šest dní za

stálé modlitby s rukama sepjatýma chodil nový Mojžíš
se zrakoma v nebe upřenýma a kde přijal od Boha
zákon evangelické lásky! Za hromu a blesku, když celá
hora byla v plamenech, jako kdysi hora Sinai — kdy
skála ta se třásla ve svých základech — sestoupilo na
ni Slunce Boží . .
A »hora byla strašliváa a Jan, Orel
Páně, tváří v tvář patřil ve >>Velebnost<<
a zaslechl s nebe

hromový hlas: »Na počátku bylo Slovo.» *) Tam jsem
byla! !!. ...<<
Tu Ireně v zanícení slza vytryskla z očí.
*) Sv. Jeroným, Metafrastes, sv. Epifanius & j. — Sixtus ze
Sienny ve svém slavném výkladu knih Starého Zákona píše: “Jo
hannes unum quemdam e šeptem diaconis se sequi jubet, Prochorus hic
erat, ct montis verticem capescit et more Samuclis crigitur et sicut
Moyses manibus elevatis effiguratur et mentem a sensibus abstrahit.
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»Stála jsem a modlila jsem se . . . . V téže chvíli
spatřila jsem před sebou očima svého ducha zcela určitě

nadzemskou postavu

. „Syna Janovaff, kterému

děkuji svůj život — Mauricia! . . . . Ach, zjevil-se zra
kům mým tak krásný, jako nikdy před tím
a mně
zalíbilo se v tom vidění. . . . Nejednou však zmizel —
a vidění přetvořilo se ve zjev druhý — ohyzdný —
jakoby podložený tomu prvnímu . . . . Byl-li to přelud
anebo živoucí člověk ——
dosud nedovedla jsem rozpo
znati! Vím jenom, že stanul přede mnou v lidské po
stavě onen člověk-had, který se mi ve snu byl zjevil...!
Zachvěla jsem se po celém těle . . . . nebot jsem
ho — nehledíc na řadu uplynulých let —hned poznala.
Ale když jsem se k němu chtěla přiblížiti, abych v oči
pohlédla vysněnému nebezpečí, keř najednou mně ho
zastínil a já ho již více nespatřila
Jenom nepříjemný
dojem po sobě zůstavil — spolu s předtuchou a výstra

hou .. .. že na cestě svého života setkám se. ještě
s objasněním této záhady!
Virginie, co říkáš mému
vidění?<<

»Tacitus by řekl, že se ti osud tvůj zjevil<<— odpo—

věděla Virginie s úsměvem; — »ale nám víra v osud
je zakázána — a ostatně máš v každém případě anděla
strážného s sebou, který by jej zažehnal.<<
Ale Virginie nenabyla klidu, ačkoliv se klidnou
stavěla.

„

Irena vystoupila z výklenku ke stolu, u kterého
psal bibliograf :
»Toje Apollonides, syn Chironův, svědek z Patmos,
jeden z těch, které apoštol “na víru obrátil.<<

Mládenec vstal se vší skromnosti a uklonil se

Virginii.
>>Apollonides<<— dodala

.
Irena

——
»tak se do slova

Božího zamiloval, že, ačkolivusvého otce má všeho hoj
nost, rozhodl se dobrovolně, že zůstane tady, aby správ
ným přepisováním všech svatých děl'Janových prospěl

naší s'v. církvi.<<

Uctivě poděkovala Virginie mladému přepisovači,
načež Irena, když byly přestoupily práh, jí pravila:
»Toho vysvobodil sv. apoštol od ducha Pythonova
(báječný, strašný had či drak, kterého Apollon zabil
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a proto Pythius nazýván) listem. který mu napsal a po
Prochorovi, jednom ze sedmi prvních jáhnů, poslal. Proto
Apollonides celé své žití z vděčnosti písmům Janovým
zasvětil.<<

Přitiskla ruku k srdci, a když na něm zašelestil
pergamen s přepsaným evangeliem, zvolala nadšeně:
»Virginie, jediný Bůh na nebi ví, že mně to Slovo
spásy neopustí více! Každá hláska vrůstá do mé duše
a nikdo nevyrve mně té- knihy, leda spolu s mým ži
votem

!<<

Přišly do jiné komnaty, plné klassických děl řím
ských a řeckých. — Irena přeběhla očima stěny spoustou

rukopisů zastavené.
»Dávní moji miláčkové<<— řekla, — »dnes pozbyly

jste pro mne barvy i vůně, jste mně jen suchými hro
bovými květinami

. . !<<

>>Tam<<— pokračovala

a rukou

živě ukázala

na

komnaty, kterými prošly. — »tam jest zdroj živé vody!
— Nepřipustíme nikdy, aby svět křesťanský měl se
někdy vrátiti k zasypané cisterně! ! Novému světu dána
nová kniha. Jaké asi pokolení z ní vyroste? Dionysios
i všickni naši mudrcové žasnou nad překrásnou řeč
tinou Janovou. Galilejský rybář předstihl Všecky klas
sické mudrce čistotou proslovem-ia *)
»Proč měli bychom se diviti?<< — s úsměvem pra
vila Virginie; — »bylť přece v nejvyšší škole: Věčné
Slovo bylo mu Učitelem !<<

Přešly do peristylu, kde různí řemeslníci a umělci
pracovali na sloupech a sochách.
-»Tady,\ — řekla Irena, — »otesáváme kameny pro
nový křesťanský kostel. Dá-li nám Bůh dožíti se zimy,
zbudujeme na. tomto místě svatyni pravdivému Bohu,
která bude první svatyní v Řecku od samých základů
zbudovanoula
_
»Co mluvíš, sestro? Nezalekneš se té budovy, která
tak mocně bíti bude do očí? Pohanství toho nikdy ne
dopustí

!<<

*) Starožitné svědectví.
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Ale zrak Irenin
strachu.

mluvil zřetelně, že nemá o to
'

»Pojď, Virginie, pojď !<<

I zavedla ji před propyleum, proti kterému v běli
mramoru a v září slunečních paprsků tonula Akropolis
a světlo sluneční odráželo se od ní tak mocně, že ne
bylo možná na ni hleděti.
»Hled',sestro: tak, jako ten Parthenon leskem svým
nás oslňuje, tak má církev sv. oslniti kdysi celý svět!
Jí nebude žíti věčně v temnosti a v úkrytu pod zemí
jako nějakému provinilci, který sebe i svá tajemství ve
tmě ukrývá! Krátký jen čas to ještě potrvá! — Ach,
jak jest mi to nemilé! . . . . Ale přijde den — den zje—

vení — den světla — den triumfu — a na nás jest
kořistiti z každé přestávky, z každého oddechu, který
nám za pronásledování dopřán, abychom ukázali světu
zjevně a v pravdě krásu církve svaté a rozhlašovali
po střechách, co nám v skrytě bylo pověděno-— neboť,
jak jinak zasvitne za světové bouře spasný Faros (maják)
— církev

Kristova

. . . . ?<<

_

'

Mluvila bez oddechu, upírajíc stále zraky své na
Akropolis. — Virginie ucítila na své ruce něco teplého . ..
byla to slza Irenina. Ta však jí nepozorovala, ale po
kračovala dále:
»Netanou ti na mysli slova písma: »Horlivost
Tvého Domu mě pohlcuje ?e — Myslím-li o církvi, zdá
se mi, že vždycky hrom a blesk proudí mně v žilách
místo krve! . . . . Můj Řím — má vlast,\má láska stala
se dnes hlavním městem duševní mé vlasti — mého
celého světa! . . .. A kterak jest dobře té nepatrné
lidské bytosti — té malinké jednotce, které tak těsno
jest v sobě samé — vyjití ze sebe a vejíti v ohromnou
budovu církve svaté —-v povšechnou víru a lásku mi
lionův — rozmnožiti se v tisíce ctí každého křesťan
ského srdce — milovati se všemi — žíti životem všech
»Pro Jedinéh0<< . . . . — dodala po chvíli tišeji.

Virginie hledíc na ni, myslila si:
»Stále táž! Stále tak ohnivá . . . . jenom že oheň
plá vzhůru

!<<

Nežli prošly všemi komnatami villy, vyklíčil v v'VI
Srdci
Virgininé pohledem na Irenu cit, který v pozdejswh
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dobách tak krásně slovy vyjádřil jistý křesťanský spi
sovatel, když mluvil o obrácení sv. Augustina:
»Nic se neztratilo —vše se jen přetvořilo z Ireny
stala se svatá Irena.<<

Každou chvíli mezi tím přiblížil se k Ireně některý
z domácích, zatahal ji podle řeckého obyčeje za šat,
chtěje tak obrátiti její pozornost opět v jinou stranu,
neboť na Irenu doléhaly ty nejrůznější záležitosti se
všech stran: Tu bylo třeba, aby zvláštním poslem vy
pravila sbírku na >>svaté<<
v Jerusalemě — tu zase bylo
jí přečísti list z dalekých krajin křesťanských — a ko
nečně bylo jí přijati neočekávané hosty ve svém domě.
Byli to bratří z Chersonesu, kteří přivezli zprávy o pa
peži Klementovi, že již několik tisíc tamních obyvatelů
Bohu navrátil. a to hlavně novým velikým zázrakem.
Když se totiž nedostávalo vody, uviděl Klement bc
ránka, který nohou ukazoval místo, odkud vytryskl
veliký pramen. Klement vida jej, zvolal s radostí: »Pra
menem řeky rozveselí

se město Boží !<<*)

Veliká byla radost Ireny, Virginie i celého domu
z těchto zpráv! Bratří z Chersonesu přijati byli jako
svoji, neboť Řekové vyznamenávali se vždycky zvláštní
hostinností, která u Ireny velkodušností římskou a láskou
křesťanskou jsouc živena, dostoupila neobyčejných roz
měrů. Dům její jak hospoda stále otevřen byl dalekým
příchozím církve křesťanské, maje zvlášť upravené
křídlo pro poutníky, kde umývány jim nohy a zaopa
třováni Všelikými potřebami. Byla tam i nemocnice,
i zvláštní místnosti pro ubožáky. A nikdy nezdála se
Irena Virginii tak krásnou, jako když ji viděla, s jakOu
něžností přijímala ty poslední nebožáky a vymývala
jim rány.
Ani dost málo nezdálo se, že by Irena různým
tím zaměstnáním byla unavena. Bystrý její duch jedním
rázem všecko objímal. Ovšem činila to s největším
klidem, bez namáhání, jakoby s výšin jen shlížela k po
*) Sv. Klement krátce po té shozen byl s kotvící na krku
uvázanou do moře. Nadpřirozená záře ukázala věřícím, kde hledati
mají tělo sv. mučedníka.
V IX. stol. přinesli svatí bratři Cyril a
Method ostatky sv. Klementa do Říma. a od těch dob odpočívají
v starobylém kostele sv. Klementa.
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zemským těm věcem. Patrně v nich ani nebyla
všecka . . . . byla někde jinde „— i trest jejího života
byla V něčem jiném.
Virginie se tomu nedivila. Vědělať, že tajemství
rozmnožení činnosti velikých duchů vždycky v nich
bývá již uloženo: — toužila jenom dotknouti se životní
struny své přítelkyně; a náhodou naskytla se jí k tomu
příležitost ještě večer téhož dne.
Když řecké slunce jako obyčejně o májových Idách
rozžhavené sklonilo se již nad moře a konečně v něm
utonulo, jakoby se chtělo ochladiti v zlatě a rubínech
jeho vln, vyšla Irena s milým svým hostem do zahrady
a ukazovala Virginii různé její části, které ještě Fabri
cius k vůli své ženě, která byla velikou milovnicí květin,
zařídil kdysi na způsob pozdější Tiburtinské villy cí
saře Hadriana tak, že rozmanité druhy květeny přimě
řeny byly uměleckému nápodobení různých krajův.
Vzdušná postava Irenina vinula se mezi palmami
širé pouště, potom mezi růžemi vábné Persie a hájem
zlatých hesperijských jabloní.
Tak došly k louce jakoby sněhem posypané, z které
vanula jim v ústrety omamující vůně.
»Hleď, Virginie! Tof. jediná část zahrady-, kterou
teď sama jsem zřídila: jsou to palestinské lilie !c
»Zdaž někdy Šalamoun ve vší slávě své oděn
byl jako jedna z nich?<< — zvolala slovy biblickými
Virginie, usmívajíc se na štíhlou, živou Lili-i,která stála
na bílém, aksamitovém koberci květin.*)
»To jest onen druh lilií, které kvetou imezi trním.
Za chvíli přijdou panny z gynaekonitis, aby natrhaly
lilií těch k ozdobě svatostánku, kde bude zejtra oběto
vána mše sv. ku poctě mučednice Domicilly. ——
Zítra
sám biskup Dyonisios přijde na lámání chleba.<<
»Dyonisios Areopagita?<< — opakovala s uctivostí

Virginie.
»Ano. Již jen několik dní budeme se s ním těšiti
v Athénách. Víš přece, že- papež Klement, ještě za pří
tomnoSti jeho v Římě, ustanovil ho biskupem v Gallií?
Čeká jenom na příchod Melitonův a poselstvo z Asie
*) Palestinské lilie rostou nízko při zemi.
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se zprávami o velikém Janovi, a pak se s námi roz
loučí.<<

'

_

Tu doletěl k jejich uším veselý hlásek Vavřincův.
Bavil se s labutěmi na rybníčku pod ostražitým do
hledem Katonovým, k veliké radosti neodlučitelného
Manussy. Po lesklé hladině vodní, z které tu a tam
vzhůru tryskala voda, jakoby z ukrytých tam velryb,
veslovalo tiše bělokřídlé hejno labutí jako loďky s vy
pjatými krky, uchylujíce se ušlechtilými pohyby na
různé strany pro těsto, které jim do vody házela štědrá
ručka Vavřincova.
Když se ukázala Irena, poznaly labutě svou paní
a v jednom okamžiku všecky připluly ku břehu. Celé
množství bělostných křídel radostně zašplouchalo na
vodě . . . a pěnivé mraky zahalily Irenu. Ta lehounkým
skokem skočila na kámen z vody trčící, a stanuvši
tak mezi labutěmi a stříbrnou pěnou vody zahalena,
vyhlížela jako královna vod.
>>Čarodějka<<— zašeptala

Virginie.

»Odpočineme si tady ?a
»Nikoli!

— Jen ještě dále! . . Až za chvíli . . .<<

zvolala Irena.
.
A vedla přítelkyni svoji temnou stezkou, hustým
křovím po obou stranách zarostlou, na. vrchol skály. .—
Tam se zastavily. — a Virginie vzkřikla plna údivu .. .
Pod jejich nohama vlnilo se moře.
Příkře, strmě vypínala se skála nad zátokou a dole
hlubina mořská tmila se večerními stíny, rozšiřujíc ta
jemné svoje vlny až po břehy obzoru.
»Tady jest místo mého odpočinku<<—zašeptala Irena.
Na dalekém okraji nebeské oblohy se začaly stří
břiti čeřící se vlny — potom průhledný purpur jako
večerní záře přioděl nebes báň'— ta vyjasnila se moc
něji v jednom místě . .. načež zvolna vynořil se z moře
veliký, tichý měsíc, nikoliv bílý, jako na naší severní
obloze, ale červenozlatý, jako zvláštnost řecké oblohy -—
a rozléval proudy tajemných, snivých paprsků po klidné
hladině mořských vln; a pluje výše po obloze, shlížel
se jakoby bengálským červeným ohněm v athénské
Akropoli,-jejíž bělost, zmírněná teď a méně oslňující nežli
za dne. byla nyní ještě čarokrásnější.
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Ani Virginie ani Irena .neohlédly se na Atheny,
nýbrž upíraly zraky své do tichých vln moře . .
»S takovéto skály<<—promluvila Irena po chvíli, —'
»vrhla se, jak říkají, Safo z lásky do mořské tůně . ..
Kdyby i nám, sestro, dopřáno bylo podobně zemříti —
ale z jiné lásky?! . . . Kdykoliv dívám se na tu vodu,
vzpomenu si, jak kdysi v zoufalosti hříšné vrhla jsem
se do Tiberu— a záchranná ruka Mauriciova vytáhla mě
z vody. A tehdy porozumím citům Šavlovým, které asi
naplňovaly duši jeho, když se stal Pavlem; — kterak
asi vzpomínal, když byl sám kamenován, že kdysi »měl
podíl na takovém trestne, když mučen byl sv. Štěpán!
Kterak prahnouti musil sám po své vlastní krvi, aby
jí smyl svůj- zločin . . . Zdaž i mne Pán podobně na
vštíví

. . .?<<

_

Umlkla — — Virginie neosmělila se, aby ji z du

mání jejího vyrušila.
»Ireno !<<——
pravila

po chvíli, když posadily

se na

kamenné lavičce, — »víš, jaký na mne činíš dojem?
Všecky šlechetné stránky tvé lásky znovu v tobě ožil—y
!<<

»Nepoznal žádné lásky ten, kdo nepoznal lásky
Boží./<< ——zvelala

_Irena se zápalem.

