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KUKÁTKO
čili

ŽIVOT V () BRAZÍCH.

Sepsal

Václav Kosmák.

Díl páty.

Nákladem „Dědictví sv. Cyrilla & Methoděje“
na rok 1892.

Cena 1 zl. 20 kr.W
V BRNĚ, 1892.

V komisi u E. Winikra v Brně, Bedřicha Grosse v Olomouci
& Frant. Řivnáče v Praze.

Tiskem papežské knihtiskarny bencd. mihrad. v Brně.



Kus světa.



I.

Cesta do horní Ammergavy.

1. Úvod.

Letos na počátku července slyšel jsem poprvé
neznámou mi do té doby píseň:

„Jak je krámě cestovať,
mědček když sviti -—

a touha po krásném Božím světě, již dávno srdce
mé práhlo, zmocnila se mne tou měrou, že jsem
nemohl déle Odol-ati. Sebral jsem kde jaký groš :
vydal se, — jelikož není člověku samému dobře
býti — ještě s dvěma soudruhy do dalekého světa.

Na cestě té zakusil jsem mnohdy obtíží až po
_krk, ale přece děkuji Bohu z celého srdce, že mi
popřál podívat se na kus jeho krásného světa, jejž
nám dal za obydlí & cestou připadla mi na mysl
několikráte Eichendorífova píseň:

„Koho Bůh si zamiluje,
posýlá ho v dálný svět;
divy své mu ukazuje:

' hory, doly, luhů květ.“

Krásou, již Bůh rozesel po horách &dolinách,
po řekách & nivách, které jsem na té cestě spatřil,
byl jsem často unesen &přál'jsem si, bych tg “krásné
krajiny pěšky proputovati & tak hlouběji v paměť
vštípiti si mohl. J ede—hčlověk rychlovlakem, jako my.

jsme jeli, dojede arci za někon hodin dgleko, daleko,
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kam by pěšky snad do smrti nedošel, poněvadž by
na to neměl pokdy, — ale nejkrásnější krajiny pře
letěly kolem nás rychlostí ptáka a člověku, když
se navrátí s cest domů, je pak jako próbuzenému
ze spánku: jen s namaháním vzpomíná si na mnohé,
co viděl; celá cesta zdá se mu krásným, mlhou
zapomenutí napolo zahaleným snem.

Též mně se tak děje. Ale přece utkvělo m'i
mnoho živě v paměti a jelikož jsem neviděl pouze
krásné krajiny, kterých ani nejdovednějši péro vy
líčiti by nedovedlo, nýbrž mnohé jiné znamenitosti,
zvláště světoslavné pašijové hry v bavorském městysi
Oberammergauu, k vůli kterým jsme cestu
hlavně podstoupili, pokusím se, milým svým čtenářům
ukázati, co jsem si s cest svých zapamatoval.
Bude to arci jenom bledý náčrtek, vždyť barev živých
v inkoustě, kterým píšu, není.

2. Z Brna do Vídně.

Vyjeli jsme v neděli dne 27. července poledním
rychlovlakem severní dráhy k Vídni v nejlepším
rozmaru, ač začátek naší cesty nebyl příliš radostný,
zvláště pro mě. Omylem byl bych bez mála propásl
vlak do Vídně. Byl jsem totiž mylného mínění, že
vlak vyjede ze státního nádraží. Zasedl jsem si tedy
docela klidně v zahrádce státního nádraží k obědu

a bavil se se známým pánem, který za svých mla—
dých let ve Švýcarsku studoval. Vyptával se mne,
kudy pojedeme, a dával mi dobré rady na cestu.
Bylo mi arci divno, že moji společníci tak dlouho
nepřicházejí, ještě však divnější, když jiný známý
pán, který nám směr cesty vyměřil, přichvátal a na



.„.r__.;__„,

-*___-_„:__.,.: '..
,.|.,v''\ ''A

„__<,:\, v..„

.,. ,',_»

'(LZI3119)|940)|nOJoqsEAeBJawwv.gu.|oH

..,.

.v'i"lť'd„L

v<.—

RH

x,;.i.[



mě zavolal: „Co tady tak dlouho děláte? Rychle,
vlak hned pojede.“

„Vždyť ještě nezvonili,“ odvětím.
„Zde na vás zvoniti nebudou, vyjedete ze sever—

ního nádraží.“

Spěchal jsem tedy, co jsem mohl, abych
nezmeškal.

Kdybych byl strašpytlem, byl bych sebral svou
tašku a vrátil se domů, mysle si: „Zůstaň raději
doma, je chyba hned v Kyrie —“

Nejsem však strašpytlem, nad to jsem měl ]lZ
zaplacenou cestu, proto jsem byl rád, že jsem se
dostal v čas do železničního vozu. Ale ještě radší
jsem byl, když jsem ve Vídni z vozu vystoupiti
mohl. Krajina až do Vídně je nevalně zajimava
mně dobře známa, oči se tedy neměly na čem pasti,
mimo to bylo strašné vedro, vůz nabitý a spoločnosť
nebyla též nejpříjemnější. Více než polovina cestujících
byla z vyvoleného pokolení Abrahamova, a poněvadž
byli ve voze ve většině, hráli si na pány, na národ
vyvolený, jenž smí na ostatní lidi s vysoka pohlížeti.

Štěbetali a hašteřili se celou cestou s velkým
hlukem jako vrabci a celý ten jejich křik a řev
točil se kolem zlatého telete: peníze a kšeft, kšeft
a peníze byly jediným předmětem jejich rozmluvy.
Jeden z nich, asi třicetiletý muž, jenž právě uklouzl,
jak se zmínil, z nebezpečné nemoci, kterou si ulovil
na obchodní cestě po Haliči, vychvaloval do nebe
jakéhosi žida, jenž podniká všechno ve velkém a
velmi odvážné obchody provádí.

„Již dvakráte byl polovičním milionářem a dva—
kráte přišel na mizinu, a dnes stojí ten muž Opět



aspoň za 800.000 zl. To je veleduch! (Das is a
Genie!) Tomu by se měl postaviti pomník“ (Dem
sollt' m'r a Monument bauenl), doložil s nadšením.

V zadnim koutě seděla přistál—lapaní s desíti
letým klukem, dle zdání babička a vnuk. Nepromlu
vila celou cestou ani slovíčka= ale co chvile drbla
chlapce a podávala mu buď koláč nebo láhev s vínem.
Sama mu byla vzorným příkladem: jedla a pila
jak o závod.

Vůbec jsem na svých cestách pozoroval, že
dámy, nóbl i nenóbl, až ku podivu mnoho do sebe
cpou. Dělají to bezpochyby z dlouhé chvíle.

V předním koutě sedělmanželský párek s malým
dítkem, které horkem plakalo a vřískánim svým
řev 7,panů kapitálu“ chvílemi přehlušovalo. K tomu
tabákový dým, čmoud kouře z parostroje ———- I

zahvizdal jsem si 'kolikráte:
„() radostné cestování,
jaké mají velcí pani!

a s radostí jsem přivítal obrovskou rotundu ve ví
deňském Prátru, když se na obzoru objevila.

3. Ve Vídni.

Do Vídně přijeli jsme k 3. hodině odpoledne.
Čekali tam na nás dva bratři jednoho z naší trojice.
Zavazadla nechali jsme v nádraží a šli kolem po
mníku slavného velitele loďstva rakouského —

Tegetthofa — k blízkému Prateru *). 'l'egetthof po

*) „Prátrem“ nazývají velikánské, odtokem Dunaje
protékané sady u Vídně, jež lidumilovní panovníci lidu otevřeli.
Na loukách a v sadech Pratru bavívají se Vídeňáci všech
tříd. Prater jest rájem zvláště Vídeňským dětem a chudině.



vznesl rakouské. loďstvo k netušené slávě, zničiv
r. 1866. u Lissy bezmála celou pyšnou, mnohem
četnější námořní armádu Italův, tak že lodě, které
nebyly probořeny a na dno mořské ponořeny, jen.
rychlým útěkem se Spasily. Zasloužil si tedy vším
právem nákladný pomník, ale ten, který stojí ve
Vídni před vjezdem do Prateru, se mi nelíbil.
Tegetthof stojí tam na vysokém, námořními odznaky
ozdobeném sloupě & kolem něho valí se celá mračna
dusivého, suchého prachu a to má býti důstojný
pomník námořnímu hrdinovi?! Takovému sluší
pomník někde na tvrdé skále uprostřed velebného,
osvěžujícího moře, vždyť na moři žil, na moři bojoval,
na. moři stokráte chladně smrti do očí hleděl, moře
miloval celou duší svou, jako svou rodnou mat-ku.
l'o mém soudu byl by takovému hrdinovi nej—
důstojnějším pomníkem maják (věž svítilna) na
úskalí, kde lodím největší nebezpečí hrozivá, aby
tam za bouřných tmavých nocí, kdy m_ořeohlušujícím
bukotem a jekotem a silou obrovskou na skály
doráží a největšími loďmi jako skořápkami zmítá,
jasně daleko kolem svítil a. do jistého přístavu cestu
ukazoval, a tak byl odznakem zvěčnělého hrdiny,
jenž tak častokráte lodě z největšího nebezpečí
zachránil. —

Za samým vchodem do Pratru uviděl jsem
státi na úzkých, železných kolejích věc mi docela
neznámou. Vypadalo to jako dvě, lenochy k sobě
přistavená kanape, v jakých jsme kdysi my děti,
když je matka večer rozevřela a do nich ustlala,
spávali. V zadu měla ta podivná kanape malou
skřínkaěfřNa kanapé sedělo několik lidí a veliký
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zástup stál kolem dokola a zevloval na tu podivnou
věc právě tak zvědavě, jako já příchozí cizinec.
Ptám se: „Co je to?“

„To je petrolejová. motorní dráha,“ pravil starší
z dvou pánů, kteří nás vedli.

„Petrolejová dráha ?“ podiviljsem se. „A jezdí
.se po ní?“

„Arci. Pojedeme po ní do výstavy. Zdá se to
býti jen hračkou, ale jede to rychle.“

Zaplatili jsme každý 10 kr. a sedli si. Zvonek
zacínkal, muž, jenž stál vzadu u skřínky, zatočil
jakýmsi šroubem, pod nohama nám to začalo brněti,
kanape se hnulo a uhánělo, jakoby se bylo splašilo.

Jářku: toto je šikovná věc; žádný kouř, žádný
rachot & přece jedeme a rychle. Toto se mi nezdá
býti po dobrém. Nejsou V tom kouzla?

Pán vedle mne se čtverácky usmál, věda. že
žertuju, &řekl: „Toje nejnovější vynález toho druhu.
Tam vzadu v té bedničce hoří několik lžiček petro
leje a ten žene celý stroj. Lidé napřed o tom po
chybovali, ale ono to jde dobře.“

Jeli jsme a po celé čáře k samé výstavě stáli
po obou stranách lidé a brejlili na divnou železnicí
a.na nás, jako bychom byli voskové figury Babinského,
Grásla, Šimáka a podobných veličin někde v panorámě
na jarmace. Zvláště jednomu vojákovi jsem se za
líbil. Stál vedle chůvy s dítětem a když mě uviděl,
zakroutil si kníry a usmál se. Nevím, co se mu
na mně tak libilo, zdali má plná tvář, nebo můj
nový, šedý Slaměný klobouk, který jsem si doma
za poctivé dvě zlatky na cestu koupil a který mi
pak na cestách znamenitéslužby konal„ůkoliv



jsme se v tlačenici roztrhli, uhlídali moji společníci
můj klobouk zdaleka a byli jsme pak hned zase
pohromadě.

Před výstavou se náš podivný povoz zastavil,
koupili jsme si vstupenku a vstoupili branou do
tohovelikéhojarmaku, plného divů a lesku, bohatství
a rozkoše, jak se všeobecně rozhlašuje. Výstava ná
rodo-hospodářskáa lesnická byla umístěna v obrovské
okrouhlébudově (rotundě) s nebetyčnou bání, kterou
jest zdaleka před Vídní viděti a v celé četné řadě
menších,více méně nádherných budov, tak zvaných
pavillonech,namnoze přepodivných útvarů. Rotunda
byla původně pro výstavu roku 1873. vystavěna.

Ve výstavě bylo plno praporův a plno vy
strojených diváků, jakoby tam stále svátek byl, a.
bydleli tam jen šťastní, spokojení lidé, kteří neznají
práce,starosti a bídy, jimž jsou hlad a žízeň vždy
vítanými hostmi a nikdy ukrutnými mučiteli.

Slunko pražilo, větříček se ani nehnul, prapory
visely jaksi ospale a lidé utíkali do stínu, nebo
kráčeli zemdleně a líně od budovy k budově.

Bylijsme jízdou a horkem v uzavřeném vagoně
unavení a vypráhli, a proto jsem se zeptal pána,
kterýnás vedl: „Prosím vás, kde pak je tady dobrá
kapka piva? Nutno se napřed občerstviti.“

„Hned vás zavedu do Kosthally (ochutnárny),
tam je pravé plzeňské -— něco nóbl! Náramně!
Jen že si tam nemůže člověk sednouti, musí každý
svou sklínku — nebo dvě — vypiti stoja.“

„Však js'me sem nepřišli sedět; chceme něco.

viděti.Pojť“



Šli jsme vedle několika pavillonů a vedle
velkého vodojemu. Každodenně večer svitívají
ohnivé vodotrysky tisícerými barvami a polévaji
celé okolí čarovným světlem. Teď však i ty vodo
trysky spaly a jen troubky, z kterých večer různo
barevné proudy vod vytryskují, trčely nad hladinu
vodojemu jako pokosené palaší.

Šli jsme k otevřenému podloubí, kde bylo živěji
než jinde.

„Zde jsme,“ pravil náš vůdce, „tady se ob
čerstvíme. “

Zdaleka nás vítal nápis: „Pilsner biirgerl. Brau
haus“ (plzeňský měšťanský pivovar). Očekával jsem
arci buď pouze český nápis neb aspoň rovnoprávné
český a německý, a měl jsem tedy vlastně české
pivnici obrátiti záda, když nad ní byl pouze samo
spasitelný německý, ——ale žízeň zvítězila nad vla
stenectvím. Šel jsem ke stolu, za nímž čtyři švarné
„Plzeňačky“ podavaly pivo v malých, úhledných
sklínkách. Byly, jak se říká, hezké-holky. Na hlavě
měly úhledně složené červené šátky', na sobě černé,
ozdobné šněrovačky a krátké, naškrobené rukávky. —
To měl býti národní kroj Plzňanek, mně se zdál
však býti krojem divadelním. K tomu byly sklepnice
ještě na tvářích nalíčeny.

„Jsou to Plzeňačkyi“ ptám se našeho vůdce.
„Možná; nevím jistě.“
Poručil jsem si sklínku piva.
Sklepnice mi ji s přivětivým úsměvem přišoupla

a seštrejchla pěnu ohoblovaným dřevem, jak štrej
chají při měření obilí.

„Co stojí?“ ptám se. %



"xf

„'l'eset krejcarůf odpověděla německým pří—
zvukenL

„Nejste z Plzně?“ sta1věl jsem se udiveným.
„Ne, — s Vídně,“ zazubila se na mě.
„A umíte přece česky?“
„To my tady — moc.“
„Aha, již jsem doma,“ pomyslil jsem si. „Je

to tedy s tím vaším národním krojem jen pouhá,
komedie, lákáte jen lidi.“

Ale pivo bylo čisté jako křišťál, chladné a
dobré, — poručil jsem si ještě sklínku a šli jsme

„pak o&kousek dale, 1519Baroatroj vyrábí—EEEočima vaků z masa..“do něho vhozeného uzen y
Ty pak ve velikém kotlu vařili a prodávali na
_dřevěném talířku s křenem a. chlebem po 20 kr.
Podobný kumšt viděl jsem "při nívštěvě ruského
baťušky v Kroměříži u p. Simona, a proto jsem se
tomu tuze nedivil. ff?

Odtud jsme šli do pavillonu ministerstva orby
v_azemědělství. Co tam vše bylo lze viděti, toho
všeho popisovati nemohu. Kdo by si vše důkladně
prohlédnouti chtěl, aby v tom jediném pavilloně
aspoň celý den zůstal. Byly tam na př. vyloženy
zbraně, kterými lidé postupně lovili zvěř, ——od
kamenné sekery. šípu, nemotorně pušky s křesadlem
až do nejnovějších zbraní. "Zvláště zajímaly po
zornost zbraně některých císařův a slavných
lovců, jako císaře Maxmiliana. Pomyslil jsem si:

“753Kdyby zde byli naši myslivci, to by byla pro
ě pastval“

Šel jsem dále, kde bylo znázorněno hornictví,
zalesňování, kamenitých hor atd.
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Z pavillonu toho šli jsme do velké rotundy.
Tam jsme si prohlíželi opět výstavy lesnické, z nichž
se mi líbila nejvíce jedna. Byly tam postaveny
umělé skály, nahoře stáli vycpaní kamzíci, dole
pod skalou krčil se bílý zajíček, jakýŘastěii .pobíhá
po ledovcích nejvyšších hor, stranou na stromě vrtěl
se tetřev; dole byli vycpaní bažanti a jiná zvěř.
Vše bylo velmi vkusné a krásné. Měl jsem nad
tím opravdovou radost. V tom jsem se podíval
docela nahoru a spatřil nápis: „Baron Rothschild.
Panství Gaming“ _

—-—Tumáš: nejkrásnější lesnickou výstavu má —
král židovský.

To byla hořká kapka.
Prošli jsme pak rychle celou výstavu. Bylo

tam rozličných strojů, sudů, láhví, semen, mouk,
medu, oulů, hedbáví, konopí, tabáků &Bůh ví'čeho
všeho, vše dle jednotlivých zemí rozděleno a krásně
uspořádáno, až množstvím a rozmanitostí šla hlava
kolem. „

Když jsme byli v Uherském oddělení, zaslechli
jsme cikánskou hudbu

„Pojďme poslechnout,“ pravím.
Šli jsme do uherské restaurace. Sedělo tam

jen několik málo hostí. Ve zvláštním pavillonku
hrála cikánská hudba. Nebyli to však cikáni, jaké
vidíváme u nás se potulovati, ano myslím, že dobrá
polovička z nich cikány skutečnými ani nebyla, ne—
měli v obličeji nic cikánského. Byli velmi slušně
oblečení a jen někteří měli cikánský výraz, zvláště
mladý primarista. Stál uprostřed své kapely ve fraku
a bílé vestě, jak uhel černé vlasy měl elegantně



učesané a koulel velkýma, černýma očima lhostejně
na všechny strany.- Zdálo se, že se velmi nudí, ale
prsty pobíhaly zázračnou rychlostí po strunách a
z houslíjeho plynuly zvuky jako med sladké. Ostatní
hudebníci mleli každý svou, bez not, nehledíce na
kapelníka. Byla to divoká směsice zvuků, jakoby
v lese stromy šuměly, &přece ladná a zpěvná. Měli
pouze smyčcové nástroje, cimbál a dva klarinety,
a přece dovedli přepodivné odstíny ze svých ná—
strojů vylouditi.

Když dohráli čardáš, zazněl na blízku celý
vodopád podivných zvuků. Podobaly se tónům
klavírovým, a přece měly docela jinou barvitosť.
Zdálo se, že pocházejí z nějakého obrovského nástroje.

Šli jsme za těmi zvuky a spatřili ku svému
překvapení za křovím asi desítileté, bíle oděné
děvčátko hráti na cimbál. Cimbál byl krásný, ležel
na pěkném, dutém stolku a byl postaven/mezi vy—
sokými stěnami, které zvuky mnohonásobně od
rážely: proto zněla hudba zdaleka tak plně &krásně,
když jsme však stáli vedle malé umělkyně, zmizelo
kouzlo & cimbál byl cimbálem.

Vzdálenostodívá zde na zemi krásou a kouzlem

bez mála Vše, zblízka však bývá málo která osoba
i věc krásná. Při věcech nebeských jest jinak.
Pokud je jich člověk dalek, nemívají pro něho
žádné vnady a jenom s přemaháním o nich přemýšlí
a po nich touží, čím však více se k nim přibližuje,
tím větší krásou mu zazařují a tím větší touhou
ho naplňují, až v nich samých věčného ukojení nalézá.

Vrátili jsme se opět k cikánům. Počali hráti
jakési národní melodie. Z nástrojů jejich plynuly
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tak tklivé zvuky, jakby bolest' naplněné srdce
žalovalo a ztracený, krásný ráj opěvovalo &.po něm
toužilo. Fantasie ty mi byly mnohem milejší, než
sto čardašů, a přál jsem si jen, abych ty zvuky mohl
slyšeti za hvězdného večera, sedě někde na lesnatém
břehu tichého Dunaje. Tak ale prosaické vůkolí
ukradlo mi dobrou polovičku požitku. Hostinská
vadila se se sklepníky, co chvíle přišlo přihnědlé,
nedbale učesané, v národních uherských barvách
oblečené děvče, jemuž nevázaný život pečeť hanby
vtiskl do tváře, a nabízelo nám „památky na výstavu“
——a konečně hudebníci, netečně kolem sebe po
hlížející — to vše stíralo celé hudbě pel poesie.
Zavřel jsem tedy oči, abych nebyl vyrušován a
mohl hudbu plným douškem požívati.

Když cikáni dohráli, odešli jsme, prošli rychle
ostatní pavillony, v nichž jsme ještě nebyli. Nejlépe
se mi líbil švédský. Byla v něm vyobrazena lesní
krajina s jezerem a ledovci v pozadí, s vycpanými
losy, jeleny, zubry, medvědy a jinou zvěři. Po ní
mě zajímal zvláště pavillon bosenský. Byly tam
vystaveny národní výrobky velmi umělé, zvláště ze
zlata a stříbra. Vedle vařil turecký kavárník černou
kávu po bosenském spůsobě.

Ano, abych nezapomněl. V pavilloně holand
ském pekly a prodávaly podivně oblečené — po
hollandsku prý ——buclaté holky tak zvané vaííe
(skládance), pečivo nadívané ocukřenou smetanou.
Na nejvyšším místě trůnila jakási stará, nabubřelá
pani tak nehezkých tahů a při tom tak sebevědomě
hrdá, že by sama stála za to, aby si zajel člověk
do Vídně, podívat se na ni.



Nad pavillonpm tím skvěl se nápis : „Gaufress“,
což jsem si vykládal : „krajinská všeobecná žranice“,
a skutečně tam stál kolem dokola celý zástup a
mnozí z nich požírali hltavě ještě horké vafle. Já
jsem si však vaflí nekoupil: za jedno mně přešla při
pohledu na paní toho stanu chuť, a pak jsem nechtěl
dáti paničkám a hospodyňkám u nás doma příčiny
ku předhůzce: „Podívejme se, na cestách moučné
jedl a kdož ví, jaké to bylo — a u nás nechtěl.
No počkej jen, až zase přijdešl“

Zatím naplnilo se celé prostranství lidmi a na
stalo hemžení a tlačení, jako v mraveništi. Měšťanská
hudba počala na velkém kolišti hráti, vodomety po—
čaly šuměti a stříkati, ale nám bylo přece v tom
hemžení jaksi nevolno. Šli jsme ven do Prateru.

Před vchodem do výstavy stála jakási ženština
z chudší třídy a dívala se zvědavě a toužebně do
výstavy jako vyhnaná duše do ráje. Nedaleko ní
stál mužský, buď její muž nebo známý, a volal
na ni, aby šla. Nedbala však na něho a hleděla
upřeně otevřenou branou na pestré prapory, lesklé
pavillony a hemžící se vyšňořený lid.

Pomyslil jsem si: „Tak jest to na světě: ta
nebohá touží po tom, před čím my utíkáme a zá
vidí Všem požitku, který se nám znechutil. Co jest
radost' a štěstí?“

Z výstavy šli jsme do tak zvaného Wurstel
prateru, to jest oddílu, jenž jest zábavám obecného
lidu, zvláště mládeže a děti vyhražen.

„Co jest radost“? Co jest štěstí?“ opakoval
jsem si tam opět.
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Kdybych byl ten Wurstelprater jako malý
chlapec nebo aspoň před 30 roky viděl, s jakýma
jinýma očima bych se byl tehdy na všechny ty
krásy a divy kolem sebe díval! Tenkráte by se mi
bylo zdálo, že jsem na kraji v nebi. A lidičkám i
lidem, kteří se tam bavili, zářila také skutečně
upřímná radosť z očí.

To bylo hemžení, to bylo hluku, muziky a
křiku roztodivného! Bouda na boudě a v každé

něco jiného, zvláštního. V jedněch byla loutková
divadla a Wurstel [šašek]*) zabíjel tam žida nebo
čerta nebo bílého králíka a malí diváci před ta—
kovými divadly jásali radostí a vyvalovali velké,.
nevinné oči ; chůvy usmívaly se a šilhaly po „fešných“
průvodcích, kteří s bodákem nebo šavličkou po boku
jim stáli a spokojeně viržinku kouřili. —- V jiných
boudách byly kolotoče rozmanitých tvarů; tu s dře
věnými koníky, jeleny, velbloudy atd., tam zase
táhli malí, živí koníci úhledné kočárky; jinde točilo
se zase velikánské kolo kolmo ve vzduchu — po
způsobě mlýnských kol, na něm byly zavěšeny
houpačky, které stoupaly a klesaly a přece se ne
překotily, a v nich plno veselých lidí, mladýchi
starých. A vedle zase byly lodě, ve vzduchu se
houpající, a pan principál, po lodnicku oblečený,
zval „ctěné panstvo“ ke vzdušné plavbě. A dále
lítaly ve vzduchu obyčejné houpačky, vedle nich
kouleli napolo vysvlečení lidé v kuželky, hráli „čeští
muzikanti“, většinou zedníci ve Vídni pracující,
děvečkám, dělnicím a těm „zlatým vojáčkům“ do

*) oÍa—Wúrstla (šaška) má celý tento oddíl Prateru své
jméno.
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kola. A dále stříleli do terče, siláci ukazovali žas
noucímu obecenstvu své obrovské kumšty, majetníci
rozličných panoram zvali „vysoké panstvo“, aby
špacírovalo dále, že uvidí u nich „největší div světa“,
zpěváci a zpěvačky zpívali „pikantní“ písně, mezi
to zněly vřeštivé kolovraty, rozmanité hudby, trouby,
bubny, harmoniky, harfy, vyvolávání prodavačů
salámů a sýrů ——slovem: hlava až brněla. A ta
pestrost oděvů vyšňořených děvčat a ty prapory a
ty různobarevné gumové balony ve vzduchu! Jak
jsem již pravil: kdybych to byl mohl vše dětskýma
očima viděti, byl bych radostí zajásal, tak ale jsem
hleděl na vše očima zkoumavýma, posuzujícíma a
upřímně řečeno — bylo mi divno, jak takového
něco tolik lidí těšiti může.

Proto pravím ještě jednou: „Co je štěstí? Co
je radost?-“

Lid sám na to odpovídá velmi moudře a trefně :
„Mladosť — radost.“

Prošli jsme toto město komediantů, muzikantů
a hostinských, tento stálý jarmark jen běžně a
byli jsme rádi, když jsme se konečně na tiššim
místě octli.

Stmívalo se již, byl čas k večeři, — šli jsme
tedy do větší restaurace, kde hrála dobrá hudba,
povečeřet. Seděli jsme tam hovoříce přes hodinu.
Když jsme po večeři odcházeli, bylo ve Wurstel
prateru ještě plno lidí a hlučno. Ač kolkolem na
tisíce světel hořelo, byla přece za každým keřem
černá tma a hudba & křik a chraptivý zpěv kol—
kolem zdály se zaznívati z pekla. Pohled“na tančící
lidi v tančírnách dýmem a výpary naplněných byl



až děsivý. Obloha nahoře zdála se býti černým
suknem potažena, jakoby truchlila.

Jeden z mých společníků také opravdu pravil:
„Tady je jako v pekle!“

Spěchali jsme pryč, šli na nádraží pro svá za
vazadla, najali si drožku a jeli jsme jasně osvětleným
městem do hotelu F. poblíže nádraží, jenž nám byl
v Prateru odporučen.

Tam však čekalo nás nemilé překvapení. Svět
nice byly již všechny zadány a jen tři kabiny
v koupárně, kde prozatímně ustlali, byly k dostání.
V noci se nám nechtělo jiného noclehu hledati, vzali
jsme tedy tím zavděk, co bylo, a ulehlí si do kabin,
každý vedle koupací vany. Já spal mizerně. K půl—
noci přišel na chodbu jakýsi podnapilý pán ——jak
bylo dle řeči pozorovati — a vypravoval jakési
slečně, že byl na Lysé hoře (Kahlenberg), že tam
bylo zázračně a že tam pil zázračné víno a zázračně
mnoho. „Wunderbar, sag' ich ihnenl“

Konečně ho odvedli a já k jedné hodině usnul.
Časně ráno jsem se probudil, umyl se nad

vanou vodou z kohoutka, jak se umývají pacholci"
u pumpy nad korytem, a dobrá nálada se mi při
tom umývání opět navrátila. Zasmál jsem se chutě:
„Toto je právě po kukátkářsku,“ oblekl se a šel
své spolucestující probudit.

Zaplatili jsme nocleh tak draze, jako bychom
byli v nejkrásnějším pokoji pospali, dali slavnému
tomu hotelu navždy vale a odebrali se na blízké
západní nádraží. Tam jsme v zahrádce poříkali své
kněžské hodinky a vstoupili o půl 8. hodině do vozu,
který nás měl přímo až do Inomostí zavézti.
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Vstoupá—li člověk do rychlovlaku na tak da
lekou cestu, mimoděk se mu srdce obavou zachvívá:
„Kolikero neštěstí může mě tou cestou stihnouti?“
My však jsme se již doma do Boží vůle odporučili
a zasedli do kupé bez bázně.

Vůz byl krasný, pohodlný, s postranní chod—
bičkou, kde může člověk mezi jízdou státi nebo pro
cházeti se a na krajinu, kterou ho parostroj rychlostí
vlaštovčí nese, pohodlně pohlížeti. Této výhody po
užívali jsme také po celý den až do unavení.

S námi seděli též dva kněží, velmi roztomilí páni.
Jak jsme se později oklikami dověděli, byli to čle
nové řádu sv. Augustina z Klosterneuburku u Vídně.

4. Z Vídně do Inomostí.

Konečně dáno znamení a vlak se hnul z pro—
stranného nádraží. Jeli jsme na Penzing a Hiezing.
Tam nam ukazovali na zeleném návrší Ober-St.-Veit

s letním zámkem vídeňských arcibiskupů. Dale nás
vezl parostroj celou řadou osad až k Weidlingau,
o němž Vídeňáci ode davna zpívají:

„Ob'r in Weidlingau
do is d'r Himmel blau!“

(Ale ve Weidlingu
tam je nebo modré.)

A skutečně tam bylo nebe modré jako chrpa,
Slunko usmívalo se radostně, vzduch voněl a z bujné
zeleně leskla se okna krásných letohrádků čili po
pansku vill v záři sluneční. _

Jede-li člověk vedle takového rozkošného

domku, jenž stojí mezi stromovím a kvítím a čistotou
a zámožností se leskne, povzdechne si mimoděk:



„Kéž bych byl zde pánem a mohl tady bydleti!
Zde musí býti poloviční ráj.“ A ono tam bývá často
poloviční peklo. Není každý šťasten, kdo je pěkně
oblečen a komu pohrává úsměv na tváři. Šaty mohou
býti vydluženy a úsměv přetvářkou.

Dále jsme jeli krásnou, hornatou a lesnatou
krajinou Vídeňského lesa, villami takřka posetou až
k Neulengbachu, kde na kopci v září sluneční se
bělal prostranný zámek knížete Liechtensteina. Kolik
zámků má asi ten dobrý pán? Možná, že sám ve
všech ještě ani nebyl a přece není šťastný. Neduh
tělesný ztrpčuje mu kalich života. Co mu prospěje
zlatý, drahokamy posázený kalich, když jest v něm
hořký mok? Lépe píti zdravotu z hliněného džbánu,
než hořký lék z křišťálové číše.

Od Neulengbachu ztrácí krajina půvabu a po
dobá se okolí Jihlavskému.

Vlak zastavil u sv. Hypolita, nevelkého biskup
ského města, které jest zajisté každému poutníku
do Mariánské Celly ve Štýrsku dobře známo. My
jsme z něho neviděli nic, než vysoké věže, spoustu
domů a nádraží. Dále vezl nás železný oř mezi
vinohrady a šafránovými zahradami až k staroslav
nému opatství benediktinskému, Melku.