»Dovol mi jednu otázku:

Míváš ještě podobné

nadšení k písni, jako jsi mívala dříve ?<<- '

Irenin obličej stal se ještě krásnějším.
Kterak ti mám odpověděti ? . . . Kdyby mohlo býti
nadšení to stálé, ale taková, pro které není v mluvě
lidské výrazu, možná že bych ti řekla, že v takové dávná
moje píseň se přeměnila . . . Všecko kleslo do hloubi:
život přenesl se tam, odkud všecky zvuky přecházejí do
duše — a nikoliv do uší lidských . . .a

.

»Akteré jest poslední slovo takového života, Ireno %
»Čekám Pána<< — odpověděla polohlasně . . .

Virginie pohlédla jí do očí, do nichž padal svit
měsíční, a nalezla poslední rys Ireny: byl to onen
zápal a nenasytná touha, která v mladém jejím po
blouznění stále ji obletovala, a jež .dnes nasycena jest
Krásném u samého Zdroje. Čistá — ale stejně mocná,
vznáší se teď vzhůru ——
za tím Jediným, kterého nejen
celá země, ale ani nebe na této zemi dáti nemůže . . .

m

alllrullMMAlNM
Hlava V.
Basilišek.
V

první den téhodne, který

světila církev

jako

již od počátku

»den Páně<< (neděle), ob'ětovány

ve veliké aule domu Irenina slavné služby Boží
s kommemorací (připamatování) blahoslavené panny
Domicilly.
Svatostánek byl svátečně přioděn; sloupy ovinuty
věnci z čerstvých růží a lilií, které křesťané měli
ve zvláštní oblibě jako symbol ctnosti.*) loď byla plna
věřících obojího pohlaví, mužů s jedné a žen s druhé
strany ——a před oltář vstoupil tváří k lidu obrácen
ve slavném průvodu řeckého kleru (mezi nímž vyzna

menávali se Rusticus a Eleuteros, pozdější druhové
Dionysiovy mučednické smrti) veliký po všecky časy
biskup — Dionysios Areopagita.
Zevnějšek jeho odpovídal jeho bytosti. Ač byl již
v pozdním věku, přece' znáti bylo z jeho obličeje, na
kterém zračila se nejvyšší křesťanská askése, a z jeho
krásného čela, které vyjasněno bylo věčnou mladostí
pravdy a zamýšleno — jakási andělská panenskost
z něho dýchala ——
že je to duch věčně v krásách ne

beských pohřížený, dlící v nejvyšších myšlenkových
sférách, kterému pozemské náruživosti dávno již jsou
úplně cizími.
Dle svědectví sv. Augustina ozdobovali křesťané tím způsobem
své kostely 0 každý svátek.
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Oděn jsa v zlatohlav a v plášt z drahé tkaniny
z Ireniny gynaekonitis, okrouhlého střihu na způsob po
zdějších východních ornátův, předsedal svatýhierarcha
kněžím svým &liturgům ve krásných obřadech slavných
služeb Božích. Za zpěvu řeckých hymnů, na psalmodii
hebrejské založených, vepsal slavně do diptych*) sva
tých na oltáři jméno Domicilly a když po vykonaném
obřadu povstala Irena a v čele celého sboru panen za
notovala píseň na počest nové mučednice, kterou celé
shromáždění opakovalo, poznala Virginie, že Irena ne
mluvila pravdu, když jí minulého večera řekla, že poesie
u ní již umlkla.
Východní přepych bohoslužebných obřadů mocně
působil na Virginii, která velebila jednotu víry upro
střed různosti obřadu.

_

Napřed pomodlil se hierarcha na stupních oltáře,
okuřoval jej pak a obešel s kaditelnicí celý kostel;
potom vrátil se k oltáři, což podle výkladu samotného
sv. Dionysia, který zůstavil nám ve svých spisech, zna
menalo věřícím: »dobrotivost toho Boha, který ve Své
blaženosti nerušen vylévá stále požehnání na všechna.
stvoření svá, a přece sám v Sobě zůstává.<<

Potom spolu s ostatním duchovenstvem zapěl žalmy,
jejichž harmonie měla naladiti všecky bratry v stejný
tón jednoty s Bohem, jednoty s sebou i s vlastním svě
domím.
Na to pak liturgové (jáhni a podjáhni) předčítali

z trojhranných tubulek, deltami zvaných, hagiografické
úryvky napřed z Písma sv. Starého Zákona a potom
z Nového Zákona, jako že první předpovídá Ježíše a
druhé o Něm vypráví.
Když se byli vzdálili katechumeni, energumeni &
kajícníci a dvéře kostelní byly zamčený, a když pak
celým shromážděním zapěna byla katolická hymnologie,
čili vyznání víry, obětovali kněží spolu s biskupem
Bohu chléb a víno. „Po té následovalo políbení pokoje
&předčítání diptycha svatých, jejichž drahou památku
*) Pravzor pozdějších kánonů čili kánonických tabulek (odtud
kanonisace).
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věřícími na oltáři obětovanou ——
dále pak nastoupily

obřady spojené s umýváním rukou, znamenající »doko
nalé očištění před okem Kristovým, zkoumajícím i ledví
lidská.<<

Na konec hierarcha posvětil u oltáře Božího za
hrobového ticha »strašné Tajemství;<<— jáhen vyzval
celé shromáždění ke zvýšení úcty slovy »Stemns de
centem ——
(: Stůjmež uctivě). Celebrující pastýř po
zdvihl vzhůru Nejsvětější Svátost, říkaje »Sancta Sanct723<<
(:. Svaté Svatým), požil ji sám, (nebot sluší se, aby vzal
napřed ten, který jiným dává, a aby první účastnil se
tajemství ten, kdo je _řídi) načež rozmnožuje jaksi
?) lásce nedílnou Jednotu Kristovu, lámal chléb a dával
a sluhové oltáře roznášeli věřícím Nejsvětější, opakujíce:
»Tělo a krev Kristova,<< při čemž svatou hostii kladli
jících — při čemž každý odpověděl:

»Amen.<<'

Když tyto hody lásky byly skončeny, pomodlil se
Dionysios jménem celé církve modlitbu díků podle li
turgie sv. J ana.*)
Po skončených službách Božích přistrojeny byly
v sousedních exedrách (přístavky kostela) stoly ke
skromným hodům křesťanské lásky (Agapy). Právě
mělo sezasednouti ke stolům, když ve dveřích objevila
se postava udýchaného posla:
»Naši z Asie přicházejí od přístavul<<

Všichni vyběhl'iven, aby přivítali bratrské poselstvo.
Nebyl to však očekávaný Meliton v čele svých
kněží, ale bratr neznámé tváře, v kroji therapeutů, čili
východních řeholníků, který sebe nazýval Basilidem.
S ním bylidruhové jeho: jakýsi Karpokrates, Saturnin,
Valentinian—a mladý hošíček — syn Basilidův — Isidor.

Přijati byli s nejlepší přívětivostí a pohostinstvím,
které však nebylo prosto opatrnosti. Virginie držela za
ruku Vavřince, aby se předčasně nespřátelil s malým
Isidorem, a právě chtěla mu pošeptati několik výstraž
ných slov, když pohled její, mimochodem po Ireně
vržený, přikoval ji na místo. Irena hleděla na vůdce
nově přibylých hostův. ale najednou objevily se- na
*) Areopagita, Církevní hierarchie, kap. III.
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jejím obličeji známky jakéhosi divného zmatení. Vir
ginie jí nepoznávala. Ona Irena, která vždycky, i za
pohanských dob, s vysoka měřilamládež u svých nohou
s královskou lhostejnosti, dnes jako duha měnila se
před zraky neznámého . . . . Mimovolně stopovala Vir
ginie její pohled, ve kterém poprvé ve svém životě po
střehla cosi . . . . strachu podobného — a všimla si při
tom blíže neznámého cizince. Byl vysoký, hlava jeho
zarážela nevšedním svým čelem a rozumnýma očima:
celá hořejší část obličeje byla krásná — ale dolejší
škaredá — odpuzující — a jakousi nesouměrností za
rážející. Virginie cítila, že jí Irena tiskne ruku: »To
je onla — »Kdo, Ireno?a

— Na odpověd? nebylo již

času, nebot neznámý zamířil k nim, obraceje se k paní
domu.
»Květ hostinnosti

Ireniny<< — pravil — »tak pře

krásně rozkvetl, že líbezná vůnějeho až do Asie k nám
doletěla! A proto přišli jsme shlédnouti jeho půvab!<<
Irena změřila jej zkoumavým pohledem od hlavy
až k patě, nejsouc zvykla na takovou řeč z úst křesťana.
»Dvořan !<<— zašeptala k Virginii.
>>Asiat<<——
pravila tato dobrotivě;
to přirozeno.<<

— »u nich

je

Zatím Dionysios požádal od neznámého ověřeného
průvodního listu od církve asiatské.
»Stojím snad před tváří přeslavného hierarchy
athenského?<< — Otázal se Basilides ohýbaje koleno a
“podal Dionysiovi list Polykarpa ze Smyrny. -—-Diony
sios přelétl obsah listu očima.
»Nepoznávám písma Polykarpova!<< — pravil.
»Diktoval sekretáři<< — odpověděl Basilides klidně

a krátce.
Zasedli ke stolům. Irena obsluhovala. Virginii při
padlo sednouti si vedle velikého Areopagity. Veliká tato
čest, že dopřáno jí v takové blízkosti dlíti u svatého,
přivedla jí na mysl všecky okamžiky, které kdysi vy
tvořily tohoto Učitele sv. církve.
Ale především připamatovala si ten okamžik, který
byl v životě Dionysiově nejcennějším: »že ten člověk
viděl Marií./<< . .
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Tato vzpomínka přivodila Virginii druhou milo
vanou bytost, která kdysi po jejím boku žila tím pře
nejsladším Jménem: byla to tichá, upřímná, přelaskavá
Rita! V té chvíli zdálo se jí, jakoby dvě srdce v sobě
měla: své vlastní a Ritino — a obě domáhala se téhož:
složiti Mu hold úcty. S hlubokou úctou hleděla na biskupa.
Obcování jeho bylo prostě, jako muže Božího; —
hlas melodický, v odstínech až i měkký, s hellenským
přízvukem; ale asketický výraz jeho tváře prozrazoval
velikou „duševní sílu. Mluva jeho protkána byla tou vý
chodní květnatostí, spolu se vznešenými myšlenkami,
která i z děl jeho dýchá. Boha nazýval vždycky Nej
vyšším Krásnem, nebot genius jeho, jakkoli byl vše—
stranný, vyznamenával se neotřelou známkou hellenismu.
Skromným byl nesmírně. Jídla se skoro ani nedotekl,
jakoby ho ani neviděl; nebo jestliže v celku i Řekové
o ně málo dbali, duch Dyonisiův jenom v roztržitosti
a jaksi bezděčně sestupoval k tělesným potřebám života.
Tolikéž i příchozí z Asie, ačkoliv hojně zásobení
byli všemi potřebami, jelikož sami se zdráhali,'ani vína
píti, ani masa jísti nechtěli. Přítomní nikterak se tomu
nedivili, jelikož to předpisovaly sliby křesťanských »the—
rapeutů<<, ale Irena pohleděla zkoumavě na Basilida.
Tento postřehnuv to, usmál se vítězně a s výrazem
vždy spokojenějším jal se široce vyprávěti o pří—
tomném stavu církve sv. v Asii: jak místy šíří se pro

následování — jak Plinius, starosta Bythinie, psal Tra
janovi zastrašen velikým počtem křesťanů, tázaje se ho,
co činiti, aby říše nevylidnil? A císař že mu odepsal:
»Vinníků nevyhledávejte, ale obžalované trestejte!<< —
kterak k Ariovi Antoninovi přišli obyvatelé celého
města s prosbou, že dobrovolně podstoupí všecka
muka, a kterak jemu zželelo se jich. protože měl ještě
lidské srdce, tak že zvolal: »Nešt'astníci! Což ne
máte provazův ani propastí, když tak po smrti tou
žíte?

. .

.<<

Krátce řečeno, Basilides byl po dobu té hostiny
velice výmluvný. Naproti tomu biskup Dionysios mluvil
zase velice málo: ve své veliké skromnosti a pokoře
promluvil málo kdy, a když přece promluvil, zapomínal
sebe, klada všecko za zásluhy milovanému svému uči—
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teli Hieroteov1, jehož stále vděčně vzpomínal. Virginie
v duchu porovnávala toto uznání .spýchou pohanských
filosofů, z nichž každý pokládal sebe za tvůrce zvlášt
ního ideálního

světa . . . .

—

Dva hosté se zvláštní pozorností hleděli na Irenu:
Basilides s netajenou chválou očima bloudil po
krásné, knížecí, ušlechtilé její postavě, když stoly ob
sluhovala; každý krok — každý pohyb hlavy zvyšoval
majestátnost a jakoby královskou důstojnost vyššího
toho ducha. Zároveň také vždy více dozrával jeho plán,
který neviditelnou sítí myšlenek snul se hlavou Basili
dovou.
Jinak, hleděl na ni stařec-pastýř — Dionysios. Ten
pohlížel na Irenu zrakem otcovského zalíbení, jako na
perlu svého stáda, jako na dítě svých modliteb.
Kdyby Virginie byla viděla do budoucnosti, kdyby
byla měla jen tušení, kterak v pozdějším věku nekře
stanský již svět volati bude po »vysvobození žena jako
po nějaké nové věci, byla by se útrpně zasmála tomu
lživému překroucení toho, co již _teď v prvních počát
cích sv. víry stavělo ženu na výši, co bylo následováním
Královny církve svaté! Církev svatá nejen že světu
dala všecky krásné idee, ale ona také spřetínala
40001etá pouta otroctví ženy, nikoli však proto. aby
přestrojila ji -do cárů »emancipacex muži odcizených —

ale proto, aby ji postavila na stanovisko pravdivé
a vlastníf níže nejvyšší správy, výše liché marnivosti,
ješitnosti. zahálky a snižování: aby ji postavila po bok
muži, jako matku, jako pannu — aby zaujala postavení
andělské i účinné kolem apoštolstva Božích mužů v této
sv. církvi, obrazu to nebeského ráje, kde »není rozdílu
mezi otrokem & svobodným —mezi Řekem a barbarem
— mezi mužem a ženou.
Areopagita byl nesmírně zarmoucen ztrátou sva
tého Jana.
»Slunce Evangelia *) nad světem zhaslo“ — mluvil
se slzami V očích; — »a jako po západu slunce země

chladne a tuhne, tak po odchodu posledního apoštola
Páně svět stává se škaredějším.<<'
*) Tak nazývá sv. Dionysios ve svých knihách sv.Jana.
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»Však díky Bohu, žijí ještě žáci sv. apoštolůa —
pravil Basilides hledě na biskupa.
»Basilide, byl jsi již na ostrově Patmos ?<<—' otá

zala se najednou Irena.
»Byl, clarissima! A jestliže se nemýlím, poznávám
teď, že přálo mně tehdá štěstí stebou se tam viděti?
Jen tak na okamžik !<<

Slova ta objasnila Virginii poslední její záhadu. —
Irena byla všecka pomatena . . .
Basilides to zpozoroval, a záblesk radosti a triumfu
ozářil mu celý obličej. Ústa jeho sevřela se k nejslad
šímu úsměvu, a on pravil:

»Bylo to na skále, ——
pu

toval jsem tam nikoli bezúčelně, vždyt mne tam čekal
krásný, božský zjev!<<

Sotva promluvil poslední slovo, blesk pohledu Ire
nina setřel mu všechen úsměv s tváře.
Mezi tím kněz Eleuteros s Asiatem Karpokratem
mluvili o pronásledování sv. církve: všecko záviselo tak
jako dnes na osobnosti všemohoucích úředníkův.
»Ano, bratře,<<-—pravil Rusticus, — »tady v Athe

nách je pokoj. nebot mírný místodržitel Dulces netouží
po lidské krvi.<<
»Ale Dulces je slabý<< — dodal jeden z liturgů;

—

»a takový slaboch dá se přiměti kolikráte k horšímu
zločinu, nežli panovník sebe horší ; postačí rozdmychati
sebe menší

j—iskérku.<<

Asijští hosté vyměnili mezi sebou zvláštní pohledy.
— Basilides hned pak na to zvolal:
»Jak šťastni jste tu, že otupen tady meč pronásle
dovatelův! -— Jinak záře athenské svíce ukrýti by se
musila pod kbelec<<— a sklonil hlavu před Dionysiem.

»Světlo sedmiramenné svíce zhaslo v církvi smrtí
blahoslaveného Jana<< — odvětil vážně Dionysios; —
»nejsi snad vyslán k nám, bratře, abys vyprávěl nám
0 Jeho smrti? Bratři poručili Melitonovi, biskupu Sard
skému, který je prorokem velikým mezi námi, aby
vypsal poslední okamžiky Janovy — a Meliton slíbil
nás navštíviti. Nejsi snad ty od něho poslán ? Jestliže
ano„počni ve Jménu Páně.“
Basilides váhal na nějaký okamžik; potom od

pověděl:
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»Chraň Bůh, abych snad neohobným jazykem svým
měl poskvrniti divy Boží, které hlásají ústa Melitonova.. .
Jsem jenom vyslán, abych připravil vás na něho . . .<<
»Každý den posíláme do přístavux — podotkla

Irena; — »a ještě i v této chvíli čeká několik našich
lidí v'přístavě piraejském.<< — Potom dodala tišeji:
Život lidský na zemi jest vždy a všude jenom
pouhé čekání!<<

Svatý biskup zaslechl ji a usmál se:
»Ano, čekáním má štěstí; — ale není to již jeho
začátkem? Netrpělivost naše pochází z krátkého trvání
našeho pozemského života. ——
Ale Věčný, který Štěstím

jest Sám Sobě, který celý svět objímá jediným a týmž
objetím ]ásky,*) zná, jakou cenu má život Jeho stvoření,
jež může býti stálým výlevem lásky k Němu.<<
Irena vzdychla si hluboce:
'
»Ano, Tvé žití. Otče, přineslo Ti krásné okamžiky. ..
nejkrásnější.. . a Ty rozdělil jsi se o ně s celým světem
a děliti se o ně nepřestaneš do pozdních věků svými
spisy.<<

»Otče, vypravuj

nám o tom! . . .<<zašeptala

Vir

ginie prosebně.
Tvář Areopagity změnila se a přioděla se na tu
vzpomínku nevýslovným blahem; — a všichni přítomní
lpěli očima svýma na jeho ústech, opakujíce slovem:
»Prosíme

!<<

»Ty okamžiky děkuji ještě Janovi, největšímu
z Theologůa — počal Areopagita:

»—»když jsem putoval

do Asie, žádostiv shlédnouti příbytek živý, který Boha
hostil a nosil, stal se mi Jan VJV
dveřmi, kterými uveden
jsem byl u přítomnost Matky Jez1se Krista, Pána našeho.<<
»O, mluv, Otče, jaká Ona byla ?<<

»V přítomnosti Nejsvětější Panny zahalila nme
zevně taková nevýslovně krásná, nebeská záře, která
pronikla mě skrz na skrz, že duch můj nebyl s to, aby
snesl všechnu tu slávu! — A dosvědčují se vám Bohem.
který v té Panně bydlil, že kdybych nebyl býval po
*) Sv. Dionysios.
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učen Pavlem, že Jeden jenom jest Bůh, byl bych Ji po
kládal za praveho Boha !* <<

Přestal najednou, varován jsa pohledem Ireniným,
která mu nepozorovaně ukázala Basilida. Výraz jeho
obličeje nějak divně se měnil . . . Vida, že je polapen,

přišel do velikých rozpakův, ale trvalo to jen nepatrný
okamžik . . . hned rozpaky své zakryl a zvolal s tou
nejhlubší oddaností:
»Otče, j'á bratrem Vaším jsem“ pokorným. který
přišel sem, aby ohřál a osvítil se v paprsku Božské
>>Gnosy<<**)
Vaší! Rač jen pokračovati,
ve Své óbcování.<<

uč mě a přijmi

Na to biskup:
»Basilide!

Vždyť věda naše nevědomostí:***) jest

vůči nadpozemské jasnosti, pro kterou vlastně nemáme
ani pojmenování, nebot spíše věděti můžeme, čím Bůh
není, než čím jeste
»Tak mluviti přísluší ovšem jen Dionysiovi, který
sám jest »světlem počatým u temnosteoh<<—_propověděl

sladce Basilides, úsměvem zdobě tento vztah k velko-_
pátečnímu zatmění slunce, které bylo východem lásky
pro Areopagitu: — »leč sám pravíš ve své nesmrtelné
knize »O jménech Božích,<<že »Dobro nevylučuje nikoho,
aby účasti na něm mím mohl ?<<— A což jiného jest věda,

nežli nezbytný chléb všelikého vyššího ducha, který
nepřiměřeně sloučen jsa s hmotou — nouzi trpí v těle ?<<

»Basilide! Bez harmonie není krásna. '— Sama
tedy hmota, jejíž bytí z Krásna podstatného béře svůj
počátek, v hrubých rysech nosí stopy duševní krásy —
a jako v celé přírodě v zákonech fysických odráží
se zákon duševní, tak iv člověku v těle harmonicky
odrážeti se má jeho duše. Nelad přivoděný mezi ty dva
živly nepřírozeným v nás jest, ale vinou prvního vy-'
volán jsa, nepotrvá věčně.<<
»Následkem toho musíš doznati, mistře, že dle zá

konů harmonie'nemají

býti zvláštní výsady ani ve

škole Nejvyššího. K čemu tedy ten rozdíl v církvi mezi
*) Sv. Dionysios Areop. — Epistola ad Paulum.
**) Gnosis — věda.
***)Agnosis.
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knězem &laikem? Mezi těmi, kdož v tajemství zasvěcují,
a těmi, kdož vtajemství zasvěcováni jsou'.2 Každý přece
stejně jest uzpůsoben na >>vědoucího<<,
má-li jenom duši
z andělského

živlu vytvořenou . . .!<<

Těkavý zrak Basilidův obracel se vždycky po ně
kolika slovech na Irenu, ale opět sklopil se před přísným
jejím pohledem. Ted spěchal, aby se měřil s pohledem
hierarchovým. Leč oko hierarchovo klidně spočinulo na
Basilidovi, pronikajíc ho skrz na skrz . . .
»Synu! Nadpřirozené Světlo ozařuje v skutečnosti
všecko tvorstvo, vysílajíc na každého paprsky své
v tom množství, které by odpovídalo jeho schopnostem.
Ale V rozdělení světla Božího musí býti stupně:
Trojjediný Bůh osvěcuje nejprve nebeskou kíemrckíí
blahoslavených duchů. —-Odlesk tohoto světla padá na
hierarchii církevní — kněze, kteří usilují státi se spolu
pracovníky Božímí, aby mohli býti posvěcení i posvěcu
jící, dokonalí i zdokonalující. Jinak kdyby nebylo po
kory v dotýkání se božských tajemství, zpravdila by
se na takové smělosti slova Písma: kdo po Majestátu
dychtí, bývá slávou jeho zdrcen.<<*)
. Celé shromáždění mlčelo, nikdo se v. první chvíli

neodvážil odpovědi. V tom Basilides kslzám pohnut,
klesl k nohám Dionysiovým:
»Pane, bud' mi otcem! Přijmi mne, prosím tebeještě
jednou, do obcování své církve a učiň mě účastným
lámání chleba s tebou!<<

Již několik rukou vztahovalo se k němu, ale každý
čekal, až co řekne biskup. Pohled tohoto byl pln lásky
a dobroty a spolu i prozíravosti a bystrosti.
»Bratře, hierarcha má býti napodobitelem Božím,
a dalek jsa toho,“ aby činil výčitky za hříchy a bludy
minulosti, má osvěcovati všecky, “kteří k němu přijdou.
Ale dnes žijeme na rozhraní dvou dob: uhasnutím po
sledního apoštolského paprsku dočekali jsme se zlých
časů, —těch, o kterých i Jan i Pavel iPetr prorokovali,
že po vymření očitých svědků Kristových povstanou
různí lháři a falešníci, kteří nastoupí v šlépěje apoštolské,
aby nauku pravdy v lidu pokazili. My, hierarchové,
*) De Divinis Nominibus.
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V těchto zlých dnech máme býti strážci dobra Pána
našeho. Promiň tedy, že tě nemůžeme přijati v naše
obcování, dokud tebe ve všem nezkusíme<<
Tu povstal Dionysiosl a všichni přítomní následo
vali jeho příkladu. — Shromáždění bylo rozpuštěno.
Kdyby byl svatý biskup všimnul si pohledu vděč
nosti, kterým uvítala Irena jeho odpověd Basilidovi da
nou, byl by se usmál.—Plna nepokoje sledovala každý
pohyb onoho Asiata. který postřehnuv to, s vzrůstajícím
uspokojením šeptal sám sobě: Učinil jsem na ni zvláštní
dojem! Až _když přestoupil prah jejího domu spolu
s ostatními shromážděnými, oddychla si Irena z hluboka
a pošeptala Virginii:
»Ten člověk zanechá po sobě stopu v mém životě.
To jest onen had z mého snu — jest to „Gn.ostilc.“<<

Několik dní po té vracely se v ranních hodinách.
kterých obyčejně v Řecku užito bylo k projíždkám, obě
přítelkyně na dvoukolém voze z výletu z hor.
Již nedržela Irena sama otěží. jako tenkráte, když
ji Virginie poprvé v Římě spatřila. Na přídi vozu seděl
vozka & maje s boku vozu po athenském obyčeji nohy
svěšené, řídil krásný pár thráckých koní. Hospodářství
Irenino vyznamenávalo se chovem krásných koní. Sotva
že vyrostla z dětských let, již posílala své vozy na zá
vody, a vyhrála tehdy jako ondy slavná Kyniska, sestra
Agesilova, první cenu. Dnes plemeno macedončíků bylo
již jen zbytkem oněch bývalých dob, jsouc jen v čas
potřeby užíváno.
V každodenních svých ranních vyjíždkách s Vir
ginii byla zvyklá jezditi koňmo -— jakž velice zhusta
činily řecké panny — při čemž jí Virginie na měkce
osedlaném mulu tovaryšila; ale dnes zaměnila bílý plášt
za athenskou tuniku bez rukávů, t. zv. chiton,_a vsedla
si s Virginii do vozu a jenom Vavřinec klusal vedle
nich na statném, ale nevelikém koníku v průvodu paedo
triba, učitele to gymnastických cviků.
Slunce nedáno bylo vyšlo; všechen svět růžovatěl
pod jeho pohledem. Před nimi otvírala se klassicky
malebná krajina hellenská. Nevypíná se obrovskými,
majestátními tvary jako nebetyčné Alpy — není ani
tak tajemná, jako hlubiny'lesních pustin půlnoci, ani
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tak rozlehlá, jako nepřehledné slovanské roviny
ale
ukončena harmonicky, jakoby vyměřena malířskou pro
porcí, rozkládá se tu ve stínu mírných návrší a hájů,
protkána stříbrnou sítí šumivých vod, s průhlednou
atmosférou. prosycenou vůní květů, svěžího toho kadidla,
kterým naplněna svatyně Boží přírody —vystupuje stále
svěžejšími barvami, čím níže vůz sestupuje s hor, až
zrakům jejich odhalí se mramorové Atheny v plné své
umělečké kráse.
Duše Irenina i Virginiina přeplněny byly spoustou
citů, a jak to obyčejně bývá, když příliš mnoho jest k vy
pravování

——
obě mlčely.

.

Teprve po delší chvíli obrátila se Irena ke své
přítelkyni s očima zářícíma na slunci divným výrazem,
tak že se jí tato otázala:
»Kde bloudí tvoje myšlenky, Ire'no?<<
»Za těmi koňmi, Virginie. Hleď, kterak stále rychleji
klus'ají — není třeba jich pobízeti — sami letí o závod
—a proč? Spěchají domů!! I s duší naší je to podobně:
rozbíhá se stále víc a více a potom . . . . ještě rychleji
spěchá z tohoto světa . . . . Letí, letí do věčnosti . . . .
neboť i ona cítí návrat k svému domovu .
.!<<

Obrátila zraky své k nebi, které rdělo se ještě
posledními paprsky východu.
»Brána bude purpurová

a jako tat0<< -—dodala

ukazujíc na oblohu — »jasnou červení potřísněná
ale za ní bude Slunce . . . .'<<

Virginii to až zamrazilo. Na jednu jen mladou
osobu se pamatovala, která podobně žádostiva byla
muk —i zdálo se jí v tom okamžiku, jakoby duch Mau
riciův za té záře osud svůj svrhl na vroucí duši Ireninu.
»Nevolej na sebe smrti<<— pravila pokorně.
»Jedné jest málo, drahá Virginie, jedné jest málo! ——
Kdyby se jen mohly rozmnožiti . . . . Jediněho jenom
šťastného člověka znám na zemi — toho, který o sobě
mohl říci, že býval »v smrti častokrátek *)

Jely dále. V záhybu cesty zabělela se villa Irenina
uprostřed cypřišového háje.
*) Šv. Pavel ku Korintským.
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»Vidím hosty!<< — zvolal Vavřinec, shýbaje se na

svém konie
»Jen aby nás nepotkalo podobné sklamání jako
včera, když místo Melitona přišel Basilides. — Ten člo
věk jest mně tak odporný! Na čele jakoby měl vy
páleno jakési zlé tajemství.<<
»Tiše -— tot právě

on !<<

Skutečně mezi sloupy propilea vystoupil Basilides,
tentokráte úplně samoten, oblečen na jeho zdánlivou chu
dobu příliš nádherně.
Zrak jeho pln nevýslovné radosti při přivítání
s Irenou zasmušil se, když spatřil s ní i její přítelkyni.
»Směl bych šlechetnou paní tohoto domu prositi,
abych s ní mohl beze svědků několik okamžiků pro
mluviti? Věc, za kterou sem přicházím, jest příliš důle
žitá — jinak neosmělil bych se .ani o něco podobného
pFOSÍtÍ.<<

Právě šli mimo sochu Alexandra Velikého, v peri
stylu postavenou; Irena ukazujíc na ni milým pohybem,
pravila:
»Užiji v odpověď slov tohoto bohatýra, kterých
užil o svém příteli Efestionovi: »Virginie, tot druhé já.<<
Když s ní jsem, jako bych sama byla.<<
_
Při těch slovech stiskla ochrannou ruku své milé
přítelkyně.
Nemilé bylo to Basilidovi, ale zdržel se; po chvíli,

jakoby ubezpečen byl výrazem Virginiiným, který dalek
zdál se býti všelikého podezřívání

——
se i usmál.