Melk stojí na strmé, vysoké skále jako mocný
hrad vědy a zbožnosti, jak obraz Jerusaléma nového
a vysoká, nesčíslná okna jeho hledí do všech čtyř
končin světa. Pod ním valí mocný Dunaj klidně a
velebně jako král své stále mladé vlny a nese na
bedrách svých těžké lodě do měst, která vykvetla
na jeho březích a až k Černému moři. Melk jest,
jak mě má cestovní kniha poučuje, nejbohatší bene
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diktinský klášter v Rakousku. (Finanční nůžky mu
teď arci notně křídla ostříhaly a ňloxera zpustošila
pramen jeho příjmů, krásné vinohrady: není to tedy
s jeho bohatstvím asi příliš skvělé.) Byl prý roku 984.
založen a v 18. století v nynější nádheře znova zbu
dován. Kostel prý je překrásný, knihovna bohatá a
ze' zámeckého parku vyhlídka úchvatná. My jsme
viděli klášter arci jenom zdaleka, ale každého
krása jeho polohy a jeho velkolepost unáší.

Při pohledu na tento pomník dávné zbožnosti,
obětavosti, důmyslu a pilnosti starých mnichů vzpo
mněl jsem si na anekdotu, již jsem ve svém mládí
slyšel. — Kdysi přijela císařovna Marie Teresie do
Melku. Prelát vodil ji po klášteře a parku i uka
zoval jí všechny krásy jeho. Císařovna byla nadšena
a zvolala: „Tak krásné residence jako vy ani já
nemám! Zde bych ráda stále bydlela. Zde člověka
život omrzeti nemůže!“ Prelát se uklonil řka: „Je
zde krásně! Prosím, Veličenstvo, račte dále.“ A
vodil ji semotam, až přišli na jedno místo po třetí.
„Prosím, Veličenstvo, račte se zde podívati. Není
to čarokrásná vyhlídka?“ Císařovna odvětila však
nevrle.: „Vždyť jsme zde už byli dvakráte. To není
nic nového.“ — Prelát se usmál a pravil: „Veli
čenstvo, stojíte zde na tom místě teprve po třetí a
již vám zevšednělo; jak pak teprve nám, kteří
dlouhá léta zde trávíme ?“

Od Melku jeli jsme podél Dunaje až do
Kemmelbachu. V pravo i v levo viděli jsme ně
kolik starých hradů. Zvláště poutalo pozornost naši
poutní místo Maria Taferl, sedící na vysokém kopci,
jako náš posvátný Hostýn. Mile hleděl bílý kostel,
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obklopený několika domy, na nás dolů. Jak krásné
místečko vyvolila si tam Máti Boží! — Zanotil jsem
potichu: „Usedla si holubice bílá —“ (Jan Soukop)—
a poslal jí aspoň Zdrávas na zelenou horu, když mi
nebylo popřáno, v tamější residenci se jí pokloniti.

U Kemmelbachu odbočuje dráha od Dunaje a
jede podél řeky Ybbsu až do Amstettenu. Tam po—
číná dráha Rudolfova a vede ú'dolím Ybbsu do Ma

lého Reiílingu. Cestou spatřili jsme poutní místo
Sonntagsberg, jak již název naznačuje — též na
vysoké hoře ležící. Hory vystupovaly stále vyšší a
velebnější, jakoby se vyvalovaly na nebi mraky.
Kdyby se byl na ně náš starý kostelník přes za—
prášené brýle díval, byl by zajisté řekl: „Bude
bóřka, vystupujó hlave.“ — Dole podél říčky viděl
jsem množství sešlých domků s vodními koly a vy
sokými kominy, ale kola stála, z komínů se ne
kouřilo. Tam pracovali před léty a živili se dobře
a poctivě četní hřebíkáři a kosaři, teď však je
velké továrny zničily a nadělaly ze samostatných,
vážených mistrů bílé otroky, jež bohatý továrník
za nástroje považuje. — O svobodo, pěkné ovoce
nám v tvé záři uzrálo! Řeka Ybbs hrčí posud tak
jasně a vesele jako před léty, lesy na horách po.
obou březích šumí právě tak svobodně a mile jako
před časy, ale radost a štěstí a blahobyt z příbytků
lidských se vystěhovaly bez mála ze všechl“ ——

Zabočili jsme kolem hory a před námi objevilo
se několik krásných věží.

„Waidhofenl “ volal konduktér.
Přiskočil jsem k oknu blíže a hleděl napnuté

na krásné, starodávné městečko. Napnutě a smutně
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zároveň, vždyť zde před mnohými léty pracoval
můj bratr Jiří a vyhledal si tam též manželku. Teď
jsou již oba na věčnosti a jejich děti též. Bůh je
přijmi do své věčné radosti!

Vzpomínka na milého zemřelého bratra za
stínila na chvíli mou radostnou cestovní náladu,
jako zastiňuje černý mrak slunečním světlem ozá
řenou krajinu.

Celá moje rodina vymřela, jen já jediný jsem
zůstal a potloukám se tím světem jako zapomenutý,
jak odloučený. Však mě každý krok, i ten rychlo—
vlak, v němž jedu, vede blíže k nim, kteří mě
předešli.— Do takových vážných myšlének ponořila
se moje duše.

Černý mrak nezůstávává však nepohnutě na.
obloze státi, alc táhne bez ustání dále a krajina,
kterou před chvílí zastiňoval, usmívá se zase v slu-—
neční záři. Též zádumčivé myšlénky zmizely a krásy
přírody upoutaly opět celou moji pozornost.

U Oberlandu překročili jsme hranice Horních
Rakous a dráha zabočila k řečišti Enže. V Malých
Rciílingách bylo krátké zastavení a pak nás unášel
parní stroj k nejkrásnější části Rudolfovy dráhy,
do tak zvaného Gesause, čili do hučavy (od slova
sa'usen: hučeti). Od městyse Hieííau, jenž leží nad
míru romanticky mezi nebetyčnými horami, v němž
však obyvatelé kras přírodních zřídka kdy požívají,
poněvadž po celý Boží rok buď jako praví kutíci
hluboko pod zemí železitou rudu vydobývaji aneb
ve velkých železárnách Innobergské akciové spo
lečnosti se lopotí a potí, ——od této Hieflavy počíná
ohromná, čtyři hodiny dlouhá skalní úžlabina, jež



se táhne až k Admontu. Touto úžlabinou řítí se od
Admontu Enže, ve svém divokém spěchu naráží na
velké balvany v cestě jí stojící a hučí hněvivě, že
.se jí v cestu staví.

Po obou stranách stojí místy docela kolmo vy
sokánské skalní stěny, místy zelené, řídce jehličím
prorostlé stráně tak příkré, že se člověk diví, jak
se na nich ty stromy udržeti mohou. Jsou to praví
kamzíci rostlinstva. — A tímto průsmykem táhne
železná dráha podél samé řeky, místy jde-chodbami
do skal vytesanými, parostroj oddychuje zhluboka
a když parní píšťala zapískne, rozléhá se to mezi
skalami, jakoby na sta skalních duchů v divém reji
za vlakem se hnalo a vlak ze své državy vyhánělo.
A hučící řeka i tento hluk a hřmot přehlušuje. Je
to divokrásná jízda! Nahoře pruh modré oblohy,
v levo a v pravo strmé skály, s nichž potůčky jako
skleněné pruhy dolů se řinou a do hučící řeky
skáčou, v před a na zad nic než skalní prohlubeň.

Pokoř se, duše, všemohoucnosti Boží! Jak
prolomila ta řeka ty obrovské skály? Kde se bere
tam na horách takové množství křišťálové vody? —
Na to odpovídá 103. žalm „Kterýž vypouštíš
studnice v oudolích: uprostřed hor tekou vody.“

Teprve v té hučavě pochOpil jsem úplně vý
znam onoho mohutného chvalozpěvu.

Když jsme z divokrásné hučavy vyjeli, leželo
před námi slunečním světlem polité široké údolí jako
zaslíbená země a staroslavný benediktinský klášter
Admont vypínal své dvě štíhlé gothické věže k modré
obloze. Admont byl roku 1014. solnohradským arci
biskupem Gebhardem založen a přetvořiljako všechny



benediktinské kláštery ponenáhlu vůkolní lesní poušť
v úrodný kraj. Teď ear kolem něho rOZprostírá lid
natý, pěkný městys a od úpatí hor usmívají se bílé
osady. Klášter dne 27. dubna 1865 z velké části
vyhořel,byl však s pomocí ostatních benediktinských
opatství znova zbudován a stkví se teď v plné kráse..
Kostel prý je velmi krásný a knihovna přes 80.000
svazků bohatá. — No, to je snad dosť pastvy pro—
sebechtivějšího čtenáře! Asi půl hodiny za Admontem
leží hrad Roethelstein na nevysokém, homolovitém
kopci, z roviny vyčnívajícím. Patří klášteru a zdá
se mi, že tam stál původní klášter.

Rychlovlak nás unáš'el dále přes Selzthal,
Steinach, Bischofshofen, kolem čarokrásného sv. Jana
v Pongavě a nádraží Lend—Gastýna, odkud se jede
vozmo do světoznámých koupelí Gastýnskýcb, jež
po tolik roků 'i' německý císař Vilém navštěvoval
&kde se s naším císařem pánem tolikráte sešli —
do Celly u jezera (Zell am See).

Dlouhou tu —cestupopisovati nebudu a nemohu..
Krásné obrazy mihaly se jeden za druhým: vyso
kánské hory, některé nahoře ledem pokryté, jiné
opět až do vrchu černým lesem porostlé; tu a tam
vysoko nahoře široký selský dům, obyčejně ze dřeva
zbudovaný, se střechou kameny obtíženou, kolem
domů několik políček s obilím ještě zeleným; hned
na to zase krásné hluboké údolí a v něm městečko;
tam zase strašné skalní rokle, v nich stříbrné aachy
(s hor střemhlav dolů tekoucí úzké potůčky). —
Bylo mi, jakoby Bůh, dobrý otec, nám dětem list
po listě v obrázkové své knize obracel. Žasnul jsem
a v srdci jásal, ale má hlava jest' opravdově dětský
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malou pro tolik krásy, a kdybych ji líčíti se pokusil,
vedlo by se mi, jako neuvěddůělému děcku, vezme-li
tužku do ručky a chce psáti nebo kreslíti. Nenaškrabe
na papír leč nemotorně klikyhaky. — Do té obráz
kové Boží knihy musí každý sám vlastníma očima
nahlédnouti, popisování je marné.

Do Celly u jezera přijel jsem jako ke staré
známé. Před 13 roky byl jsem tam, jeda do Bavor,
bez mála celý den. Ale jaký to rozdíl! Tenkráte
bylo deštivo a hory byly zahaleny, tak že jsem je
za mlhou ledva tušiti mohl. Dal jsem se na loďce
po jezeře povoziti. Jezero leželo klidně, jakoby spalo,
kolkolem bylo ticho a smutno a ke všemu setkali
jsme se na vodě s člunem, na němž muž a dvě
ženy s protějšího břehu černou rakev do městečka
vezli. To neutěšenou moji náladu zachmuřilo ještě
více. Řekl jsem veslaři, aby mě zavezl zpět do ho
stince, jenž stojí nad samým jezerem.

Bylo pravě poledne. Zasedl jsem ke stolu a
“vzal jídelní lístek. Že byl tenkrěte patek, hledal
jsem na ceduli rybu, ale ryby tam nebylo, ač jsem
byl u rybnatého jezera. Poručil jsem si tedy syro—
vátkovou polévku a vaječník. Za talířek syrovátkové
polévky s několika drobty chleba zaplatil jsem
"v krajině, kde jsou hlavně od dobytka živi a kde
tedy je syrovátky jako vody — 25 krejcarů! Za
vaječník tuším 40 krejcarů ! To nevoli moji dovršilo.
Odejel jsem nejbližším vlakem a vzpomínal od té
doby na 'celou tu Cellu s nevelkou láskou. — Nej
příznivější dojem při tehdejší mé návštěvě učinil
na mě starý kněz — snad místní farář — kterého
jsem potkal u nádraží. Byl malý, suchý, starý, ale



miloučký. Na hlavě měl kulatý, černý klobouček,
dlouhé, bílé vlasy splýaly mu až na ramena, na.
těle měl dlouhý, černý kabát, krátké kalhotky, na
nohou modré punčochy a těžké horské střevíce. Pod
paždí nesl noviny a šel bez hole rychle, jako mladík.

Mimoděk jsem se u nádraží díval, nestojí-li
tam. Neviděl jsem ho; možná, že leží již také na
hřbitově u paty hory, kam vezli tenkráte po jezeře
mrtvolu v černé rakvi. —

Tentokráte však ukázala se mi Cella v nej
slavnostnějším svém rouše. Krásné, na půlostrově
vystavěné městečko usmívalo se v pravém slova
smyslu, hladina jezerní leskla se v září slunka jako
zrcadlo a za jezerem k jihozápadu pnuly Vysoké
Taury věčným ledem pokrytá svá čela k jasné,
smavé obloze. Ledovce hořely jako stříbrné brnění,
zdály se v jasném, čistém ovzduší docela blizky a
nedivím se, že tolik lidí s nesmírnou nám—abou a
s nebezpe'čenstvím života na ty horské velikány
vystupuje, aby všechnu tu krásu zblízka viděli,
ač při takových odvážných výpravách mnohý již
o život přišel. A právě na těch vysokých Taurách
zabili se asi za týden po tom, kdy jsme je z vagonu
viděli, tři lidé: jeden advokát z Vídně se svým
synem a jejich vůdce.

Proto se dívám na takové hory raději ze zdola
a dávám úplně pravdu onomu skalnímu duchu, ku
kterému dle pověsti jakýsi takový horský lezec
v celém zbroji & stroji, kterého k vystoupení na
vysoké hory potřebí jest, přišel a se ho tázal: „Čeho
jest mi ještě potřebí, abych byl docela bezpečným ?“
— Na to odpověděl skalní duch vážně a moudře:
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„Chceš-li docela bezpečným býti, zůstaň dole a nelez
tam, kde tě není potřebílíbjf—r—V Celji kněži vy
stoupili; zamýšleli tam několik dní zůstati. Nás pak
unášel parní stroj dále, ale zraky naše tkvěly na
krásné Celji a jejím okolí, dokud byly vidny.

(3, svět je krásný, krásnější, než my lidé za
sluhujeme!

Přisedl k nám jakýsi inženýr od Vídně, který
v Solnohradech a Tyrolsku již několikráte byl za
nás o krajině, jíž jsme jeli, poučoval. Když jsme
přijížděli k Saalfeldenu, objevilo se nám dlouhé po—
hoří, Kamenné moře (das steinerne Meer).

Představte si moře, když na něm zuří nej—
divočejší bouře, když vlny jako bory vysoké po
něm se honí a jedna druhou tlačí, jedna nade druhou
vystupuje — a pojednou by to rozbouřené moře
zkamenělo. Tak vypadá ono pohoří. Kopec vedle
kopce, jeden vyšší než druhý a všechny stejně
smutné, stejně mrtvé: holá, šedá skála beze vší ze
leně. Jen na nejvyšších hřebenech běla se tu a tam
led a sníh jako pěna na rozbouřených vlnách.

„Prosím, jsou v těch horách také kamzíci?“
tázal jsem se inženýra.

„Možná, ale leč ti. Jiné zvíře by se “tam bez
toho nevyživilo,“ odvětil.

A skutečně; nikde chaloupečky, nikde políčka,
nikde stromečka po celém tom ohromném pohoří.
Tam by ani nejpřísnější poustevník nevydržel.

Podél toho pohoří jeli jsme dlouho, bez mala
až ku hranicím tyrolským. Ve Sv. Janě v Tyrolsku
viděli jsme dva kostely — jeden byl gothický, druhý
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velikánskárotundageka nápadná. Kostelůjestv Tyrolsku velmi 10, jsou bez mála všechny
gotické a ani jediný nejevil stopy zanedbanosti!
Všechny byly krásně olíčeny a báně na věžích a
kříže nad nimi leskly se zdaleka a dávaly chvalné
svědectví o horlivosti tamějšího kněžstva a zbož
nosti i obětavosti lidu. Kříže u cest jsou v Tyrolsku
bezmála všechny dřevěné a na nich sochy Spasitele
krásně ze dřeva vyřezané. Obyčejně jest soška
Ukřižovaného stříškou a dřevěným, modře natřeným
pozadím před deštěm a sněhem chráněna.

U města Kitzbůhelu vystoupil inženýr. Pravil,
že tam hodlá několik dní zůstati a že chce na ně

kterou vysokou horu vylézti.
Jářku: „Šťastnou cestu, ale dejte pozor, ať

se nezabijete.“
„Nemějte strachu, jsem starý lezec a na krko

lomné cesty se neodvážím,“ řekl vesele a dal se
cestou ku krásnému městečku, které leží v náručí
zelených hor a je vyhlášeným, zamilovaným letním
sídlem bohatších lidí.

Inženýr vystoupil a místo něho vstoupil k nám
mladý kněz. Pozdravil a usedl tiše do kouta.

„Vy jste Tyrol.-an,“řekl mu jeden z nás určitě.
On se podíval na nás udiveně a tázal se:

„Jak to víte?“
„Poznali jsme to po obličeji,“ řekl jsem žertem.
Slovo dalo slovo a brzy jsme byli v živém

hovoru.

Hory, mezi kterými jsme jeli, byly všechny
lesy a lučinami pokryté. Tu a tam stály vysoko na
stráních dvorce a kolem nich pole.

Kukátko V. 3



„Prosím vás, čím pak _lidé na tak příkrých
kopcích ořou?“ tázal jsem'

„Kravami,“ odvětil.
„A vylezou tam ?“
„Docela snadné,“ řekl s jakousi pýchou. „Naše

krávy lezou po horách jako kozy. Tam nad tim
lesem,“ ukazoval na vysokánský lesnatý kopec,
„jsou ještě pastviny a krávy tam vylezou jakoby
nic. U nás leze všechno po horách, lidé i dobytek.“

„Vystupujete také častěji na hory?“
„Kdykoliv mám pokdy a je pohoda. My Ty—

rolané máme to již v krvi. Když stojím na takové
hoře, bývá mi, jako bych byl jinším člověkem. Je
to prazvláštní pocit.“

„Jsou zde zámožní lidé?“ tázal jsem se dále.
„Jak kde. Právě v tomto kraji, kudy jedeme,

je lid velmi zámožný. Polí nemají arci mnoho, každý
zasívá jen tolik, co potřebuje pro dům, — obilí zde
neprodává nikdo ——za to však mají velice mnoho
dobytka. Mnohý sedlák má jen v dobytku až
20.000 zl., cenu polí, pastvin a lesů v to nečítajef“

„Duchovní správa je zde asi obtížná ?“
„Zde mezi horami ovšem. Tak vysoko do těch

domů k nemocným lézti, není maličkost a Ne—
tyrolák by to ani nevydržel. Ale my jsme tomu již
zvykli. — Podívejte se tamhle na to pohoří,“ ukázal
rukou na druhou stranu. „Není to krása ?“

Na obzoru stálo tmavé pohoří s krásnými ob—
rysy. „Čarokrásné opravdu !“ zvolal jsem.

„To je nejkrásnější pohoří v Tyrolsku,“ řekl,
„jmenuje se proto také císařské pohoří (Kaiser
gebirge). Tam je kamzíků! Hujél“
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„A pytláků,“ prohodil jsem.

„Také dost,“.kynul rukou, jakoby chtěl
říci: „Bez těch bychom se ani neobešli.“

Počalo se stmívati a veliký měsíc vystoupil
nad hory.

Tyrolský kněz jel s námi až do Wórglu.
Přijeli jsme tam již za úplné tmy a rozloučili se
s ním jako se starým známým.

Zůstali jsme ve voze sami tři. Moji spolu
cestující unavením usnuli, na mé však oči se spánek
nikterak skloniti nechtěl. Otevřel jsem okno a hleděl
ven do krásné noci. Plný měsíc stal nad vysokými,
černými horami a hleděl na mne touže známou, dů
věrnou a milou'tváří, jako bych seděl doma v zahradě
a s ním se v myšlenkách bavil; hvězdy s oblohy
kmitaly právě tak vlídně, jako u nás doma. Tu a
tam vzplanulo na horách světlo, — byly to buď
ohně pastýřů nebo plameny plapolající na krbech
horalů. Vzduch byl teplý, mílounký a po celé kra
jině hluboké ticho; jen parostroj hučel a železné
koleje pod námi duněly.

Bylo mi tak volno, tak lehce! Zapomněl jsem
na všechny starosti a strasti, mladost' davno již
uvadla rozkvetla znova v mém srdci jako růže
z Jericha, když ji položíme do vody. Mladistvá
radosť nad krásou Božího světa rozproudila se mými
žilami a zazpíval jsem vesele do tiché, tmavé noci:

„Jak je krásně cestovat,
měsíček když svítíl“ —

A měsíček svítil a svítil, a ja zahleděl se do
něho víc a více, a ponenáhlu měnilo se vše tam na
nebi. Na měsíci stála svatá Panna s božským Dítkem

8.
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na ruce a hleděla laskavě dolů k tiché zemi a bož

ské Dítko žehnalo těm, km.)o práci a starostech
klidně na svých lůžkách spali, i těm, kteří v bo
lestech se svíjeli, žehnalo i nám, kteří jsme rychlostí
větru ujížděli do krajin nám posud neznámých. A
kolik hvězdiček na nebi, tolik andělských očí hle
dělo strážně dolů k zemi ve tmu zahalené. — Oko

víry, není-li vyrušováno, vidí za krásné noci na
nebi pravé divy! — Duch pobožnosti ovanul mě,
sepjal jsem ruce a modlil se růženec k té, kterou
viděl sv. Jan ve svém zjevení (hlava XII.) jako
ženu oděnou slunkem, „luna pod nohama jejíma a
kolem hlavy její věnec hvězd dvanácti“, — prose
jí, aby nás na cestě ochránila všeho zla.

Mnohý snad, čta toto mé vyznání, pomyslí si:
„Když jsi se modlil, nechlub se tím,“ a jiný zase se
pohrdavě usměje a pokrčí ramenoma: „Kukátkář
již stárne, chytá se růžence“ — ó, nechtěl jsem
se tím chlubiti, chtěl jsem jen vylíčiti, jak krásná
noc mimoděk ku vroucně pobožnosti unáší — a pro
vysměváčky nemám než politování, že nedovedou
pocítiti slasti takové tiché modlitby. Já aspoň ne
zapomenu nikdy na ten krásný večer, kdy duše
má, nikým nevyrušovaná, do krás přírody se po
nořila a jimi osvěžena, jako na bílých křídlech
holubice k nebi se povznesla.

Osvětlené stanice míjely jedna za druhou, až
počaly hory se nížiti a my podél hučíci řeky Innu
přijeli k městu Hallu, známému solnými ložisky a
dále podél topolových stromořadí do hlavního města
Tyrolska — Inomostí.



, omostí.Před nádražím s " la celá řada kočárů a omni

busů, každý vyvolával jméno hostince, kam měl
cizince zavézti.

Šli jsme kolem povozů do nejbližšího hotelu
„Europa“, elektrickým světlem osvětleného, — tam
však nebylo ani místečka prázdného. Vrátili jsme
se tedy k povozům a tázali se, v kterém hostinci
jest ještě místo?

„Jestli jste si neobjednali světnice napřed, ne—
dostanete nikde místa. Jest vše přeplněno.“

„V hotelu „u pošty“ jest ještě pokoj s třemi
postelemi,“ volal na nás veřejný posluha. „Chcete-li,
zavedu vás tam.“

„Je to daleko ?“
„Není, jen přes dvě ulice.“
„Dobrá, veďte nás.“
„Prosím, ponesu vám zavazadla.“

A skoro násilím vzal nám každému něco z ruky.
Mně nesl vlňák. Vedl nás několika postranními
uličkamik nedalekému hotelu „zur Post“. Tam jsme
šťastně nalezli prázdný pokoj.

Obecný sluha žádal od nás — 60 kr. To ne
bylo málo, ale zaplatili jsme mu rádi, že nás
zavedl na bezpečný nocleh.

V předsíni, kde jsme si objednávali nocleh,
seděl malý mužík s vousy pod nosem a díval se
přes brýle velmi vážně na jakýsi papír, bezpochyby
na vnitřní plán hostince.

„Tak tedy,“ tázal se sklepníka, „kde budu
spáti?“
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„Zde,“ ukázal sklepm papír a uklonilse,usmívaje se šibalsky, jako ému velmožovi.
Maličký zadíval se na papír ještě vážněji a

odfoukl velký kotouč dýmu.
Zanesli naše zavazadla nahoru do pokoje a

my šli do zahrady k večeři. Byl již také svrchovaný
čas! Jeli jsme, vyjma jedinou dvacetiminutovou zá—
stavku, kdy jsme z vozu vystoupili a v restauraci
se občerstvili, bez ustání od 3/48 ráno až do 101/4
hod. v noci a po celou tu dobu jsme pořádně
nepojedli. Při tom byla pozornost bez ustání
napjata; stáli jsme bez mála pořáde v chodbičce
u oken. Ujeli jsme za ten jediný den 544 kilometrů!
To je kus světa! — Kdyby nějaký člověk měl
tutéž cestu vykonati s trakařem a ujel by za hodinu
5 kilometrů — a to je dosť! — musil by jeti bez
ustání 109 hodin čili 11 dní, kdyby každo
denně pravidelně jel 10 hodin — a to by bylo také
dosť! Jen si to rozvažte! ——

Nad míru unavení zasedli jsme si za stůl a poručili
si večeři. Měsíček nám svítil, nedaleko hučela řeka
— chutnalo nám výborně. Scházela jen ještě hudba. —

Za chvilku přišel malý mužík z předsíně a
zasedl za prázdný stůl vedle nás. Poručil si ve
litelským hlasem sklínku piva. Sklepnice mu je do—
nesla. — V Tyrolsku, Švýcarsku & Bavorsku jsou
bez mála všude sklepnice. — Mužík ji přeměřil od
hlavy k patě, jakoby ji chtěl k vojsku odváděti, po—
díval se znalecky proti světlu na pivo, upil a nadul
se jako holub. Měl jsem nad tím hroznou radost.

Byl buď nějaká vesnická veličina, která za
jela do světa zahrát si na pána, nebo to byl muž,
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jímž doma žena nýzeně vládla a který teď navolném vzduchu, da od své týranky, ukazoval,
že také on má právo poroučeti a nafukovati se. —

Ostatní hosté, kteří přišli před námi do zahrady,
vytráceli se a my odešli po jedenácté též k touženému
odpočinku.

V úterý, 29. července, probudil jsem se ráno
v Inomostí. Spal jsem tak tvrdě, že jsem se ne
mohl rychle vzpamatovati, kde to jsem. Když jsem
přišel k vědomí, vyskočil jsem rovnýma nohama,
abych si prohlédl město, po němž jsem davno toužil,

Na prohlížení nezbývalo mnoho času, 0 93/4hod.
měli jsme již zase odejeti.

Oblekli jsme se a šli do města. Zrovna na
proti našemu hotelu byl kostel. Šli jsme tam na
mši sv. Právě rozžíhali na hlavním oltáři svíce a

ze sakristie vyšli dva vousatí mladí mniši s vysokými
svícny a svícemi, za nimi šel mnich s missálem,
naposled vyšel starší kněz. Dle četné obsluhy byl
to nějaký vysoký hodnostář. Dle vousatých obličejů
přisluhujících mnichů domníval jsem se, že jsme
u kapucínů, ač kostel nikterak ostatním kapucínským
kostelům se nepodobal. Později jsem se teprve do
věděl a cestovní kniha to také dosvědčovala, že.
jsme byli u Servitů.

V kostele bylo mnoho lidí, ale bezmála sami
domácí. Modlili se vesměs s příkladnou pobožnosti;
též muži, dle zevnějšku k zámožnějším stavům
patřící, měli růžence v rukou. Takový pán s rů
žencem byl by v Brně bílou vranou.

Cestujících cizinců, jež každý po oděvu a pak
po zvědavých, těkajících zracích snadno pozná, viděl
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jsem tam velmi málo. — věc, z celého světa
jezdí lidé do Tyrolska, do S 'ar a jinam, aby se
podivili dílům Stvořitelovým a pohlížejícc na ně,
nemají dosti slov obdivu, chvály a nadšení, ale
Tvůrci toho všeho v chrámě se pokloniti a chválu
mu tam vzdáti, to napadne málo kterého.

Nechci tím nikoho odsuzovati. Kdybych nebyl
knězem, možná, že bych byl právě takovým. Libera
lismus padl na náboženské přesvědčení nynějšího
pokolení, jako ruda na vinohrady: pOpálil vše a
nic k dobrému nezrá.

Pak jsme navštívili ještě třijiné kostely. Nej
krásnější jest kostel Františkánský a zároveň dvorní.
Uprostřed kostela stojí velikolepý pomník císaře
Maxmiliána I. Podobá se sice náhrobku, ale jest
jen pomníkem, — kosti císařovy jsou uloženy
v Novém Vídeňském městě. Na pomníku tom prý pra
covalo několik pokolení. Na mohutném mramorovém,
rakvi podobném podstavci klečí kovová socha císařova.
Podstavec ten jest ohražen umělým kovaným zá
bradlím. Kolem něho stojí 28 obrovských kovových
soch předkův & příbuzných Maxmiliánových, jenž
byl posledním rytířem nazýván, jakoby bylo jeho
úmrtím pravé rytířství vymřelo. Pomník ten jest
nad míru imposantní, člověku se zdá, jakoby naň
vážně hleděly dávné doby síly a hrdinství. Mne
však poutal ještě více jednodušší, ale krásný
pomník v levo nedaleko od vchodu. Tam odpočívají
kosti slavných hrdinův Ondřeje Hofra, kapucína
P. J. Haspingra a J. Speckbachra. ——První z nich
stal se zároveň mučenníkem věrnosti k panovníku



a lásky k vlasti. Nayich hrobem stojí na krásnémpodstavci socha On eje Hofra z bílého mramoru.
Stojí v národním tyrolském kroji s praporem v ruce
a hledí velitelsky před sebe.

Ondřej Hofer byl prostý Tyrolan, syn hostin
ského „am Sand“ ve Sv. Leonhardě v údolí Passeyr.
Když r. 1809. Bavoři a Francouzi Tyrolsko obsadili,
pozdvihli “se věrní Tyroláci a pod velením Ondřeje
Hofra porazili nepřítele a vyhnali ze země ven.
Zatím bylo ve Znojmě příměří usnešeno a Tyroly
připadly Bavorsku. Ale zbožný, rekovný Hofer
nechtěl svého císaře opustiti; svolal své věrné
Tyroláky a za spoluvelení kapucína Haspingra, jenž
levé křídlo voje s křížem v ruce do boje vedl a
J. Speckbachra, porazil dne 13. srpna nepřítele u hory
Iselu na hlavu a ujal se pak sám vojenské i civilní
vlády, kterou vedl až do 14. října. Když pak nové
přesile podlehl, ukryl se vysoko na horách nad
rodným údolím v chatrči a tam, pod ledem a sněhem
takřka pochovaný„ byl konečně vyzrazen, v okovech
do Mantovy odveden a dne 20. února 1810 ve
svém 43. roku od Francouzů zastřelen — pro věrnosť
k císaři. pro lásku ku své krásné domovině. Tato
láska a věrnosť přetvořily prostého hostinského
v hrdinu, vojevůdce, mučenníka. Když viděl, že
jeho krasna domovina má býti zbožím na světovém
trhu, že má choditi z ruky do ruky, že má býti
vyrvána původnímu panovnickému rodu, opustil
svůj klidný dům, uchopil se zbraně a bojoval za
právo & pravdu, až za ně šlechetnou krev svou
v Mantově na příkopech vylil. Byl zastřelen jako
odbojník, ale pravda zvítězila: roku 1823. přenesli
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myslivci 1. císařského prap ' osti jeho do hlav
ního města Inomostí, tam by y v nejposvátnějším
místě — v hlavním chrámě uloženy a nad nimi
krásný pomník postaven, jenž hlásá jeho chvalu a
vděčnosťjeho krajanův. Ale nejkrásnější pomník
postaven mu v srdcích všech Tyrolanů. Po celém
Tyrolsku zpívají píseň o jeho hrdinné, krásné smrti
a málo který Tyrolan ji zpívá, aniž by mu oči
nadšením nezazářily nebo slzami nezvlhly. — Po
kusil jsem se ji přeložiti a zde ji kladu:

Tam v Mantově v okovech

když věrný Hofer dlel,
ku smrti kruté vedla

jej tlupa nepřátel.
Bol svíral jeho bratří hruď
a celá. říše jeden trud —
s ní věrné Tyrolsko.

S rukama svázanýma
jde Hofer naposled,
jde klidným, pevným krokem,
smrť nekalí mu hled,
již metal z Islu*) tolikrát
dol do vetřelců mrzkých řad
tam v svatém Tyrolsku.

Když z oken zamřížených,
jež hledí na valy,
mu bratři uvěznění /
„Bud' s Bohem!“ dávali,
zavolal: „Bůh vás zachovej
a celé říši štěstí dej —
i mému Tyrolsku!“

Když kázali mu pokleknout',
tu dí: „Ne, Bůh mě chraň!

*) Isel, hora u Inomostí, kde Hofer nepřátelská. vojska
porazil.



chci nýt, jak zde stojím,tak ja sem nosil zbraň.
Jak muž chci skončit život svůj.
Ať žije dobrý císař můj —
i moje Tyrolskol“

Když desátník mu pouta
na rukou rozepjal,
naposled Hofer ruce
k nebesům povzepjal.
Pak dí: „Ať dobře cílíte! —
Pall! — — ó, jak špatně střílíte!
S Bohem, mě Tyrolskol“

Stal jsem před jeho pomníkem s posvátnou
úctou. Myslil jsem si: Toto byl vlastenec! Slava
mu zde na zemi a věčná na nebi! — Arci, Tyrolsko
je krásné a nedivím se, že takové vlastence zrodilo,
ale naše vlasť je také krásná a mnohem bohatší než
Tyrolsko — a co my? Budiž Bohu žalováno, velká
většina z nás lásky k vlasti své ani nemá a mnozí
z těch, kteří vlastenectvím se vychloubají, prolévají
za svou vlasť jen inkoust — krve své by nedali
nikdy! Střílí ne poctivou zbraní, jako Hofer, ale
jedem pomluv a nepravdy ——ne na nepřítele, ale
na rodné své bratry; hledají ve vlastenectví svůj
vlastní prospěch -— a ne prospěch a dobro vlasti.

ó, hanba nám! Tam před pomník Hofrův
jděte a učte se pravému vlastenectví, nebo se učte
aspoň zastyděti se!

Koupil jsem si na památku podobizny těch
tří hrdin. Ondřej Hofer jest vyobrazen, jak žil a
komandoval, ve svém národním kroji: v krátké
kazajce, v širokých zelených šlech (šandách) a
v bohatě vyšívaném opasku. Pranic nepřipomíná



na jeho hrdinství a vojevůdcovství leč zlatý řetěz
kolem krku s medailkou a dva até čestné odznaky.
Byl to muž obrovský, husté kaštanové vlasy, sahající
hluboko do čela a husté kudrnaté vousy připomínají
lva, v obličeji nemá však nic lvího, hledí z něho
klidnosť a dobrota. Jen nadšená láska k ohrožené
víře a vlasti mohla takovému muži vtisknouti zbraň

do ruky, když však jiskra hrdinství se jedenkrate
v prsou jeho vznětla, pak vzplanula v mocný plápol
a nepřítel s hrůzou poznal sílu probuzeného lva.

Když jsem se na podobiznu Hoferovu díval,
vzpomněljsem si na lva, jejžjsem kdysi v Drážďanech
v zoologické zahradě viděl. Bylo to krásné, mohutné
zvíře plného těla. Ležel za vysokou mříží na písku
v teplém slunečku, obrovskou hlavu měl položenu
na tlapách a hleděl klidně jako kotě na diváky, že
by byl zajisté mnohý rad jej pohladil. Ale nad ním
visela tabulka s výstražným nápisem: „Nedotýkejte
se, nedražděte ho!“

P. Haspinger je vyobrazen jako krasný, mladý
muž ve svém kapucínském hábitě. Na hlavě ma
kapuci, krátký kapucínský plášť vlaje ve vzduchu,
v pravé ruce drží vysoko vyzdvižený kříž, kolem
levé má omotaný růženec, jenž mu visí na bílém
provaze kolem těla. Na prsou ma odznaky své
velitelské hodnosti — zlatý kříž a peníz. Z očí
šleha mu nadšeni, proto byl také od. svých vrstev—
níků „mužem plamenného srdce“ nazýván.

Třetí z těch hrdinů, Speckbacher, byl právě
tak starý jako Hofer, ale vzezření docela jiného.
Vypadá jak orel, osmablý, hubený a šavli ukazuje
v dal. Jest vyobrazen v důstojnickém kroji, poněvadž
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byl později za své hrdinství ve Vídni, kam před
stíhajícími jej Franc'čuzi uprchl, na majora povýšen.

Naproti pomníku těchto hrdinů stojí pomník
všech ve válkách za svobodu od r. 1796. do r. 1809.

padlých Tyrolanů, jejž jim postavila vděčná vlasť.
Pomník ten má nápis: „Absorpta est mors in vi
ctoria“, což znamená asi: „Smrť rozplynula, pro
měnila se ve vítězství.“

Podívali jsme se pak ještě na universitní kostel,
v němž již tolik věhlasných jesuitů kázalo, a šli pak
do kavárny posnídat. Tam bylo vše jinaké než
u nás: ženská obsluha, pečivo bez mála všechno
pocukrováno a kávu nalívaly do koflíka teprve na
stole, jakou kdo chtěl :- bilou, tmavější a černou.
Sklepnice nosila dvě velké konve, v jedné měla
černou kávu, v druhé smetanu a nalévala, jak si
kde přál. — Uprostřed kavárny byla malá kašna,
z níž bez ustání výtečná voda do připravených
sklenic tekla. To se mi velmi líbilo, poněvadž je
tam voda stále čerstvá, a vypil jsem s největší chutí
několik sklenic.

Pak jsme šli k holiči, protože jsme měli na
tvářích již celé strnisko. Ptali jsme se ho, proč jsou
v Inomostí na všech oknech dřevěné žaluzie?

„Zde je jich potřebí,“ pravil. „Zde věje často
horký jižní vítr (široko) a pak bývá nesnesitelné
horko. I v zimě obrátívá se často po největších
mrazích vítr a pak bývá pojednou opět teplo.“

Po tomto velmi potřebném a důležitém naučení
chodili jsme opět městem. Jest velmi čisté a má
mnoho starých památností. Mne zajímal nejvíce dům,
zvaný „das goldene Dachl“ (zlatá stříška). Dům



tento dal roku 1425. vévoda Bedřich „s prázdnou
kapsou“ vystavěti prý z trucu. Pán ten míval často
nouzi ofpeníze, a proto mu dali přezdívku „s prázdnou
kapsou“. Aby dokázal, že nemá prázdnou kapsu,
poručil ten dům vystavěti a na arkýři měděnou
střechu silně pozlatiti. [Stál prý jej tento truc ma;
ličkost' 30.000 dukátů. Pozlacení jest až podnes
dobře viděti.

Pak jsme šli Zna most, který .'se klene přes
řeku Inn. Pohled odtud jest čarokrásný. Pod námi
valila se'fšedá řeka, politá světlem slunečním; v pravo
a v levo v zeleném údolí rozložené město, zářící
jako krásný sen a ze všech stran vysoké hory roz
divných tvarů. K severu vápenné Alpy, které vy
stupují nad městem strmě vysoko k nebi a nahoře
věčným sněhem pokryty se zdají; naproti nim
k jihu historická hora Isel, krvi hrdinů zbrocená
a z druhých stran jiné a jiné hory, jedny pusté.
skalnaté, druhé zase zelené, šťávnaté. Byl to pohled
věru unášejici.

Když jsem tak na mostě do kras toho obrazu
ponořen stál, šli vedle nás dva Františkáni, statní,
pěkní muži. Pozdravili jsme je a starší z nich vlídně
pozdrav opětoval a zvolal na nás vesele: „Guten
Morg'n !“

Bylo mi divno, že v Tyrolsku tak zbožném
nepozdravují pozdravením křesťanským,jako u nás,
nebo je zavrhli jen v Inomostí, jako v našich
městech?

Čas ubíhal, hodina odjezdu se blížila: spěchali
jsme tedy do svého hotelu „u pošty“, zaplatili ro
dilému Čechovi, který jevil radosť, že se s krajany



setkal, a dali se zavézti_k nádraží. Neodjížděl jsem
rád, byl bych s radostí ještě aspoň den nebo dva
v tom krásném městě zůstal a vše si dobře prohlédl,
ale vykázaný nám cestovní řád kázal neúprosně:
„O tři čtvrtě na desátou pryč!“

A tak je to v celém našem životě: neúprosný
čas vytrhuje nás z náruči každé radosti.

6. Cesta do Švýcar.

0 93/4hod. hnul se s námi vlak z Inomostského
nádraží. Vůz byl přeplněn bez mála samými
cizinci — Francouzy a Angličany. V našem od
dělení seděli dva Angličané, jeden starý, hubený,
s krátkou, šedivou bradou, pohyblivý jako kočka
a druhý — muž v nejlepším věku, s dlouhými,
tmavými vousy, zamračený a málomluvný. Kabáty
měli podobné římským kabátům katolických kněží.
Zdálo se nám, že jsou to puritánšt'í kazatelé. Třetím
sousedemnaším byl mladý, usmívavý pán — Amerikán.
Poznali jsme v něm hned katolického kněze, ač byl
docela po světsku oblečen. Později jeden z nás, jenž
jakýmsi zvláštním pudem poznal, že jest s ním
stejného povolání, vytáhl z něho po dlouhém na
mahání, že jest vybídnut za professora na katolické
universitě v Novém Yorku a že zajel do Starého
světa,poslechnout na některých universitách věhlasné
vykladatele sv. Písma.

To byli tedy naši hlavní společníci na divo
krásné cestě po arlberské dráze.

Den byl překrásný, obloha jako chrpa, vzduch
vonný a hory stály před námi v jasných, určitých
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obrysech a zdály se tak blizky, jako by jich člověk
rukou dosáhnouti mohl.

Jeli jsme zprvu kus vedle řeky Innu krásným
údolím k historické hoře Islu a odtud k památné,
i světoslavným španělským básníkem Calderonem
oslavené Martinské stěně. Tato skalní zed vypíná
.se přes 500 metrů nad hladinu řeky Innu a jest
památna tím, že císař Maximilian roku 1493., lově
kamzíky, až tam se odvážil a pojednou od celého
světa odloučeným se viděl. Octl se v jakési skalní
sluji a nemohl ani výše na horu lézti ani dolů se
»odvážiti. Tak stál nebohý císař na té skalní stěně
mnoho hodin, očekávaje tam jistou smrť. Obyvatelé
dole v údolí jej zpozorovali, viděli jeho zoufalé po
stavení, sběhli se, radili se, jak mu pomoci — ale
“nikdo nevěděl rady. Na tu strmou skalní zeď ku
pomoci mu přispěti nebylo lze. Plakali, bědovali o
milovaného císaře jak o mrtvého almodlili se hla
sitě k Bohu za něho. Z nejbližší osady (Perfuss ?)
přichvátal kněz s nejsvětější Svátosti, udělil císaři,
jejž považoval za propadlého smrti, ze zdáli rozhře—
šení a požehnal jej nejsvětější Svátosti. Lid kleěel
na kolenou a modlil se s pláčem modlitby umírají
cích za císaře, jenž tam vysoko na hoře mezi životem
a smrtí v pravém smyslu slova visel. Modlitba jejich
vznášela se k modré obloze a pronikla srdce Boží.
Z nenadání zajásal lid, vše vyskočilo na nohy a hle
dělo s napjetím a zatajeným dechem vzhůru. Div
divoucí, nedaleko císaře ——ve zdánlivě nepřístupných
skalách objevil se muž v loveckém oděvu, uchopil
císaře za ruku a svedl jej dolů mezi jásající lid.
V radostném průvodu nesl kněz velebnou Svátost“do
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chrámu Páně zpět a po hrozných hodinách smrtelné
úzkosti zaznělo radostné „Bože, chválíme Tebe !“

Legenda vypravuje, že Bůh poslal anděla
svého v podobě lovce, aby ohroženého císaře vysvo
hodil. — Možná také, že to byl jen nad míru od
vážný [lovec, jenž ve'fskaláchltěch každé místečko,
kdeInoha lidská spočinouti může, dobře znal, a že
vida nebezpečí císařovo, vlastní život k jeho zachrá
nění nasadil a hrozící smrti šťastně ho vyrval. Ale,
ať to byl anděl, ať člověk, Bohem poslán byl zajisté,
vždyťBůh užívá často dobrých lidí místo andělů, kde
totiž pouhá lidská pomoc, lidské přičinění dostačí.

Či nejsou milosrdné sestry také jaksi anděly
Božími? A dobří otcové, starostlivě matky, hodní
kněží a učitelové a mnozí, mnozí jiní?

Na místě, kde tenkráte císař Maxmilián mnoho
hodinpřed smrtí trnul, jest teď vysoký kříž postaven,
jejž jest daleko viděti, a ku kříži tomu jest ve skále
stežník vytesán. Kdo netrpí na závrať, může prý
tam bez velkých obtíží vystoupiti. — My jsme se
kolem té památné stěny arci jen mihli.

Parostroj vezl nás dále mezi horami vždy výš
a výše se kupícími vedle mnohých vlídných osad a
městysů, které ze šťavnaté zeleně, jaké u nás ani
na jaře nevídáme, na nás jako Betlémy z dětských
let se usmívaly — až do Oezthalu.

Tam jsme byli radostně překvapeni. Jak se tak
z okna na okolí díváme, vyskočil pojednou můj
soused a zvolal radostně: „Tamhle jede vápeník !“

Vyskočil jsem též a skutečně — nedaleko nás
vezl po silnici muž fůru vápna. Na voze měl právě
jako naši vápeníci obruče a plachtu pro případ deště

Kukátko V 4



přichystané. — Dívali jsme se na něho s velkým
potěšením. Můj soused totiž ijá máme ve svých
farnostech vápeníky, a proto jsme viděli v tom ty
rolském vápeniku známého, a počali jsme se žertem
hádati, pod či z nás dvou farnosť patří.

Od Oetzthalu jeli jsme úzkým údolím mezi
nebetyčnými horami, vždy výš a výše se kupícími.
Velebnosť, mohutnost a krása přírody rostla takřka
každým krokem. Na jedné straně viděli jsme do
cela holé skalní stěny, na druhé hory nejkrásnějšími
lesy a lučinami porostlé. Jeli jsme kolem ledovců,
které se nám zdály tak blízkými, jakoby k nim
člověk za hodinu dojíti mohl, ač by k nim cesta
alespoň den trvala. Dole usmívaly se na nás krásné
osady, kostely, kláštery a s hor hleděly trucovitě
zříceniny “starých hradů. Nedaleko Inomostí viděli
jsme jeden takový hrad, přilepený na zdánlivě ne
přístupné skále jako Vlaštovčí hnízdo, ale ti, kdož
hrad ten vystavěli a v něm bydleli, nebyli zajisté
povahy Vlaštovčí, byli to skalní orlové, kteří ze
svého nepřístupného hnízda číhali dolů na kořisť.

Od stanice Landecku, nad níž strmí na vy
soké skále mocná tvrz, podobná našemu Pernštýnu
(nyní chudobinec a vězení),- počíná dráha směle a
namáhavě vystupovati. Stavba této dráhy byla nad
pomyšlení obtížná. Přes obrovský, 230 metrů dlouhý
viadukt jede dráha 86 metrů vysoko nad řekou
Trisannou vždy výš a výše, až ku stanici Svatému
Antonínu, jenž leží 1302 metry nad hladinou moř
skou. Tam parostroj asi deset minut zastavil, jakoby
si chtěl po těžké práci oddechnouti a na nejtěžší
dílo se posilniti. Cestující vystoupili z vozů, kupo—



vali si občerstvení a rozhlíželi se po krajině.
Sv. Antonín je malá osada s kostelem. Ovocného
stromu tam neuvidíš a ostatní je zakrslé. Vzduch jest
ostrý, chladivý — cela příroda podobá se tam otu
žilému, zádumčivému poustevníku.

Divil jsem se, jak může dráha v zimě v takové
výši, mezi takovými roklemi a skalinami jezditi?
Vyhazování sněhu vyžaduje tam asi náramně mnoho
práce. Aspoň si chudý horský lid něco vydělá, Jsou
to v létě, za krásného počasí nevýslovně krásné kraje,
ale v zimě je tam život přesmutný a jen tamější
rodák snese všechny svízele takového života.

Jsou tam samoty, kde lidé již v září vším
na zimu potřebným se zaopatřují a též na smrť se
připravují. Jakmile koncem září nebo počátkem
října napadne sníh, bývají obyčejně po celou zimu
od všeho ostatního světa odloučení, ——není k nim
žádného přístupu. Proto chodívají na podzim všichni
ku sv. zpovědi, aby je smrťnepřipravené nepřekvapila ;
v zimě by nemohli ani pro kněze dolů a kněz k nim
nahoru. Stává se často, že na takové samotě někdo
v zimě umře a mrtvola jeho leží v domě až do jara,
kdy možno ji dolů do údolí na hřbitov zanésti. Dají
takovou mrtvolu na půdu, aby tam zmrzla a cho
dívají se pak každodenně k ní modlit růženec. Po
celou zimu do kostela nemohou a kázaní neuslyší,
ale taková mrtvola tam nahoře na půdě jest pro
všechny domácí nejdůtklivějším kázaním.

V takové krajinějsme tehdy stali. Ve vagonech
rozžehli “svítilny, jakoby se již blížila noc, a kon
duktor na nás volal: „sedati !“ Vstoupli jsme tedy do
vagonů a vjeli jsme do tunelu, jímž jest hora Arlberg

44!
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provrtána. Celý tunel jest 10.270 m. dlouhý, tedy
asi tak dlouhý, co obnáší cesta z Brna do Tvarožné.
Má dvoje koleje a dráha v něm stoupá až k výši
1311 metrů nad mořem. V listopadu r. 1880. bylo
s vrtáním toho tunelu počato, a sice ze dvou stran
najednou — z tyrolské strany u sv. Antonína a
z vorarlbergské u Langenu. Práce trvala právě
3 roky; dne 19. listopadu 1883 byla práce do
konána a inženýři, kteří z obou stran vrtání a kOpáni
řídili, podali si průlomem ruce. Sešli se právě na
tom místě, které si v temné hlubokosti hory svými
měřickými nástroji určili; nechybili ani o krok
v pravo nebo v levo, nahoru nebo dolů. Při takové
délce jest to zajisté úžasná práce a před inženýry,
kteří takový poloviční zázrak dovedou, musí každý
smeknouti klobouk. Nepracovali arci motykou v ruce,
ale jejich práce byla mnohem namáhavější, než
každá tělesná. Inženýři, kteří plány k arlbergskému
tunelu dělali, byli vesměs Rakušané a práce ta byla
vykonána pod vrchním řízením ředitelstva rakou—
ských státních drah, což každého z nás hrdostí na
plniti může. — Celý tunel stál 12,000.000 zlatých,
tb jest jeden kilometr asi jeden milion a 170.000 zl.!
Jeli jsme tím tunelem rychlovlakem 21 minut.

Byla to jízda věru příšerně zajímavá.
Když jsme tím tunelem jeli, zmocnil se mne

podivný pocit stísněnosti. Rozum můj obdivoval
velkolepé dílo lidské vypočítavosti a dovednosti,
ale srdci bylo úzko, jakoby samo sobě šeptalo:
„Venku svítí všude jasný den a vše se tam koupá
a houpá v teplém slunéčku. Proč jen my zde jedeme
hrůzou a tmou v hlubinách odvěké hory, kde dříve



jen kutici kutili a kovy připravovali? Proč se od
vážili lidé vniknouti do jejich říše? Jak pak, kdyby
se pomstili, kdyby smělé dílo lidské zasypali, kdyby
je zasypali právě teď, když tudy jedeme ?“

Ale kutíci, duchové hor, buď že se vystěhovali,
buď že si lidského díla jako malichernosti ani ne
všímali — nestalo se nám nic: projeli jsme šťastně
obrovskou horou, která celé zemi dala jméno. Vy—
jeli jsme po 22 minutách z černé tmy do slunného
dne a zajásal jsem, když jsem opět modrou oblohu
a zelené hory uviděl.

Stanuli jsme u stanice Langen, 1216 metrů
nad mořem. To jest ohromná výše. Považme jen:
Svatý Hostýn je pouze asi 700 metrů vysoký a co
se poutník nastoupá, než může ve svatyni poklek
nouti, „kde Máti Boží divy tvořil“ A nejvyšší bod
v Arlberském tunelu je 1311 metrů, tedy bez mála
ještě jednou tak vysoko!

Od stanice Langen, která leží již v zemi Vor
arlbergské, jde pak dráha vysoko nad Klášterským
údolím (Klosterthal) a sestupuje stále dolů. K jihu
jsou přerozkošné pohledy na krásné hory a dolů
do šťávnatého, úrodného údolí Klášterského a zvláště
do pobočních údolí, která do Klášterního jako menší
říčky do hlavní řeky ústí.

Ta poboční údolí zdají se míti každé své
zvláštní hOSpodářství i co do povětrnosti. Připadají
mi ta poboční údolí jako domy v osadě. Jdeš někdy
osadou a všude je klidno a ticho, jen z jednoho
domu zaznívá hluk a křik a hromování. Tak bylo
též při jízdě Klášterským údolím. Nad námi byla
modrá obloha, slunko svítilo, jen tu a tam byla
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hlava hory jako rouškou zahalena. Najednou jsme
přijeli k takovému bočnímu údolí, a tam vám bylo
zle! Viděli jsme zdaleka, jak tam blesky šlehaly,
a slyšeli jsme řev hromu, jako když je v některém
domě rodinná patálie.

Stale níž a níže sjížděla dráha, až jsme asi
za půl druhé hodiny dojeli ku stanici Feldkirch, jež
leží na rovině horami obklopené. Ve Feldkirchu je
veliký pensionát (vychovatelna) otců Jesuitů „Stella
Matutina“ — hvězda jitřní nazvaný. '

Odtud zabočili jsme ke Švýcarsku. Nebe se
rychle zahalovalo a počalo hustě pršeti.

Za půl hodiny dovezla nás draha do údolí,
jímž protéká řeka Rýn. Jeli jsme vedle knížectví
Liechtensteinského. Toto samostatné knížectví jest
teď pod vládou Jeho J asnosti knížete Jana z Liechten
steinu, jenž má v Rakousku a na Moravě tolik
panství (též v mém sousedstvu Pozořické) a jenž
svou opravdu knížecí vznešenosti a štědrosti proslul.
Zvláště kostely a školy jsou svědky této jeho štědroty.
Knížectví Liechtensteinské jest jen malé, má. asi
3 čtver. míle objemu a 7800 katol. obyvatel, ale tito
obyvatelé jsou snad nejšťastnějšími poddanými na
světě. Dani státních neplatí prý žádných, a má-li
někdo z nich nějakou při, nebo dopustí-li se nějakého
zločinu, rozsoudí je sousední rakouský úřad, který
jest k tomu oprávněn. Tak mi aSpOň bylo řečeno.

Hlavní město malého knížectví je Vaduz. Leží
na úpatí vysokých hor, zvaných „tři sestry.“ Knížecí
zamek stojí bez mala stále prázdný, poněvadž ny
nější kníže pan nejvíce buď ve Vídni nebo v Lednici
na Moravě sídlí. Když v novinách kolovala zvěsť,



že nynější sv. Otec Leo XIII. zamýšlí Řím opustiti,
psalo se též, že prý mu kníže Liechtenstein nabízel
za sídlo svůj zámek ve Vaduzu.

Když již o knížectví Liechtensteinském ajeho
panovníku píšu, budiž mi dovoleno mimochodem
milému čtenáři sděliti, že tento pán návštěvou svou
poctil též náš nový kostel v Tvarožné.

V roku 1883. přišel jsem po službách Božích
z kostela domů, stoupl si k oknu a díval se na lidi
z kostela se vracející. Když již všichni zašli, vidím
jakéhosi mi neznámého pána vysoké postavy jíti
kolem mých oken vzhůru ke kostelu. Hleděl upřeně
na věž, jakoby byl znalcem staveb. Myslil jsem si:
„Nějaký inženýr si jde prohlédnout nový kostel.“ ——
Naproti u hospody stál kočár s dvěma ucuchanými
šimly. — Fiakr stál vedle kočáru. Najednou jej
vidím jíti k faře. Jářku: „Co chce ?“ — Šel jsem
mu vstříc, ale tiakr nečekal ani na mou otázku a
zvěstoval mi plnou hubou: „Velebný pane, kníže
Liechtenstein šel k vám do kostela.“

„Cože? Kníže Liechtenstein? Ten by přijel
s vámi? Mějte za blázna někoho jiného, ale ne mne !“

„Na mou duši, velebný pane, je to on. —
Byl u Neuhausra v Brně na noc, najal si mě, abych
ho sem _zavezl, a odsud pojedeme do Rousínova na
nádraží“

Vida tiakrovu opravdovou tvář, vzal jsem pa
mětní knihu. do níž se u nás cizinci zapisují, a
spěchal do kostela mysle si: „Na světě jest vše
možné. Však to vyzvím, mluvil-li fiakr pravdu?“

Cizí pán byl již v kostele a prohlížel si vše
dopodrobna. Když mě spatřil, uklonil se lehce a
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řekl: „Jsem přítelem staveb a zaslechl jsem, že
zde mate nový kostel; přišel jsem se naň podívati.“

Přivítal jsem jej a nabídl mu své služby.
Když vše dopodrobna prohlédl a na vše se vyptal,
kdo plány kreslil, kdo kostel stavěl, kdo maloval,
co vše stálo, zavedl jsem ho do sakristie a poprosil,
aby zapsal své jméno do pamětní knihy.

To ho zarazilo. „Proč to ?“ tázal se.
„Já prosívám všech pánů, kteří na náš kostel

podívat se přicházívají, aby na památku sva jména
do pamětníku zapsali“

Pán se usmál, vzal péro, starým kostelníkem již
hodně pokažené, a napsal zřetelnými velkými písmeny :

Johann Fíírst zu Liechtenstein.

Vida ten podpis, uklonil jsem se hluboce a
řekl: „Jasnosti, velka česťl“

Kníže se usmál a řekl: „Ano, jsme sousedé.“
(Pozořice leží totiž od Tvarožné půl hodiny.)

„Jen že jeden z těch dvou sousedů nemá
panství,“ odvětil jsem.

Kníže pan mluvil pak ještě déle se mnou,
poděkoval mi pak o odejel.

Můžete si mysliti, že jsem byl zvědav, jeho
zemi a hlavní město Vaduz spatřiti. Neuviděl jsem
však mnoho. Hustý déšťmi jejako závojem zahaloval.

7. Ve Švýcarsku.

Za hustého deště přijelijsme k první švýcarské
stanici zvané Buchs. Tam jsme vystoupili z pohodl
ných rakouských vozův a šli do velké síně, kde
cestujícím zavazadla prohlíželi. Mnozí cestující měli
kufry jako půl chalupy veliké a dámy, které byly
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buď neobyčejně krasny nebo krásy neobyčejně po
třebny, měly zrovna dva nebo tři kufry. Dámy slič
nosti obyčejné nevozily světem tolik parády.

My tři jsme měli každý jen “ruční tašku a
vlňak. Když jsme se svým kramečkem k prohlíže
jícímu úředníkovi přistoupili, pohodil pohrdavě rukou,
jakoby chtěl říci: „Co vy zde chcete? Bez toho nic
nemáte“ — a ukázal nám rukou na dvéře.

Šli jsme tedy ven. Ale co tam? Pršelo a do
odjezdu bylo ještě přes čtvrt hodiny. Zabočili jsme
do restaurace. Ale tam nás ovanulo docela cizí

ovzduší. Stoly byly čisťounce prostřeny a na mra
morovém buffetu usmívaly se na hladové cestující
šunky, studené husy, kapouni a rozmanité ovoce.
Obsluha byla vesměs ženská.

Zasedl jsem za stůl a poručil si „Kaffee!“
Posluhovačka přišla s konvemi v ruce a tazala

se francouzsky: „Noár? Blanž?“ (Černou? Bílou?)
„Noarl“ řekl jsem nadutě, hraje si na Fran

couze a tazal se ji pak, umí--li německy?
„0 ano. Ale zde jezdí nejvíce Francouzův a

Angličanů. “

Přítel N. šel se zeptat, kudy bychom jeli nej
lépe do Einsiedelnu. Vrátil se všecek rozdurděn,
že prý jsou konduktéři velicí hrubiáni.

Vůbec jsme po celé cestě Švýcarskem poznali,
že Švýcaři jsou toho mínění, jakoby na celém světě
nebylo nic krásného k spatření, leč ve Švýcarsku
a drou cizince, kteří jejich krásnou zemi uviděti
chtějí; a to jest dle mínění Švýcarů povinností
každého cizince, jenom že se někteří při tom vlídně
usmívají a jiní se mračí. K posledním patří pani
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konduktéři. Kromě toho vyvolávají jména' stanic
tak nedbale a náhonem, že nezvyklé ucho ani jed
noho jména nerozezná.

V této příčině chválím si naše konduktéry.
Když takový pán hromovým, táhlým hlasem pro
volá: „Ne—sa—myslitz ! ——Ne—sa—myslice!“ tak
to uslyší i polohluchý.

Náš vjezd do Švýcarska nebyl, jak vidno,
velice utěšený. Badili jsme se, máme-li jeti zrovna.
do Zurichu anebo zabočiti do proslaveného poutního
místa Einsiedelnu. Rozhodli jsme se konečně pro
Einsiedeln. Vsedli do vlaku cestujícími až do posled
ního místa nabitého a jeli do Wadenswylu. Jeli jsme
za deště a bouře napřed dle zdání rovinou jako
Haná širokou, poněvadž jsme pro déšť vzdálenějších
hor neviděli — později vedla dráha po břehu
Zurišského jezera.

Ve Wádenswylu jsme vystoupili a koupili si
lístky do Einsiedelnu. Do odjezdu bylo ještě půl
druhé hodiny času, proto jsme šli do hostince, který
od nádraží jen asi 50 kroků vzdálen jest. V prvním
poschodí jest veliká siň pro hosty, vystavěná ze
železa a skla. Tři stěny jsou jedno okno, za čtvrtou
zděnou stěnou jest kuchyň. Zasedli jsme za stůl a
poněvadž jsme ještě neobědvali, poručili jsme si
polévku a řízek. Víno nám donesli ve sklínkách
se širokým hrdlem, do jakých dávají naše hospodyně
zavařované ovoce._Déšť zatím přestal; otevřeli jsme
tedy okna a dívali se na veliké jezero„gm němž
směrem k nám přijížděla parní loď. Za chvíli však
vyvalily se nad jezerem tmavé mraky, zdvihl se
mocný vichor, jenž celým hostincem otřásal a z mračen
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šlehaly do hladiny jezerní blesky, jakoby nějaký
duch žhavé udice na ohnivých provazích do jezera
spouštěl. Byla to zajimava podívaná.

Čtvrť hodiny před odjezdem počali na nádraží
zvoniti a zvonili dobrých pět minut. Svolávali cestu
jící, jako svolávají v továrnách dělníky do práce.
Bezpochyby považují Švýcaři cestování cizinců za
povinnou práci — aspoň z ní žijí jako továrníci
z práce svých dělníkův. Arci se sami také bedlivě
při-čiňují ——jako továrníci.

Zaplatili jsme a šli na nádraží. Tam stál již
mimo jiné starý, jako tyčka vysoký a hubený
Angličan a vedle něho neméně vysoká a možno-li
ještě hubenější buď dcera nebo manželka. Byla pře—
podivně oblečena, jako nějaká Garibaldiánka: měla
červenou košilku, přes ni tmavolmědý plášť a na
hlavě cosi klobouku podobného. Ti dva by se byli
hodili za figury do gothických oken. Za nimi stál
kostnatý Švýcar s velkým pytlem na zádech a
rybrcoulskon holí v ruce. Ten je vodil bezpochyby
po horách.

Vedle Angličanů zajímali mě tři francouzští
kněží. Čekali taktéž na vlak. Byli mladí, štíhlí a
hezci páni, způsob mluvení a celé jejich počínání
jevilo velkou uhlazenosť. I na cestě měli na sobě
kleriky, přes ně dlouhé, černé svrchníky a na hlavě
nízké, hedbávné klobouky se širokOu střechou,

" 8. Einsiedeln.