Irena vstoupila do neveliké komnaty, růžovou mo
saikou vykládané. Basilides chtivým zrakem hltal_tento
obraz, v jehož rámu vyhlížela Irena jako stkvostná bílá
perla v drahý kov zasazená.
Vyňav ze zanádří pergamenový svitek-»položil jej
před ní na stůl:
»Paní,_ba raději, sestro ve víře! Sestro slavená
& velebená až za mořem, dnes však stokrát velebnější,
když z blízka tě poznávám! Hle, přináším ti dar, který
jest cennější nad zlato z Ofiru: tajemné to dílo, které
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odkázáno mi bylo blahoslaveným apoštolem Matějem *),
obsahující celou tradici o Pánu: — napsal jej Matěj
a Glaukias — tlumočník sv. Petra; — věz, že bude to
pravý klenot v tvé bohaté sbírcela
Prvním, mimovolným pohybem Irena vztáhla ruku
po rukopise — druhým pak rychle couvla zpět, jako
před hadem.
»Basilide! Chceš-li, abych pohlédla na rukopis ten,
dovol, necht napřed zraky Dionysiovy na něm spočinou.<<
»Není snad pohled Irenin dosti bystrým, aby roz
poznal pravdu? . . . . Její oko chtěl jsem míti nejprv
nějším soudcem! . . . . Nemysli však“ — dodal po chvíli
změněným tónem, ———
»že se bojím posudku hierarchova.

V tvoje toliko ruce chci “složitisvůj poklad — tebe, první
Nebeštanku, "chci míti V Řecku první hlasatelkou mé
nauky, kterou má Dionysios zkusiti. —Ty mluv za mne
před ním ve prospěch mé nauky -- a uslyší-li ji
z tvých úst — nabude zvučnějšího tónu pravdy.<<
Irena odvrátila od něho svůj obličej s nevýslov
ným odporem.
»Nemluv tak ke mně; podobnému tónu nejsem již
zvyklá od svých pohanských dob —a i tenkráte jsem

jímpohrdala. Máš-li nějakou žádost ke mně, přednes
mně ji, a jeli to v mé moci, vyhovím ti; — neprota
hujme marně naší rozmluVy. <<

Již vstávala chtějíc odejíti, ale Basilides prosebně
zastoupil jí cestu:
»Necht milosrdenství křesťanské odpustí dalekému
bratru! Neznám vašich obyčejů -—a žádost mám toliko
jednu: objasniti vám myšlenku. pro niž cítím se býti
povolán, abych ji v této církvi uskutečnil. Dokládám se
svědectvím tvé šlechetné přítelkyně: Neprosil jsem Sám
Dyonisiu, aby mě přijal mezi své? . . . . Jako vyslanec
Polykarpův, který vyznamenán byl před smrtí Matě
jovou jeho důvěrou a obdařen nejdražším po něm
dědictvím — vida se nyní předmětem různých podezří
vání — jediného toliko si přeji: nestranného vyslech
nutí -— a toho má mně býti dopřáno. <<
) Na tomto falešném, liistmiclióm (lolmmvntě opíiali Gnosti
kové svou nauku.

»Jen mluv, bratře<<_Iahodně připojila Virginie.—
>>Vždytsama církev praví: »In necessariis unitas — in

dubiis libertas — in omnibus charitas (: ve věcech
nutných jednota, v pochybných svoboda, ve všech
láska).<<

Obličej Basilidův se vyjasnil;

— směle, ale s ucti—

vostí hleděl na Virginii, vrhaje úkosem ohnivé pohledy
na Irenu, když začal takto mluviti:
»Dobře poučil nás včera Dionysios o Bohu Ne
známém, Bohu Bezejmenném: to Bytí, které vlastně
není,*) proti kterému ve své prázdnotě v odporu stojí
věčná Hmota, ten Bůh emanací (výronů) zrodil ze sebe
svět tvůrčích duchů — Aeonův, — kteří čím dále od
Něho padli, tím slabší jsou, až konečně. prošedše všemi
nebi »z pleromya čili plnosti v prázdnotu hmoty čili

v Hyle (obal) spadli!.... Tak vytvořen jest náš svět—
dílo nepřátelského demiurga — ve kterém duše bož
ského původu, v tělech potvorně vězněné, představují
ten svazek protivných živlů, odporující přírodě, z kte
rého vytváří se zlo./la
»Zadrž!<<— zvolala Irena. —- »Kterak můžeš Bohu

upírati věčné prvenství! Bylo snad před počátkem věků
něco Nestvořeného, co by mohlo odpověděti rovným
Jemu

hlasem

na božské:

»Já jsem ?<<. . . . A _co říci

mám o prvenství té hmoty, kterou ty nazýváš prázdnou,
nepřátelskou, nenáviděnou? Obhájil ji včera dostatečně
Dionysios, když jsi ji byl napadl, dokázav, že iona
jest služebníci krásna. A hle, ty dnes ji zbožňuješ, a
zdobíš ji přímětkem věčnosti, který jedině Bohu ná
leží . . . . Samo Bytí může jedině býti nekonečným a
bezpočátkovým. A Bytí — jediná ta dokonalost — není
žádnou prázdnotou

——žádná Hyle — tot věčný Bůh,

Jediný v Nejsvětější Trojici, který nepotřeboval v ema
nacích se rozploditi, — ale nalézaje Sám v Sobě věčnou
plnost, stvořil mimo Sebe — a nevycházeje ze Sebe —
stvořil i duše i materii a spojil je v jednu ladnou har
monii! Tvůj Bůh však, Basilide, trefně jest tebou
samým nazván Bytím nejsoucím. V pojmenování tom
*) Hippolytus et Ireneus superBasilidem.
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podobný jest spor, jako v logice všech tvých kon
klusíl<<

Basilides zastavil se na okamžik, jakoby byl na
vahách . . . . Pohyblivou jeho fysiognomií přeletěl boj
protivných výrazů sedmibarevnou duhou. V tom na
jednou rozhodnuv se, vzchopil se ze svého místa a šel
k Ireně:
»Krásná sestro,<< -- zvolal— »nech promluviti mne
ještě poslední slova: tři jsou druhy duší lidských podle
toho, kolik světlých stránek na sobě mají: Čistě du
ševní — pneumatické, -- pomíchané čili psychické a
materialní — hylic/cé. '— Nuž, hled', Iren'o, která jsi jasu
i světla plná! Já prohlédl tebe na první svůj pohled!
Ty's mi duševní

sestrou — ty's mým vlastním ——
po

krevním Aeonem! Zaklínám tě, neodháněj mne od
sebe, ale popřej sluchu pravdě, ——
která organem slova
tvého rozleje se po řecké církvi, jako růžové paprsky
sluneční

záře.<<

To všecko mluvil na půl cestě k Ireně, která po
hledem svým držela jej v této vzdálenosti.
Zvolna, s královským majestatem povstala panna
a položila krásnou svoji ruku na rukopis Basilidův.

Virginie, kteránedýchajíc stopovala působivost
dojmů Ireniných, zbledla, ponrujíc tento pohyb.
Irena otázala se s jakýmsi divným klidem:
»Mohu považovati za majetek svůj dar, který jsi
mi učinil?<<

»Beze všeho, krásná paní!<< — vzkřikl potěšený
pochlebník, ukláněje se před ní.
»Dovol tedy, abych s ním naložila dle svého.<<_
Vzala svitek a vedla hosty do atria. Tam stály v jisté
vzdálenosti dvě jáhenky, Agapa a Chionie, před
krásným, uměleckými řezbami pokrytým krbem —
slavnou to haestiž řeckou, kde plápolalo dříví, na oheň

stále přikládané.... Irena zastavila se na okamžik....
pak mocným pohybem ruky r07trhla po celé délce silný
pergamen, a když zničila takto před očima Basilido
výma dílo rouhání plné — vhodila je do ohně a pravila:
»Tak necht zaplane všeliká lež a všeliký blud,
proti církvi svaté namířený!»
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Kdo viděl kdy skorpiona (štíra), kterak vrhá se
s jedovatým žahadllem na svoji obět ——a kdo mohl
v té jeho rychlosti zachytiti výraz jeho oka ——
byl by

něco podobného shledal nyní v zelených zřítelnicích
bludařových. Chvíli stál nerozhodnut. má—liskočiti do
ohně za svým dohořívajícím pokladem, nebo má-li
se vrhnouti na Irenu . . . . až konečně zvítězila v něm
třetí jeho vášnivost:
»Tak tedy tupí mne Irena ve svém domě ?„ — ozval
se změněným hlasem, který jakoby z podzemí při
cházel.

_

_»Nikoliv. Já tě jenom varuji,<< — odpověděla Irena
velice klidně.

Nesrozumitelným, jakoby hadím sykotem, kterého
přítomní nezaslechli, zasyčel bazilišek skrze zuby:
»O, jen počkej! Té smělosti ti neodpustím! Ty co
nejdříve zaplaneš! . . .. To ti přísahám při všech
mocích magie a pekla!!<<

A zahaliv se v syrský svůj plášt — odešel. —
Kato, který po celou tu dobu stál nedaleko, nedůvěřuje
nikterak tomuto podivnému hostu, hotov jsa v každý
nebezpečný okamžik paní svou chrániti, doprovodil-teď
Basilida za peristyl a dlouho díval se za ním, kterak
běžel stále ku předu, jakoby bloudil; vrátil se pak
k Ireně a pravil k ní:
»Mějme se na pozoru!<<

Místo odpovědi se Irena jenom usmála.
Virginie, které po celou dobu rozmluvy Ireniny
s Basilidem víc a více očí se rozevíraly a i mráz hrůzou
po těle jí přeběhl, uchopivši teď Ireninu ruku chtěla
k ní promluviti, když v tom Agapa, vystoupivši s Chionií
od krbu, otázala se Ireny:
__
»Sestro, nebyla tím bludařem porušena láska
Kristova?<<

Oči Ireniny zazářily zvláštním zápalem:
»Nejmilejší! Láska zlého nenávidí a bez nenávisti
nemůže býti lásky! Ona sklání se kposlednímu nuzáku
v nejtěžším jeho pádu, a v objetí své ho pojme, aby
vyprostila jej .z bláta — ale masku licoměrnosti a po
krytectví strhne vždycky s bludu a lži, když tato ve
drati se chce do církve sv. a vlka v rouše beránčím
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nasaditi chce do ovčince! Co soudíte o tom Basili
dovi? . . . . On jeví nenávist ke hmotě, kterou zároveň
božskou avěčnou činí! Známťjá dobře duševní stránku
Gnostiků! Lidé ti, Virginie, žijí v nejhrubším materia
lismu, usilujíce zároveň znovu vzkřísiti šílené zásady
Epikurejců! Dnes, v téže době, kdy včera kouska chleba
nechtěli od nás přijati, hodují uprostřed tajných, těch
nejhnusnějších orgií! Počátkem těch lidí je pýcha —
a koncem zkáza! Můžeme jim tedy podati ruky ve
chvíli, kdy vztahují ji k nám jen proto, aby nás mohli
strhnouti do propasti?<<
»Opravdu, Ireno, nic společného s nimi míti ne
můžeme“ ——
odpověděla

Chionie; — »ale táži se sama

sebe, připomínajíc si včerejší dobrotivost a laskavost
Dyonisiovu i Velkého Jana, 'žáka Lásky, zdali způsob,
jakým jsme dnes jednaly, byl podle ducha jich obou?<<
»Co mluví apoštol Jan o těch, kteří vyptávají se
nás jen proto, aby jedem svým otráviti mohli církev
svatou? — Z nás vyšli, ale nebyli z nás *).
A proti takovým jest nejlepším záchranným pro
středkem, zjevně proti nim vystoupiti! —-A kdyby ně
který z nich udeřil se v prsa . . . . poznal by, jakou
milující Matkou jest církev sv. Hody lásky slavila by
nad ním se všemi andělyla

»Corruptio optimz'pessímaa (: Zkáza nejlepšího
je nejhorší) — byl by řekl můj Agrikolax — vzdychla
Virginie — a Chionie a Agapa mlčky přisvědčujíce svě
sily hlavy.
* Irena upírajíc zraky své na blankytně moře, blou
dila jimi daleko až na asiatské břehy . . . .
*) I. Jan, II, 19.
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Hlava VI.
Zlato v ohni.
Několik honů před Athenami, na téže cestě, jejíž
pravá odbočka uchylovala se k ville Irenině, vypínala
se krásná a ohromná budova, která byla Řekům tak
milá a sloužila mnohonásobnému účelu — gymnasium.
Bylo to gymnasium zvané Lykeion od hrdiny Lyka',
jehož pomník stál vedle oltáře Apollinova & obyčejné
svatyně Mus, která nalézala se téměř vedle každého
veřejného gymnasia. Budova tato sloužila dle svého
názvu netoliko k přečetným cvičením gymnastickým,
na kterých (spolu s hudbou) Řekové budovali veškero
své vychování, — ale bylo to spolu i místo zápasnické,
i místo procházek, i místo, kde odbývaly se výklady
filosofické a přednášky básnické atd. — Byla tam zvláštní
palaestra pro mládež — zvláštní místo pro běhání —
kryté galerie, povýšené řadami stupňů — zahrada plná
hájů, kde četné stezky (peripatoi) shromažďovaly různé
sofisty, kteří ochotně na svých procházkách myšlenky své
sdíleli s četnými posluchači — konečně teplé i studené
lázně —-& sály pod šírým nebem, beze střechy — kde
řečníci, básníci & učenci před vybranou společností za
sedah.
V jednom takovém sále, kolem něhož postavena
byla kamenná sedadla přeplněná nyní zvědavci, táhle
ozýval se nadutý' hlas s umělou deklamací.
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»O, Athéňané! Nejosvícenější ze všech národů!
Veliký bůh, Bythos, způsobil semeno světa, ze kterého
jako pták z vejce vzrostl vesmír a troje vněm uložené
dětství: Jen první vzneslo se do Pleromy, čili nejvyš
šího nebe — druhé Duchem sv. okřídlené, dotknouti se
může jenom jeho hranic — třetí zůstalo v semeni, oče

kávajíc vysvobození..