Konečně vsedli jsme do vozu a jeli k Ein
siedelnu — k Matce Boží na pouštce.
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Vagony byly samými poutníky naplněny.
V našem voze jelo ještě několik kněží. Jeden
z nich, již starší pán, měl svůj breviář a ostatní
cestovní potřeby v tašce, zavěšené po způsobu my
slivecké brašny, na níž byl vyšít honící pes. Byl
svalnatý, silný pán, pravý syn hor, a zajisté za—
hřměla jeho puška již častokráte mezi skalami vy
soko na horách. Teď se modlil breviář zbožně a

klidně, jako dítě.
Cesta vedla krajinou hornatou sice, ale málo

zajímavou. Brzy počínalo se též stmívati a do Ein
siedelnu jsme přijeli 0 71/2bod. za úplné tmy. U nádraží
stály povozy. Vsedli jsme do vozu, na “němž byl
francouzský nápis „Hotel Pavón“ — hostinec u páva
-— a jeli do hostince.

Einsiedeln leží v kantoně (kraji) Schwyz.
Kanton ten jest ryze katolický a německý, a přece
ty francouzské nápisy! To mě naplnilo nevolí a
nechutí, ale když jsme přijeli do hotelu, byl jsem
brzy smířen. Takového hotelu neviděl jsem ještě
nikde! Ve velké jídelní síni byl v průčelí zavěšen
velký dřevěný kříž a po stěnách všude obrazy
svatých a vynikajících katolických mužův. U dveří
byl mistrovský, velký olejový obraz sv. poutníka
Mikuláše von der Flů. Má na sobě dlouhé, šedé
poutnické roucho, podobné hábitu, v ruce drží
poutnickou hůl a jeho osmáhlý, svatou radostí ozá
řený obličej hledí toužebně V dáli, jakoby poprvé
spatřil toužený cíl své poutě ——zářící chrám
Matky Boží.

Sv. Mikuláš von der Flů byl poustevníkem,
chodíval i v zimě bos a svatosti svou míval na své



krajany takovou moc, že častěji jednou jedinou řečí
mír zjednal, když vnitřní válka jeho vlasti hrozila.
Jest ve Švýcarsku podnes tak ctěn, jako v Čechách
sv. Prokop.

I v naší světnici byly obrazy svatých.
V takovém hostinci je člověk hned jako doma.
Po krátké chvíli šli jsme do své světnice, do

třetího patra. Byla noc teplá, a proto jsme nechali
okno otevřeno. Obloha byla ještě zamračena a venku
tma. Velikánský benediktinský klášter s_velebným
kostelem, jenž stojí proti hotelu, v němž jsme
bydleli, vystupoval z polotmy jako velká tvrz.

Sotva jsme ulehli, počaly hodiny na klášterní
věži bíti desátou. Napřed bil silný zvon jasným
zvukem čtvrtě, pak zazněl velký zvon mohutným
hlasem desetkrát, a ještě nédozněl poslední zvuk
v teplém, chvějícím se vzduchu, zahlaholil hluboký,
ještě mohutnější hlas největšího zvonu opět deset
kráte, jakoby důrazněji ještě jednou opakovati chtěl,
co právě zvon před ním hlásal, že odbila desátá
hodina, aby každý duch chválil Hospodina, a že čas
opět 0 velký krok k věčnosti pokročil.

Toto opětné hlásání času, toto koncertování
třech zvonů dotýkalo se velmi dojemně srdce, a
krásné, harmonické zvuky zvonů chvěly se dlouho
v teplém, letním vzduchu. Cosi tajůplného mluvilo
z hudby zvonů, jakoby vyšší, nadpozemské bytosti
ve zvoncích těch ke člověku sestu'povaly.

Podobné bití hodin na tři zvony slyšel jsem
ve Švýcarsku na více místech.

Usnul jsem zvuky těmi jako ukolébán a pro
budil se opět těmi zvuky. Hodiny bily právě dvě.
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Vstal jsem &přistoupil k oknu. Jaká to změna! Jak
krásná byla noc! Obloha vyjasnila se docela, jakoby
mraky někdo byl vymetl, velký, jasný úplněk stál
v pohádkovém lesku nad zářícím klášterem, hvězdy
vlídně kmitaly a dole na náměstí šuměly a hrčely
prameny kašny. Bleskem připadla mi na mysl píseň,
již jsem v mladých svých letech tak často zpívával
a při níž jsem mnohdy slzy neukojené touhy ronil.

„Přejasně zářily hvězdy, — v dumách jsem
u okna stál, — sladký zvuk poštovské trubky -—
zdaleka ke mně vál, — touhou se srdce zachvělo,
— s povzdechem sobě jsem přál: — ach kéž bych
cestovat mohl ——čarovnou noci v dál.“

Touha mých mladých let byla vyplněna: byl
jsem skutečně v dalekém světě, kolkolem krásná,
tichá letní noc, v dáli' vysoké hory a šumné lesy,
předemnou světlem luny ozářený klášter a kostel jako
báječný zámek — a dole ospale hrčící studnice — —

Sen mého mládí stál přede mnou uskutečněn.
Nežli počnu vypravovati, co jsme v Einsiedelnu

zažili a viděli, povím vám v krátkosti, čeho jsem
se o původu a dějinách tohoto slavného poutnického
místa dověděl.

Einsiedeln znamená po česku tolik jako pouštka,
t. j. místo, kde bydlí poustevník. Prvním poustev
níkem v Einsiedelnu byl sv. Meinrad. Pocházel dle
starých podání z hraběcího rodu Hohenzollernův
a narodil se roku 797. Vychován byl v klášterské
škole Reichenau na ostrově téhož jména v Bodamském
jezeře. Když vystudoval, vstoupil r. 822. do kláštera
a byl učitelem v benediktinském klášteře v Bollingenu
u Curyšského jezera. Dívaje se z okna své skrovné



celly vidíval lesnatý vrchol hory Etzel na protější
straně jezera a srdce jeho zatoužilo po úplné samotě,
kde by cele rozjímání a modlitbě oddati se mohl.
Roku 828. dovolili mu představení odstěhovati se
do lesní samoty. Jakási zbožná vdova dala mu na
vrcholu hory Etzel vystavěti chatrč &vedle ní malOu
modlitebnu. Posýlala mu též nejpotřebnější potraviny.

Než nebylo sv. muži pepřáno dlouho skrytu
býti. Pověst' o jeh svatosti a moudrosti roznesla
se jako vůně rozkvetl ' y po celém okolí „fa lidé
hrnuli se k němu jako včely o med rady a uševni
posily. Aby ušel tomuto návalu, který rušil sladkou
mu a oblažující samotu, opustil svou chatrč a utekl
se hlouběji do pustiny, do tak zvaného „Tmavěho
lesa“ (Finster-Wald). Na palouku, na úpatí okrou—
hlého pahrbku proudil ze země čistý pramen vod .
Tam vystavěl si pomocí jednoho společníka ajedno o
pastýře chaloupku a kapličku, a žil tam až do 8
jako poustevník. Na témže místě/ stojí dnes
stranný klášter a krásný kostel, a jmenuje se
siedeln čili pouštka na počest! sv. Meinrada,

dání sošku Panny Marie, která se až podnes v
zračné kapli v Einsiedelnu uctívá.

Po 25 letech přepadli dva lupiči sv. poustev
níka a domnívajíce se, že chová ve své pouštce
velké poklady, zabili ho. To se stalo dne 21. ledna
861. Vrahové však v poustevně pokladů nenašli.
Neobyčejnou hrůzou jati dali se na útěk. Dva
havrani, které sv. Meinrad krmíval, letěli hlasitě
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krákajíce za nimi, jak pověst vypravuje. Jakýsi
tesař v nedaleké osadě slyšel jejich hrozný krákot,
viděl utíkající vrahy a pospíchal k poustevně. Nalezl
mrtvolu poustevníkovu. Pronásledoval vrahy a do—
honil je v Curychu. Tam byli jati a popraveni. Opat
Walther z Reichenavy spěchal pak s několika bratry
k pouštce Meinradově do tmavého lesa, pochoval
srdce zavražděného na vrcholu hory Etzel a tělo
zanesli do kláštera Reichenavského. Sto osmdesát

sedm let odpočívalo tam tělo světcovo. Zatím byl
na místě Meinradovy poustevny vystavěn klášter
a tělo jeho r. 1039. tam zaneseno a zavražděný
poustevník papežem Benediktem IX.j za svatého
prohlášen. Od té doby jest hlava tohoto světce na
oltáři v zázračné kapli ku všeobecné úctě vystavena.

Pověsti oxživotě sv. Meinrada halily „Tmavý
les“ a Meinradovu poustevnu :v kouzlo svatosti a
celé zástupy zbožných lidí putovaly na to místo,
kde veliký světec život svůj v ustavičnou oběť
Bohu přinášel.

Čtyřicet šest let zůstala poustevna Meinradova
opuštěna, až Štrassburský kanovník Benno, unesen
příkladem sv. Meinrada, bohaté své obročí opustil a
do „Tmavébo lesa“ se uchýlil. Poustevnu nalezl na
polo zbořenou. Zbudoval ji znova a přistavěl větší sta
vení, v němž by více bratří přebývati mohlo. Se svými
soudruhy počal les mýtiti a proměnil tmavou pustinu
v pastviny. Pověst' o jeho svatosti donesla se až ku
králi Jindřichu I., který r. 927. zbožného poustevníka

\

přemluvil, aby zasedl na biskupský stolec v Metách. ,
Nerad opustil Benno milenou poustevnu, jakoby.

věděl, co ho v Metách očekává. Sv. muž káral jako
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biskup neřesti a násilnictví velmožů přísně a bez
ohledně. Ti za to zahořeli proti němu neuhasitelnou
zášti, podplatili několik zlosynů z vlastního služeb
nictva Bennonova, aby biskupa přepadli a oči mu
vyloupali. Zločin ten byl skutečně spáchán. Král
potrestal sice zlosyny a jejich návodce smrti, ale
nedovedl Bennona přemluviti, by na biskupském
stolci nadále setrval. Sv. biskup zřekl se biskupství a
vrátil se ku svým bratřím na poušťdo „tmavého lesa.“

Roku 934. připojil se k němu probošt ze
Strassburgu — Eberhard s mnohými muži stejného
smýšlení. Benno složilhodnosťopatskou na Eberharda,
ten položil základní kámen k velkému klášteru a
zavedl v něm řeholi sv. Benedikta. Velký chrám
vyklenul se nad malou svatyni se sochou Panny
Marie,již sv. Meinradovi abatyše Hedvika darovala.

Benno umřel před ukončením dila dne 3. srpna
940, a byl v zázračné kapli pochován.

Stavba kláštera a kostela trvala celých 10 let,
r. 946. byla dokončena. Vévoda Heřman Alemanský
daroval klášteru celý „tmavý les“.

V září r. 948. zažádal opat Eberhard sv. biskupa
Konráda z Kostnice, k jehož biskupství tehdy Ein
siedeln patřilo, aby přijel a nový chrám posvětil.
Biskup přijel v průvodu velkého počtu rytířův a
šlechticů německých, a tehdy udál se div, jejž
sv. biskup Konrád sám o několik roků později
v Římě papeži u přítomnosti císaře Otty a manželky
jeho Adelhaidy vypravoval. Papež Lev VIII. vydal
pak ve prospěch kláštera Einsiedelnského zvláštní
bullu, v níž vypravování Konrádovo o této zázračné
události takto vylíčeno jest:

Kukátko v. 5
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„My Lev, biskup, sluha sluhů. .. oznamujeme
tímto všem nynějším a budoucím věřícím Církve
Boží : že Náš ctihodný bratr a spolubiskup v Kostnici,
jménem Konrád, u přítomnosti Našeho nejmilova—
nějšího syna Otty, císaře a jeho manželky Adelhaidy
a mnoha jiných knížat, před Naší Apoštolskou Stolicí
přednášel, jak na jisté místo ve svém biskupství,
Meinradovou celou zvané, léta Páně 948. na den
14. září povolán byl, aby tam ku cti svaté, vysoce
zvelebené Bohorodičky a Panny Marie kaplici vy
světil. Když však jak obyčejně o půlnoci k modlitbě
povstal, uslyšel, jak nám vypravoval, s řeholníky
téhož místa přelíbezný zpěv, a když blíže pátral, co by
to býti mohlo, poznal, že andělé v kapli tytéž zpěvy
pějí a tentýž pořádek zachovávají, jaký od biskupů
při svěcení chrámů zachováván bývá. Ráno bylo vše
ku svěcení připraveno, když však biskup až k poledni
otálel, přišli ku kapli a naléhali na biskupa, aby se
svěcením započal. Když se však ještě zdráhal a o
vidění vypravoval, kárali jej přísně,až svěcení skutečně
započal, tu však zazněl ihned třikráte zřetelně hlas:
„Bratře, ustaň, neb jest od Boha posvěcena!“ Tím
hlasem zaleknuti, uznali všichni vypravování bi
skupovo pravdivým a svatým býti, a věřili od té, že
jmenovaná kaple s nebes posvěcena jest.“

. Papež Lev VIII. vyřkl pak za souhlasu ostatních
přítomných biskupů, že nebeské posvěcení oné kaple
pravdivé a platné jest, a zakázal všem biskupům,
kaplu tu někdy opět posvětiti. Zároveň udělil všem,
kdož ono místo navštíví a tam sv. svátosti hodně

přijmou, hojné odpustky. Vícero pozdějších papežův
ustanovení Lva VIII. potvrdilo.



Tímto nebeským posvěcením kaple sláva její
daleko široko se roznesla a Einsiedelny staly se
proslaveným poutním místem, jako je u nás v Ra
kousku Mariánská Cella ve Štýrsku, nebo Loretto
v Italii, neb Compostella ve Španělsku.

Každoročně dne 14. září slavívá se v Ein

siedelnách s velkou slávou slavnost' „posvěcení
andělského“, a tisíce a tisíce poutníků Spěchá zda—
leka k té slavnosti, že mnohdy městys ani hodně
pohostiti jich nemůže.

Nové opatství počalo utěšeně rozkvétati. Cí
sařovéa králové obdařili klášter rozsáhlými pozemky
a klášterníci rozmnožovali jmění své šetrností a
moudrým hospodařením. Klášter Einsiedelnský stal

'se učitelem a dobrodincem celého okolí. Synové
nejvznešenějších rodin žádali u brány Einsiedelnské
o přijmutí a slavní učenci i umělci žili a účinkovali
v jeho zděch, mezi nimi — abych jen jednoho jme—
noval — Theophrastus Paracelsus (1- v Solnohradě
r. 1541.), slavný lékař a znatel sil přírodních, tak
že jej lid za kouzelníka považoval. Klášter Ein
siedelnský stal se zakladatelem vícera jiných klá
šterův a škol.

Ale nepanoval ani v něm, jako všude na zemi,
stálý klid a rozkvět. Klášter vyhořel od svého za
ložení pětkráte, tak že nynější veliká budova je
šestou novou stavbou, kterou řeholníci postaviti nu
ceni byli. Též vnitřní rozepře a boje zuřívaly
v tomto zbožnosti a vědě zasvěceném domě, zvláště
za doby reformace, kdy zůstal klášter takřka bez
řeholníků. Též francouzskou revolucí utrpěl ná
ramně; tehdy byla původní zázračná kaple do zá

b'
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kladů sbořena a socha Marie Panny jen stěží za
chráněna.

Od založení opatství až do dnešního dne pu—
tovali a putují tisíce a tisíce poutníků k Matce
Einsiedelnské. Jména nejvzácnějších jsou v klášterní
kronice na památku zaznamenána.

Též arcivévodové rakouští a jiní velmoži pu
tovali častěji na to svaté místo. Z r. 1862. nalezl
jsem mezi poutníky též jména kardinálů Schwarzen—
berga z Prahy a Fůrstenberga z Olomouce. Jak
veliké zástupy poutníků do Einsiedelnu každoročně
připutují, nejlépe dokazují číslice. Každoročně při
stupuje tam daleko přes 100.000 kajicníků ke stolu
Páně, — průměrně 150.000. — Roku 1710. bylo
jich až 260.000! Roku 1888. až 174.000! Velmi
významno je, že za doby francouzské revoluce nával
poutníků zvláště ze sousedního Francouzska byl ná
ramný. Když Ancikrist a jeho ěeládka počnou
v některé zemi ohněm a mečem hospodařiti, pak
kde kdo dobrý hledá pomoci nebeské.

Mohl bych ještě mnoho o tomto klášteře vy—
pravovati, ale kdy bych se pak dostal ku hrám
v Horní Ammergavě?! Pominu tedy ostatní mlčením
a povím jen, jaký dojem na mě toto slavné poutní
místo učinilo, a co jsem tam viděl a zažil.

Když jsem o dvou hodinách chvíli u okna.
postál a krásou noci se pokochal, počalo mě zurčení
čtrnácti proudů, vytékajících ze studny na náměstí,
ponenáhlu uspávati a víčka' mi olovnatěla. Šel jsem
tedy Opět na lože a spal zdravo až do bílého dne.
Slavný hlahol zvonů, slavících pozdrav andělský,
probudil mě ze sna. Báně věží leskly se již v prvních
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paprscích vycházejícího slunka a brzy vystouplo
„velké světlo nebeské“ nad obzor. Den byl pře
krásný a z vůkolních lesů vanula. svěží vůně.

Oblekli jsme se a spěchali .do chrámu Páně.
Chrám stojí uprostřed průčelí velké, 156 metrů
dlouhé a 136 metrů široké, trojposchoďové klášterní
budovy. Chrám má dvě Věže, pravá je vyšší, levá
O něco nižší. Když zaznívají s těch věží harmonické
hlasy všech 13 zvonů, které na nich visí ——nejtěžší
váží 120 centův — a vůkolní hory zvuky ty odrážejí,
pak zachvívá se zajisté srdce poutníkovo svatým
nadšením. Nám nebylo popřáno, touto sborovou
hudbou zvonů se pokochati. U dveří potkal jsem
starého pána, jenž včera ve Waedensweilu v hostinci
naším sousedem byl a s námi na vlak čekal. Po
znali jsme se a pozdravili.

Několik krokův od hlavního vchodu stojí mi
lostná kaple Matky Boží asi pět mětrů vysoká a- o
málo širší i delší. Stojí na témž místě, kde si svatý
Meinrad svou modlitebnu vystavěl a sošku Matky
Boží s Božským Dítkem uctíval. Kaple původní
byla za francouzské revoluce, jak již řečeno, do zá
kladů zničena a nynější r. 1817. dostavěna. Nemůže
se milostné kapli v naší Marianské Celli na bohatství
ani zdaleka rovnati. Vně jest sice vše z černého
mramoru, oltář z mramoru bílého, soška sama jest
oblečenav drahé, brokátové roucho a ověšena zla
tými a stříbrnými dary, ale kdyby viděl náš lid,
který tak rád do Štýrského Marianského místa putuje,
ostatní ozdobu Einsiedelnské Celly, zvolal by zajisté
ve své prostosrdečnosti : „Milá Panenko Maria, ty jsi
tady proti naší Cellenské jen chudobná chalupnicel“



Na chrámových zděch u kaple visí sice mnoho
obrázků s nápisem: „Maria pomohla“ nebo „Díky
Marii“, ale bohatých darů, jaké jsou v naší Marianské
Celli, tam není. V popisu kostela a kláštera, jejž
jsem si koupil, nestojí též nic o nějaké pokladnici,
či „šockomoře“, jak naši poutníci říkávají.

Křesťanské, věřící srdce nehledí však na bo
hatství. Poklekli jsme před svatyní, v níž každo—
denně od čtvrté hodiny ranní kněží mše sv. obětují,
&.pocítil jsem v srdci dech svatosti, jenž místo to
ovívá. Kolik millionův a millionů zbožných modliteb
vznášelo se asi z tohoto místa vzhůru k nebi od

doby, kdy sv. Meinrad poprvé se zde k Bohu modlil!
Kolik zarmoucených a poraněných srdcí hledalo zde
uzdravení — a nalezlo, jak věnování na zděch za
věšená dosvědčují! Kolik rozkvétajících panen a
mládenců klečelo zde a prosilo o posilu a požehnání
před bojem, jenž na ně čekal! Kolik matek a otcův
obětovalo zde své dítky; kolik starcův a stařen
prosilo zde o šťastnou hodinu smrti! I vojevůdcové
a. králové klečeli zde, držíce meče své v rukou &
prosili Máti Boží, aby je požehnala. Kardinálové,
biskupové i prostí kněží pozdvihovali zde rukou
svých ku „Stolicí Moudrosti“ a prosili o moudrost &
apoštolského ducha, by stádce jim svěřené k věč—
nému blahu přivésti mohli! A nikdo z nich ne
odešel nepotěšen, neposilněn, nepovznešen!

Všechny tyto modlitby, vzdechy a slzy, všechny
zbožné sliby tam učiněné posvěcují ono místo a činí
každému svatým a ctihodným. K tomu připomínají
malby na stropě chrámovém nad kapli a kolem kaple
na posvěcení nebeské, o němž jsem dříve vypravoval.



Jest tam vyobrazen Kristus, s nebe sestupující, jak
přijímá biskupské roucho, aby Svatyni posvětil.

Chrám Einsiedelnský jest, jak jistý francouzský
spisovatel napsal, největší kostel v celém Švýcarsku.
Je—li tomu Opravdu tak, nevím, ale veliký je a
krásně ozdobený, jednotného, úchvatného dojmu však
nečiní. Vše jest jaksi tuze rozkouskováno. Presbytář
jest od chrámové lodě krásným, z kovaných železných
prutů zhotoveným mřížovím oddělen a po desáté
hodině zastřeli ho cele zelenou záclonou. Proč?

Nevím. ——V postranních lodích je čtrnáct oltářů, též
mřížovím od ostatního chrámu oddělených. Celý
chrám jest krásně vymalován. V presbytáři jsou
fresky, vyobrazující osoby a události ze Starého i
Nového Zákona, které prorocky smírnou oběť Spa—
sitelovu buď naznačují, buď zvelebují. Nejlépe líbila
se mi freska nad hlavním oltářem: vyobrazuje Be
ránka ležícího na kříži, z boku mu teče smírná krev.
Vedle něho drží anděl dlužní list člověčenstva; krví
Beránkovou jest dluh smazán. Kolem kříže padá
24 starců v bílých slavnostních rouchách na tváře
své. V pozadí utíká s hrůzou židovský velekněz.

Kolem hlavního oltáře jsou obrazy ze života
Panny Marie a nad oltářem jest na zdi olejovými
barvami vymalováno Nanebevzetí Panny Marie. Obraz
ten přemaloval r. 1857. znamenitý malíř Pavel z De
schwanden, který zbožnosti svou vynikal, Einsiedelny
s poutnickou holí v ruce často navštěvoval a bez mála.
všechny fresky obnovil a přemaloval. Kolem hlavního
oltáře a- celého presbytáře jest horní chor pro ře
holníky, do něhož z kostela jen zamříženými okny
viděti lze. Je prý též velmi krásně vymalován &



stojí v něm oltář -i krásné varhany, — já tam však
nebyl a nemohu tedy mnoho vypravovati.

Na stropě hlavní lodě chrámové jsou malířem
Asamem narození Páně a poslední večeře vymalovány
— velmi krásně a živě. Na prvním obraze jest vi
děti pastýře kolem ohně sedící, jak se k nim anděl
s radostnou zvěstí blíží. Z druhé strany spěchají
již pastýři k Panně Marii, která jim zářící božské
Dítko ukazuje. Celý obraz jest pln života.

Ale nelze mi vše dopodrobna popisovati. Zmí
ním sejen ještě, že podlaha chrámová jest mosaiková,
velmi krásná, v hlavní lodi visí ohromný lustr se
skleněnými koulemi, který by se však lépe do divadla
než do kostela hodil. Nejlépe se mi líbilo, že jsou
u kazatelny hodiny, které bijí čtvrtě i hodiny a
napomínají kazatele v pravý čas, že jest již dosť.

Ty hodiny spůsobily zajisté již mnoho radosti:
někdy kazatelovi, když nevěděl, co by ještě řekl,
a někdy posluchačům, když si přáli, aby konečně
již ukončil. — A teď je toho popisování dosť!

Když jsme se u milostné kaple pomodlili, šli
moji soudruzi do sakristie zeptat se, můžeme—lislou
žiti mši sv., a já zasedl s breviářem do lavice.

V kostele nebylo mnoho lidí a dle všeho sami
cizinci._(Domácí lidé byli zajisté již dříve na službách
Božích, poněvadž bývá v Einsiedelnu každodenně
první mše sv. již o 4. hodině.)

V levo z hlavní lodě vede vchod do jiného
prostranného chrámu, kde se jen zpovídá, a pak do
sakristie. V pravo jsou dvéře se zvonkem; kdo chce
s některým klášterníkem nebo chovancem mluviti,
musí tam zazvoniti. To jest zajisté dokonalá klausura.
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0 71/2 hod. byla u hlavního oltáře zpívaná
mše sv., při níž na horním choře mniši za průvodu
varhan velmi pěknou dvouhlasnou mši zpívali.

Jenom tenor zpíval vysoké tóny ňstulí, jakoby
měl malé volátko, které v těch horách není žádnou
vzácností. Ba v některých údolích považují je za
nevyhnutelný úd těla.

Po zpívané mši sv. šel jsem též já mši sv. obě
tovati. Sloužil jsem ji u postranního oltáře svatého
Mauricia, na němž spočívá tělo sv. mučeníka Placida.
Že jsem při mši sv. též na svého. 'l-přítele, P. Placida
Mathona,benediktina Rajhradského, vzpomněl, rozumí
se samo sebou.

Po mši sv. zapsal jsem se v prostranné a velmi
krásné sakristii do knihy, v níž cizí kněží svá jména
zaznamenávají. Přede mnou sloužil onen francouzský
abbé, který večer s námi přijel a v jednom hotelu
s námi bydlel. Viděl jsem v knize, že je z Paříže,
a sice z hlavního chrámu Notre Dame.

Nalezli jsme v knize podpisy kněží ze všech
zemí a dílů světa, jen z Čech a Moravy ne. Možná,
že jest každoročně nová kniha vyložená a že jsme
my letos 30. července byli prvními poutníky z Moravy.

O deváté vyšli jsme z kostela do našeho hotelu
na snídani. Zůstali jsme hned dole v jídelně pro
obyčejnéhosty, za jedno, že jsme neznali švýcarského
způsobu, dle něhož každý cizinec, který se v hotelu
ubytuje, v poledne a večer v určitou hodinu chodí
ku společné tabuli (Table d'hóte) a do téže jídelny
též ku'snídaní -— ovšem kdy komu libo, — a pak
jsme zůstali dole, že se nám nechtělo stoupati nahoru.
Snídali jsme poprvé dle švýcarského způsobu. Ta



ková švýcarská snídaně není hloupá. Stojí arci —
jako žemlička na krámě -— 1 frank (46 kr. r. m.),
za to však postaví před tebe konvu kávy a konvu
smetany, pak bílý chléb, výtečné čerstvé máslo a
jako zlato žlutý. vonný med a což jest hlavní věc
— můžeš si ze všeho bráti, co hrdlo ráčí. Čí žaludek
má tu šťastnou vlastnost, že se může najísti najednou
na celý den, ten má k tomu ve Švýcarsku při sní
dani příležitosti dosť a nezapomene hned tak na ty
snídaně mezi horami v létě krásné Helvetie. Já sice

nejsem šťastným majitelem takového žaludku, a přece
si na ty snídaně vděčně VZpomínám, byly nejlepším
tělesným požitkem, kterého jsem v té zemi okusil.

Stoji psáno, že manna na poušti chutnala jako
pšeničný chléb s medem; my však jsme měli k tomu
ještě máslo a kávu: to by se nebylo židům tak
hned znechutilo. Arci, naše snídaně stála frank, a
manna pršela zadarmo, — to padá zvláště u vy—
voleného národa velmi na váhu.

Dole obsluhovalo nás mladé, buclaté děvče &.
dívalo se na nás očima tak milýma a upřímnýma,
jakoby byla naší sestřičkou.V ryze katolické krajině,
kde jsou lidé katolíky nejen dle jména, ale též.
skutkem, je kněz všude doma. —-—V Einsiedelnu
aspoň cítil jsem se doma býti.

Den byl strašně parný a proto se nám ne
chtělo do blízkých lesů. Doufali jsme též, že uvidíme
později krásnější krajiny. Proto šli jsme podívati
se jen na městečko.

Městys Einsiedeln má asi 4600 obyvatelů,
samých katolíků. Městečko jest velmi čisté a milé
a má prý asi 100 hostinců pro poutníky.



Nikdo by na první pohled neuvěřil, jaké zá—
vody v tomto městysi jsou, které z kláštera jako
pruty z kořene vyrostly. Nebýti kláštera, nebylo
by též těchto závodův a lid by neměl chleba. Zbožné
modlitby poutníků Einsiedelnských povznesly se
vzhůru a snesly se opět jako blahodárný déšť po—
žehnání dolů, odkud přišly.

V tomto poměrně malém městysi jsou dvě to
várny na bílení vosku, dvě přádelny, ale hlavnim
pramenem výživy pro obyvatelstvo jest tiskařský
závod bratří Benzigerův. Závod tento zabývá se
výhradně tisknutím a vydáváním katolických knih,
šasopisův a obrazův a zaměstnává čtyřitiskárny, jeden
galvanoplastický, dva stereotypické, dva litografické
ústavy a jeden ústav pro rytiny ve mědi. Přes 900
osob živí se prací v těchto továrnách, nečítaje v to
četné práce, které pro závod Benzigerův lidé doma
zhotovují. Dům Benzigerův má tři íiliálkyvAmerice:
v New-Yorku, Cincinnati & Chicagu — a jednu ve
Waldshutu v Badensku.

Benzinger jest po mém zdání vzorem továrníka.
Zaměstnává jen domácí dělníky, kteří tedy tam, kde
pracují, též svůj domácí krb, svou rodinu mají. Pro
dítky svých dělníků postavil velkou, jednopatrovou
školu na krásném pahorku, obehnanou prostrannou
zahradou -—a pro nemocné nemocnici. Též ve všech
íilialkách postavil školy.

Kdyby všichni továrníci tak jednali a tak se
o své dělníky starali, nehrozilo by strašidlo nihilismu
_anebylo by tolik proklínání a tolik rouhání. Ovšem
jako Benzinger dovede jednati jen muž duchem kře
sťanským prodchnutý a naši továrníci se vzácnými



výminkami. buď křesťané ani nejsou, nebo křesťanství
ve svém smýšlení a jednání již dávno vale dali. A
pak má býti ve světě dobře!

V jednom závodě Benzigerově koupili jsme si
několik obrázkův a pOpisEinsiedelnu, podívali se na
krásné sochy tam vystavené a šli pak ještě jednou
do kostela.

Zatím bylo půl dvanácté hodiny, kdy měla
býti v našem hostinci společná tabule.

Moji kompaňoni šli nahoru k té společné tabuli
a chválili ji velmi, že prý jedli lépe, než při mno
hém banketě, kdy někdyi ——kuláš na stůl při
nesou. Mně však je do duše protivno s docela cizími
lidmi za stolem seděti, a pak jídám od jakživa málo
a od té doby, co nemam zadních zubů, ještě pomalu
k tomu; proto jsem zůstal dole a poručil si k obědu,
co mi bylo libo.

Ač jsem jedl sam, jedl jsem přece „s velkou
lžicí“. Opravdu! Nedonesli mi, jako v našich hospo
dách, polévku v malém šálku, ale buclata sklepnice
donesla mi ji v mise a položila velkou lžíci, nabě
račku, vedle ní.

„Dobré chutnání,“ přala vlídně.
„Děkuji,“ poděkoval jsem jakožto vzdělaný

člověk taktéž vlídně a. pomodliv se, dal jsem se do
jídla, ale nechutnalo mi, vyjma polévku, valně. Po—
ručil jsem si totéž, co jakýsi Švýcar v aksamitovém
kabátě a s dlouhými vlasy — dle toho nějaký polo
umělec — včera za vrchol labužnického požitku
vychvaloval.

Když jsme se totiž po dráze k Einsiedelnu
blížili, bavil se ten poloumělec -— doufám, že mu



neblížím — s dvěma dámami a tázal se jich velmi
duchaplně, co budou večeřeti? — „Nevíme,“ řekla
starší dáma. Na to řekl pán jako u vytržení po
divným dialektem: „Eine gute Zuppé, eine gute
Koteletté, eine gute Salatte — das ist mein Ideal !“
(Dobrá polévka, dobrá koteleta, dobrý salát — to
je můj ideál.)

Tento ideál jsem si tedy porúčil, ale věru ne
bylo to ideální. Polévka byla ještě jako pro člověka,
ale sk0pová koteleta čili žebírko nebylo ani slané,
ani kořeněné, zapáchalo jen lojem a takový salát,
jaký mi tam dali, házíme u nás kravám. Ale co je
pravda, to je pravda: ——drahé to bylo.

Porovnám-li tedy svou vlastní zkušenosť se
chválou mých kompaňonů, jsem každému, kdo by
do Švýcarska cestovati chtěl, tou radou, aby se při
držel tamějšího zvyku a jedl vždy u společného
stolu. Švýcaři nejsou na to navyklí a připraveni,
aby každému zvláštní jelito pekli, jako naši hostinští.

9. Z Einsiedelnu na Rigi.

Objednali jsme si jednokoňský povoz a vyjeli
po 1. hodině z krásného městečka do Goldavy.

Odjížděje pohlédl jsem ještě jednou na krásnou
Marianskou svatyni a trudný pocit vloudil se mi
do srdce. „S Bohem, krásné poutní místo,“ vzdychl
jsem, „jednou za živobytí bylo mi dopřáno tebe
uviděti — a snad nikdy více! S Bohem ponejprv
a naposled! Vzpomínkami budu k tobě častěji za
létati, ó kéž bych mohl i těleml“

Jak krátký jest náš život a jak veliká země,
na níž život trávíme a jak mnoho krásných krajů
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na ní, které by člověk rád spatřil a nemůže pro
krátkosť života a pro pouta, kterými povolání na
jedno místo jej váže — a jak přečasto pro nedo
statek peněz!

„Ještě máš toho broušení se světem málo?“
pomyslí si mnohý, přečta tento můj povzdech.

Ba že málo! Závidím vám, kdo se cítíte nej
šťastnějšími mezi domácími zděmi, mě však táhne ne
odolatelná touha ven do světa. Ale nemohu za to,
jsem na takovou planetu narozen.

Když jsme v Jihlavě roku 1862. po písemných
zkouškách zralosti šli z města ven na procházku,
potkaly nás v. cvičiště dvě cikánky a volaly na nás:
„Mladí panáčci, dajte si hádat, planetu čístl“ Ostatní
se cikánkám vyhýbali, já však kývl na jednu a
podal jí ruku. Vzala ]1 do svých černých, hubených
prstů, dívala se mi dlouho upřeně na dlaň a řekla
pak: „Pán bude pisarem, bude jezdit daleko do světa.“

Z tohoto cikánčina výroku může každý poznati,
že mi to kukátkářství vrozeno a že mocný pud mě
do světa honí a pak mi, když se domů vrátím, péro
do ruky tiskne. — —

Cesta z Einsiedelnu do Goldavy vede zprvu
krajinou smutnou, chudou, málo romantickou. —
Jeli jsme půdou rašelinatou a mokrou, kde lidé jen
s velkou námahou brambory, řepu a chudičké obilí
pěstují, velká většina pozemků je pastvinou. Domy
jsou vesměs dřevěné, stojí porůznu, osaměle, jako
poustevníci, u nich' neviděti žádných ovocných
stromů, jen tu a tam pohlíží zkřivená vrba smutně
do černé kalužiny. Viděli jsme na několika místech
vlašské dělníky vyhazovati mok—rourašelinatou prsť



.a klásti základy k nové železné dráze. Švýcarsko
je prokřižováno železnými drahami, jako žádná jiná.
země, vyjma snad Belgii a Anglicko. Asi po dvou
hodinné jízdě přijeli jsme do větší osady Rothen
thurm s krásným kostelem a starými hradbami.

Vozka zastavil a řekl: „Pánové, zde musím
dáti koňovi trochu vody.“

Jaka porada? Když musí kůň piti, musí vozka
.a pasažéři též. Sklepnice stála již přede dveřmi a
vítala nás. Vystoupili jsme tedy a šli do dřevěné
hospody, která však již vně velmi roztomile vy
padala. Střecha i zdě byly jakoby šupinami pokryty,
t. j. byly pobity malými, dole zaokrouhlenými šindely
a světlou olejovou barvou natřeny. Tak vypadala
též většina ostatních domů.

Podobné domy stojí asi hluboko dole na dně
mořském a ve velkých švýcarských jezerech, kde
má Neptun, bůh vod, svá města. Sklepnice vedla
nás do prvního poschodí, do světnice velmi čisté &
úhledné. Poručili jsme sobě i vozkovi vína. Ve
světnici bylo pěkné pianino. Soudruh P. sedl si za
ně, počal hráti a my zpívali: „Žalo divča, žalo
trávu.“ Sklepnice na nas vyvalovala oči: takové
řeči &.takového nápěvu bezpochyby ještě neslyšela.

Naše milá čeština došla uznaní již v Einsiedelnu.
Moji páni soudruzi mi vypravovali, že při společné
tabuli seděl naproti nim jakýsi pán se svou rodinou,
kterého jsme již včera při večeři viděli. Když je
slyšel česky mluviti, pohlédl na ně udiveně a řekl:
„Nejsou pánové z Rakouska ?“

. “.„Ano, jsme.
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„Poznal jsem to včera večer dle vaší němčiny;
ale když jste, pánové, Rakušané, proč mluvíte
francouzsky ?“

„My francouzsky ? Vždyťani neumíme. Mluvíme
česky.“

Teď se divil pán ještě více. „Česky? Myslil
jsem, že je to frančtina, zní tak měkce“ ———

Z okna hostince bylo vidět na kostel, jejž
právě opravovali. Střecha byla již hotova a spatřil;
jsem tam cosi nového a velmi krásného. Na jedné
straně skvěla se velkými písmenami z barevných
křidlic prosba: „Sct. Antoni, bitte fůr unsl“ (Svatý
Antoníne — bezpochyby patron chrámu Páně —
pros za nás !). Na druhé straně byla jména nej
světější Rodiny.

Jak krásné by to bylo, kdyby na každém
kostele skvělo se jméno sv. patrona a cestovatel již
zdaleka viděl, komu ten chrám zasvěcen jest.

Po malé půl hodince jeli jsme dále.
Od Rothenthurmu počíná krásnější krajina..

Hory vystupují před námi, silnice vede nad hlu—
bokými propastmi, stinnými háji, malými, hustým
stromovím obrostlými osadami, potkáváme opět
vlašské dělníky, kteří v ohromných skalách dyna—
mitem místo budouci dráze prolamují. Oči nevědí,
kam se napřed dívati. To je romantika! Neschází
nic, než aby se na nás vyřítil někde medvěd anebo
vystoupli z houští loupežníci. Ale ve Švýcarsku
loupežníků nepotřebují, tam bere kde kdo, jen že
s kloboukem v ruce.

Silnice stoupala pořád až k Sedlu (Sattel).
Tam se objevila udiveným očím čarokrásná podívaná.
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Nebetyčné hory stály před námi v slunečním lesku.
Nejbližším zdál se Pilát. Na nejvyšším vrcholu bylo
viděti hostinec, jenž jest asi veliká a vysoká budova,
nám však se zdál býti tak malým, jako jsou dřevěné
domečky, s kterými si děti hrávají. Hluboko dole
táhly se úrodné roviny a lesklá jezera.

Silnice vedla dále hlubokým průsmykem kolem
ve skále vytesané kapličky „Ecce Homo“ k osadě
Steinenberg. Odtud šla příkře dolů. Za osadou se
vozka k nám obrátil a řekl: „Teď přijdeme do
Goldavských sesutin.“

„Co je to?“ otázal jsem se.
„Roku 1806. sesula se tam ta hora,“ ukázal

vozka bičem na horu nad námi, „zasypala celou
osadu Goldavu a půl jezera. Až přijedeme dále,
uvidíte ještě cestu, kudy se kamení dolů hrnulo.
Tady už leží jeden takový kámen,“ ukázal na balvan
tak veliký, jako Hřebeňák u našeho Sloupa nedaleko
„kůlny“ Rostly na něm i stromky, jak na tom
u Sloupa.

A takových jako chalupy velikých balvanů
leželo plno vedle cesty, nahoře nad námi i dole
pod námi. Jsou to vesměs slepeniny z drobnějších
kaménků, které mocné vody před dávnými a dáv
nými věky na ta místa nanosily. Takových na
nesených hor je na zemi mnoho. Na příklad kopeček
u naší Tvarožné není též ničím jiným, než nánosem
prudkých a velkých vod, které před věky, když
se naše zeměkoule ještě ustálela, proudily tam, kde
teď na pohled klidné, ale žel Bohu jen přečasto ne—
svorností rozervané osady stojí a úrodné lány se
rozprostírají. ,Z těch velikých vod zbyl teď u nás

Kukůtko V. 6
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jen ten lenivý potůček, který Tvarožnou se plazí
a tam 11 Goldavy Zugské jezero — a na jiných
místech jiné, poměrně nepatrné vody.

Veliká hora, která sestává ze samého takového
nánosu, nemůže arci takové pevnosti a stálosti míti,
jako hory, jež jsou samá. „'litá. skala“, jak říkají, a
proto není divu, když ob čas, zvláště po dlouhých
deštěch, kus takové hory se sřítí. To se stává každo
ročně. Ale takové sřícení se celého úbočí obrovské

bory bývá na štěstí řídké, avšak hrozné.
Představme si jen: leti královský orel ve

vlažném, vlhkém jarním vzduchu, letí vysoko, výš
a výše, jako duch Bohem nadšeného proroka, až
spočine na posněžené, mlhou zahalené skále tam
na temeni hory. Pod jeho drápy spadne kousek
sněhu dolů se skály, přilepí se na sníh dole ležící
a valí se s ním dále k údolí a zachycuje čím dále,
tím více sněhu, až vzroste ve velký balvan as hukotem
a praskotem hrozným řítí se dolů do propasti, lame
stromy a celé lesy jako suchá stébla a nese zahubu
a smrť lidem, kteří dole v údolí klidně v teplé
světnici u své práce sedí. Netuší nic zlého, najednou
zahučí hrozný třesk, dům se zachvěje, zavravorá,
zatmí se a — v okamžiku jsou pod horou sněhu
buď za živa pochováni, buď rozdrcení!

Tak děsná jest již sněhová strž, jak pak teprve
lavina kamení! Představuji'si to takto: Roku 1806.
byla Goldava (Goldau zlatý luh) požehnanou
osadou, ležící u jezera mezi vysokými horami. Dva
kostely s lesklými báněmi vypínaly se nad klidnou

osadou. Bylo dne 2. září. Lidé svezli právě úrodu,
odměnu za svou práci, do stodol a pracovali buď
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ve svých domech, buď venku na polích & lukách.
Bylo k páté hodině na večer. Milé teplo vanulo
údolím, před. domy hraly si jásající děti, psi dívali
se rozumně na ně a drůbež spěchala domů. Z komínů
vystupoval klidný kouř, hospodyně vařily večeři.
Kněz chodil po zahradě a modlil se hodinky na
budoucí den. Svatý klid panoval kolkolem; s oza
řených hor zaznívaly sladké zvuky zvonců krav a
pastýřských šalmají (Alpenhorn). Kněz naslouchal,
usmál se spokojeně a zašeptal: „Hodný to, spokojený
lid!“ a modlil se dále. Nedomodlil se však. Na

jednou zahřměl s vysoké hory děsivý rachot. Kněz
se uleknut ohlédl a viděl, jak se kamenná hora jako
divoká bystřina dolů řítí. Rachot a třesk rostl a
blížil se hukotem tisíců děl. Z osady zaůpěly zou
falé výkřiky lidí a vytí psů. Kněz spráskl ruce
nad hlavou a spěchal do kostela. Před oltářem vrhl
se na kolena a zvolal: „Miserere .. .l“ V tom se
kostel s rachotem nad ním sřítil. ——— A když se
večerní tmy na krajinu položily, bylo celé údolí
velkým, tichým hrobem, z něhož tu a tam vy
stupoval kouř dole pod balvany hořících domů.
Ti, kteří byli v době neštěstí na protější hoře Rigi,
stali nad tím hrobem zdrceni a tulili se k sobě

s pláčem a kvílením. Jezero syčelo a zmítalo sebou
jako hrůzou a strachem chvějící se srdce a bledý
měsíc hleděl s klidné oblohy smutně na hrozné
sříceniště.

J evištěm této hrozné udalosti jsme tedy jeli,
hledíce s hrůzou na stopy toho Božího dopuštění.

Teď stojí v údolí opět kvetoucí osada, pnou
'se zase chrámové věže vzhůru k obloze, jen napis

GI“
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na kamenném pomníku nedaleko nádraží vypravuje
cestovateli hrůznou událost!těmito slovy: „Hier unten
liegt in einer Tiefe von 30 Metern das einstige Dorf
Goldau, verschůttet durch den Bergsturz am 2./9. 1806
.Nachmittags um 5 Uhr, mit 437 Menschen, 2 Kirchen
und 300 Wohnstatten und anderen Gebaudenfí (Zde
dole 30 metrů hluboko leží bývalá osada Goldava,
zasypaná sříceninami hory dne 2. září 1806 o 5. ho
dině odpolední s 437 lidmi, 2 kostely a 300 domy
a jinými stavbami.)

Žádný křížna pomníku nevyzývá cizince k mod
litbě za mrtvé, jen chladný nápis na tvrdém kameni
vypravuje zvědavému, obyčejně netečnému cizinci
o děsném neštěstí.

A cizinec poohlédnuv se snad po velkém s_boře
ništi zvolá: „Hrozné! Velkolepél“ ale nepomyslí,
že podobné neštěstí může ho zastihnouti každého
okamžiku s protější hory Rigi.

Pod horou Rigi čekali jsme asi dvě hodiny na
vlak, který nás měl na její temeno vytahnouti. Seděli
jsme na lavici před restaurací a kochali se pohledem
na čarokrásnou, velebnou krajinu.

V levo, malý kousek od nás, modralo se Zugské
jezero, před námi stála hora, jejíž nejvyšší čásť se
r. 1806. sřítila, a v pravo v dáli strměly obrovské,
kuželovité hory jedna za druhou. Za nami ležela
hora Rigi; viděli jsme jen její spodní čásť; vrchol
hory byl z našeho hlediště nedozírný.

Hora Rigi (domorodcijmenují ji die Rigi : die
Schichten = vrstvy) jest 1800 metrů vysoká a vy
píná se nad čtyřkantonskýmjezerem (Vierwaldstatter
See) 1363 metrů. Jest vlastně skupeninou vícera hor,



která vyčnívá velebně nad rovinou a třemijezery:
čtyřkantonským, zugským a lowerzským a kdo by
ji chtěl obejíti, musil by dobře 12 hodin sáhovati.

Na Rigi je 150 salašů čili pastýřských chatrčí,
z nichž některé jako opravdové domy vypadají.
V létě pase se na travnatých jeho stráních na 4000
kusů hovězího dobytka, arci ponejvíce krav. Na
úpatí hory jest rostlinstvo velmi bujné, jak jsem se
přesvědčildole v Goldavě, kde jsem viděl v zahrádce
za nádražím pažitku (naše hospodyně říkají šnytlink)
dobře na 20 centimetrů vysokou. Na jižní straně
daří sei mandlovníky, fíkovníky a kaštany, na te
meni rostou však jíž jen zakrslé stromy a kvetou
jen alpské květiny.

Roku 1689. vystavěli si pastýři na Rigi kaplu,
k níž byl později malý kapucínský klášter (Klosterli)
přistavěn. Roku 1712. byla kaple i klášter rozšířeny.
Jedenáct městysův a osad věnčí úpatí krásného Rigi.

S hory této je světoznámý, krásný rozhled
na vůkolní jezera a roviny a na nedaleké, věčným
ledem pokryté alpské obry; proto vystupovali ode
dávna cestující z celého světa na její temeno (Rigi
Kulm) a již roku 1816. byl tam vystavěn hostinec.
Teď tam stojí 3 velikánské, elegantní hostinec a
níže po hoře je mnoho hostinců takřka naseto.

Konečně přijel vlak 'zubovité dráhy. Taková
dráha má tři koleje; dvě krajní jsou jako při oby—
čejnédráze hladké, prostřední však má žleby Loko
motiva má též trojí kola, dvě krajní obyčejná a
prostřednízubaté; zuby zapadají do žlebů prostřední
koleje a brání, aby vlak po příkré dráze tažen svou
tíží nesjel nazpět dolů. Parostroj toho vlaku vypadal
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též jinak, než obyčejné lokomotivy: kotel stál šikmo
do výšky. Sedli jsme do lehkých, otevřených vozův
a jeli vzhůru. Dráha jde mezi lesy, vedle propastí
a vodopádu, místy velmi směle a příkře, až člověk
tme. Vyhlídka v pravo i v levo do údolí jest ovšem
úchvatná, ale povídali jsme si: „Jedeme sem po
nejprv a nikdy více!“

U první zástavky (Kraebel) stál před domkem
starý, zarostlý strážník a díval se na nás tak zu—
řivě jako Rybrcoul, jakoby chtěl říci: „Co tady
chcete v mých horách ?“ — U nádraží Fruttli potkali
jsme vlak jedoucí s hory dolů. Vozy nebyly pře
plněny. _Nápadno mi bylo asi čtrnáctileté děvčátko:
mělo krásné, černé vlasy rozčesané po zádech a
kolem ramen —-zahalovaly ji až po pás jako tmavým
pláštíkem. Vedle ní seděla jakási dáma, která měla
vlasy docela p'o mužsku na krátko ustříhané a na
hlavě mužskou čepičku se stínidlem. Pomyslil jsem
si: „Kdybys měla krásné vlasy tvé mladé sousedky,
však bys si jich neustřihovala, ale chudoba činí
člověka vynalézavým — i chudoba vlasů.“

Dále jsme přijeli k nádraží „Klósterli“. Ka
pucínský klášter s kostelem hleděly na nás vlídně
z tichého lesa. S radostí bych byl vystoupil, u klá
šterní brány zazvonil a o přístřeší na několik dní
peprosil, vždyť jsem v cestovní knize četl, že tamější
otcové kapucíni milerádi katolickým kněžím, kteří
poklidu a zotavení hledají, byt i stravu za mírný
peníz poskytují. Jak krásně by se tam v zátiší vy
soko nad ostatní zemí a přece v náručí vonného,.
stinného lesa snilo a dumalo! Jak by v milém
kostelíku Matky Boží Sněžné tam vysokona hoře
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duše nebi blíže se cítila! Jak Závidím otcům ka

pucínům letní pobyt tam vysoko na Rigi! Arci —
v zimě jest jejich život asi krušný, ač zimujíýli na
hoře. Komu by tam v zimě sloužili, když jest celá
hora opuštěna?

Jeli jsme výše k' nádraží Rigi-Staffel, kde stojí
tři velké hotely. Tam jsme zavolali na čekající po
sluhy, odevzdali jim svá zavazadla, objednali si
světnici s třemi postelemi a jeli na temeno hory
k poslednímu nádraží Rigi-Kulm. U nádraží Rigi
Staffel přestává les, nejvyšší vrch hory jest holý,
jen travou porostlý. Stanice Rigi-Kulm stojí docela
na planině, jako na výhoně. Rozhled odsud jest
arci volný, stromovím nezastíněný, ale divil jsem
se, jak tam mohou lidé „z legrace“ za těžké peníze
celé týdny bydleti! Cesta až na horu trvala drahou
přes půl druhé hodiny, pěšky je prý tam půl třetí
hodiny, ale já bych tam nevylezl ani za pět. Kdo
chce na hory vystupovati, musí býti tomu zvyklý
a míti horskou, dlouhou hůl, o kterou se může
oběma rukama opírati — a svižnější tělo.

„Station Rigi—Kulm“,zvolal konduktor. „Všichni
vystoupiti.

Vystoupili jsme a byli u cíle naší dnešní cesty.
U nádraží čekali sluhové z hotelu v bílých

rukávech bez kazajek a v zelených, soukenných
zástěrách — docela po domácku oblečeni. Tím se
snad měl hostím pobyt nahoře zpříjemniti a zelené
zástěry měly přemrštěné ceny jídel a nápojů jaksi
zakryti.

Hotel na Rigi-Kulm sestává z třech velkých,
mnohopatrových budov; každá je jako zámek a



nejspodnější z nich, v níž je restaurace, má též
vížky, jako nějaký knížecí hrad. Ač. jest v nich
místa zajisté pro sta hostí, bývají prý přece někdy
přeplněny.

My jsme o tento hotel ani nezavadili, bojíce
se vysokých cen, pro které je vyhlášen, a šli zrovna
na—temeno hory, několik set kroků nad hotelem.
Tam stál již celý houf cizinců, pánův a paniček, a
dívali se — do mlhy, která čelo hory zahalovala.
Jenom chvílemi roztrhla se mlha na okamžik a

ukázala nám hluboko dole čarokrásnou, zapadajícím
sluncem ozářenou zelenou krajinu a lesklou hladinu
jezera, ale jen na okamžik, hned na to byla zase
všechna krása šedou rouškou zastřena. Mlhy jsou
na celém světě stejné a ona na Rigi nebyla 0 nic
krásnější, než mlha u nás doma: proto mě brzy
omrzelo na ni se dívati a věnoval jsem raději po
zornosť svou živému okoli.

A to stálo věru za to! ——zvláště dámy. Ta—
kových kloboukův a čepic, takových divných účesův
a rozchumelených vlasů, takových oblekův a tako
vého pitvoření jsem tak honem neviděl. Bezmála
všechny dámy držely v ruce dlouhé horské hole,
kamzičím růžkem nahoře ozdobené, a opíraly se o
ně, jakoby byly Bůh ví jak obtížnou cestu vyko
naly, a přece jest od horního hotelu na nejvyšší
vrchol jen malý kousek, který každý bez hole i bez
velkého udýchání se ujíti může. Ale dámy byly na
vysoké hoře, proto si musily koupiti horskou hůl,
bez té by nebýval požitek úplný a dokonalý.

Jedna mladá, obstojně pěkná dáma, dle řeči
Angličanka, vypadala docela jako poutnice, ovšem
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ne jako poutnice, které s holí v ruce, s plstěným
kloboukem na hlavě a v dlouhém plášti daleké a
přeobtížné poutě až do Říma nebo do Jerusaléma
konaly, ale jako novověká poutnice, která "se vozí
po železnici a v kočárech, a do světa chodí jen proto,
že je to teď módou, nebo aby zaplašila nudu, kterou
doma stůně. Měla na sobě dlouhý plášť žemličkové
barvy s trojím límcem (kráglem), v ruce poutnickou
hůl a na hlavě malý, poutnický klobouček z plstě,
jen že purpurové barvy, aby byl hodně nápadný.
Seděl jí na hlavě, jak říkávají „na dvě facky“
Čím ho měla na hlavu připevněný, suď si kdo
chceš ——já jsem to vyzpytovati nemohl.

S jakýmsi starým Francouzem s bílými kote—
letty (vousy po straně na tvářích) procházely se dvě
dámy, jedna mladičká, malá a krásná, svižná jako
ještěrka a druhá hodně starší, ale ještě na mladou
si hrající. Z velkých, tmavých očí vyšlehovaly jí
celé výhně žhoucíeh jisker. Starý pán kráčel zdán—
livě docela chladně vedle nich a přerušoval jejich
štěbetání co chvíle hlasitým „ó no!“ ——O ne!

Všechny cizince tam se hemžící vám arci po—
psati nemohu, ale byla to, jak praveno, zajímavá
podívaná — bezmála jako o jarmarce. Však tam byl
také opravdový jarmark: nejen že dámy stavěly
svou krásu na odiv. a svobodné neb ovdovělé též

na prodej za cenu snubního zlatého prstenu, ale
měli tam též opravdoví kramáři boudy a prodávali
horské hole a rozličné „památky na Rigi“. Muži a
chlapciprodávali alpské květiny a jeden hoch skákal
nad hroznou propastí, před kterou jsme byli zá
bradlím chráněni, s kamene na kámen, pískaje si
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vesele, „jakoby byl doma na dvorku,“ jak soudruh
P. pravil, a trhal alpské růže a bílé alpské hvěz
dičky — protěže.

Za hodnou chvíli přišel starý, statný vousáč
s malou čepičkou, jakou nosívají kapucíni, na hlavě
a ve vlněné kazajce. Kroj jeho neměl pražádné
známky národní zvláštnosti; vůbec jsem ve Švý
cařích národního kroje nespatřil. Pod paždí držel
dřevěnou točenou troubu (Alpenhorn) a stal chvíli
tiše, až si ho cizinci všimli.

„Das Alpenhorn,“ voláno s mnoha stran a vše
se k němu hrnulo. Stařík nasadil troubu k ústům,
nakročil a z rohu zazněl krásný, tahlý tón. Na to
zatroubil malou terci. Úvod ten byl velmi krásný
a vážný, ba velebný, ale tudlování, které na to ná—
sledovalo, nestálo za nic. Vypravuje se, že tamější
horalé, když jsou nuceni z vlasti své se vystěho
vati, touhou po sladkých zvucích alpského rohu až
mrou: no, byl-li onen stařík dobrým trubačem, pak
bych věru touhou po takové hudbě nikdy neumíral!
——Když dotroubil, oddechl si trochu, zakryl si pak
pravou dlaní ucho, naklonil hlavu na pravo a počal
jodlovati, tak pronikavě a řvavě, jakoby měl dvě
volata. Jodluje-li mladý chasník neb mladá dívka,
věřím, že se to ve vysokých horách zdaleka pěkně
poslouchá, ale ten stařík tam na Rigi ——ne! —
Kdyby tak zajodloval u nás v Tvarožné nebo Vkteré
koliv osadě, sázím se o nevím co, že by všichni psi
po celé dědině do vytí se dali.

Tak zatroubil a zahulákal stařec třikrát, na
to smekl čepičku & chodil s ní jako s talířkem



_91_

of'ěrou. Dle plných, červených tváří a spokojeného
obličeje živi ho ty ofěry pořádně.

V tom přišel jakýsi Prušák ku své rodině.
„Vater, slyšels alpský roh ?“ tázala se ho

malá dcerka.

„Kde je ?“
„Tamhle,“ ukázala mu manželka na staříka.

„Dej si zatroubiti; je to zázračné (wunderbar) !“
Prušak šel ke staříkovi a žádal ho: „Tuten sie

mir nochmal“ (zatrubte mi ještě jednou) a vtiskl
mu peníz do ruky.

Stařík kývl hlavou a slíbil, že zatroubi, jen
co ofěrou obejde.

V tom se ho zeptal pan vedle mne: „Hle,
starý, bude zítra ráno pěkně?“

Na to odvětil zkušený horal docela moudře:
„Vyjasní—lise, může býti pěkně.“

Tato odpověď mě s ním smířila.
Počalo se stmívati. Šli jsme dolů do svého

hotelu, dobré půl hodiny vzdáleného. Povečeřeli
jsme, poseděli a k desáté hodině ulehli.

Rano vstali jsme po 3. hodině a šli na horu
ke chlumu, abychom nezameškali východu slunce.

Měsíc právě zacházel a pozdravoval nás od
dola z lesa milým úsměvem. Na “jasné obloze kmi
taly bledé hvězdy.

Bylo chladno a vlhko.
Po celé hoře svaté ticho, jen tu a tam za—

cinkal zvonec krávy, která něčím ze spánku vy
rušena, hlavu nazdvihla.

Sli jsme mlčky pomalu nahoru. Dohonilo nás
několik mladíkův. Opírali se o dlouhé horské hole
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a šli rychle, jakoby po rovině. Předběhli nás brzy
a zmizeli v soumraku.

Když jsme byli asi v půl cestě, zazněl dole
z kapucínského klášteříka sladký zvuk zvonu.
Zvonil „Anděl Páně“. Stanuli jsme, smekli a modlili
se v daleké cizině, vysoko na hoře, nebi blíže než
doma, ranní pozdravení andělské. Hlas zvonku zněl
tak domácky, že mi div slzy nevyhrkly.

Čím výše jsme vystupovali, tím více cizinců
jsme potkávali, kteří před námi vstali a na chlum
spěchali.

Když jsme přišli k hornímu hotelu, vycházeli
právě hosté pokochat se pohledem na vycházející
slunce. Jakási starší tlustá dáma šla s chlapcem a
děvčetem před námi. Vlňák měla nedbale přes hlavu
přehozený, founěla a naříkala: „No, toho východu
slunce musí si člověk notně zasloužiti! O 4. hodině

vstávati a s lačným žaludkem sem do toho kopce,
to je pravá tortura! Však nebýti vás, děti, nikdo
by mne k tomu nepřemluvil.“

Před ní šel hubený dlouhán, s vysokým klo
boukem na hlavě. Obrátil se a přisvědčil jí: „Do
cela srozuměn, moje milostivá. Kdo tuto zábavu
vymyslil, toho zavříti do blázince.“

Než jsme přišli na chlum, rozednilo se úplně,
hvězdy shasly, jen dennice ještě jasným světlem
zářila. Nahoře bylo docela jasno, dole však hluboko
nad údolím a jezerem ležela jemná mlha — střížava.

Cizinců scházelo se víc a více, kramáři při
nášeli & vykládali své zboží; nejzvědavějši diváci
vystupovali za jisté vstupné na lešení, k tomu účelu
postavené, aby první okraj vycházejícího slunce snad



o vteřinu dříve uviděli než ostatní. Pro takovou

malichernost platili a nahoře se tlačili.
Ja zůstal pěkně dole a veliká. většina cizinců

se mnou.

Nad východem počaly plati červánky, ale ne
tak živými světly a barvami, jako u nás na rovině.
Kde kdo přichystal si kukátko nebo dalekohled,
aby příchod krale těles nebeských s povinnou po—
zorností a zvědavostí uvítati mohl.

Ja však dle bledých světel červánků východu
slunka tak hned nečekal, proto jsem se ohlížel po
ostatních divácích.

Nedaleko mne stál stařík s troubou pod paždí.
Zadíval' jsem se na něho, abych si jeho podobu dobře
vštípil; on však ukázal mi velitelsky jednou rukou
k východu a druhou nasazoval troubu k ústům.
.. Obrátil jsem se poslušně a spatřil okraj žhavého,

rudého kola ze šedavé střížavy vystupovati. Kolo
vystupovalo víc a více, až celé, velikánské těleso
sluneční jak okrouhlá plocha žhavého železa nad
mořem mlhy stálo. Stálo, rdělo se, ale nesvítilo! -—
A divná věc, zdálo se mi, jakoby stálo uprostřed „nad
tím mořem mlh; mlhy za ním a mlhy před ním.

Bylo to skutečně velebné divadlo, jakého my
na rovinách nemáme.

Pojednou počala nejhornější čásťžhavé plochy
svítiti, světlo sestupovalo po ní níž a níže, až celé
slunko vzplanulo, nad vlny mlh jako vítěz vyskočilo
a celým mořem světla zazářilo.

„Wunderbarl Glorios! Superbell“ voláno ze
všech stran. Div že slunci netleskali, jako hercovi
na divadle.
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Stiskl jsem nevolí rty, že člověku není po
přáno v tak posvátné chvíli bez vyrušování dílům
Božím se podivovati.

„Ohlédněte se,“ upozornil mě můj soused.
Ohlédl jsem se. Co to? Jaké jsou to tam nad

obzorem růžové zářící mráčky? Jaká to krasa! Je
to fata morgana — vzdušný přelud? Zjevily se
nam břehy rajské?

Podíval jsem se skrze kukátko a poznal, že
jsou to ledovce celého kruhu Alp, paprsky vychá,
zejícího slunka jako růžovým ohněm polity.

Pod růžovými vrcholy hor ležela ještě noční
mrákota, ale čím výše slunko vystupovalo, tím ní—
žeji sestupovaly mrákoty a hory rozvinovaly svou
krásu a zeleň.

Byl jsem věru okouzlen.
Tu svezly se zraky mé na skupinu přede

mnou. Seděla tam poutnice s tím purpurovým klo—
boukem, zády k vycházejícímu slunku obrácena a
dívala se na mladého muže — možná, že to byl
její manžel — který naproti ní seděl. Jen na oka
mžik omilostnila vycházející slunko a uzarděné lc
dovce svým pohledem, pak zahleděla se opět na
mladého muže, jenž ji podle všeho byl sluncem a
zdrojem krásy a blaha a vším na světě. A dívala
se přece při tom tak zasmušile, tak omrzele, tak
přesyceně, že mi jí bylo věru líto. — Nač jela
zdaleka až na Rigi, když ji tam zajímal jen ten
muž? Na toho se mohla doma mnohem pohodlněji
do syta nadívati.

Odvrátil jsem se od toho rmutného divadla a
hleděl opět na slunce. Hluboko dole počalo se údolí
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již vyjasňovati a od modrého jezera usmívaly se na
nás osady krásně a mile, ale vzdáleně jako vzdušné
a vonné sny o štěstí.

Zvony s těch malých, vzdálených vížek za
znívaly sladce a rozechvívaly srdce jako písně z po
hádkové doby šťastného dětství.

Stál jsem dlouho v blaženém zapomenutí, až
mě soudruhové k odchodu napomenuli.