.365 jest různých světů duchů,

podle hodnoty vašich řeckých liter . . . poslouchejte a
porozumíte !&

I poslouchali Athéňané — ale nerozuměli. A právě
proto mnozí z nich, zejména ti mladší, stržení byli
tím šumným zvukem slov, čím tato byla nejasnější,
otvírali ústa a s pseudofilosofickým ustrnutím hleděli
hloubi jejich v sebe pohltiti.
Někteří opět, zejména ti dospělejší, kroutili nad
tím hlavami anebo ironicky se usmívali, rukama ústa
si zakrývajíce. Až protáhl se mezi nimi zamyšlený stín
Plutarchův, se svitkem pergamenu v ruce, jako živá
výčitka svědomí prázdné té žvatlaniny, a strhl s sebou
značnou část posluchačů do peristylu, kde pod dozorem
zkušených gymnastiků efebové, čili mladí žáci rozmani
téh věku se cvičili, jednak ze žertu, jednak z hlučných
h dek utkávajíce se v krvavých potyčkách, cvičíce se
mimo to v pankratium (zápas celým tělem), v běhání
o závod a v jiných athletických hrách.
Když pak mezi nimi ukázal se veliký dějepisec,
rozestoupili se všichni s hlubokou uctivostí před ním,
ctíce v něm netoliko jeho důstojnost jako archonta
(vladař v Athenách) a kněze Apollinova, ale i důstoj
nostjeho genia; Plutarch, který právě byl skončil před
nášku o jednom ze svých »Životů velikých mužůa,
kráčel velebícím jej tlumem mlčky a skromně, stou šle
chetnou prostotou, jaká jest údělem pravé vznešenosti
a pravého vychování. Milým a příjemným byl jeho ze
vnějšek: cosi ze klidu řeckých, klassických arciděl odráželo
se na něm moralní rovnováhou. Z tlumu žáků nejblíže se
k němu tlačili vlastní jeho bratři Timon & Lamprias.
On pak chtěje ujíti přečetným těm projevům úcty, po
sadil se na postranní mramorovou lavičku, odkud
snadno mohl přehlédnouti celou délku peristylu i arenu,
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kde efebové svá cvičení odbývali, — kterým jal se při
hlížeti se zájmem moralisty a patrioty.
Právě několik mládenečků jelením letem pustilo se
po cestě ohromného stadia: Lehké, hbité nožky, které
každodenně v běhu se cvičily, nezdály se ani země se
dotýkati — ani prachu za sebou nepozdvihly: až jeden,
nejmladší — skorem ještě dítě, štíhlý a útlé postavy,
stanul umety, jako střela do terče vetknutá! A'několik
set hlasů zahřímalo, provolávajíce slávu vítězi.
Byl to Euforion, ono zlatovlasé pachole, které pro
vázelo Virginii do villy Ireniny. —-Triumf vyjasnil mu
čelo, modré oči leskly se mu radostí a když s nevy
rovnatelným půvabem unaven opřel se o velikou ka
mennou urnu ——
byl by celou svoji postavou nadchl
sochaře typem mnohem ještě čarovnějším, než byl
Antinoův.
Zároveň mezi veosy, elegantními to mladíky. hra
jícími opodál v kostky anebo v >>pelteia<<
(druh šachů,
kaménky označených) a v jiné společenské hry, živá
rozpředla “serozmluva:
»Přísahám, že kráska našeho města — Irena —
Pallas Athenu převyšujel<< — zvolal jeden z nich.
»Anol Ale jest nepřístupnější v zakletém svém
zámku, nežli bohové ()lympští<<.
»Spíše na příkrý Parnass vylezeš, nežli bys jediný
pohled od ní obdržela — dodal druhý. _ »Či neodmítla
i ruku syna prokonsula Dulceda?<<
»Poslouchej,

Kalli0<< —_—
podotkl

jiný

s ironickým

úsměvem: — »pamatuješ se na tu hodinu, když po ko
lenou k ní jsi se plazil, s jakým pohledem tenkráte tě
přijala?<<

_

'

Kallias zaplanul hněvem a chtěl odpovědíti, —
když

v tom cizí hlas — jakoby

z jiného

světa ——
za

syčel mezi ně divným tónem:
»Pomstěte

se . . . .!<<

Slova ta otřásla pacholetem o kamennou urnu
podepřeným . . . . Úkosem mezi zlatými prsténci vlasů
pohlédlo na toho, kdo slova ta pronesl:
Byl to Basilides.
I on byl zruměněn, ale nikoliv jasným, jako zora
růžovým ruměncem dětského vítězství, nýbrž temným
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šarlatem

studu; _—přicházel právě z exedry — samo—

jediný — bez průvodu nově nabytých ctitelů — úštipky
některých prozíravějších provázen.
Teď hárá v něm vášeň nejtemnějšího ohně — ura
žená pýcha! Svaly na celém těle se třesou a volají
o pomstu s tou slepou vzteklostí, ve které člověk cítě,
že sám jest vinen, hledá rychle obět, na které by si
mohl vylíti svůj malomocný vztek.
»Pomstěte se! — Neznáte snad Nemesis*)?e —
opakoval a rozhlížel se kolem dokola, jaký dojem slovo
jeho způsobí.
Jako jiskra, která vhozena jest v hromady suchého
chrastí, zprvu uhasíná, až by ,doutnající živel nalezl
potřebné sobě potravy — a za chvíli po té razí si cestu
v průvodu jiných svo'ích sester, sežíhajíc jednu větévku
po druhé, stávajíc se tak zárodkem velikého požáru _
tak slovo pomsty Basilidovy zpočátku mlčky bylo při
jato —- ale jen na krátko . . . . sotva na okamžik._
Hned vyvolalo šum mezi posluchači — šum zlo

věstný: napolo žertovný — napolo hrozný — až z úst
Kallia, syna místodržitelova, první padla určitá otázka,
ukrytá v srdci každého:
»A jak se máme pomstiti?<<

»Tak, jak se sluší na pyšnou krasavici — únosem .. . .
Právě se blíží slavné >>Dz'0nysic<<
**) . . . . Příhodnějšího

okamžiku ani míti nemůžete. Irena vám zavřela hlavní
dvéře sveho domu . . .. ale dvéře gynaekonitis jsou
nestřeženy.<<

»Pravda, pravda!

Kdo nám může hraditi vstup

0 bakchanaliich?<< — ozvalo se najednou několik hlasů.
>>Zákoni<<— ozval se jistý hlas.

»Irena jest z ochrany zákona vyňata — Irena jest
křestankoul<< — To propověděv, rychle se Basilides
vzdálil, neboť dosáhl toho, po čem toužil. ——
Pochodeň
byla vhozena . . .

Ale hladová, vlčí vášnivost tím více trhá duševní
vnitřnosti, čím častěji hází se jí kus po kuse k zadá
vení. Horečkový růměnec stále temnějším purpurem
*) Nemesis : bohyně pomsty.
“) Dionysic : Backchovy hody.
20

458

vystupoval na čelo a líce Basilidovy, když jako bez
sebe prodíral se těsnými, lidnatými ulicemi athenskými,
kuje plán pomsty.
Cestou míjel slavné'zahrady heroa Akadema, zvěč
něné' výklady Platonovými .
. Ani se na ně nepo
díval! Řady domů athenských občanů, na pohled ne
patrné, .ale ozdobené různorodými nápisy nad dveřmi:
»Na šťastné znamení<<,vítaly mimojdoucího hlavou Her
movou, na sloupku před domem postavenou, ale Basil
lida nezdržely ani na okamžik . . . . Až když na rohu
náměstí zabělalo se průčelí mramorového paláce, před
kterým římští orlové byli zaraženi. a .procházela se
bdělá stráž, nasypal Basilides zlata žoldnéřům, a jako
ryba proklouzl otevřenými dveřmi paláce — a zmizel
v útrobách nádvoří.
Kdyby slepá jeho vášnivost méně ho byla hnala
ku předu, byl by čas od času pozoroval jakoby stín
za sebou: byla to štíhlá postava mládenečkova, který
z_ulice do ulice, v určité vzdálenosti za ním se drže,
stále byl mu v patách; — spozorovav cíl jeho cesty,
obrátil se jako střela do příční ulice, na jejímž rohu
žena prostředního věku měla krámek, a pozdraviv ji
políbením ruky, chopil se košíku rybkami naplněného:
»Kam jdeš, Euforione?<< — otázala se ho matka.
»Prodávat ryby do paláce prokonsulova; mám tam
přítele

. . . .<<

A již se vytratil z krámku.—Za několik Okamžiků
po Basilidovi vběhl i on do paláce postranní brankOu,
dobře mu známou.

Minula dlouhá doba . . . . tma již uhostila se v uli
cích athenských.
První noční stráže se vyměňovaly hlasitě vyvolá
vajíce dané heslo, když z paláce prokonsula Dulceda
vyběhl Basilides, hrozně unaven, jakoby po boji ně
jakém anebo těžké práci, — ale s výrazem vítězství
v očích.

Za chvíli po něm protáhl se i Euforion postranní
brankou, touž, kterou do paláce byl vešel; — nedržel
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se však jižfsjako stín Basilida, nýbrž odhodiv všelikou
opatrnost stranou, pádil jelenonohý hošík nejkratší ce—
stou přímo k ville Irenině.
Basilides si ho ani nevšiml, nebot mu ani nena
padlo, že by ho byl někdo stopoval! V horečně přímo
radosti vpadl do jedné z hospod po druhé straně ulice
s nepříliš krásnou zrovna pověstí, ve které spolu se
svými druhy měl najatý byt, a prošed nízkou, chudou
jizbičkou, která byla vykázána ku přijímání křesťanů,
aby tak zastřen byl pravý způsob života Basilidovy
společnosti, vklouzl přímo do krytého průchodu, kterým
se vešlo do sálu, od četných pochodní začazeného, s atmo
sferou prosycenou vinnými výpary, kde asketičtž Gno
stikové, válíce se po ložích kolem stolu, plnými poháry
vína zastaveného, oddávali se bez přetvářky příjemno
stem řeckého symíoosz'onu.

Nebyl to však onen mssický symposion(: hostina)
uhlazeného vkusu, o jakém mluvili Sokrates a Plato,
s deklamací starých »skolií<<,nebo nových improvisací —
s kladením moudrých hádanek — a s hudbou — ale
sprostá pítka, kde místo miwtum (: vína s vodou),
ohromné poháry červeného, chioského vína byly vy
prazdňovány za křiku, sprostých žertů a skoků tanečnic
a hry zlopověstných loutnistek — slovem byl tu shro
mážděn nejhnusnější kal athenské společnosti, a již
sám pohled na opilce pod svět spité, hrající v zamilo
vaný >>kottabOS<<
na nejpodlejší způsob (prskajíce víno

z úst do terče), působil takový odpor a hnus, jakoby
člověk skulinou byl nahlédl do pekla! . . . .
Pravdu děla Irena Virginii, že Gnostikové v theorii
hmoty nenávidějí, v praxi však skrytě skutkem jí
holdují.
Basilides očima přelétl po tom rozjařeném, odulém
shromáždění; nenašel však ani jediného střízlivého po
hledu, s kterým by se mohl dorozuměti, kromě syna
svého Isidora (toho, který později otcovu nauku gno
sticismu do větších rozměrů rozšířil a rozvinul), mla
dého ještě, ale výborného již pijáka, který uměl půl
litrové poháry vyprazdňovati jediným douškem, ne
ztráceje při tom duchapřítomnosti. Na toho zakýval
Basilides, a když vešli spolu do zvláštní jizby, pravil
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Basilides, maje sevřenou pěst a zrak vášnivostí plápo
lající:
»Pomsta se začíná! Byl jsem u Dulceda! Obžaloval
jsem tu hrdou Irenu, která mnou opovrhla; — nežli
zítra slunce zapadne, bude postavena před soud!<<
»K Dulcedovi? Jak jsi se tam dostal? 'Kdo ti
zjednal tak rychlý přístup ke konsulovým dveřím ?<<
Basilides místo odpovědi vytáhl sáček plný zlata
& zatřásl jím Isidorovi před očima -— a ukazuje pak
na abraxagemmy, na stole ležící, dodal:
_
»A to!<<— (Gnostikové v úkrytech svých zabývali
se magií, z drahých kamenů budoucnost věštíce.) —
»Jc'li pak co pověrčivějšího nad hloupé pohany?<< -—
pravil dále. — »S trochou hádání všude se protlačíš,
a i úcty si strachem získáš.<<

»Bude prokonsul pronásledovati kře'sťany?<<
»Nevím. Ale na každý způsob bude pronásledo
vatelem Ireny.<<
»Jaké vzpruhy jsi, otče, u něho užil?<<

»Která bývá u Římana vždycky dobře naladěna,

ne-li politikah

Tu Basilides zkřivil ústa k úsměvu.
»Každý člověk, synu, má jakousi slabou stránku,
kterou když nahmatáš, budeš s ním točiti dle svého
a on pouhým dotknutím bude skákati dle tvé noty.
U úředníka římského je to otázka římské říše, ba spíše
bych řekl-otázka vlastního prospěchu . . . . Připomněl
jsem Dulcedovi právě vydaný edikt Trajánův, jímž za
kazují se všecky schůzky a který namířen jest proti
křesťanům; ——
sdělil jsem mu, co se přihodilo poselstvu

švakra jeho Luxuria z Terraciny, kterak nyní proti nim
jest rozzuřen, touže jen po jejich krvi. Obžaloval jsem
Irenu, že přechovává bezbožné knihy, v říši římské za
kázané! .. .. Ano, ta prokletá její bibliotheka, do které
nedopřála přístupu mému rukopisu, zaplane teďjedním
plamenem, který i Irenu ztrávíl<<
Až se všecek zachvěl tou vzpomínkou, která znovu
vzteku do žil mu nalila:
»Ona si snad myslí, ta šílená křesťanka, že mi
může jen tak beztrestně celý plán můj zhatiti? Plán
tak moudře promyšlený! Vím z Vlastní své zkušenosti,
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že kde podaří se získati pro nějakou věc zbožnou ::
vlivuplnou ženu ——tam že všichni slepě jí následují!
Nestalo se snad něco podobného V sektě Nikolaitů?
anebo v úkladech židovských proti posluchačům Pavlo
vým namířených? . . .. Hle, tady zničeno jest vše
pýchou Jediné ——
nezlomným jejím odporem . . . . Zhy
nouti proto musí, že byla tak smělál<<

Dodal ještě několik vášnivých slov, přehodil přes
sebe červený šat, ve který hodovníci byli oblečeni, vti
sknul si růžový věnec na rozbouřenou hlavu, se které
pot stékal — a vrátiv se k hodujícím svým soudruhům,
oddal se podobným orgiím, které protáhly se až do bí—
lého rána.

Zatím za hlubokého ticha a tmy dostal se rychlý
Euforion do Villy zahalené v háj temných cypřišův, a
zbudiv rychle ostražitého Kawna, prosil, aby byl
okamžitě uveden před paní domu.
Irena nespala. Půst, bdění a modlitba dávno již
tvořily základ jejího života. Jsouc za dne cele oddána
různým povinnostem, nechávala si noc pro sebe. V této
samotě, ve které duše rozvíjí se jako květ na slunci
(a na obloze hvězda, ten květ noci) a oddychuje plně
svým Bohem, čerpala Irena . . . . aby mohla rozdávati.
Oznámení Katonovo jí ani nepolekalo, ani nepo
hnulo. Vyšla vstříc Euforionovi, který všecek udýchán
přerývaně vypovídal jí celé hrozící jí nebezpečenství.
»Utec, dokud čas, šlechetná Ireno, chloubo našich
Athén! — Podlý cizozemec, barbarský Asiat, života
ti nepřeje — a Říman Dulces obětuje tě přízni císař
ské — a lid—řecký-nebude moci ubrániti klenotu svého
před liktory římské kohortyl!<<
A během řeči té sepjal ruce a modrýma svýma
očima hleděl na Irenu — a když ona, jakoby sluchem
svým na jiném byla světě, nedala mu odpovědi, obrátil
se ke Katonovi:
»Veliký Hermes

mi pomáhal ——v jeho 'ochranu

jsem se poroučel! Díky nebi. mám v paláci prokonsu
lově kollegu Teona, miláčka Dulcedova, který se mnou
chodí do grammatiky. Nejednou rybky prodávám slu
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žebnictvu vladařovu _mám tedy vstup volný; —vběhl
jsem tam — a zaslechl . . . . ne sice tolik, abych celé

spiknutí odkryl . . .. ale aspoň tolik, abych vás va
roval! O dobrý muži! Odved Irenu! Skryj nám poklad
náš do hor!<<

»Nebojte se o mne<< — pravila Irena rozhodně. —

»Svaté knihy musíme však ukrýti; — toho statku svaté
naší církve zneuctiti nenecháme! Jdi, Katone, zbuď
Virginii v rohové věžičce. -—Ona musí bdíti nad živo
tem svého syna '—přede dnem necht jsou pro ně vozy

připraveny! Jdi přes nádvoří gynaekonitis a upozorní
na blížící se nebezpečenství Agapu a Chionii.<<
_Když v největším klidu učinila potřebná opatření,
spočinul zrak její na Euforionovi, a ona změnivši na
jednou výraz svého obličeje, zvolala:
»Dítě, že jsi zachránil Boží knihy od zničení, dá
ti je Bůh jednou čísti v Duchu Svatém — a povýší
tě na mudrce — a učiní tě svící své církve! Že jsi byl
spásným naším poslem, zamiluješ si někdy to, co my
milujemei<<

»Rozkaž jen, Ireno, a já učiním, čeho si přáti
budeš“ _ odvětilo pachole s pohnutím.