Obešli jsme ještě jednou chlum, pozdravili
s plesajícím srdceni probuzený Boží svět, a s vroucným
díkem, že nám Stvořitel popřál tak krásného jitra,
že nám otevřel obrázkovou knihu svých divů, šli
jsme dolů do hotelu Rigi—Staffel.

V hotelu Rigi-Staffel posnídali jsme výborně
po švýcarsku — kávu, bílý chléb s máslem a
medem. Po ranní procházce ve svěžím, čist'ounkém
ovzduší chutnalo nám znamenitě.

Zaplatili jsme, napsali známým doma ve vlasti
několik lístkův a měli se k odchodu. Chtěli jsme
jíti do Waggis k čtyřkantonskému jezeru pěšky.
Ptal jsem se sklepnika, jak je dolů daleko?

Pohlédl na mě udiveně a místo odpovědi řekl:
„Za chvilku pojede vlak do Vitznavy.“

Mimochodem řečeno: měli jsme na svém ce—
stovnímpláně od zosnovatele rozkázáno dolů drahou
do Vitznavy jeti, ale chtěli jsme jednou také něco
dle vlastní hlavy podniknouti a usmyslili jsme si,
pěšky do Waggis jíti. Však jsme toho později pře
trpce pykali. Dobře nám tak: měli jsme dbati rady
zkušeného a mě zvláště zastihla zasloužená pokuta
proto, že jsem byl ze všech nejstarší a nejvážnější
&k takovým špásům pro tělesnou váhu nejméně
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mladší a svižnější soudruhové.

„Ale my chceme jíti pěšky,“ řekl jsem sklepní
kovi, „od toho sedění ve vagoně nás již všechno bolí.“

„Pak jděte k prvnímu nádraží (Rigi-Kaltbad)
pěšky a tam si sedněte do vlaku.“

Tato rada byla výborná, ale moji soudruzi,
kteří měli sto chutí na procházku za čarokrásného
rána, přemluvili mě, abych šel pěšky až dolů,
že to nemůže býti tak daleko, a. že to sběhneme
snadno, vždyť modré, krásné jezero leželo takřka
před námi.

Dal jsem se přemluviti, aby se nezdálo, že si
již pranic netroufám, a vydali jsme se v nejlepší
náladě na cestu. Majitel hostince smekl černou
aksamitovou, zlatem vyšívanou domácí čepičku a
přál nám šťastnou cestu. Před hotelem stála jakási
dáma, dívala se na krajinu a volala jedno přes
druhé: „Wunderbarl“

Ano, bylo zázračně krásně! Obloha klenula se
nad zemí jak obrovská. pomněnka, ledovce na Alpách
hořely a od zdola mezi stromovím dívalo se na nás
jezero modrým okem.

V nejveselejší náladě vydali jsme se na cestu.
Zprvu jsme šli podél železničních kolejí.

Než jsme přišli k první stanici, byl jsem již
zapocen a chtěl čekati na vlak, ale společníci mě
přemluvili, abych šel s nimi až dolů.

„I tak nechťl“ rozhodl jsem se konečně, „ať
to dcpadne, jak dopadne!“

Svázal jsem si plaid a tašku řemenem, pře
hodil přes ramena a hajdy dolů k jezeru.
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Přišli jsme do lesa. Cesta byla čarokrásná, jen
že šla místy velmi příkře dolů. Vedla nás vedle
potůčků, vedle skal, vedle travnatých strání. Mezi
stromy hledělo na nás shora modré nebe, ze zdola
modré jezero. Se všech stran bylo slyšet cinkání
zvoncův a co chvíle dívaly se na nás vedle cesty
krásné krávy velkýma, důvěrnýma očima, žvýkajíce
šťavnatou, květnatou trávu. Slunce počalo pra
žiti a z nás počal řinouti pot. Přišli jsme ku strmé
skále, skrze kterou vedl otvor dveřím podobný.
Prošli jsme jim a stanuli před pěkným hotelem
.s rozkošnou vyhlídkou na jezero a na vůkolní hory.

S radostí byl bych se posadil a odpočinul si,
ale soudruzi měli na kvap, abychom prý nezameškali.
Šli jsme tedy dále okolo krásné kaple sv. kříže po
řáde dolů, dolů, až jsme přišli k místu, kde r. 1795.
ohromná, spousta bahna s Rigi se svezla &všechno
stromoví a pole zpustošila. Jezero leželo před námi
a pořádjsme se těšili: „Jen ještě čtvrt hodiny a
budeme dole,“ ale cesty nebylo konce. Pot z nás
řinul, já dostával již do obou noh křeče a dr. N.
vadil se sám se sebou, že mohl tak zhloupnoutí a
na takovou cestu .se vydati, a zapřísahal se, že toho
jakživ vícekráte neudělá! Jen soudruh P. neříkal
nic & stavěl hrdinu — byl z nás nejlepší chodec.

Nedaleko místa spousty stála ženská u cesty
a nabízela nám mléka, ale báli jsme se je píti —
byli jsme příliš uhřáti.

Konečně jsme přišli mezi ovocné stromoví,
pole a zahrady. U cesty trhal kluk třešně. Koupili
jsme si jich každý do klobouka, sedli si do stínu

Kukátko v. 7
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a jedli. Ty třešně byly naším štěstím, jinak bych
snad nebyl ani dolů došel.

Vzduch byl horký jako v peci a ani stín
nedal chladu.

Po chvíli jsme vstali a šli dále. Potkávali
jsme cizince, kteří ve Waggis letovali a buď se
procházeli nebo na lavičkách seděli. Hleděli na nás
zvědavě, ale bez soustrasti. Tak mě jazyk brněl,
jak jsem měl chuť jim vyhubovati, že nás nelituji.

Soudruh P. nás těšil: „No, teď již budeme
hned. dole.“

„Však je nejvyšší čas,“ řekl dr. N., „nemohu
již ani z místa.“

Ale trvalo to ještě přes půl hodiny, než
jsme konečně — konečně přišli na smrť unaveni
do Wággis.

Šli jsme dolů půl čtvrté hodiny.
Kdo z vás byl na sv. Hostýně, dovede si to

představiti. Se sv. Hostýna trvá, cesta dolů asi tři
čtvrtě hodiny, a jak je poutník unaven, když na
rovinu přijde — a my jsme šli půl čtvrté hodiny
a. místy právě tak srázně jako s Hostýna.

10. Čtyrkantonské jezero.

Wággis jest velmi krásná katolická osada se
1400 obyvateli. Leží na břehu jezera v rozkošné,
nad míru úrodné krajině. Jest horou Rigi před mra
zivými severními větry chráněna, tak že tam pod
širým nebem rostou a uzrávají nejen vlašské ka
štany, ale též fíky a mandle, a obyvatelé tamější
pěstují takové množství rozmanité zeleniny, žo
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Wággis vším právem kuchyňskou zahradou města
Lucernu sluje. K vůli rozkošné krajině a lahodnému,
zdravotou dýchajícímu ovzduší putuje tam každo
ročně takové množství cizinců, že v této poměrně
malé osadě je deset elegantních hostincův a ve vů
kolí po horách je jich ještě několik.

Když jsme přišli do osady, bily právě na vy
soké věži hodiny jako v Einsiedelnu — na tři zvony.

— Ve škole zpívaly děti trojhlasně, měly bezpochyby
ukončení školního roku. — Sli jsme ku přístavišti.
Právě přijížděla první loď a P. chtěl, abychom s ní
hned odjeli, já však a dr. N. jsme se tomu bránili;
byli jsme na smrť unavení a rozhodli jsme se, že
počkáme na druhou loď, která měla 0 11 1/2hod. přijetí
a zatím se trochu ochladime & občerstvíme.

Šli jsme do hotelu „u pošty“, naproti přísta
višti ležícího, a sedli si tam na verandě- pod plachtu
do stínu. Poručili jsme si vína s vodou a oběd. Já
však vyjma polévky nemohl unavením ničeho jisti.
Pohled na jezero před námi ležící a na rajsky
krásnou krajinu byl by za jiných okolností okouzlu—
jícím býval; tak se mne však zmocnila úplná otu
pělosť, že jsem unavenosti neměl žádného smyslu
pro krásu. Ta cesta s Rigi dolů, vlastně unavenosť a
zmalátnělosťpo ní následující, pokazila mi celé dva dni.

Čtyrkantonské jezero, na které jsme se dívali,
má své jméno od toho, že se rozprostírá mezi čtyřmi
kantony. Jezero toto má sedm, na všechny strany
do hor zabíhajících zálivův a plavícímu se po něm
staví se nejrozmanitější přírodní obrazy před oči.
Tu vystupují strmé, holé skály z jezera a z nich
skáčoujasné potůčky, tam zase vypíná se hora po

7.
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rostla černým lesem; jinde zase lemují břeh jezera
mírné pahorky s kaštanovými háji a úrodnými vino
hrady, a hned na to zase tmavý, děsný skalní prů
sm'yk. S hor usmívají se bílé letohrady a dole jest
jezero kolkolem věncem krásných osad lemováno.

Největší délka jezera od města Lucernu až
k osadě Flíielen obnáší 37' km. Šířka jest nestejna
— od 1 až do 5 kilometrů. Největší hloubka 11Axen—
bergu jest 205 metrů. Hladina jeho leží 437 metrů
nad mořem. Jest prý velmi rybnato, ač jsem ryby
nikde ani nespatřil. Několik říček a na sto potoků
z okolních hor vtéká do jeho kotlin.

Od doby, kdy svoboda ve Švýcarsku rozkvetla,
až do dneška byly břehy čtyrkantonského jezera
hlavním jevištěm švýcarských dějin; jezero to lze
vším pravem kolébkou švýcarské svobody nazvati.

Jízda ve voze kolem celého jezera je pro
mnohé překážky nemožnou, za to však vyjíždějí
každodenně krásné, pohodlné parníky z Lucernu a
projíždějí jezero na vše strany. První parník vy
jíždí ráno 0 51/2 hod. a každou hodinu později
jiný parník. Krom toho projíždí celé jezero velké
množství malých parníčků pro menší společnosti a
veslových loděk na vše strany.

0 111/2 hod. přistál ku přístavišti nový
parník a my vstoupili. Sedli jsme si na povýšené
palubiště a zahleděli se na krásnou hladinu jezerní
a na vůkolní hory, ale brzy nás zahnaly žhavé slu
neční paprsky dolů do kajuty. Tam jsme přisedli
k oknu a břehy jezera letěly pomalu'před našimi
zraky jako putující panorama.
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Z Wággis připluli jsme do Vitznavy, kam
jsme měli dle cestovního předpisu s Rigi po dráze
pohodlně přijeti. Když jsem horskou tu dráhu
spatřil, zadeklamoval jsem si „z hlubokosti své těž
kosti“ jako kdysi za dnů zlatého mládí: „ó já
osel — tele dí !“

Ve Vitznavě jako na každé následující stanic-i
vystoupilo mnoho cestujících z lodě a jiní zase
vstoupili. Loď byla plna cestujících a — mimo—
chodem řečeno — velmi čista a úhledna, mnohem
krásnější, než loď, na níž jsem před lety po Labe
do Drážďan se plavil. Kajuta byla opravdovým
salonem.

Za Vitznavou projeli jsme mezi dvěma mysy
(předhořími)Horním a Dolním nosem, kde jest je
zero jen asi 1 kilometr široké, na protější břeh ku
stanici Buochs. Tam vstoupilo na loď několik střelců
s dvěma hedbávnými, pestrými prapory a s hudbou.
Hudebníci měli pěkné, lesklé nástroje:, vytáhli za
chvilku noty, zahrejlili se do nich a spustili jakýsi
pochod. Hráli dle not správně, ale mdle a suše,
nemělo to žádného křenu a ohně. To jsou naši hu
debníci jinší chlapíci ! Když jsou jen trochu sehraní,
hrají bez not a troubí do světa vesele &fryško, cítí,
co hrají a je viděti, že je jim hudba rozkoší a ne
řemeslem. A náš lid je též docela jinaký, než ti
Švýcaři. Když naši někam s hudbou jedou a hu—
debníci spustí veselý pochod, září všem oči radostí
a málokdo se udrží, aby si nezavýskl: švýcarští
střelci hleděli však na hrající hudebníky vážně a
pozorně, jakoby kontrolovali, zdali hudebníci za
svůj plat také „dobrou práci“ konají.
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Dále jsme přijeli k osadě Beckenriedu a odtud
jela loď opět na protější břeh ku krásnému městysi
Gersavě. Zdaleka leskly se velebný chrám a mnohé
krásné domy. Gersava leží mezi příkrými horami
a jest jenom teplému jižnímu větru (Fehn) přístupna.
Oplývá bujným rostlinstvem a mnoho churavých
hostí sídlí tam po celou zimu a jaro. Nedaleko za
Gersavou viděli jsme na skále do jezera vystupující
kapli „Kindlimord“ zvanou; byla prý vystavěna
na usmíření, že na tom místějakýsi potulný hudebník
své hladem plačící dítě zavraždil.

Loď jela opět k protějšímu břehu ku stanici
Treib a ods'ud zpět k severnímu břehu ke staro
slavnému městysi Brunnen, kde roku 1315. tak
zvaný „věčnýsvazek švýcarských spojencův“ umluven
a přísahou stvrzen byl.

Za stanicí Brunnen vjel parník do posledního
zálivu čtyrkantonského jezera tak zvaného Urnersee.
Tento oddíl jezera jest strmými, děsně roztrhanými
skalami obklopen a silnice i dráha podél této části
jezera vedoucí musily býti s velkým uměním a
velkou námahou do skalnatých břehů vtesány.

Na jižním břehu naproti Brunnen vyčnívá
z jezera 25 metrů vysoká skalní pyramida, nazvaná
Mythenstein (kámen bájí). Do tohoto skaliska jest
velkými, pozlacenými písmeny vtesán dík katolických
Urkantonů německému básníku Schillerovi: „Dem
Sanger Tells Friedrich Schiller die Urkantone 1859“
(Opěvovateli Tella — Bedřichu Schillerovi — věnovaly
Urkantony r. 1859) Zajisté krásný to pomník, jenž
tak dlouho potrvá, jak dlouho vlny jezera o skalní
pyramidu bíti a o slavných dávných dobách hrdin
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ských vypravovati budou. Asi čtvrť hodiny dále
jest nevysoko nad jezerem památná louka Riittli,
kde roku 1307. základy ku svobodě Švýcarska
položeny byly. Odtud jsme jeli ku stanici Sisikon,
a dále ku stanici Tellsplatte. Na tomto místě prý
švýcarský národní hrdina Vilém Tell se zachránil.
Dle pověsti dal rakouský spravce země Gessler
v Altdorfu na vysoké tyči svůj klobouk vztýčiti a
poručil, aby pod trestem smrti každý kolemjdoucí
před ním poklekl. Toho nechtěli svobodní synové
hor činiti a vyhýbali se tomu místu. Vilém Tell
z Bůrglenu v kantoně Uri nevyhýbal se však tomu
místu, nýbrž šel se svým synkem hrdě kolem,
nevzdav klobouku čest'. Rozhněvaný Gessler vy
myslil si krutý trest: pravil, že mu daruje život,
pakliže ze své kuše prostřelí jablko postavené jeho
synkovi na“ hlavu. Tell podvolil se. Pomodlil se
k Bohu, postavil chlapce ke stromu, dali mu jablko
na hlavu a otec je v půli prostřelil. Vše žaslo a
plesalo a chvalilo Boha, jenž utiskovanému přispěl.
I Gessler chválil výborného střelce, ale tázal se ho,
proč ještě jeden šíp zastrčil? Tell odpověděl mužně:
„Kdybych prvním byl své dítě zastřelil, byl bych
druhým zastřelil též tebe.“ Na ta slova rozhněval
se Gessler ještě více a zvolal: „Rytířským svým
slovemjsem se zavázal, že ti daruji život; dobra,
budešžíti, ale hluboko v žaláři v mé tvrzi Kůssnachtu.
Spoutejte ho!“ — Pochopové spoutali nebohého
Tella a hodili jej ve Flííelnu na Gesslerovu loď.
Gessler vstoupil se svou družinou též na loď a po
ručil veslařům, aby pluli k Brunnenu. Když připluli
k malému Axenu a zabočili kolem skály, zaburácel
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pojednou od Gottharda prudký vichor, jezero počalo
se dmouti a hrozná bouře zmítala lodí. Veslaři

zoufalí a kormidelník nevěděl si rady. Všichni viděli
jistou smrť před sebou. V největším nebezpečí
sliboval Gessler Tellovi, že mu daruje svobodu, pakliže
je z té tísně vysvobodí. Sňali Tellovi pouta; tento
chopil se kormidla a zabočil k břehu, kde ve skalách
vědělo příhodné ploše. Když připluli k břehu, vzal
Tell své lučiště, skočil odvážným, obrovským skokem
na skálu a srazil zároveň loď zpět do rozbouřených
vln. ——Jezero jest na tom místě 155 metrů hluboké.
Nedaleko od toho místa postavily obce kantonu Uri
na památku toho smělého skoku r. 1388. kapli,
zvanou „kaple Tellova“ (Tellskapelle). Roku 1880.
byla znova vystavěna a pěknými freskami vymalována.
Každoročně bývají v ní v neděli po Nanebevstoupení
Páně slavné služby Boží s kázaním. Zdaleka široka
putují tam horalé a oslavují svého národního hrdinu.

Duch poesie ovanul mě a zapomněl jsem na
chvíli na všechnu unavenosť, když jsem na ta slav
nými pověstmi posvěcená místa pohlížel. Kam se
podělý zbožnost, mužná uvědomělosťa láska k rodné
zemi, kterými staré doby slynulyl? Za čtvrt hodiny
připluli jsme k poslední stanici Flííelenu.

11. Přes Curych a Bodamské jezero do Mnichova.

Fliielen jest nejdůležitější přístaviště kantonu
Uri a zároveň stanicí Gotthardská dráhy. Leží velmi
malebně pod strmými skalami. Čekali jsme tam
ve stinné zahradě při sklenici dobrého švýcarského
vína na vlak, který nás tunely do skal vtesanými
podél břehu jezera do Rothkreuzu a odtud krajinou
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nezajímavou do Curychu zavezl. Curych jest největší
a nejznámější město Švýcarska, jest Římem prote—
stantů helvetského vyznání; zde působil a učil či
sváděl známý Zwingli, švýcarský Luther. Curych
leží na severním břehu curyšského jezera a má
87.000 obyvatelů, mezi nimiž jen 3000 katolíků.
Má slavnou universitu, na níž též mnoho studentek,
zvláště ruských studuje, z nichž některé jako nihi
listky se vyznamenaly, ——a technické školy rovně
slavné. Studuje prý tam 1000 techniků z celého
světa. Též jiných škol, uměleckých i dobročinných
ústavůjest tam hojnosť. Helvetismus chtěl v Curychu
dokázati, co může a čím je.

My jsme však, vyjma P., mnoho v Curychu
neviděli. Sotva že jsme vjeli do imposantního,
obrovského nádražního krytého nádvoří, 169 metrů
dlouhého a 43 metrů širokého, šli jsme do „hotelu
garni della Posta“, který nám byl v Einsiedelnu od
poručen. Tam nás zavedli do pěkných dvou pokojů
s balkonem Umyli jsme se a šli dolů k večeři.
Jídlo bylo dobré, dle našeho rakouského způsobu
připravené — poručil jsem si jitrnici se zelím — a
bavorské pivo beze vší hany. Soudruhu P. se do něho
z počátku nechtělo — ale při druhém džbánku ne
mohl bavorskému tmavému nektaru chvály odepříti.

Když jsme unavená těla občerstvili, vyzýval
nás P., abychom šli na město se podívati. Já však
a N. nemohli jsme na nohy ani stoupnouti; proto
jsme řekli: „Jděte sám, můžete-li, my nemůžeme.“

P. odešel a k našemu stolu přisedl, jak se
později přiznal, protestantský ředitel gymnasia
z Bernu se svou paní. Rozhovořili jsme se a pan
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ředitel nám vypravoval o švýcarské svobodě a zmu
žilosti, o poměrně nízkých daních a láci všech k živo
bytí potřebných věcí, ale konec konců byl přece:
„Naše svoboda je krásná., ale drahá; musíme bez
ustání voliti a ty volby stojí mnoho peněz, času a
rozčilení. “

Byl to celkem hodný a upřímný pan; jeho
paní zdála se dle řeči katolíkům nakloněnou.

Šli jsme brzy nahoru do svého bytu a sedli
si tam na balkon. Večer byl krásný, teplounký;
nahoře kmitaly tiché, jasné hvězdy, dole blučel
městský život a naproti nám v prvním patře zpíval
nebo lépe řečeno — hulákal jakýsi spolek německé
písně. Viděli jsme otevřenými okny pány za stoly
seděti a sklepnice se sklínkami semotam choditi.
Bavilo nás to velmi.

Po deváté hodině jsme ulehli. Za chvíli přišel
náš společník P. Byl všecek unešen. Vypravoval
nám, že šel městem až k jezeru. Město že je staro
bylé. Na jednom domě, jejž právě opravovali, viděl
nápis 1330—1890. ; dům ten stojí tedy již 560 roků.
U jezera byl v hudební dvoraně (Tonballe) &slyšel
krásný koncert. Hrálo prý tam 25 hudebníků tak
dokonale, že měl sto chutí se jich zeptati, nejsou-li
krajané Češi. — Ale nechtěl se až k nim tla
čiti. Pohled s terassy na jezero světlem luny politým
byl prý uchvacující. K tomu ta krásná hudba, ele-'
gantní společnosť u stolů v zahradě sedící — —
„Zkratka,“ zvolal, „bylo to čarokrásné! Tak asi si
představuji jasnou noc v Benátkách. Škoda, že jste
tam nebyli!“ —
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Když jsem se v pátek ráno probudil, usmívalo
se již jasné slunko do našich oken. Cítil jsem se
zdravým a veselým, ale sotva že jsem na zem
stoupl, upamatovala mě ztrnulosť v nohou na včerejší
náš genialní kousek.

Po snídani jsme šli na nádraží a jeli do
Winterthurn a odtud do Romanshornu u Bodamského

jezera. Cesta vedla pahorkovitou, úrodnou krajinou.
Všude stromoví a vinohrady. Ve vagoně byla vy
věšena tabulka s nápisem: „Warnung fůr allein
fahrendeMadchen“ (Výstraha dívkám, které samotny
cestujíl). Kolik smutných případů se asi událo, kolik
nezkušených děvčat bylo asi do domů neřestí vlá
káno, než vláda naznala potřebu, tuto výstrahu ve
řejněvyvěsiti! ? Mám za to, že by u nás v Rakousku
též takové výstrahy zbytečnými nebyly. —

Když jsme tak o tom rozmlouvali, oslovil nás
pojednoupán, jenž s námi jel: „Pánové jsou z Čech,
není-liž pravda?“

„Ano — z Moravy. Jak to víte?“
„Poznal jsem vás po řeči. Jsem Čech ze Žatce,

ale zde ve Švýcarsku bydlím již mnoho let “
„Vítáme vás, krajane,“ pozdravili jsme ho -a

podali mu ruce.
Ptal se nás, kam jedeme, a když jsme mu

řekli,že do Horní Ammergavy, tázal se: „A máte již
lístky a byt?“

„Nemáme, ale psal jsem tam starostovi již
předměsícem, aby nám na budoucí neděli uschoval
lístky a být zamluvil“

„A odpověděl vám ?“
„Neodpověděl. “
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„Vidíte, ani neodpověděl! To vaše psani bylo
marné. Starosta nemůže všem požadavkům vyhověti
a. proto listův a telegramů na něho došlých ani ne
otvírá. Pakliže jste si neopatřili vstupenky a byt
jinak, zůstanete bezpochyby na holičkách“

Tato zpráva nás arci valně nepotěšila, a to
tím méně, poněvadž mám již v Einsiedelnu jakýsi
pan, který předešlou neděli v Horní Ammergavě byl,
řekl, že je velká potíž 0 byty a na starostu že
není spolehu a zároveň mi radil, abych psal ho
stinskému „u staré pošty“ 0 byty, což jsem též
hned v Einsiedelnu učinil.

„Toto bude pěkné!“ řekl jsem svým soudruhům.
„Což platno, nedostaneme-li se ku představení v ne
děli, počkáme na pondělek.“

„Kdybyste tam snad ještě dnes večer nebo
zitra brzy ráno dorazili,“ řekl krajan Čech, „pak
byt i vstupenky ještě dostanete, ale zítra odpoledne
bude již všechno rozprodáno a obsazeno. ——Kudy
pak tam pojedete ?“

„My mame vyměřenou cestu na Mnichov.“
„Na Mnichov ?“ usmál se náš krajan. „Nač tu

zajižďku? Jeďte dnes do Fůssenu a z Fůssenu buď
vozmo, dostanete-li nějaký povoz, nebo pěšky do
Horní Ammergavy. “

P. se zablýskly oči. „Půjdeme pěšky. Jak
daleko je z Fiissenu do Annnergavy?“

„To navlas nevím, ale může to býti asi tři míle.“
„To je maličkosť!“ zvolal P. „Půjdeme pěšky.“
„Kdybyste mi panství dal, ja pěšky jíti ne—

mohu,“ namítal jsem.
„Já také ne,“ přidal se ke mně N.
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„Tedy si jeďte na Mnichov, já půjdu z Fůssenu
pěšky a objednam lístky i byt,“ rozhodl se P. —

Když jsme přijeli ke stanici Frauenfeldu, viděli
jsme z vagonu střelnici a za ní velikou kasárnu.
Frauenfeld je hlavní město kantonu Thurgau. Má.
na 6000“obyvatelův a nejhlavnější jeho památností
je stará věž z XI. století, vystavěná. z velkých ne
tesaných kamenů. Do vagonu vstoupilo několik
vojákův a s nimi dvě venkovanky, bezpochyby ženy
dvou z nich. Dle všeho byli na vojenském cvičení
a vraceli se teď domů. Každý byl v úplné vojenské
zbroji a držel neobyčejně dlouhou pušku v ruce.
Jak mi ředitel z Bernu v Curychu vypravoval, má.
každý k vojsku odvedený Švýcar úplnou, číslem
poznačenou zbroj doma, aby ji měl po ruce, kdyby
v čas potřeby na rychlo byl povolán. Když vykonal
svou vojenskou povinnosť, t. j. když dosloužil, vrátí
pak zbraň do státních skladišť.

Vstoupil tam též mladý, opentlený střelec
s novým slaměňákem na hlavě. Za ním nesl druhý
dvě velké knihy, dle zdání spolkové zápisnice.

V pravé minulých dnech byla ve Frauenfeldu
střelecká slavnosť a Opentlený vracel se z té slav
nosti k domácímu krbu s velkou vítězoslavou.

Byl sice nevySpalý, ale to mu růžové nálady
nikterak nekazilo. Kouřil doutník, usmíval se, zpival
falešným tenorovým hlasem jakousi střeleckou píseň
a měl sám nad sebou hroznou radost'. Nevím, bylo-li
na světě v té chvíli šťastnějšího člověka, než on.
Co chvile zvolal k svému průvodci: „Byl to včera
krásný den! Naši se budou dívati, až uslyší, jak
jsem byl ctěn a vyznamenán. Chtěl jsem domů te
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legrafovatí, ale pomyslil jsem si zase Však při
jedeš zítra sám a ústně jim to povíš lépe — no ja!“
A opět se dal do zpěvu.

Konečně zaleskla se v dáli hladina Bodamského

jezera a vlak zastavil u Romanshornu. Je to pra
stará osada vystavěná na výběžku pevniny do je—
zera. Již staří Římané tam sídlili, a proto byl onen
výběžek nazýván cornu Romanorum : Romanshorn
——roh Římanů. Romanshorn je střediskem několika
drah a znamenitým skladištěm. Odtud je též po
ložen pod vodou kabel (telegraf) k protějšímu ba
vorskému břehu.

Přesedli jsme na krásnou paroloď a _jeli do
Lindavy, na bavorském břehu ležící. Bodamské je
zero nazývá se pro svou velikosť též švábským
mořem. Největší jeho délka obnáší 63 a šířka 12 kilo
metrů. Hladina jeho má 539 [] km. Při měření jeho
hloubky nalezli místa 276 m. pod hladinou ležící.

Po tomto švábském moři jeli jsme bez mála
dvě hodiny. Tato cesta zůstane mi navždy v pa—
měti. Okolí bodamského jezera není arci tak děsno
krásné jako čtyrkantonského, za to však jest mnohem
vlídnější a klidnější. Zelené pahorky a úrodné ro
viny lemují velikánskou plochu vod bodamských,
jen v dáli je viděti temena švýcarských hor. Čtyr
kantonské jezero připadá mi jako divoké, planoucí
oko smělého, horského střelce, jež próbleskuje pod
hustým obočím a pod tmavými, rozcuchanými ka
deřemi; bodamské jest však velkým smavým okem
klidného, dobrého člověka.

Den byl milokrásný, nahoře jasná, modrá
obloha, dole jasné, klidné vody a v dáli zelené
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straně, kde leží Schafl'hauseny, nebylo břehu viděti,
vody zdály se tam býti nekonečné.

Na lodi pod plachtovou střechou panoval čilý
ruch. Sklepníci a sklepnice běhali scmotam a obslu
hovali hosty; zdálo se, že na celou loď padly náhle
hlad a žízeň. Ač byl pátek, jedlo bezmála vše maso,
jen jakási dle všeho vznešená rodina — matka a
několik dcer i synů —-—jedla vejce na tvrdo. ——
I mezi těmito vyšňořenými cestujícími byli špinavci:
hostinská se hádala s jednou paní, žesi poručila čtyři
chleby se šunkou, ta však upírala, že prý jen dva.

Díval jsem se chvíli na to hemžení a šel pak
nahoruna vyvýšenou palubu, kde nikdo nebyl, protože
tam pražilo slunko. — A jak jsem tak sám seděl
a loď tichouncc po jasných vodách plula, jako čas
za doby štěstí a na modré obloze velebné slunko
plálo a v dáli na břehu bílé město zařilo, zabloudila
duše má do říše fantasie a přede mnou stálo v živých
barvách vidění, které básník kdysi opěvoval:

Na obloze slunko stálo,
kolem něho bílé mraky;
klid na moři.

A v dumách dlel jsem u kormidla lodě,
v snivých dumách. — A polo v bdění
a polo v snění zí'el jsem Krista,
který spasil svět.
V bílém, vlajícím rouše
kráčel, velikán,
po moři a zemi;
hlava Jeho nořila se v nebo,
ruce vztáhl žehnaje .
na moře a zemi;
a jako srdce v prsou



—112—

nesl slunko,
rudě, plamenné to slunko;
a rudé, plamenné slunko — srdce
lilo milostí svých proudy
a své lepě, milojemné světlo
na moře a zemi.

Zvuky zvonů pluly slavnostně
tam a sem, táhly jako labutě
růžovými pásky loď plynoucí
a táhly ji jak hravě k břehům květným,
kde lidé přebývají v strmícím
městě věžatém. —
ó dive míru! Jak město klidno!

Odpočívá temný hlukot
obchodů žvastavých, dusných,
a v čistých, tichých třídách
kráčejí lidé v bílých rouchách,
palmy v rukou,
a kde dva se střetnou,
hledí na se zrakem víry,
chvějíce se láskou, sladkým odříkáním,
líbají se na čela
a hledí vzhůru

ke slunnému Srdci Spasitelově,
které v smírné lásce rudou krev svou
dolů září

a v plesném blahu volají:
„Buď chválen Ježíš Kristus!“ (Heine.)

Věže Lindavské blížily se víc a více a město
zářilo skutečně pohádkovou krásou. Zdálo se, že
vystupuje jako vzdušný obraz z modrých vod, čisté,
krásné, a že v něm panuje svatý mír a v ulicích
jeho že kráčejí opravdu lidé nadchnuti vznešenějšími
city. Vysoký maják topil v modrém vzduchu své
cimbuří a zrcadlil se v jasné jezerní hladině a na
vysokém sloupě ležící žulový bavorský lev cenil na
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nás zuby. Já jsem se ho však nelekal, byl jsem rád,
že přijedeme do milých mi Bavor, kde jsem před
lety prožil několik šťastných dní. Bavorsko jest
velmi milá země a Bavoráci lidé upřímní a při
tulni, a mají nás Rakušany velmi rádi, za to
pohlížejí na každého Prušáka podezřele a mluví
s ním jen přes zuby.