() hodinu později čilý a tichý ruch panoval v celé
ville Irenině: jako jiskérky létají po černém papíře,
když tento dohořívá, tak po tmavých za noci zdech
poskakovala neustále pohyblivá světélka všemi okny
ohromného sídla Irenina.
.
Svinuty rukopisy -—svazky zabedněny. V hrobo
vém mlčení odnášeli je věrní sluhové postranními ste
zkami, hustým křovím zarostlými; jiní byli již na břehu
mořském — jiní pak plavili se na loďkách do přístavu,
kde zvlášť Irenou najatá loď měla za časného jitra od
veslovati do Alexandrie a dovézti poklady do knihovny
biskupa Atilia.
Pozdě po půlnoci před prvním kuropěním Spozo
rovaly Agapa &Chionie, které u zadních dveřích gynae
konitis'na stráži stály, kterak úvozem, do této osamělé
části Ireniny Villy mezi dvěma návršími černým zimo
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strázem zarostlými vedoucím, plíží se při zemi nějaká
světla

. . . .

.

Jako obrovský, klikatý had z krve. ohně a šarlatu
plazila se tajemná ta světélka při zemi . . .. A had ten
s podivnou rychlostí tiše se k nim přibližoval . . . .
V té chvíli stanul již ozbrojený Kato na prahu.
nejsa v soumraku pozorován, jelikož světla kázal sha
siti, a za ním celá družina služebnictva Irenina.
»Co to?<< — zašeptaly

ženy . -. . .

V odpověď najednou obrovský had vymrštil se
vzhůru. Byly to pochodně, které k vůli nepoznání spu
štěny byly k zemi, a nyní vztýčeny jsoúce hojným
počtem rukou, osvítily spitou bandu veosův, ověnčených
břečťanem a růžemi. Rozcuchaný'vlas, neuspořádaný
oděv, vratké pohyby prozrazovaly, že jsou hrozně
spiti! . . . . V tom ze všech těch bídných prsou dobyl
se zvuk písně, nikoliv klidné, rhytmické, jakými oby
čejně bývají písně řecké, nikoli v taktu vážného tance
a deklamovaných veršů rýmované, ale vřeštivé, neladné

dithyramby:
»Dionyse!

Dionyse!_<< -- křičeli.

Kallias v čele, jsa jist. že dvéře jsou nestřeženy,
zamířilk nim, chtěje je úderem své pěsti otevříti; —leč

vtom okamžiku odražen jsa ranou ruky Katonovy, od
letěl v mdlobách několik kroků!
»Stůjte!<< — zvolal tento hromovým

hlasem:

—

»kdo opovážil se přepadati v noci patricijské obydlí?
Pryč odtud, zlotřilí zákeřníci, anebo odtud živi neodej
dete —a kdo odejde, zítra před tribunalem Dulcedovým
bude se zodpovídati !!c \
V okamžiku všecko služebnictvo Irenino zažehnuvši
počhodně, stálo k tuhé obraně přichystáno. — A veosové
nejsouce na nic takového připraveni a pádem vůdce
svého Kallia a neočekávaným tímto zjevem zastra
šení a mimo to jsouce v úplně bezpříčetném stavu, hle
děli se nějak vymluviti:
»Dnes „jsou přece Dionysie

—-—
každému

se baviti — naše cesta vedla nás sem!“

je volno

»Zmátli jste si cestu !<<— odpověděl přísně Kato;—
»vratte se zpět, anebo vám ji ukážeme sami! ——
Styďte
se! Zítra vaši otcové nebudou se k vám ani hlásiti!<<
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Veosové spustili strašné klení; — jeden z nich
osmělil se ještě pokročiti v před, ale stalo se mu po
dobně jako Kalliovi; zavřeštěl na poplach a za ním
všichni dali se na útěk.
»Blahoslavené bdění naše této noci: to nás zachrá
nilo!a — pravil vesele Kato, když mu Irena z hloubi
srdce děkovala.
Nějakou chvíli tak za stálého hovoru setrvali, načež
vrátili se ke své neodkladné práci. Až když první pa

prsky ranní zarůžověly se nad mořem, Irena obrátila
se k nim nevýslovnou jakousi předtuchou vedena —
ruce vztáhla jakoby na přivítání toho dne — a zvolala:
»Alleluja

!<<

Forum athenské přeplněno jest zástupy. Ono slavné
forum, jeviště tolika zázraků lidské i Božské vý
mluvnosti!
Kolem tribuny, se které ondy zněly slavné Demo
sthcnovy filippiky *) — kolem oltáře na počest »Nezná
mému Bohu<< zbudovaného, před kterým poprvé za
stavil se Veliký Pavel, když »hnul se v něm duch jeho,
vida město oddané modloslužbě<< — kolem mramoro

vých portiků, které tolikrát deptány byly nohou Sokra
tovou, Pindarovou, Platonovou —'pravé mraveniště lidu
hýbe se v největší horečce a vzrušení, dech tajíc ve
svých prsou. — Všecka gymnasia toho rána jsou prázdná.
ani divadlo nikoho toho dne nevábí, ačkoliv ohlášena
byla tragedie

všeobecného

miláčka ——
Euripida:

tady-—

jiné divadlo čeká Athéňany — divadlo, které více je za
jímá — divadlo živé — nové ——
dlouhou

vídané.

dobu již ne

Tu a tam možno zaslechnouti lkání ze středu zvě—

davého tlumu _ anebo tichý výkřik rozhorlení.
»Irenu — perlu města — utratí!<<

Na povýšené soudcovské stolici zasedá vladař
Dulces v průvodu svých liktorů a tělesné“stráže — a
naproti němu, rovněž na místě povýšeném, stojí obža
*l Fílippika —:
ostrá, štiplavá řeč, jako ty, které řecký řečník

Demosthencs mluvil proti makedonskému. králi Filippovi II.
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lovaná v jasném svém obleku, o který odrážejí se pa
prsky sluneční vítězně jaksi a' radostně, zlatice sníh
oděvu jejího jako nějaké triumfatorce.
S královským majestátem a jakýmsi svatebním
veselím, záříc štěstím a krásou, měří očima svého pro
následovatele, shlíží na své přátele a chudé kolem tri
bunalu se tísnící, kteří s žehnáním zdvihají k ní své
ruce, nebráníce svým slzám bolesti.
Mezi nimi v první řadě drží za ruku dítě slabá a
jako smrt bledá žena: Jest to Virginie, která na všecko
přemlouvání Irenino, aby v noci ujela, odpověděla
jenom:
»Nikdy ještě neopustila jsem svých milých, neuči
ním tak ani teďl<<

A čekala, dokud Irena svatých knih v bezpečí ne
dopravila.
'Když poslední knihy byly z villy odnášeny, jaly
se přemýšleti o svém bezpečí; ale vtom již objevila
se před Villou stráž prokonsulova.
Ale Irena výmluvností svou odůvodnila jim nevin
nost nedávno přibylé příbuzné, tak že nikdo se jí ani
nedotknul. Teď Virginie chvějíc se' jako palmový list,
nikoli snad ze strachu, ale bolestí o Irenu, dívá se bez
pohnutí brzo na ni, brzo na nebe, prosíc o sílu pro
svého miláčka.
Vedle ležící těla Agapy a Chionie dosvědčují, že
nikoli zkoumáním Ireny započata krvavá robota toho
dne, ale že obě svaté jáhenky předešlý ji v stálosti
víry a v slávě mučednicxé.
»Obětuj našim bohům,» — mluví teď Dulces,*) ——

»chceš-li ujíti osudu sester svých u víře. Mohu ti ještě
odpustiti, uznáš—li bohy, které my ctíme.

Učiníš tak ?<<

»Nikolivk — odpověděla Irena krátce.
»Kdo ti poradil, abys ukrývala u sebe písma a
knihy tvé sekty ?e
»Všemohoucí Bůh! Ten, který přikázal nám, aby
chom Ho milovali, nešetříce pro Něho svého života.
Proto volíme raději za živa býti upálenu, nežli bychom
Boha zradili.<<
*) Interrogatorium

sv. Ireny -—Act. mart.
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»Kde ukrývala jsi nectné ty knihy proti ediktu
císařskému

?<<

»Kde se Bohu líbilola
Povstal tedy Dulces na soudcovské stolici, aby pro

nesl rozsudek nad Irenou:
»Rozkazuji, aby Irena za živa byla upálena, protože

odepřela poSlušnost Císaři a trvá 11vyznávání křesťan
ského náboženství.<<

Sotva poslední slova domluvil, strhl se šumu stupňů
tribunálu:
Tísnícím se tlumem prodral se stařec athletické
síly a jal se vystupovati po stupních vzhůru, vztahuje
ruce k Ireně; — a ty ruce se chvěly . . . . železný obr
plakal jako dítě . . . .
»Kato!<<— zvolala Irena.
Několik žoldnéřův přiskočilo ke starci, strhli ho se
schodů a jeden z nich udeřil jej kyjem, železem oko

vaným.
Zaduněla rána . . . . a ta nalezla ohlasu v srdci
mučednice, která zasténala . . .. Jediný to byl oka
mžik v celém jejím mučení, kde hol zračil se na jejím
obličeji

. . . .

'

Mezi tím katané skládali již hranici. Z obecenstva
byla to jen nepatrná hrstka na mol zpitých mužů, kteří
s obnaženýma rukama a podkasaným oděvem jali se
žoldáctvu býti nápomocni: za divokého vřískání snášeli
z domů, lázní, krámů chrast a dříví & házeli je na hra
nici, tak že v očích rostl tento pahorek smrti. A všecko
toto dílo řídilo několik osob s maskovanými obličeji. —
Onou spitOu hrstkou, kteří dobrovolně katanům
v jich díle napomáhali, byli veosové, kteří před ně
kolika hodinami tak rázně byli Katonem odraženi a
nyní mstili se za svoji porážku — a vůdci jejich byli
Gnostikové: Karpokrates, Saturnin, Isidor, všem pak
vévodil Basilides.
Přinesen kůl — řetězy — hřeby; -—dáno poslední

znameni.
Irena přecházejíc s tribunálu na hranici, zastavila
se na okamžik a sladkým pohybem ruky loučila se
s někým, velice jí blízkým . . . .

A pláč byl jí na to odpovědí.
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Potom zazářil obličej mučednice ještě více — a ona

s divnou jakousi rychlostí vystupovala na hranici; —
a když tak stoupala — naposled po této zemi — jako
vítěz dobývající hradby nepřátelské, naplněno jest její
srdce — a překrásný hlas, zanícenímpřetékající, rozlehl
se kol:" ——
počala zpívati

žalmy. *)

»Matko,<<— zašeptal malý Vavřinec k Virginii —
>>vyprávěla jsi mi, že Mauricius za zpěvu takovéhoto
umíral.<<

Lid unešen kouzlem neobyčejného tohoto hlasu,
ztichl. Sami katané s úctou & s jakousi nesmělostí při
blížili se k mučednici, aby ji dle tehdejších obyčejů
spoutali řetězy a řetěz aby přibili hřeby ke kůlu.
Irena se usmála:
»Po celý svůj život neměla jsem na sobě pout,<<_
pravila; — »nechte mne umříti jako svobodnou “_Ří

mankula

Líbila se slova ta římským kohortám — a zejména
starší žoldnéři hlasitým výkřikem přisvědčili dceři svého
bývalého prokonsula.
'
Jsou jí proto jenom ruce provazem do zadu svá
zány. V tom již přiložené pochodně na čtyřech různých
místech prvními jiskrami zanítily narovnanou hranici,
a plameny syčíce tisícerými hady klestily sobě vzhůru
červeno-zlatou cestu . . . .
Několik okamžiků po té první plamenné jazyky
dotkly se šatu Irenina. — Tehdy dvojnásobný, ohromný
křik zaburácel všemi těmi tlumy, shromážděnými na
forum, pod portiky, na střechách, na štítech sloupův
a pomníkův.
Výkřik plný hrůzy, chvály, bolesti, úcty — -i satan
ského posměchu.
Všecko ve vášnivém tom výkřiku bylo změteno —
jen tichý jeden, jedem syčící výsměch, různil se faleš
ným tónem od vytí všech těch tisíců, doprovázeje sykot
ohnivých jazyků v blízkosti planoucí hranice.
To Basilides triumfoval.
Již, již uchvacuje plamen panenskou postavu —
již zahalilji na okamžik . . . .
') Authentické.
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V tom rozdělují se plameny, zavanutím větru zdvi
hají se na způsob vzdouvajících se.plachet, tvoříce pla
menný stan kolem krásné Ireny; ——
a ona stojíc v bílém
svém oděvu uprostřed plamenů, živým purpurem za
halena, září v odlesku plamenů jako rubín.
Povýšená, proměněná a jakoby průhledná kraluje
v očích všeho lidu athenského nevýslovnou krásou a
štěstím

. . . .

Hledí do nebe, nevidí ani vlnících se tlumův, ani
hrůzy smrti, ani rozestouplých plamenů ——
jedině Toho,
pro Něhož z lásky umírala! . . . .
Malý Vavřinec snaží vyrvati se z objetí matčina;
tato zároveň pozoruje, kterak hledí vymknouti svoji
ruku a kterak drobná jeho nožka k běhu se připravuje.
»Matko — já ji vysvobodím! Přetnu provaz —
anebo umřu spolu s ní!<<

A dítě s planoucím okem zápasí s matkou.
Krev Agrikolova vzkypěla v něm . . . .
»Teď ne, dítě, teď ne! Ještě nepřišla tvá hodina,<<—

šeptala Virginie s prudkým tlukotem srdce.
Tu všechen tísnící se tlum unešen tím neobyčejným
zjevem, propukl u veliký výkřik chvály a lítosti . . . .
Hnul sebou netrpělivě vladař na svém stolci, vida
blížící se nebezpečenství.
»Rychle učiň tomu koneclq — zašeptal v blízkosti
jeho hlas v asiatském přízvuku.
»Stane se, Basilidel<<

A prokonsul pokynul.
*
Na znamení to jeden z tělesných jeho lučištníků

napjal luk: zasvištěla střela nad hlavami lidskými mezi
žilnatými pažemi katanů, razila sobě cestu nikoho se
nedotýkajíc, a zalesknuvši se v září plamenů, uvízla
v prsou Ireniných.
Vytrysknul proud červené krve — a Ireně sklesla
hlava, jako když nejkrásnější květ podťat bývá — a
ona utichla.
Kdyby nebylo provazů k sloupu ji vížících, byla
by klesla na hranici, krví potřísněnou . . . .
Dlouhé, rozpuštěné havraní vlasy zahalily bílou
její tvář jako smuteční závoj, splývající až k zemi na
uhašený oheň.
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Znovu z tisíců hrdel vznášel se k nebesům jek
a ston:
»Nežije — perla Athen, nežije !<<

A veliký pláč nastal mezi lidem — zvláště mezi
chudinou. Křesťanénedadouce se nikým zadržeti, hrnuli
se k mrtvému. tělu Ireninu a v čele jich malé dítě.
Sotva katané se vzpamatovali, přetal Vavřinec
zmužile rylcem svým provazy, nedav se matkou svou
více zdržovati. Tato chvějíc se bolestí, vzmužila se a
běžela za ním. A mrtvola Irenina klesla v objetí sestry
její a přítelkyně.
Virginie neklesla pod tíhou břemene, jakousi silou

jsouc držána ; naproti tomu pocítila, jako kdyby svaté
to břímě k nebi ji unášelo — když v tom jiné ruce
vztahovaly se po drahé relikvii; — Virginie spozorovavši
to, s úctou složila ji v ruce . . . . Katonovy.

»Pojďme, prokažme jí poslední službuh
»Matko,<< ——pravil

Vavřinec

tule

se k ní — »ty

každého roku někoho ve hrob ukládášl<<

Ve večeřadle domu Irenina leží mrtvola svaté mu
čednice ovinuta ve vzácný hyacint a purpur.
Obrovský příval lidu křesťanského vyplňuje všecky
prostory veliké auly — lkání jedněch a zpěv druhých
rozléhá'se ve vzduchu . . .. Vdovy a sirotci vydržovaní
Irenou, jako ondy podobně činila Tabitha v Joppe, uka
zovali se slzami v očích oděv, šitý rukou Ireninou —
a za kraj oděvu tahali svatého biskupa Dionysia, který
se hleděl protlačiti k mrtvole Irenině.
»Vrat nám ji! Vzkřis ji!<<— volali. — A mezi nimi

byli i pohané, rukou její sycení, kteří nyní zoufale
bědujíce, volali:
»Kdo nás nakrmí?

Kde nás přiodějel? . . . „<<

Vlasy sobě z hlavy trhali a šat rozdírali '—tak že
jek'šjich a bolest nebesa prorážely. Někteří mlčeli —
jiní na víru křesťanskou se obrátili.
Dionysius již žehná mrtvolu.
Virginie něžnou svojí rukou vyjímá střelu z prsou
Ireniných.
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Krev znovu vytryskla

——
a žalné slzy polily všecky

přítomné, když shlédli obraz, který se zrakům jejich
objevil.
Pergamen ukrytý v zaňádří mučednice jakoby při
rostlý k její ráně, ukázal se teď zrakům Všech zbrocen
krví, přibit k srdci jejímu vražednou střelou.
»A Slovo Tělem učiněno jest a přebývalo mezi
námi.<<

Slova tato četl Areopagita. vzav z rukou Virginii
ných krvavý, střelou proniknutý svitek: bylo to Evan
gelium sv. Jana, onen poklad, se kterým \nechtěla se
Irena rozloučiti až po smrti; — ted vyplnilo se přání
její, krví jsouc vepsáno do jejího srdce.
V téže chvíli prostřelený rukopis padl na zemi; —
jest to týž, který byl kdysi počátkem jejího na víru
obrácení.
Biskup Dionysios shýbl se proň, ale v tom již
s rychlostí blesku chopila se ho jiná drobná ruka a
přitiskla jej k ústům, které začervenaly se mučedni
ckou krví.
Byl to Euforion, který po celou tu dobu hořem a
bolem zhroucen jako alabastrová socha ležel u nohou
Ireniny mrtvoly.
Teď vzchopil se a připlazil se pláče k nohám
Dionysiovým :
»Otče, pokřtí mne, já jsem křesťanem!

Irena mě

obrátilal<<

Křik veliký strhl se najednou v celém shromáždění:
zpočátku byl slabý, sotva slyšitelný ——z úst Virginii
ných — potom zahřměl ze srdce Katonova — a šířil se
pak dále . . . . až se všech stran to hřmělo:
»Žije, _ ona ještě žije! Hleďte, teď sebou hnula!<<

Skutečně sebou mrtvola hnula . . .. Vytažením
střely vrácena byla Ireně duchapřítomnost . . . . Rána
byla sice hluboká, ale neranila srdce; — nebyla tedy
smrtelnou .
Následující okamžiky nelze vylíčiti.
Údiv jedněch — němé díkůčinění druhých — šílená
radost jiných — hluboké pohnutí všech . . . .
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A jaké asi byly city znovu k novému žití probou
zející se Ireny? . . . .

Sláva a velebnost Boží naplnila všecky prostory
této komnaty . . . .

A svatý hierarcha tiskl k srdci svému Euforiona,
pláče radostí.
Několik dní po té stálo dítě zanícené Duchem
Svatým v křesťanském kostele před křtitelnicí, kterou
Areopagita tak krásně ve svých spisech nazval: »Mater
adoptioniS<<.

Kmotrem byl mu Kato.
Svatý hierarcha (dle vlastních slov Dionysiových *),
pln veselí, »že v znovuzrození žíti počne nový člověk,
kterému z působení lásky dána má býti přítomnost
wedle Boha v té Svátosti Božího roduc (Theogenesis),
přijal ho s radostí a díky číně hymnus zpíval se svými
kněžími; políbiv pak oltář, “vyšel mu vstříc, tázaje se
ho, jaká touha vede jej do církve svaté?
Tehdy Euforíon v nezměrné lásce k Bohu, právě
poznanému, vyznal, kterak nenávidí bývalou svou ne
věru, kterak oškliví se mu bývalá jeho nevědomost
o pravém Krásnu, jakož ijeho dosavádní netečnost —
a žádal, aby přijat byl v účastenství s Bohem i v to,
co jest Božího. -——
A hierarcha

připomenul mu, kterak

s úplným odevzdáním přiblížiti se má k tomu Bohu
Nejčistšímu, nekonečně dokonalému — předložil mu
zákon, kterak žíti má podle vůle Boží — ruku položil
mu na hlavu, požehnal ho, a kázal, aby jméno jeho za
psáno bylo do církevní knihy života. — Na to obrátil
se mladý katechumen k západu a třikráte odříkal se
satana, pak se obrátil k východu a upíraje zrak svůj
k nebesům í ruce své k nebi zdvihaje třikráte opakoval
vyznání sv. víry a pomazán jsa sv. olejem, přistoupil
ke Zdroji Hodů Božích.**)
") De Hierarchia Ecclesiast.
") Sv. Dionysios — Svátost Tajemství Osvícení; díl II. str.
403 a násl.
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»K-teré jest tvoje jméno “ža »-»—
otázal se ho biskup

uprostřed svatých obřadův.
>>Ireneu3<<— odpovědělo

dítě

se slzou

V blan

kytném oku.
A na to jméno byl' pokřtěn; a později slaveno
bylo jméno to po celé církvi sv. — I stal se pro všechny
časy nesmrtelným spisovatelem, biskupem, Otcem cír
kevním a mučedníkem:

Svatým Irene-em !

\ Hlava VII.
Koruna
Bělá se okraj nebeské oblohy probouzející se ranní
září — v dáli vyjasňuje

se čeření vln mořských ——
ko

nečně rumění se polehoučku jako líce mladé dívky —
zbarvuje se purpurem a opálem — ztápí se v rubí
novém ohni — tmí se diamanty — až posléze v moři
světla vyhoupne se zlaté slunce nad obzor.
Zároveň V září ranního slunce objevuje se v dáli
jakýsi bílý mráček, či snad křídlo jest to třepotavé?...
Roste každým okamžikem, jako pták z dáli k nám se
blížící —- jako hejno sněhobílých racků . . . . A ptáci
ti jsou dobrým znamením—nadějí krásných poslové ——
zvěstí milých nositelé! Čeká na ně Piraeus athenský ——
celý přístav na palubě je vyhlíží ——
i se vší svojí spo

lečenskou pestrostí, která vítá vylodnění každého ko
rábu — a v roji kupců a zvědavců hlouček křesťanů
toužebně vyhlíží dávno již jim hlášené lodi — nebot
vědí, o lcom uslyší od poslů z Východu!
Hle, již zakotvilo v přístavu malé loďstvo nastává
vřava — veselé výkřiky —- každý svého poznává a
vítá

. . . .

Se štítu nadmořské skály, která věnčí Villu Ireninu,
obrazu tomu z dáli přihlížejí dvě přítelkyně.
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Irena opírajíc se o Virginii, s těží ještě chodí, bě
lejší jest než kdykoliv jindy, sesláblá, zármutkem ne
výslovným zahalená . . . .
A co jest toho příčinou? Ona s nebe se navrátila ! !

Kdo vypoví, kolik bolu a zklamaných nadějí, touhy,
žáru & přípravy na dlouhé mučení a pokorného zami
lování si vůle Boží —' a poslušnosti kryje se vtom
jediném slově?
Zbožně hledí na ni Virginie.
Irena netouží již po smrti za víru . . . . již ne
osměluje se ani jediným povzdechem tužeb svých ně
komu zjeviti . . . . Umlkl myšlenkový její svět — ona
jediné jen zná slovo ve zbývajícím jí životě . . . slovo
opakované po královně všech mučedníků:

Fiat ——
Staniž

se!

Zalidněn jest peristyl villy Ireniny —hosté přibyli
sem po vozech, do přístavu poslaných.
Meliton, biskup sardský, pozdější křesťanský apo
logeta, Krokus a Burrus, jáhni církve efeské a vy
slanci Polykarpa ze Smyrny, mnohými listinami ověření,
přibyli do církví řeckých, aby authentickou podali zprávu
o posledních okamžicích blahoslaveného apoštola Jana.
Kde kteří křesťané v Athenách žili, všichni shro
máždili se pod střechou Ireninou. Mohli tak učiniti do
cela zjevně, protože po jejím mučení a opětném ožití
byl prokonsul vzbouřením lidu imnožstvím nově na
víru obrácených zastrašen tak, že nedal se již pohnou-ti
k dalšímu pronásledování, ponechávaje vyznavačům
víry Kristovy úplnou svobodu, nehledě na štvaní Basi
lida a jeho stoupenců, pokořených až ku vzteklosti touto
druhou

po_r_ážkou.

Po srdečném přivítání a předchozím umývání
nohou jali se vypravovati nově přibyli hosté jakožto
očití svědkové o posledních zázracích sv. apoštola v Asii
biskupovi athenskému i přečetnému shromáždění kře
sťanskému: kterak před Aristodemem, pohanským arci
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knězem, vypil podanou mu číši jedu, aniž by následků
po sobě byla zanechala, čímž obrátil arcikněze na víru
křesťanskou; — kterak na modlitbu jeho 12.000 lidí
přijalo víru křesťanskou; — a kterak konečně pět dní
před smrtí velikého apoštola stanul před ním Pán Ježíš
se svými učedníky a promluvil k němu ono poslední
slovo, které odpovídalo prvnímu, kterým ho byl k sobě
povolal:
»Pojď ke mně!<<—-jako ondy byl řekl: — »Pojď

za mnoula
A učeň lásky ted' podobně jako ondy, ale s větší
ještě radostí, vstal a šel. Leč Pán zadržel ho, řka:
»Tak'půjdeš až v neděli — v den mého z mrtvých
vstání.<<

A když přiblížil se den Páně a věřící shromáždili
se v kostele. obětoval apoštol s prvním kuropěním nej
světější Oběť, po které promlouval k lidu až do hodiny
třetí. I loučil se s nimi, lámaje chléb eucharistický a
modle se za bratry.
Potom řekl jáhnovi Burrovi, aby vzal s sebou
dva bratry, opatřil si dva koše a železné nářadí a šel
za ním.
Kráčel pak s nimi 5 duchem nejvýše klidným.
A když přišli ke hrobu jistému, pobádal ony dva mlá
dence, které přivedl Burrus, aby hlouběji kopali, a sám
pak zatím naposledy sytil věřící slovem Božím, aby
»na prázdno nestália.
Když hrob byl již hotov, sejmul nepozorovaně
plášt se svých ramenou, rozestlal si jej v hrobě, a stanul
před nimi oděn jen ve lněném svém oděvu — a po
zdvihnuv rukou k nebesům, vzýval Boha:
»Bože, Otče Všemohoucí, i Ty, Pane Jezu Kriste . . . .

který Jsi Evangeliem Svým lidem milósrdenství pro
kázal, který Jsi uhasil tužby jejich u božských zřídel
Svého slova. přijmi již duši sluhy Svého Jana, kterého
Jsi brzy Sobě vyvolil, ale pozdě k Sobě pozval . . . .
$>PřeneslJsi mne ze smrti do života, z údolí tohoto

slzavého do království Božího, Jsi zákonem života mého
i korunou bojů mých . . . .
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»Kolíkráte prosil jsem Tebe, abys vzal mne k Sobě!
Ale Ty Jsi vždycky pravil ke mně: — Počkej — třeba
vybaviti lid můj, aby ve mne uvěřil . . .
»Teď, Pane,.obětuji Tobě děti Tvoje, které církev
Tvá, — ta Matka-Panna, — počala z vody a z Ducha
svatého . . .
»Klepám na dvéře života — otevři mi je — vezmi
mne k Sobě— podle slov Svých!<<*)

V tom snesla se na apoštola tak veliká záře, že
oko lidské lesku jejího snéstí nemohlo — a trvala kolem
celé hodiny.
Jan požehnal celou svou postavu a stoje tak před
shromážděnou církví, jako živý, oslavený Kříž z mrtvých
vstalého Krista, pravil slavně:
»Ty sám Jsi se mnou, Pane Jezu Krista./<<
Sestoupíl pak do hrobu a položil se v něm, když
si byl předem oděv svůj rozestlal, řka:
»Bratří, pokoj

Vám !<<

Požehnav všecky přítomné, živý položil se do
hrobu a když pak na žádost svou příkryt byl pláštěm,
odevzdal ducha svého Pánu, chvále a velebě Ho.
»My, svědkové té smrti,<< — končili vypravování
své poslové asijských církví — »částečně veselili jsme
se, že přítomni byli jsme takovému divu lásky; částečně
rmoutili jsme se, že ztratili jsme muže tak velikého a
zbaveni jsme byli drahého jeho obličeje.<<
A svatý biskup Meliton dodal:
»Od těch dob' ukazoval se jako prášek kadidla,
který vystupoval z hrobu, jeho před očima těch, kteří
ho navštívit přišli. A když jsme hrob otevřeli. byl
prázdný & naplněn toliko tou mannou kadidlovou. A po
dnešní den stále totéž se opakuje. V onom místě ne
mocní bývají uzdravení, všichni pomocí nacházejí v ne
bezpečenství, a každý proseb svých vyslyšení do

cházía

Když skončili vypravování své zámořští bratří,
pláč veliký—ozval se v shromáždění athénských věří
cích — a biskup Dionysios se slzami V očích velebil
Boha.
*) Domine Jesu Christe, te obsecro . . . . etc. Sv. Meliton.
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Irena celému vypravování tiše naslouchala, opí
rajíc se o rameno své přítelkyně. Ani jediným po
hybem — ani jedinou slzou pohnutí svého na jevo
nedala . . . . naopak: stála jako zkamenělá, němě vy
pravování naslouchajíc . . . . V očích toliko soustředil
se její život: tam každé vyprávěné slovo »obráželo
i malovalo se jinak; hleděly před gsebe — černé
a jasné ——nevidíce

přítomných,

tonouce v dalekém

světě — a vypovídajíce všecko; časem pocítila Virginie
lehké zachvění v ruce, která se o ni opírala — ale
hned zase byla klidná.
Po skončeném vypravování asijských bratří Irena
jakoby byla ze mdlob se probrala, zkoumavě si je pro
hlížela, při čemž zraky její setkaly se s_pohledem stejně
ohnivým, s měnivým však leskem ohnivosti:
Dvé očí hluboko zapadlých, černých, černým stínem
obemknutých, hořelo ve vyhublém obličeji . . . . Tvář
byla mládenecká — spanilá postava hlubokým dojmem
'zarážela tak, že při prvním pohledu upoutala již všecku
pozornost: zarážela sice svojí silou, ale síla ta byla již
zlomena, nikoli však nemocí, ale silou jinou — něčím,
co jako blesk zapaluje. — A na čele smělém a širokém,
ale předčasně již zbrázděném, jakoby stopy jiných opět
požárů znamení svá byly vypálily. A bledost lící veli
kého sebezapírání — a stopy prožitých bojů v rysech
jeho obličeje — známkami jsou bouřlivého, vášnivě
vzkypělého života! — Snad tam bujná duše příliš záhy
probuzená v těsné té klícce zmítala sebou, narazivši
nejednou na tvrdou skálu ——načež shlédla spásný
Faros ——
zaměřila k němu — a dostala se tak do pří

stavu . . . . Ale musil býti návrat ten nedávný — pln
jsa ještě mravního znavení, plavbou tou způsobeného!
Takový zajisté odstín měl výraz obličeje sv. Augu
stina, když 300 let po té nově na víru obrácen seděl
v okně Ostie pod hvězdnatým nebem a s velikou Mo
nikou, spásným svým andělem, stápěl zraky své ve
věčném Krásnu.
Teď, když sv. Meliton skončil vypravování své
o smrti bl. Jana, sesmutněla tvář mládencova, jakoby
mlhou se zastřela; — a v bolu, který rozhostil se v jeho
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tváři, pozorovati bylo, kterak trhají jím vzpomínky plné
ostří

. . . .