Když loď přistála, vystoupili jsme rychle na
břeh a spěchali k nádraží, poněvadž vlak do Mni
chova měl brzy odejeti. Úředník, jenž prohlížel za
vazadla cestujících, nás si ani nevšimnul. Byl bych
rád v městě tak čarokrásně položeném delší dobu
setrval, ale vlak nechtěl čekati. Zasedli jsme do
přeplněných vagonův a ujížděli k Mnichovu.

V našem voze seděl asi sedmnáctiletý študentík,
chlapík jako ryba. Po malé chvíli vyňal z kapsy
knížku, pokřižoval se a počal se modliti, a když se
v knížce domodlil, vytáhl malý růženeček a modlil
se na něm dále.

Bývalý náš ctihodný profesor, dp. dr. J. Chme
líček, řekl nám kdysi: „Pánové, Francouzi jsou po—
divný národ: buď jsou poloviční andělé nebo hotoví
ďábli.“ Tato slova připadla mi na mysl, když jsem
onoho studenta tak pobožně modliti se viděl. Patřil
k těm polovičním andělům. Kéž by u nás takových
studentů bylo, pak by se nestříleli buď z nešťastné
lásky neb z omrzelosti života nebo _iproto, že při
zkoušce propadli, jak to ted' častěji v novinách
čtáváme! Ten francouzský student byl by u nás
pravým hrdinou! — N. dal se s ním do řeči a vyzvěděl,
že je chovancem ústavu u sv. Sulpice. Francouzské
světské, beznáboženské ústavy takových studentův
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arci nevychovávají, v těch kvetou kvítka — jak
říkáme — z čertovy zahrádky. ——

V Biesenhofenu jsme se s P. rozloučili. Vy—
stoupil z našeho vlaku, aby jel do Fůssenu a odtud
pěšky do Horní Ammergavy. Šel s podivuhodnou
kuráží. Pravil: „Večer bude svítiti měsíc, půjdu
z Fůssenu až do Ammergavy a kdybych měl až do
půlnoci jíti. Zůstaňte si zítra v Mnichově a přijeďte
za mnou třebas až večer, já vám všechno objed'nám.“
Přáli jsme mu šťastnou, veselou cestu a jeli ke Mni
chovu krajinou sice pěknou, ale po Švýcarsku a
Tyrolsku jen málo zajímavou.

Do Mnichova přijeli jsme o 5 hodinách. Na.
nádraží stálo velké množství nákladních vozův a na

nich nápisy: „Lówenbrau“, „Pschorscbbrau“, „Hof
bran“ atd., samé názvy pivovarů, z nichž tmavá
bavorská chmelovina do všech končin světa se odváží.

Kryté železniční nádvoří mnichovské jest ohromné;
tak velikého jsem ještě nikde neviděl. Šli jsme do
hotelu „Gassner“ hned naproti nádraží, objednali si
byt a poobědvali a povečeřeli zároveň ve dvoře,
v němž stálo několik oleandrův a břečťanův, a jejž
proto lahodným názvem „zahrada“ pojmenovali.

O Mnichově vám povím více, až se vrátíme
z Horní Ammergavy. Prozatím chci vám jen za
jímavou příhodu vypravovati, která nás na večer
potkala. Po obědě šli jsme se trochu na město po
divati a zašli ,si též, jak se samo sebou rozumí, do
královského dvorního pivovaru. Pivovar tento jest
mnichovskou zvláštností a žádný cizinec, který po
nejprv do bavorského hlavního města zavítá, ne
opomeno se tam podívati. Byl jsem v něm již před



12 lety, a proto jsem byl zvědav, je-li tam ještě
tak živo, jako tehdy. V pivovaře tom nalévají nej
lepší pivo v celém Mnichově (jen Františkánské
před lety nad ně vynikalo), a proto jest tam hem

xžení a tlačenice od Božího rána až pozdě do noci.
Ano, od Božího rána, vždyť Mnichováci pijí pivo
hned ráno a na mnohých hospodách jsem viděl napis:
„První načepování ráno o páté hodině!“ Cizinci
jest takový nápis podivný, domorodci však ne:
v Mnichově snídají zedníci, tesaři a jiní dělníci, než
jdou do práce, pivo s chlebem, což jest zajisté zdra
vější než to „čertovo mléko“, na které naši dělníci
namnoze navyklí — a pro takové pracovníky se
tedy již časně ráno čepuje. — V Mnichově pijc
kde kdo pivo: muži, ženy i děti, bohatí i chudí, a
chce-li některá panička své přítelkyně uctíti, nezvc
si jich na kávu, ale zavede je do některé lepší piv
nice a tam je častuje pivem a uzeninami. U nás
by se každá ženská styděla jíti sama do hospody a
tam si piva poručiti, raději trpí žízeň nebo se napije
někde u kašny vody, v Bavorsku však chodí ženy
i svobodné holky bez ostychu do hospody a porou
čejí si tam, jako muži. Nedivme se však, že Mni
chováci tak na pivo si navyklí a pokaždé revolucí
hrozí, kdykoliv sladci pivo zdražiti zamýšlejí. Kolem
Mnichovajest rašelinná. půda, následkem toho jest
voda nezdravá a Mnichováci jsou takřka nuceni
k pivu se utíkati. Ovšem nucenost' tato není jim
právě nepříjemnou a pochybuji, že si pití piva
odvyknou, až jim nový vodovod, který městská
rada staví, dostatek výborné vody až z Alp do
váděti bude! — lnu, zvyk stává se druhou při
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rozeností a starý Mnichovák bez piva je nebohou
rybou bez vody.

Šli jsme tedy do dvorního pivovaru, ukrytého
v úzké uličce. Můj společník N. několikrát opakoval:
„Jsem zvědav, jak to tam vypadá?“ — „Počkejte,
tam se podivíte,“ sliboval jsem mu. — Hned na
dvoře stály skupiny lidí nebo seděli na prázdných
bečkách, každý litrový hliněný džbán s cínovým
víčkem v ruce, a byli v nejhorlivějším hovoru.
Jedni se smáli, druzí hleděli zase vážně před sebe,
jakoby rozhodovali o světových otázkách, jim' se
hádali. Vešli jsme širokými, nevysokými vraty do
nálevny. Tam bylo nabito, jak o nějaké veřejné
schůzi lidu, a kouře a dýmu a puchu a hluku až
strach. Za prostými, jen natřeuými stoly seděla na
lavicích podivná směsice: dělníci, vojáci, měšťané,
vyšňoření cizinci s dámami, študenti, mladí malíři
— a kdo nenašel místa u stolů, stál trpělivě, drže
svůj litr v ruce. (Půllitrů tam ani nenalévají.) A to
vše křičelo a smálo se a hašteřilo se beze všeho

ostychu, jako doma. Baby nabízely vejce na tvrdo,
řetkev, sýr, uzeniny a na zemi leželo plno skořápek
z vajec. okružek z řetkve, kůží ze šunek a uzenek,
papírů, div člověk přes to neklopýtl

Nálevna jest velká, klenutá místnosť na slou
pech. Pozoroval jsem, že se od té doby, kdy jsem
ji poprvé uviděl, stala — možno-li tak říci —- ele—
gantnějši. Strop a stěny byly olejovou barvou na
třeny a pozlacenými ozdobami vyšňořeny, — ale vše
bylo již opět začazené a zašlé. Místo praobyčejného,
kamenného koryta, které před dvanácti lety u vchodu
na vyplachování džbánků stálo. jest tam teď do zdi
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Z Ettálu jde cesta do Ammergavy s k0pce a
pak po rovině; je 4 kilometry dlouhá. Okolí hor
naté, nad míru krásné. Přál jsem si teď v duchu,
aby byl P nedostal na zítřek vstupenek, měli bychom
pak aspoň celý den pokdy, krásnou krajinou se
procházeti. Potkávali jsme pocestné z Horní Ammer—
gavy se vracející — též pány & paničky v ko—
čárech. Dívali se mrzutě.

„Nedostali tam zajisté bytu,“ pravil jsem.
„Jak pak asi P. pochodil?“

„Hned se dovinie,“ řekl N. „zajisté nám
přijde naproti.“

Jeli jsme, jeli, potkávali houfy procházejících
se lidi, — ale P. nebylo k spatření. Již se nám
objevily v dáli první domy Ammergavské V kotlině
ležící, ale P. pořád ještě nikde!

Dostal jsem strach. „Snad se mu nestala cestou
nějaká nehoda? Možná, že sem ani nedošel“

Již ležela osada před námi -— v pravo na
návrší krásná villa, vlevo dřevěná bouda, kde pro
dávali železniční lístky a kdo ví, co ještě, ——již
jsme vjeli do ulice — a P. nikde, nikde!

.,Toto bude pěknál“ povídali jsme si.

Napínali jsme oba zraky, neuvidíme-li ho. Tu
zazněl najednou s vrchu hřmotný hlas: „Kosmákul“

Ohlédnu se a v pravo nad námi dívá se P.
prvním patře z okna & směje se. Poznal mě

po klobouku.
Vyskočili jsme z vozu & volali na něho do

okna: „No, jakž?“
„Všechno dobře! Pojdte nahoru.“
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Šli jsme tedy po tmavých, nízkých, dřevě
ných schodech do prvního poschodí.

P. nám přišel s veselým smíchem vstříc a
zavedl nás do malé, čisté světnice s dvěma poste
lemi, stolem a skříní.

Podali jsme si ruce. „Jak jste se sem dostal?“
„Dobře, ale byl to šikovný kousek cesty:

devět hodin jsem šel ——a dobře!“
„Devětl'P No, děkuju pěkně !“ usmál se N. a

zakýval hlavou.
„A kdy jste sem přišel?“ ptal jsem se.
„Dnes dopoledne. Však vám to při večeři

všechno povím. Jsme zde u hodných lidí — jsou dvě
staré sestry ——ale, milý kukátkáři, obě hluchy.“

Pokrčil jsem rameny: „Vidím, že člověk osudu
svému neuteče, i kdyby kraj světa šel. — Kde pak
bude spáti třetí? Jsou zde jen dvě postele.“

„Jeden si lehne dole. Tady vedle jsou dva
kněží z Elsas ubytováni. Kdybychom byli přijeli
čtyři, jak jsme oznámili, byly pro nás obě tyto
světnice uchystány.“

„To je jedno, jen když se vyspime. Dolů
půjdu já spat,“ řekl N.

Vysvlekli jsme se, smyli pot a P. natroubil
zatím naší staré, hubené hospodyni do ucha, co nám
má k večeři přinésti: uzené maso a pivo. —- Když
jsme pojedli, šli jsme se podívat na. osadu. Tam
bylo hemžení, jak o jarmarce. Cizinci ze všech
končin světa a všech řečí: Francouzi, Angličané,
Němci, Češi, Poláci, Maďaři, Vlaši __ jen žádní židé.
Mají sice výborné žaludky, jak známo, & snesou
mnoho, ale živé představaání umučení Páně ne



mohou přece stráviti, proto se mu vyhýbají. (Dru
hého dne spatřil jsem v divadle jen jednoho žida)
Nejnápadnější z cizinců byli francouzští kněží.
Všichni měli dlouhé, úzké taláry, černé svrchníky,
na hlavě nízké černé klobouky se širokou střechou
a na nohou černé punčochy & střevíce s přeskami
Na cestování jest to oblek co možná nejnepohodlnější,
ale francouzští kněží jinak nechodí nikdy a je jim
snad tento oděv proto předepsán, aby jim zašla chuť
na všechno cestování. Viděl jsem též několik mužův
a mladíků domorodců. Byli všichni po myslivecku
oblečení; měli šedý kabát se zeleným límcem, šedé
spodky a šedý klobouček s peřím -—a dlouhé vlasy
a vousy, jak je lidé za starodávna nosívali a po
dnes uherští cikáni nosívají.

Horní Ammergava (doslovně: Horní strnadí
luh) jest krásná, čistá osada. Má asi 1400 obyvatelů,
kteří se živí chovem dobytka, polním hospodářstvím,
tam asi málo výnosným, ponejvíce však řezbářstvím.
Domy jsou vesměs čisté, mnohé po městsku vý
stavné. Uprostřed osady stojí na hřbitově mnohými
pomníky ozdobeném velký kostel, uvnitř již po
někud sešlý. ()bec vystavěla též nemocnici všemi
potřebami opatřenou. Z obou stran osady jsou les—
naté hory a v létě jest tam pobyt rozkošný.

Dlouho jsme se však osadou neprocházeli.
Zadul prudký vítr, .prach na silnici se zdvihl, po
nebi valila se bouře a zahnala nás domů. Blýskalo
se a hřmělo, déšť šlchal do oken a P. nám vypra
voval, jakou měl včera a dnes ráno cestu. Byla
velmi zajimava, a proto vám z jeho vypravování
něco sdělím.



Vypravoval: Z Biesenhofenu přijel jsem do
Fůssenu lokálkou 0 431/4hod. odpoledne. Jakýsi
sochař — prý z Říma — nabídnul se mi, že půjde
se mnou pěšky do Ammergavy; proběhne prý
21 kilometrů za 4 hodiny jako nic. Chtěl mi tím
snad nahnati strachu, ale já na to: „Jsem také
dobrý poutník, pojďme. Jen si ještě koupím na cestu
proviant —- kus sýra a chleba.“ Ale než jsem se
s proviantem vrátil, byl milý sochař ten tam: zmizel.
— Za Fííssen dobonil mě kočárek. Majitel jeho.
volal na mne: „Chcete se svézti?“ — „('0 by to
stálo ?“ ——„Malé zpropitné.“ Sedl jsem tedy a jel
k Hohenschwangenau. Ptal jsem se: „Mnoho-li byste
žádal, kdybyste mě zavezl až do Horní Ammer—
gavy?“ — „30 marek“. ——To mi bylo arci mnoho.
„Jak je tam daleko pěšky?“ ——„Do Ammerwaldu
poběhnete 5 hodin a z Ammerwaldu zase 5 hodin
— ale dobře!“ — „Jsou na cestě hospody?“ —
„Ne“ — „A domy ?“ — „Také ne, až před Ammer
waldem.“ —„Ale vody na pití je snad v horách dost?“
--—Vozka pohlédl na mě potutelně, usmál se a řekl:
„No, vody je tam všude dost“ — 7„Pak je dobře.“

Před Hohenschwangenau vidětijiž Neuschwanen
stein — (nešťastným králem Ludvíkem II. vysta—
věný, pohádkově krásný a nádherný zámek) — ale
mezi vápencovými skaliskami nelze ho snadno roze
znati. Zvláštní to stavba, nedokončená. Podél cesty
leží mnoho mramorových balvanů k ukončení stavby
určených. Ale kdy dojdou účelu svého? Ludvík II.
je mrtev a jiný bude míti sotva chuti a peněz, tak
náramně nákladnou stavbu dokončiti. — Vyhlídka
rozkošná, zvláště na Mariánský most. Mezi dvěma
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zalesněnýmiskalisky pne se přes propast asi 20 sáhů
širokouMarianský most (Marienbrúcke) jako z drátův
npletený a skrze něj viděti Neuschwanenstein, bílý
jako alabastr, jako labuť. Vedle něho a za ním
v pozadí dalekém rozkošné planiny bavorské.
Škoda, že mi čas nedovoloval, déle tam setrvati a
pohledem tím se nasytiti.

Dále šla cesta bez ustání do kopců vzhůru a
s kopců dolů, vždy výš a výše. Potůčků jako křišťál
jasných a vody studené a výborné všude dosti. U
každé vody jsem se zastavil, napil a umyl, jako
kačena. — O 8 hodinách zamračila se obloha, za
mnou i vedle mne bouřilo. Pomyslil jsem si: jestli
mě zastihne bouře zde v horách, co potom? Asi za
čtvrť hodiny spatřil jsem chatrč „Jagerhůtte“ (my—
slivcova bouda) zvanou. Zara'doval jsem se, vždyť
bylo bezmála již úplně tma.

Vkročím a prosím o nocleh. Byli tam dva
drvoštěpi; chystali se právě ku spaní. Přijali mě
nevlídné, že nemají postele a posýlali mě dále do
Ammerwaldsennerhiitte; za dobré půl hodiny že tam
dojdu a tam že dostanu nocleh. Co jsem měl počíti?
Byl jsem těm lidem velmi nemilým hostem: možná,
že čekali v noci na nějaké podloudniky — (tyrolské
hranice jsou nedaleko) — ba, snad byli sami téhož
řemesla.Za úplné tmy vydal jsem se dále na cestu.
Tma byla tak velká, že jsem sotva bílé serpentiny
cesty rozeznával. Místy se mi zdály ty serpentiny
příliš veliké okliky dělati, proto jsem se spouštěl
zrovna dolů, chytaje se za keře a stromky. Teď se
věru divím, že jsem tam vazu nezlomil. Konečně
uviděl jsem světla a přišel o 9. hodině do Sennet
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híítte, ležící již V Tyrolsku. Bylo mi, jako bych do
bezpečného přístavu se byl dostal.

Ze všech světnic rozléhá se do tmavé noci
hluk.

Vkročím do velké světnice, kde bylo plno po
divných postav, tabákového kouře a křiku.

Pozdravím : „Pochválen buď Pan J ežíš Kristusl“
„Na věky,“ poděkovali muži a hleděli na

mě udiveně.

„Mohu zde přenocovati?“
„Chceteoli spat na slámě, místa je zde“ dosti.“
V takové společnosti jsem přece jako kněz

spáti nemohl. Ptal jsem se tedy: „A jiné hospody
zde není?“

„Jest, ale dvě hodiny dále.“
Dvě hodiny dále! V té trně, v pracizí krajině

a tak unaven! To nebylo možno. Šel jsem do druhé
světnice, není-li tam aspoň poněkud obstojného
místa. Sedělo tam několik měšťáků, tak zvaných
„bergfexů“. Na můj pozdrav sotva poděkovali, a
když jsem se jich zeptal, mohl-li bych s nimi no
covati, ani neodpověděli. Odhodlal jsem se tedy do
kuchyně. Tam vládly dvě obstarší ženštiny. Při
vítaly mne velmi vlídně, ale bědovaly, že nemají
pro mne slušné postele. Prosil jsem jich, aby mne
někde aspoň poněkud slušně uložily, že přece ne
mohu zůstati venku pod širým nebem. Otevřely
světnici, kde již jakýsi Němec ležel, prosily 0 do—
volení a ucbystaly mi_jakés takés lůžko. K večeři
mi daly 3 vajíčka na měkko, krajíc chleba, čer—
veného vina —- a byl jsem usmířen. Spal jsem na
to kratce sice, ale bohatě.



—131—

() 4 hod. ráno jsem vstal, vypil žejdlík
mléka, koupil si krajíc chleba a 0 41/2 "hod. jsem
byl již Opět na cestě.

Asi za hodinu přišel jsem k horskému potoku
(bystřici), kde byly hraniční sloupy mezi Tyrolském
a Bavory. — Na horách leskla se sněhová pole.
() 5% hod. přišel jsem na místo, kde včera byla
bouře. Země byla ještě mokra a jehličnaté stromy
jako diamanty posety. Vše vonělo. Byla to rozkošna
chůze! — 0 631/4hod. šel jsem vedle královského
hradu Lindenhofu, kde si 1- kral mezi haluzemi
obrovské lípy stůl a sedadlo upraviti dal a tam
ob čas jídaval.

Konečně o 9. hod. přišel jsem do Horní
Ammergavy. Potkal jsem stařenku a požádal jí, aby
mne zavedla do radnice. Radnice byla zavřena. Za
vedla mne tedy do bytu starostova. Jakýsi písař
otvíral a četl tam došlé dopisy a slečinka s dlouho—
volatým, plnovousým mladíkem zapisovali do veliké
knihy. Tazal jsem se, jsou-li vstupenky a byt, které
.P. Kosmák objednal, přichystany.

„Gossman'P“ ptal se mladík a otevřel knihu.
„Ne, Kosmák !“
„Aha, Gosmark.“
„Ne, Kosmakl“ volám hlasitěji.
„(Šlosmak,divné jméno!“ usmál se mladík a

hledal. Hledal, hledal, ale nemohl jména toho nalézti.
„Ten tady není zaznamenám“ zavrtěl hlavou.
Lekl jsem se a pohlédl do knihy. Uviděl jsem,

že hleda pod písmenou Gr.
„Tam byste ho marně hledal,“ řekl jsem, „on

se píše s K.“
994
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„Ah tak ! Pak musíte říci Khosmak7 aby tomu
člověk porozuměl.“

Otevřel knihu pod písmenou K a hned na
čtvrtém místě byli jsme zaznamenáni“

„Čtyři páni ——čtyři postele a čtyři lístky
čtvrté třídy,“ četl.

„Ano. Ale přijeli jsme jen tři.“
„Nevadí. Však o čtvrté místo bude beztoho

rvanice,“ řekl mladík a podal mi lístky. „Byt máte
u paní Františky Steigenbergrové, čís. 99.“

Poděkoval jsem a stařenka zavedla mne sem.
Dal jsem jí 10 feniků za cestu. Měla velikou radost
a ptala se, chudera, patří-li jí to všechno. ——Tak,
tady tedy jsme.“ —

„Znamenitě jste to vypravil,“ pochválili jsme
ho. „Bůh dej, abychom měli zítra pěkný den a
představení nás nesklamalo !“

„Byl jsem se tam podívat,“ řekl P., „je všechno
pěkně připraveno, ale nevím, nevím, — jak to
dopadne?“

Po 9. hodině jsme ulehli, abychom sousedů
vedle spících nerušili. N. šel dolů spat. Déšť šlehal
ještě pořád do oken, ale těšili jsme se, že je to jen
bouřka, která přejde a ráno že bude tím krásnější
pohoda: vzduch ochladne a obloha i země omladnou.
Usnul jsem brzy a bezstarostně. Snil jsem celou
noc 0 pašijovém představení. jak si je moje ohrazo
tvornost' vytvořila.

-———---+ýo



\„.w.u„w,.n„

,..4V.,

'.1/4I

I.\J

[["

1,71 *

„'N-“'““

„ ! M

lián!

'qu

Janulefm.„,

\„...wllw..

, » ',.
—m..-1.4...

ŘQ.



Il.

Pašijové hry v Horní Ammergavě.

Ú v o d.

Co jsou pašijové hry?

Pašijové a jiné náboženské hry povstaly hned
v (lávném středověku. Někteří kladou jejich počátek
do IX., jiní do XI. století. Ve XII. století bývaly
již všechny větší svátky celého církevního. roku
náboženskými hrami oslavovány. Účel těch her byl
velemoudrý a krásný. Tenkráte uměl málokdo čísti7
ba nebylo ani z čeho čísti, poněvadž knihtiskařství
ještě vynalezeno nebylo a psané knihy velikou
vzácností byly. Aby pravdy náboženské, zvláště
příběhybiblické, lidu co možná nejpříjemněji a nej
(lůraznějivštěpovány byly, skládány a provozovány
náboženské hry. První začátek měly v klášteřích7
jevištěm byl chrám a herci kněží, bratří laici a žáci.
Později,když hry širších a širších rozměrů nabývaly,
byly provozovány na hřbitovech'a náměstích s oká
zalosti a pečlivostí stále větší. Též měšťané a jiní
laicivystupovali jako herci: hráno nejen v klášteřích7
ale též v městech a větších farních osadách.

Později vmísil se do náboženských her živel
světský a vystupovaly též osoby fraškovité; zlo
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zvyky a neřesti všech stavů byly bičovány a na
pranýř posměchu stavěny, ba nescházelo ani ne—
slušných žertů. Proto byly v pozdějších stoletích
takové hry častěji od církevních i světských vrch
ností zakazovány a zanikly bezmála docela.

Pašijové hry v Horní Ammergavě započaly
roku 1634. Roku 1633. zuřil v Bavorsku strašný
mor a obyvatelé Ammergavští zavázali se slavným
slibem, že každého desátého roku živou křížovou
cestu představovati budou, pakliže jich Bůh morové
rány uchrání. Prosba jejich byla vyslyšena. Ammer
gavští zůstali svému slibu věrni; již roku 1634.
konány první pašijové hry —-—a jejich potomkům
zůstal slib předků přes všechny obtíže a překážky
jim kladené až do dnešního dne svatým. Z ne
patrných počátků vyvinuly se Ammergavské hry
až do nynější krásy a dokonalosti. Z počátku cvi
čili herce a pomáhali jim benediktini z nedalekého
Ettalského kláštera. Složili jim text a hudbu, cvičili
herce a řídili celé představení. Ku konci předešlého
století byly ty hry Mnichovskou vládou několikráte
zakázány, ale Oberammergavští sc nelekli; posýlali
deputace až k samému králi a vymohli vždy opět
povolení ku hrám. — Nynější text her Ammergav—
ských pochází z r. 1811. od P. Omara Weise,
bývalého klášterníka v Ettalu; hudbu složil rodilý
Ammergavec, učitel Rochas Dedler. Roku 1860. byl
text farářem Deissenbergrem přepracován, který
hry na nynější stupeň dokonalosti postavil.

Již před léty výtečná ta představení táhla
mnoho cizinců, zvláště bavorských venkovanů. do
odlehlé horní osady. Čím více hry zdokonalovány
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byly, tím dále roznášeno jich uznání do šírého světa
a též cizinci z tak zvaných „vzdělaných tříd“ pu
tovali ze všech končin, podívat se, jak prosti horalé
představují truchlohru ve světě nejdojímavější, nej
ušlechtilejší, nejvznešenější, truchlohru, z níž jako
z hořkého jádra všemu člověčenstvu, jež dobré vůle
jest, ovoce věčného blaha a věčné oslady vyzrálo.

Roku 1880. přijelo a přišlo do Horní Ammer
gavy 120.000 cizinců. To jest zajisté úžasný počet,
povážime-li, že se představuje děj ryze náboženský
v naší k náboženství tak lhostejné době, a že jsou
herci, zpěvácii hudebníci sami domorodci! A počet
účinkujících vyžaduje přes polovičku celého oby
vatelstva! Horní Ammergava má 1400 duší a při
hrách účinkovalo letos přes 700 osob! Jen dva
nebyli tamějšími rodáky: ředitel hudby, tamější
nadučitel, vládou schválně k tomu účelu usta
novený, a druhý učitel, jenž ve sboru zpíval te
norová sóla.

Roku 1880. vynesly hry 330.000 marek.
Z těch dáno hercům honoráře 117.000 m., obleky
a výdaje stály 78.000 m., 44.000 m. bylo dáno
záložnímu fondu a ostatek věnován dobročinným
účelům.

1. Jitro přede hrou.

0 41,92hod. ráno jsem se probudil.
Velký, toužený den pašijových představení

nastal.

Sestoupil jsem po dřevěných schodech dolů a
potkal v síni naši starou hospodyni. Jářku: „Zle
je, nebude dnes pěkně.“ A skutečně, když jsem
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vyšel před dům, viděl jsem, že to ranní setkání se
se stařenou nevěstilo nic dobrého.

Nepršelo sice, ale obloha byla roztrhanými
mraky pokryta a vrcholy hor mlhou zahaleny —
zlověstná znamení. U kamenného koryta před
domem, do něhož z trouby voda tekla, umývalo se
několik lidí, kteří v témž domě, jako my, spali, —
bezpochyby někde na půdě nebo dole v síni. Po
chvíli vylezl též dr. N. z jakéhosi kumbálku a na
říkal si, že mizerně spal. Ležel na pohovce, která
byla “kratší než on, a byl prý jako na skřipci.

Po silnici viděli jsme hudebníky ——všichni
v mysliveckém stejnokroji a s dlouhými vlasy,
kráčeti k hornímu konci. Též hoši s nízkými bu
bínky, jaké jsme viděli r. 1866. u Prušaků, —
spěchali v tu stranu. Tázal jsem se, kam že jdou?
Odpověděno mi: „O půl šesté bude budíček.“

Stoupli jsme si tedy k silnici a čekali, až
hudba spustí. Byli jsme zvědaví, jak ta Ammer
gavska zní. Několik minut před půl šestou běžel
asi dvanáctiletý klučík s bubínkem cvalem okolo
nás, až dlouhé, kaštanové kadeře za ním ve vzduchu
lítaly. Myslivecký klobouček měl do týla vtlačený
a tváře mu hořely.

7,Počkej, ty dostaneš, že jsi se opozdill“ volal
jsem na něho.

Kluk si toho ani nevšimnul a běžel dále.

Za chvilečku bil.—yhodiny na věži půl, zaduněla
rána z hmoždíře a v dáli zazněl hlučný pochod.
Hudba blížila se víc a více a zabočila o roh k nam.

Napřed šlo osm nebo deset kluků s bubínky, pak
asi 30 hudebníků. Všichni byli oděni v myslivecký
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stejnokroj a dlouhovlasí. Byla na ně pěkná podívaná,
Hudba byla dobrá, ale zněla ostře, ba drsně. Bary
tonové plechové nástroje, zvláště tenorové pozauny
převládaly. Vzadu bezprostředně před tureckým
bubnem kráčeli hudebníci s pikolami, malými, pro
nikavými flétnami.

„Budou-li dnešní hry takové, jako ta hudba,
bude dobře,“ povídali jsme si a šli nahoru snídat.
Po snídani natroubil P. staré domácí paní do ucha,
aby nám uvařila k obědu polévku a hovězí maso
se salátem, a šli jsme pak do kostela. Aě byla neděle—
a dva z nás faráři, jimž úřad povinnost' ukládal
v ten den za farníky mši sv. obětovati, byli jsme
přece nuceni, povinnost' tu na některý budoucí den
odložiti, poněvadž se před námi již 250 kněží při
hlásilo, že by rádi mši sv. obětovali. Kde pro tolik
najíti ve venkovském chrámě, ač dosti prostranném,
dostatek oltářův a času? zvláště při té okolnosti, že
0 71/2 hod. kostel se zavírá, poněvadž o 8. hod. za
počnou hry, k vůli kterým každý vlastně cestudo
odlehlé pohorské osady vážil.

Kostel byl přeplněn, že jsme se do něho ne
mohli ani dotlačiti. Zůstali jsme tedy venku na
hřbitově nedaleko dveří a modlili se, pod deštníkem
breviář. Byla pravě zpívaná farní mše. Na choře
zpívali a hráli praobyčejnou tigurálku docela po
venkovsku. l). vrtěl nevrle hlavou a řekl: „Bojím
se té dnešní hry — ti lidé zde nemají přece pravého
vkusu.“ P. jest totiž přísný (":yrillista a dobrý
hudebník.

Po mši sv. odešlo mnoho lidí a dostali jsme
se do kostela. Chrám jest asi tak velký jako Tn
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řanský, vymalovaný, ale potřeboval by uvnitř Opravy.
Snad po letošních představeních obec z čistého
výtěžku, který byl zajisté velký, postará se náležitě
o vyzdobení domu Božího, vždyť jsou obyvatelé
v Horní Ammergavě zbožní a umění milovní. Živí
se malířstvím a řezbářstvím, a své vlastní domy
mají, jak jsem pozoroval, na štítech a zdích obrazy
svatých ozdobeny. U všech oltářů sloužili kněží
mše sv., a sice velmi kvapně, aby nezameškali po
čátek představení. —- Kázaní nebylo žádné a mám
za to, že v Horní Ammergavě v den hry žádného
kázaní potřebí není. Hry samy jsou kázaním, které
duši každého až do nejhlubších hlubin rozechvívá
a proudy sl'z z očí vyluzuje. Není na světě kazatele,
jenž by posluchače tak uchvátiti a zdrtiti dovedl,
jako představení umučení Páně. Z kostela jsme šli
zrovna k divadlu. Divadlo stojí na prázdném pro
stranství za. osadou. Šli jsme tam úzkými uličkami
a mezi ploty. Všude bylo plno krámů jak o pouti,
prodávali v nich podobizny, uzeniny, víno, ovoce,
chleby atd. Obyčejných „viřtláků“ s plechovými
hrnci, jak u nás jsou, jsem tam neviděl, za to, tam
na dvou místech pekli na rošti výborné mnichovské
klobásky, o čemž jsem se v poledne přesvědčil. ——
Hemžení lidu bylo tak veliké, že jsme se sotva
k divadlu dotlačili, na nakupování neměli jsme ani
pomyšlení.

Divadlo vypadá z venku jako velikánský
cirkus. Je v něm sedadel pro 4018 osob! Mimo
to jsou ještě místa na stání, ale těch se používá
jen tehdy, když není pro druhý den dostatečný počet
diváků pojištěn. Obyčejně nahrne se totiž do Horní



Ammergavy na každou neděli tolik lidí, že není
pro ně místa v divadle, a je-li těch, kteří se do
divadla nedostali, několik set, opakuji se pak hry
zpravidla v pondělí. Dřevěné schody a můstky vedou
k rozličným vchodům. Každá třída má dva, jeden
s levé, druhý s pravé strany. Měli' jsme lístky pro
4. třídu. Vyhledali jsme si tedy vchod a vstoupili.