'

»Ten ho miloval!<< — šeptala si Irena. — Hleděla,

aby co nejdříve s Virginii k němu se přiblížiti mohla.
»Bratře, smíme-li se tázati po tvém jméně %
»Lotr,<<— odpověděl hluše. — A po chvíli dodal:

»Jsem vůdcem loupežníků, který získán byl Pánu láskou
Janovou.<<

»I mně stalo se podobně, neboť i můj život osvítilo
Slovo Janovo. Ale tobě zajisté přálo štěstí, abys Ho
blíže poznal?<<

Zamlčel se ' mládenec na okamžik, jakoby- sám
s sebou bojoval; — potom jal se mluviti přitlumeným,
přerývaným hlasem, který zněl echem vlv
vulkánu:
»Kdyby lotr Dysmas sňatý s kr1ze ožil a pro
mluviti mohl . . .. co on byl řekl o Tom, který ho
spasil, jenž ráj mu slíbil po předchozím hříšném jeho
životě? . . . . A já jsem Ho “viděl _— já viděl téhož

Krista . . . . v milosrdenství Janově! . . . . Já Jej po
znal . . . . toho Pastýře Dobrého, — který přenesl mne
z bezcestí do ovčince . . . . ne jednou . . . . ale dva

kl'átlla

»Všichni, kteří se na sv. víru naši obrátili, jednou
jen se obrátili, počnouc od ženy, »která příliš milo
vala<<,u nohou Kristových . . .. Nikdy však nebylo
slýCháno, aby marnotratný syn podruhé utekl z domu
otcovského — a již po hodech — po odpuštění, znovu
Otci srdce zakrvácell! , . . .
'
»Jenom já byl jsem takový — & Otec zase mne
hledal — a nejen že »vyšel mně vstří0<< —-On nadběhl
mně — a dopadl mne na mé cestě . . . . na cestě zlo
činné. — Jediný Jan toho dovedlll . . . .<<
'

Zamlčel se mládenec najednou a z jeho prsou vy
dralo se cosi, jakoby suché lkání, lkání beze slz.
Ženy—mlčely, hledíce ušetřiti ho přílišného vzru
šení, — ale dvě blankytných očí prosebně hledělo naň,
a dětinský hlas Ireneův prosil:
»Mluv, bratře, . . . . vzdej chválu Bohu!“

Znovu tedy přemohl se mládenec:
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»Tvého asi byl jsem vzrůstu, když poprvé uslyšel
“jsem Jana, kážícího v městě asijském, na apoštolské
jeho cestě. — On mne poznal a odevzdal místnímu
biskupu Akvilovi . . . . pod otcovskou jeho péči.
»Tot zástava Kristova, kterou Ti svěřuji,<<— pravil
k němu . . . .

»A já začal žíti dle slov Janových — nebot ona
mi dala Boha i pravdu dosud mi neznámou. Biskup
pečoval o moji duši a připravil mne k sv. křtu; —
soudě pak, že již dospělý jsem v Kristu . . . . ponechal
mne sobě samému . . . .

»A já upadl ve zlou společnost. Slova Janova
slábla mně v duši — přehlušena jsouce vřavou zábav
& kvasů . . . . Poskvrnil jsem svatební roucho a svrhl
je se sebe — a oddal se všelikému zlu — až konečně
s rotou mladých loupežníků utekl jsem do hor —-a oni
vůdcem svým mne učinili . . .. Tenkráte ruce moje
krví se poskvrnily

. . . . já stal se zločincem . . . .

»A tu Jan po několika letech vrací se k Akvilovi
&upomíná ho o zástavu, kterou mu byl svěřil. — Biskup
mlčí ——
svěsí hlavu — nemoha se upamatovati, že by
mu kdy apoštol peníze byl zůstavil . . . .
»Kde je duše mládencova, kterou jsem ti svěřil?<<
»Umřel.<<

»Kterak to ?e
»Umřel Bohu — jest vůdcem loupežníkůla — Vy
právěno mi později, že apoštol tenkráte zasténal . . . .
a okamžitě vyžádal si koně — a jel do hor, samojediný,
nechtěje, aby mu kdo tovaryšil — ani Prochor . . . .
“»A moji lidé hned ho chytili: — »Doveďte mne
k náčelníkovi!<< .— žádal . . . . Ach, na ten okamžik ne
zapomenu nikdy . . . .a
(Mládenec se zachvěl, jakoby ho vařící vodou
polil.)
»Pohané praví o své Nemesis, že pomsta tváří furie
se přiodívá & hrůzou svojí lid ubíjí. ——
Ničím však jest
taková pomsta s pekelným obličejem, s vlastní sobě
ošklivostí . . . . ničím jest proti tomu, když zříme svě
domí své v postavě milované — a výčitky láskou k vám
promluví

. . . . Kriste

můj! . . . . <<

Zakryl si obličej — nemohl mluviti — plakal.
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». . . . Vida Jana — poznal jsem Ho . . . . začal
jsem utíkati — ale On mne honil — On, stoletý . . . .

mne, rychlonohého, kterého orlem pouště a jelenem vod

nazývah!
». . . . A láska předstihla zločin — a dohonil mlá
dence stařec — a_přikoval jej na místo jménem Ježíš —
nejsvětějším ze zaklínání . . . . o, Bože! _ A já viděl
ho u svých nohou! —-U mých nohou, které deptaly po
křivdě liďskéll . . . .
. . . o, chtěl-li by kdo hlásati Boha _ lidem Ho
podávati — svět na víru obraceti: já, hříšník z pře
svědčení, zvolal bych k němu: ne slovo lidem nes —
nikoliv knihy mudrců — ale lásku! . . . .
». . . . Jen lásku měj — a máš oheň — a—zapálíš !! —

Jan pravil: »Bůh jest láskaq — a Jan mluvil tak svým
životem!

. . . ._

». . . . Kdyby

mne byl ohromil

>>BoanergOS<<,syn

hromu, — (a on měl i sílu hromu) —-kdož ví, byl-li bych
snad stanul před hromy . . . .
». . . . Ale když tak viděl jsem ho . . . . u nohou
svých . . . . prosícího . . . . Nikoliv, toho žádné slovo
nevypoví! — Slyšel jsem hlas Janův: »Neutž/cejpřede

mnou starým a bezbranným! Nezoufej! Já Kristu za
tebe počet lalásti bud-u, a bude-ti potřeba, za tě i mnm —

a život svůj za tebe potožím, jako učinil Kristus za nás
všec/my.<<*)

». . . . Tehdy z'asténal jsem — a studem velikým
chvěl jsem se na celém těle! . . . . A pravou ruku za
sebe schoval jsem, protože byla krvavá . . . .
'
». . . . Jan chytil ji — a . . . . ke rtům svým ji při
tiskl

. . . .

»Polovici pokání tvého beru na sebe<<— pravil.
». . . . Jest snad nějaká moc na zemi nebo pod zemí,
která by odolala takové lásce? . . . .<<

»Padl jsem na zem — a když jsem povstal, byl
jsem jiným člověkem.
'
*) Baronius, Annales 98.
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»Tak jsem byl po druhé zachráněn. — A od těch
dob jest cílem mého života: hlásati milosrdenství Toho,
který z mrtvých křísíl<<
»Budeš je hlásati<< — pravila Irena, kladouc obě
ruce V dlaň mládencovu: — »budeš biskupem.<<

A slova ta se uskutečnila.
A Ireneus zavěsiv se najednou na šíji vyprávějícího,
zvolal:
»Bratře, pověz mi pro Boha, v kom žije teď v církvi
sv. nejvíce duch J anův?c
»V Polykarpovi Smyrnenském.<
»O,„vezmi mne, vezmi k Polykarpovila
A vzali ho bratři asijští s sebou. A když po něko
lika dnech z Hellady odjížděli, plulo s nimi i dítě, loučíc
se bez všelikého žalu s Athenami — ano i s Irenou . ..
Tak stal se svatý Ireneus žákem Polykarpovým.

Za večerního ticha procházely se opět Irena s Vir
ginií po zahradě.
»Musíme se již spolu rozloučiti a smutno jest mně
kolem srdce . . . . Život můj jest jen samé loučení . . .
Dobře pravil Vavřinec, že hroby svých drahých po—
čítám! — Náležím mezi »hrobníkya v naší církvi.<
A smutně se usmála.
»Nikoliv, sestro, do nového života se vracíš, nebot

čekají na tebe různé povinnosti! Dům tvůj stvými
dětmi — a církev římská čekají na tebe s prací -'—8 no
vými službami — s novou obětí — se štěstím tedy.<
»A co ty budeš dělati?<< — zašeptala Virginie.
»Já . . . .?a ——
tázala se Irena udiveně, odvyknuvši
takovým otázkám. — »Já? . . . . Vždyť nejsem tady !
To můj stín plouhá se po tomto světě . . . .la

Umlkly. Irena doprovodivši přítelkyni, které bylo
před dalekou cestou třeba odpočinku, vrátila se tiše na
své nejzamilovanější místo, kde nejednou dlouho 'do noci
trávila na modlitbách.
'
A opět díval se na ni měsíc, rozlévaje stříbrné
paprsky po dalekém obzoru — a ona v matném jeho
21
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světle procházela se volně po skalnatém nábřeží mezi
keři myrtovými a vavřínovými — duchem svým dlíc
nad hvězdami.
V celé té postavě, která tolik vytrpěla a v krátkém
životě tolik prokázala lásky a milosti, jedno teď zna
menati bylo: bylo to ono »dobro, které jest nad vše
liký smysl,a — o kterém mluví Písmo sv.:
Pokoj.
Pokoj —vrchol dokonalosti Svatých tady na zemi. ..
A hle, mučednice tato zatoužila v této chvíli po
věčném již pokoji.
Stojí uprostřed stezky, ozářena měsíčními paprsky,
hruď se jí zdvihá, ruce se spínají a ona tiše volá oním
velikým zvoláním, kterým končí apoštol Jan Apokalypsi,
posledním slovem Nevěsty — církve sv.:
»Přzjď, Pane Ježíši/a
V tom ve stínu, kam zraky měsíční nedopadaly—
začernalo se něco v temném křoví vavřínovém„— něco
zašelestilo, ačkoliv ani nejslabší vánek se neozval — a
vzduchem cosi zasyčelo . . . . To byl let kamene veli
kého, silou velikou vrženého.
Okamžitě ozvala se rána: kámen dopadl na šíji
Ireninu.
»Amen. — Přijď, Pane Ježíši/<< _—opakovala, tento

kráte však s ohlasem nevýslovného triumfu, zazářila
jako nikdy . . . . a klesla k zemi!
A v tom již ze všech keřů na dané znamení sy
paly se kameny jako kroupy — až vyplazila se v keřích
ukrytá zákeřnická rota, smějíc se na celé kolo — a včele
Všech Basilides, který volal:
»Zhyň, pyšná ženo, zhyň — a bud' prokleta! Po

dobně jako ty, zhyne i církev, kterou chrániti jsi

chtělah

»Nezhynec — zašeptal v tom hlas sotva slyšitelný,
jako z hrobu.
Zachvěl se Basilides vida, že Irena, kterou do rukou
svých vzal, když nejevila již žádných známek života,
ještě dýchá a mluví.
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»Nezhynea — opakovala,
věky

. . . .!<<

— »Cfírkev potrvá

na

'

Ta byla poslední slova sv. mučednice.
Basilides zachvěl se znovu pověrčivým strachem —
hodil mrtvolu na zem a se znamením Kainovým na čele

dalsenaútěk....

.

A soudruzi jeho na pokynutí syna jeho Isidora,
který nikdy chladné rozvahy neztratil, unesli tělo
Irenino.
Několik okamžiků po té slyšeti bylo pod skalou
šplouchání vesel a zašumění moře, jehož vlna byla se
zakolébala.

Virginie nemohla oné noci spáti.
Divné jakési dusno jako můra ulehlo jí na prsa —
několikrát vstala a šla k Vavřincovi, zdaž snad se dítěti
něco zlého nestalo . . . .

Když pak půlnoc nadešla, zbudila dům Irenin
k modlitbě — bylot obyčejem prvních křesťanů chváliti
Pána v jitřní hodinu ——
a sběhla venkovskými schody
ze svého bytu do zahrady.
Tam potkala Katona s pochodní v ruce.
»Nemůžeme najíti naši Paní — nedávno prý za
slechla noční stráž nějaký ruch v myrtovém háji . . .<<
»Pojd'me ji hledat<< — pravila Virginie děsíc se
toho nejhoršího. Nešli však, ale běželi, předstihujíce slu
žebnictvo a hledajíce po celé zahradě.
Nikde po Ireně ani stopy.
Jméno její voláno navracelo se sladkým, tichým
echem ——
nepřineslo však žádné odpovědi.

Konečně vyhledali zamilované její místo, kde mra
morová sedadla rozestavena byla přímo nad mořskou

propastí.

Zatím ztratil se již měsíc s nebes oblohy a všecko
pohrouženo bylo uprostřed černé noci v hluboké mlčení.
V tom zadívala se Virginie do moře a vzkřikla.
Tam . . . . hluboko
jedno místo . . . .

——
bělalo se ve stínu propasti
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Jakoby druhý měsíc vystupoval z vody tady pod
tou strmou skalou — jakoby obrovská hvězda s nebe
byla spadla sem do moře —tak zářily vlny kolem toho
místa . . . . a nad nimi světelný oblouk: veliká aureola
jiskřila se ve vzduchu jako stříbrný prsten.
I zanikla v záři té červená pochodeň Katonova,
jako smolná louč ztrácí se ve světle slunečním — a
osvítila roucho její, jímž pohrávaly si vlnky mořské,
i tvář svaté mučednice, bělejší nad lilii vodní.

A vysoko nad ní vznášel se neviditelný strážný
anděljejí s mučednickou korunou a palmou v ruce,
prozpěvuje slova žalmu:
»Transivit per ignem et aquam et eduxisti eam in
refrigerium.<<

»Šla skrze oheň a vodu, a uvedl jsi ji v občer
stvení.<< (Žalm 65.)

Konec.
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