Vedli nás k našim číslovaným sedadlům, z dřeva
hrubě sice utesaným, ale pohodlným. Takových
sedadel je v každé řadě po šedesáti. Nejbližší řada
11jeviště stoji nejníže, každá za ní jest o něco výše,
tak že z každé řady diváci přes hlavy těch, kteří
před nimi sedí, na jeviště dívati se mohou.

Jeviště je prazvláštní. Na vyvýšeném místě
je prázdná, nepokrytá prostora, 42 m. široká a
6 m. hluboká, určená pro sbor zpěvákův a. pro
skupeniny lidu. Uprostřed za touto prostorou stojí
pravé, 10 m. široké, skleněnou střechou pokryté
jeviště. Jest určeno pro živé obrazy, pak pro výjevy,
které se odehrávají buď v chrámě, nebo v síni„lšde
slavil Pán poslední večeři. Toto jeviště jest upravféno
docela jak obyčejné divadlo. Je zastřeno oponoúš
s vyobrazením Betléma, která se vzhůru a dolů
rozevírá. Nad oponou je štít s obrazem, představu—
jícím Israelity na poušti měděnému hadu se klaně
jící. Uvnitřjsou dekorace, malované dvorním malířem
Burghardtem ve Vídni. Takových dekorací jest 46
a jsou -vesměs umělecky provedeny. V pravo a
v levo od tohoto prostředního jeviště jsou dvě ulice,
jimiž jest viděti hluboko do města Jerusaléma.
U pravé ulice vedou schody do otevřené, v římském
slohu sloupy ozdobené předsíně domu Annášova,



u levé ulice do takovétéž předsíně v domě Pilátově.
Na tyto dva domy hraničí sloupové chodby, kterýmiž
sbor na jeviště vystupuje a z něho odchází.

Lépe než popis poslouží nám vyobrazení
toho jeviště-, aby si čtenář vše živěji před
staviti mohl.

Sedadla plnila se _rychle. Všude hovor a sta
rostlivé pohlížení vzhůru k zakaboněné obloze. Co
chvíle skrOpila nás malá prška. Dámy ukrývaly
své roztodivné klobouky, některé rozevíraly též dešt
níky a také jedna právě přede mnou. Již jsem si
myslil: „Bude-li míti přes celé představení ten
deštník natažený, pak nmoho neuvidím a bylo lépe
zůstati doma.“ Obecenstvo ohlíželo se po lóži na
levé straně a šeptalo si cosi. Ohlédl jsem se též;
viděl jsem tam několik dam a děvčátko ——nevšímal
jsem sijich však více. Pozdějijsem se dověděl, že tam
byla korunní princezna vdova Štěpánka se svou
dceruškou.

2. Předehra.

Právě o 8. hodině zahučely tři rány z hmoždířů
a za mnou zakřikly hlučné hlasy: „Deštníky dolů!“

V okamžiku stáhnuty deštníky a dole před
jevištěm počali hudebníci hráti ouvertnru. Hudeb
níci seděli v prohlubíně, a když se spustil hustší
déšť, roztahli nad sebou skleněnou střechu a byli
jako vzácné květiny ve skleníku. Mam však za to,
že ta skleněná střecha není na ochranu hudebníků

samých, nýbrž na ochranu not a smyčcových ná—
strojů, jako dle vojenských názorů nejsou strážné
domky na ochranu vojáků, nýbrž erarního munduru.



(_)uvertura nestála za mnoho. Jest to vážná.

místy melodická., smutná, ale celkem slabá hudba.
Tak gigantické, úchvatně provedené drama za—
sluhovalo by velebnějšího, mohutnějšího hudebního
úvodu.

Avšak v čem nevyhověla ouvertura, to na
hradil plnou měrou sbor.

Když doznívaly poslední zvuky předehry, po
čaly s obou stran ze sloupových podloubí po dvou
vážné,krásné postavy vystupovati. Byl to sbor,
či, jak je v Horní Ammergavě jmenují, géniové,
strážní duchové. Bylo jich 24. Postavili se v polo
kruhu na nepokrylé jeviště, tak že kryté divadlo
s oponou bylo za nimi. V prostředku stál vůdce
sboru,vysoký muž, v pravo od něho tenoři a sopráni,
v levo basi a alti, tak postaveni, že největší stáli
nejblíževůdci a vedle nich vždy menší a menší.
Všichnibyli oděni v dlouhá, bílá, trochu přižloutlá
roucha(asi takové barvy, jaké jsou hábity domini
kánůnebopraemonstrátů) se širokými rukávy, v půli
úzkým,barevným pásem stažená. Přes bílá roucha
mělipláště různých, krásných barev, kolem dokola
zlatemlemované a u krku zlatou sponou připnuté.

Na hlavách měli zlaté čelenky. Všem jnužům i
pannámsplývaly dlouhé vlasy na záda. Na nohou
mělisandály barevnými ovazky připevněné. Plášť,
opaseki ovazky na nohou byly u každého stejné barvy.

Vůdce sboru měl plášť purpurové, královské
barvy. Tenoři po jeho pravici měli pláště: 1. ze—
lený, 2. tmavočervený (bordó), 3. modrý, 4. tmavo
zclený, 5. fialový; 1. diskantistka tmavorůžový,
2. světlozelený,3. červený jak vlčí mák, 4. světlo
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modrý jak obloha, 5. iialový, 6. tmavočervený
(bordó) a 7. světlorůžový. Téže stupnice barev byly
též pláště basistův a altistek po levé straně vůdce
sboru stojících.

Pohled na sbor symmetricky postavený a tak
krásnými, harmonickými barvami ozdobený, byl
překvapující. Vše hledělo udiveně, napnuté na ten
krásný, nezvyklý zjev. V celém divadle ani šepotu.

Tu nadzdvihl vůdce sboru vážně ruku jako
kazatel na kazatelni a zapěl mohutným, jasným,
basovým hlasem za přidušeného průvodu hudby:

„V svaté hrůze klekni, lidské pokolení,*)
kdysi stihlo tebe božské zlořeěení,
nyní však již pokoj v blahé době,
ze Sionu milost' zavítaly k Tobě,
neboť Bůh, ač příčin dosti má.,
v lásce Své se věčně nehněvá!

,Nikoliv!* ta. blahá. zvěst' k nám proniká,
nechci smrti, chci život hříšníka.
Ať smyje vinu, zjedná odpuštění
Syna mého krev a umučení“

Vůdce sboru zpíval & deklamoval krásně, zře—
telně — každému slovu bylo rozuměti. Pohyby rukou
byly ušlechtilé, umírněné, slovům přiměřené. Věru,
mohl by v nejpřednějším divadle se ctí vystoupiti.

Teď vpadl celý sbor jásavě:
„Chvála, sláva, Tobě Věčný, ůklona!

Hlasy zněly jasně, plně, jistě. Počal jsem se
chvěti. Stává se mi to pokaždé, kdy mne něco ra—
dostně nebo žalostně dojme, a chvění to jest mi ne—
klamným měřítkem dokonalé krásy.

*) Dle překladu dp. K. Bezstarostiho, faráře v Budišově.



Když chvalozpěv dozněl, pokračoval sbor:
„Člověčenstvo, aj. vyhnáno z ráje,
za hřích kletý v bohopusté kraje;
Cherub s mečem střeží přísně cestu
ku svatému, ztracene'mu městu“ —

a ustoupl stranou. Opona před pokrytým jevištěm
zmizela: poloviěka vyhrnula se vzhůru a polovička
sklesla dolů a v okamžiku bylo vidět porostlou
divokou krajinu. Adam a Eva, krásní, silní lidé,
oděni jen zástěrami, na útěku z ráje & za nimi
vznášel se Cherub v bílém rouše, se sněhobílýma
křídlomaa s plamenným mečem v ruce. Adam a
Eva stáli jen na jedné noze, byli tělem i rukama
ku předu nakloněni, jako v nejspěšnějším útěku,
na tvářích zrcadlilo se jim zděšení — a přece se, ač
v tomnesnadném postavení několik minut stáli, ani ne
pohnuli,jakoby byli sochami ze dřeva vyřezanými.
Taktéž krásný Cherub. Živý ten obraz byl divu
krásný,jako všechny ostatní živé obrazy, které jsme
v Ammergavě viděli. Ty obrazy samy stojí za to,
aby člověk cestu do Horní Ammerganvy vážil.

Opona spadla a sbor pěl dále:
„Avšak z dálky, s chlumu Kalvarie
juž se zory jas tou nocí lije;
se stromu pak kříže, z ratolestí
cosi mile jako mír šelestí.“

Sbor rozestoupil se opět, opona zmizela a na
jevišti objevil se živý obraz „Uctění sv. kříže.“
V pozadí vyniká vysoký, prázdný kříž. Před ním
postavydítek; jedny klečí a modlí se, jiné ukazují
na kříž & venčí jej. Sbor umlká a pokleká též.
Za toho ticha ozvaly se jemné hlásky pacholat &
nesly jako hlasy andělů:



„Slyš, Bože. dítek šveholení,
vždyť tě jinak chválit nemohou.
Vy pak \šiclmi, již zde shromáždění,
v uklonč tu klečte kříže u nohou.“

Opona po chvíli spadla, sbor sestoupil se opět
.a napomínal diváky:

„Nuže, doprovod'te svého Pána,
kráčejte s ním cestou křížovou,
až ta oběť, při níž vyronil krev svou,
za vás všechny bude dokonána.“

Sbor vzdálil se z jeviště a V pozadí zazněl
přidušený, nezřetelný zpěv lidu.

Seděl jsem jak okouzlen.
Vznešeným, zbožně krásným zjevem & zpěvem

sboru, pozíráním na živé obrazy byly všechny zbožné
city ve mně vzrušeny. Bylo mně, jako bych byl
v kostele. Zapomněl jsem docela, že sedím v divadle;
zapomněl jsem, že tisíce jiných diváků se mnou
na jeviště hledí, zapomněl jsem, že z mraků na
mě pošpjíchava. Byl jsem jen oči a uši.

1. oddělení.

] výjev.
Spasitclův slavnostný vjezd do Jerusalóma.

Zpěv lidu se blížil a levou ulici (se stanoviska
divákova) přicházel zpí'ající zástup. Napřed šly
děti v krátkých, po kolena sahajících pestrých
rouchách s dlouhými, pěkně učesanými vlasy.

Jedny kývaly palmovými ratolestmi, jiné sy
paly na zem kvítí, zpívaly zbožně, kráčely zvolna
v před a pohlížely s výrazem obdivu a úcty zpět
na toho, kterého oslavovaly. Za nimi přicházeli
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mládenci, panny, muži, ženy, starci, všichni v orien
tálských, dlouhých rouchách světlých barev. Matky
nazdvihovaly svá nemluvňátka a ukazovaly jim
Spasitele. Lid zpíval hlasněji a hlasněji:

„Sláva Ti, Synu Davidův!
Sláva Ti, sláva, praotcův

trůn jest Tvůj!
Přícházíš Božím ve jménu,
vede ku Jerusalému

lid Tě Tvůj!
Hosanna! Synu královskému,
zvuě v kraji, háji světu všemu!
Hosanna! Trůnu otcovskému
On věčně na ozdobu bude!

Sláva Til Sláva Ti! Synu Davidův!
Sláva Ti! Sláva Ti! Praotcův

trůn jest Tvůj!
Ty se blížíš jménem Nejvyššího,
proto ples a jásot lidu všeho

vjezd slaví Tvůj !“

Velké, předníjeviště naplnilose zatím pestrým,
malebně oděným davem &v ulici objevila se postava
Pána, sedícího na oslátku. Apoštol Jan vedl zvíře
na provázku, ostatni apoštolé šli s dlouhými,
poutnickými holemi vedle Spasitele a za ním bylo
vidětiještě zástup lidu. Ježíš, hlavní osoba, na nějž
zraky všech obráceny byly, byl oděn :šedomodrým
rouchem a tmavočerveným pláštěm. Dlouhé, tmavé
vlasy měl prostě: rozčesané, vousy na hradě roz
dělené.Hleděl na lid plesající laskavě, ale zádumčivě,
ba smutně a žehnal mu nazdviženou pravicí.

Když vyjel z ulice na jeviště, sestoupil lehce
s oslátka a stál mezi svými apoštoly a plesajícím

Kukátko v. 10
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lidem v celé své velebnosti. Arci žádný člověk
představující Spasitele nedovedl by znázorniti Jeho
velebnosť a Božstvím prozářenou krásu, a p. Josef
Mayer, který hrál Krista, měl tím těžší úlohu, po
něvadž jest již muž padesátiletý (představoval Ježíše
r. 1890. po .třetí) a obličej jeho nemá pravidelné
krásy — zvláště čelo jest nízké -—ale postava jeho
jest neobyčejně krásná a ušlechtilá. (Slyšel jsem
dámy přijeho objevení šeptati: „To je krásný muž!“)
Výškou vynikal nade všechny apoštoly, samé pěkně
rostlé a vysoké muže, a pohyby jeho i řeč byly tak
vznešeny a zároveň zbožnou oddaností proniknuty,
že by snad sotva některý herec na velikých městských
divadlech jemu v úloze té přenesnadné se vyrovnal.
Však by také žádný městský herec před pašijovým
představením nešel ku sv. zpovědi & sv. přijímání,
jak to činívají hlavní herci v Horní Ammergavě
— zvláště Ježíš, Maria a Jan. Přicházívají na je—
viště z kostela a hrají úlohy své s pobožnou úctou,
která na diváky magneticky působí a zbožnou náladu
v nich probouzí. —

Z apoštolů se mi nejvíce líbil Jan, štíhlý
mladík s neobyčejně dlouhými kaštanovými vlasy.
Byl oděn dlouhou, zelenou sukní a červeným pláštěm.
Dlel neustále po blízku svého Mistra a hleděl naň
s dětinnou láskou a důvěrou. Nevím, jak by ten
panický apoštol lásky a miláček Páně lé'pe před
stavován býti mohl, než jak ho představil mladý
řezbář Petr Bendl. Méně se mi líbil Petr, Ammer
gavský kostelnik Jakub Hett. Jest sice velice
sv. Petru podoben, jak obyčejně malován bývá:
jest plešatý, má prošedlé vlasy a vousy, a byl oděn



modrou sukní a žlutým pláštěm — celý sv. Petr—
ale za času umučení Páně nebyl Petr tak starým
mužem, jako jest ted“p. Hett. Tenkráte byl sv. Petr
v plné mužné síle. Ostatně provedl svou úlohu
velmi důstojně. — Z ostatních apoštolů vynikal
Jidáš (mlynář Jan Zwink), vysoký, hubený, vrásko
vitý muž s ježatými vlasy, rozcuchanou bradou
a plachým pohledem. Oděv jeho byl přímo pří
šerný: žlutá, dlouhá sukně a plášť oranžové barvy,
jak jest vyobrazen na „večeři Páně“ od Leonarda
da Vinci. Posudky tyto, které jsem teď napsal,
tenkráte se mi v hlavě jen mihly, byl jsem krásou a
živostí celého slavnostního průvodu, — V němž ne
bylo nic nekrásného, nic nedůstojného, — z něhož
dýchalojen svaté nadšení a zvláště postavou Spasitele
tak unešen, že mi vyhrkly slzy z očí. Pohlédl
jsem na své soudruhy — a hle! jeden hryzal si
rty, přemáhaje jako bývalý důstojník pláč a —
druhému tekly slzy po brýlech, nose a bradě, a já,
vida to, rOZplakal se ještě více. Nestyděl jsem se
za slzy, vždyť snad málokteré oko při pohledu na
ten majestátný a tklivý vjezd božského Trpitele
zůstalo suchým. Mne aspoň ještě nikdy žádná cír—
kevní slavnost! tak mocně nedojala.

Když bylo celé přední jeviště plesajícím lidem
naplněno (stálo tam nejméně 200 osob), přiblížili se
z pravé ulice zákoníci a farizeové v bohatých
rouchách s turbany a kněžskými čepicemi na hlavách
&projevovali pohledem i posuňky svůj hněv. Zatím
se zdvihla opona před prostředním jevištěm a bylo
viděti chrámovou předsíň a v ní hemžení prodavačů,
kupcův a kněží.

10'“
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Ježíš pozastavil se před síní chrámovou a
zvolal rozhorleně sice, ale vážně:

„Co vidím? Tak zneuctěn dům Otce mého? —
Když cizinci z pohanských zemí sem připutuji
Jehovu se klaněti, zde ve hluku lichvářů mají po
božnost' svou konati? A kněží, vy strážcové svatyně,
vy vidíte tu zpuštěnosť a trpíte ji? Běda vám!
Ten, jenž zkoumá srdce i ledví, Ten ví, proč zlořád
ten trpítel“

Hlas Ježíšův zněl jasně a velebně. Byl to
baryton, nejpříjemnější mužský hlas.

Prodavači byli zjevem Páně překvapení a
tázali se: „Kdo jest tento ?“

Na to lid: „Cože? Vy ho neznáte? To jest
velký prorok z Nazaretu v Galileji.“

Ježíš přistoupil blíže k prodavačů'm a velel
jim: „Pryč odtud, sluhové mamony! Já vám po—
roučím: Odneste, co jest vaše, a vykliďte toto
svaté místo.“

Jeden z prodavačů pohlédl zděšeně na Spasitele
a řekl: „Jaký to plamenný hled! Nemohu ho snésti.“

Jiný na to: „Pojďme, odejděme odtud, než
nás hněv horlitelův zničí.“ _

Několik prodavačů se svým zbožím odešlo.
V tom přistoupili kněží k Ježíšovi a sápali

se na něho: „Proč vyháníš tyto lidi? ——Můžeš
jim zakazovati, co vysoká rada jim dovolila? ——
Všechny tyto věci jsou určeny za oběť Hospodinu.
-— Což není již dovoleno obětovati?“

Ježíš: „Dosti jest místa venku pro lichvařeni;
zde však ne! Můj dům — tak praví Pán — bud
domem modlitby všem národům, ale vy. — peleš
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lotrovskou jste z něho udělalil“ Převrací stoly
s penězi, nádoby s olejem, koše s holuby: „Pryč
se Vším tím!“ — Peníze kutálely se po zemi a
dva bílí holubi letěli přes hlavy diváků pryč.

Kupci sbírali své zboží s křikem: „Co děláš?
To není dovoleno! To nesmíš! — Moje peníze!
_ () moji holubi! __ Můj olej! Kdo mi nahradí
škodu?“

Kristus zvedl provaz na zemi ležící a švihl
jím několikráte lehce do kupců: „Odsudí Chci,
aby toto zneuctěné místo vráceno bylo úctě mého
Otce! Jediné pro tu jest určenol“

Kristus stál vztýčen ahleděl velitelsky kolem
sebe. Kupci utíkali se svým zbožím; někteří pře
strašeni, jiní hrozili mu pěsťmi.

Když kupci odešli, přistoupil jeden z kněží —
Sadok ——k Ježíšovi a tázal se ho hněvivě:

„Pověz nám, kdo dal ti právo k takovému
počínání?“

Amon: „Jakým znamením dokážeš, že ti
byla taká moc dána?“

Kristus: „Žádáte znamení? Ano, bude vám
dáno. Sbořte tento chrám a ve třech dnech znova

povstane“
Rabbi: „Jaká drzá řečí“
Amon (potupně): „Čtyřicet šest roků stavěli

kdysi na tomto chrámě! A ty ho chceš ve třech
dnech znova zbudovati?“

Za té řeči vyšli z předsíně chrámové na ne-.
pokryté prostranství a děti počaly znova zpívati:

„Hosanna! Sláva Synu Davídovu!
Požěhnaný, jenž se béře jménem Páně!“
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Na to volali naň kněží plni hněvu, aby dětem
zakázal tak zpívati. Ježíš pohlédl však na ně
s velebnou vážností:

„Pravím vám: kdyby tito mlčeli, pak by
kamení hlasitě volalo“

A děti opět zapěly:
„Hosannal Sláva. Synu Davídovu!“

Fariseové a kněží je okřikovali: „Mlěte přece,
nerozumná čeladko!“

Kristus: 7,Nečetli jste nikdy: z úst dítek
připravil jsi sobě chválu? Co pyšným duchům
skryto zůstáva, bývá malým zjevováno. Vyplní se
písmo: Kámen, jejž stavitelé zavrhli, hle, stal
se úhelným kamenem. Pravím vam: Království
Boží bude od vás odňato a dano národu, jenž po
nese ovoce. Však onen kámen — kdo na něj
padne, narazí se na něm, a na koho padne, toho
rozdrtí! —“

Fariseové a kněží zlostně se naň sapali, Kristus
obrátil se,však se svatým klidem ku svým apoštolům
a pravil měkkým hlasem:

„Pojďte,. moji učeníci. Co mi Otec rozkázal,
vykonal jsem; chránil jsem česť svého Otce. Tma
zůstane věčně tmou, ale brzy vzejde světlo v srdci

mnohých. Pojďte poklonit se Otci.'“
A odešel klidně se svými apoštoly předsíní

do chrámu.

Dítky s lidem zapěly opět:
„Hosanna! Sláva Synu Davidovu !“

& šly za ním. Fariseové a zákoníci vstoupli jim
však v cestu & zahřměli na ně:



„Mlčte přece, nezdárníci! _,—Kýž byste všichni
s ním zahynuli!“

Čásť lidu odešla za Ježíšem, ostatní časť za
držel však Nathanael, krásný, mladý, vysoký
kněz v červeném kněžském rouše a s červenou

mitrou na hlavě a počal k lidu vášnivě se živými
posuňky mluviti:

„Kdo ještě věren našim otcům Abrahamu,
lsáku a Jakubovi, stůj při nás! Ostatním klnu
kletbou Mojžíšovoul“

Lid: „Což není muž ten prorokem ?“
Zákoníci křičí: „Pryč s takovým prorokem!

Jest nepřítelem proroků! Kacíř! Lhař a podvodník!
Bludička, jež láká do záhuby!“

Lid: „Je-li takový, proč jste ho nezajali?“
Nathanael: „Jakže? Ty, zaslepený lide!

Novotářese chceš přidržeti, pohrdače svatých zvyků
našich otců? Chceš opustiti Mojžíše, proroky a své
kněze? Nebojíš se, že tě zdrtí kletba, kterou vrhá
zákon na odpadlíky? Nechť tato kletba vyleje se
na vás a na vaše děti, pakliže ještě dále za tím
lstivým vůdcem půjdete! Synové Israelští, což ne
chcete více býti vyvoleným lidem Jehovovým?“

Lid: „Toho nechče nikdo! Nechceme opustiti
Mojžíše a zákona jeho!“ .

Nathanael: „Koho tedy máte poslouchati?
Nás, kteří jsme ustanoveni, svatý zákon vám vy
kládati, aneb toho člověka, který drze se osměluje
novým učením vás lákati?“

Mezi tou řečí odešlo ještě několik ze zástupu
za Ježíšem, ostatní však volali:
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„Arci, vás chceme poslouchati a dle vás se
říditi.“

Nathanael: „Za to požehná, vas Bůh otců
našich. Ale onen člověk podvodu a bludu —
ať zhyne!“

Lid: „Ano, my stojíme při vás: jsme při
vrženci Mojžíšovi“

Nathanael pohyboval se a mluvil velmi při
rozeně, jako nejdovednějši herec. Když jsem ho
viděl a slyšel, napadlo mi, — což jest míněním též
jiných, — že by to byl asi nejvhodnější nástupce
p. Josefa Mayera, představovatele Krista, — pakli
nevyzrá, pro tu úlohu do roku 1900. Petr Bendl,
který loni hrál Jana a do té doby dostoupí svého
32. neb 33. roku.

Zatim ozval se z ulice v pravo hřmota křik.
Přišli z chrámu vyhnaní kupci a křičeli, že půjdou
za Kristem a že jim musi všechnu škodu do po:
sledního haléře zaplatiti. Nathanael jim však násilné
zakročení zrazoval, že prý má Nazaretský ještě
příliš mnoho přívržencův, ale vyzval je, aby stížnost
svou vysoké radě přednesli, on že bude jejich nej
horlivějším zastavatelem. Za to však aby věrně
stáli k nim.

Kupci & lid volají: „My máme Mojžíše! Pryč
s každým jiným! ——Za zákon Mojžišův pů'deme
na smrť! %vála a sláva otcům našim &Bohu otců
našich!“

Opona spadá a lid i kněží odcházejí.
Sbory & pohyby lidu i dítek byly tak dokonale

nacvičeny a tak malebně seřaděny, všichni po

hybovali se tak nenuceně, že jsem na největších
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divadlech nic krásnějšího neviděl. Výkony divadel
menších, jako na př. brněnských, nelze s tím ani
porovnati.

V Horní Ammergavějest takřka každý rozeným
hercem. Hned jako malé dítko přináší ho matka
v náručí na divadlo a ukazuje mu Spasitele; jako
pacholík nebo děvčátko stojí pak v zástupu lidu
na svých vlastních nohou a pohybuje se samostatně,
a když dospívá v mládence nebo pannu, jest nej
většítouhou každého mládence, představovati sv. Jana
neboZpívati ve sboru; každé panny, vystoupiti jako
Panna Maria, nebo jako strážný duch.

K pašijovým hrám připravují se po celé
desítiletí každoročně po celou zimu hraním rozličných
divadelních kusů na soukromém jevišti. Nejlepší
herci bývají pak pro hlavní úlohy při pašijových
hrách vyvolení.

Ještě nezmizeli poslední ze zástupu lidu V ulici,
když sbor zpěváků již opět ze sloupových chodeb
vycházel.

Ač byli diváci krásou prvního výjevu patrně
překvapení a unešeni, nehnula se přece v celém
divadle ani ruka k potlesku. Tleskání jest v Horní
Ammergavě vším právem zakázáno: rušilo by jen
posvátnou náladu. A jakmile jest některý výstup
ukončen, ihned vystupuje Opět sbor, aby diváci
neměli času k rušícím rozmluvám. — Toto ustavičné

napjetí diváků bylo by při každém jiném divadle
unavujícím, v Ammergavě jsem však únavy ne
pocitil .— aspoň dopoledne ne. K uchování však
stejné, vážné nálady a k důstojnému vyplnění mezer
mezi výjevy jest sbor prostředkem převýborným a



—154—

vysvětluje též velmi vhodně živé obrazy. Místy
mohly by se snad zpěvy sboru zkrátiti, ale kdyby
byl sbor docela odstraněn, pozbyly by pašijové hry
polovičku svého kouzla. Něco podobného není na
žádném jiném divadle.

Živý obraz.

Sbor tedy vystoupil opět, seřadil se a vůdce
oslovil vážným7 zvučným hlasem obecenstvo:

„Buďte všichni vítáni, které láska ku Spasiteli
zde shromáždila, by za Ním v zármutku kráčeli
po cestě utrpení až k místu hrobového odpočinku.

Vy příchozí zdaleka a blízka ——dnes jste zde
sjednocení v bratrském smýšlení, jako učeníci Toho,
který za všechny nás trpěl.

Který dal se za nás, pln věrného smilování
na smrť nejbolestnější. K Němu buďtež obráceny
naše zraky, naše city — s díkem jednomyslným.

Hle, již plní se mu kalich utrpení: neb zášť
jedovatých závistníků 'spiknula se s lakotou a strojí
mu smrť a zničení.“

Po té promluvě ozvala se hudba a sbor počal
zpívati o zlobě zákonníkův a farizeů, jak ukázala se
jejich hnusnosť v pravém světle a zástěra zlosti
s roucha hříchů jim stržena..

Pak zapěl bas :
„Otevři, Pane, nám svou svatyni,
pokrytců stezky jeví staré dějiny:
jak se kdysi proti Josefovi
uradili vlastní bratrově,
tak i nyní zlostní vrahové
u vzteku svém proti Ježíšovi.“
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()pona se vyhrnula a na jevišti ukázal se
živý obraz, jak synové praotce Jakuba se usnesli,
že bratra Josefa zahubí. (I. kn. Mojž. 37, 18.)

Na travnaté rovině stojí a leží synové Jakubovi
v rozličných polohách, hněv a zlost' na tvářích.
Z pozadí kráčí, ničeho netuše, Josef ku bratrům.
Vůkolovečky. Vzadu na obzoru viděti několik palem.

A tenor s basem zpívají dale:

„Ejhle, tamto snář přichází,
chce nám panovati jako král;
Pryč s ním! — a již Opodál
do cisterny bratra hází.
,Tam si, bloude, svého snění
očekávej vyplněníf“

(Opona spadla.)

Dále opěvuje sbor, že právě tak „zloba židů
po krvi Páně žíznila, a volá k Bohu v rozhorlení,
aby na ně zahučel hukotem svých hromů, by je
šlehalbičem bleskův, aby poznali jeho moc a zničení
do prachu klesli. Když sbor nejsilnějším fortissimem
ukončil, zazněly smírné, klidné hlasy sopranů
a altů:

„Nikolivl vždyť k zahubení
Otec nám Ho neposlal,
ale hříchův odpuštění,
spásu Synem svým nám dal:
proto dítek pokorou,
velký Bože, lásku Tvou
velebíme úklonou.“

(Sbor odstoupí.)
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II. výjev.

Úskoky vysoké rady.

Opona se zvedla a prostřední jeviště ukazovalo
poradní síň vysoké židovské rady. V pozadí na
vyvýšených sedadlech seděl Kaifáš a Annaš ve
velekněžských rouchách a s vysokými, vykrojenými
mitrami na hlavě. V pravo a v levo seděli na vyšších
sedadlech za psacími pulty vynikající členové vy
soké rady a dole, o několik stupňů níže, ostatní
členové buď v kněžských nebo farizejských rouchách,
s mitrami nebo turbany na hlavě. Na jednoho
z kněží, oděného v bílé roucho a s bílou mitrou,
měl jsem podezření, že je to buď místní farář anebo
učitel náboženství. Byl oholený, měl krátké vlasy
a v obličeji ono cosi, co každého kněze prozrazuje,
ať se převleče, jak převleče. 'Po celé představení ne
promluvil ani slova, byl jen němou osobou. ——Kaifáš
byl statný, přitlustlý, v obličeji červený muž s pro
šedivělou bradou. Oči měl velké a významné. Annáš
byl sešlý, hubený stařec, ale z očí hleděla mu ne
ukrotitelná vášeň. — Všichni členové vysoké rady
byli bohatě oděni a seděli důstojně, vědomi si své
hodnosti.

Kaifáš povstal a oslovil vysokou radu rázným
hlasem: „Ctihodní kněží! Otcové Israelští! Důležitá
událostí zavdala příčinu, že jsme v tuto neobyčejnou
večerní hodinu zde se shromáždili. Vysleclměte ji
z úst našeho ctihodného bratra.“

Pokynul rukou na Nathanaela, který v pravo
od něho seděl, a posadil se.



Nathanael vstal, uklonil se uctivě a pro
mluvil zvučným hlasem: „Otcové, jest mi dovoleno,
slovo promluviti'P“

Všichni: „Jen mluv, ctihodný knězi.“
Nathanael: „Jest vám předobře známo a

leží vám zajisté těžce na srdci, čeho jsme dnes, ku
vlastní hanbě, byli svědky. Viděli jste na vlastní
oči vítězný vjezd Galilejce všemi ulicemi našeho
svatého města. Slyšeli jste, jak Oklamaný lid pro
volával: Hosanna! Viděli jste, jak ten nadutec se
odvážilv chrámu Páně na pána si hráti! Tak da
leko to již dospělo! — Jen ještě málo a všecek
pořádekbude zvrácen. Jen ještě krok —-a zrušen
bude zákon, jejž nám Bůh Mojžíšem dal, zrušen a
zatlačen učením tohoto kacíře. Zavržena ustanovení

otců, posty zrušeny, soboty znesvěceny, kněží
Jehovovi svého úřadu zbaveni; svaté oběti zapome
nuty: to nás čeká.“

Všichni: „Ach, přežel, tak jest !“
Kaifáš povstává rozhorleně: „Ba ještě více!

Ten člověk, úspěchy svými pobádán, vyvolá brzy
sám sebe za krále Israelského. Pak nastanou v zemi

rozkola vzpoura. Pak přijde Říman s mocí válečnou
&zahubí lid i vlast'. Běda pak synům Jakubovým!
Bědasvatému městu ! Běda chrámu J ehovovu, pakliže
zlu se rázně neopřeme, pokud čas. Nutno ještě dnes
na nějakém rázném prostředku se ustanoviti a co
usneseno, bez odkladu vykonati! Chcete, otcové,
podati mi k tomu pomocné své ruky ?“

Všichni: „Ano, chceme! Ať se postaví hráz
řádění tohoto svůdce !“

Kaifáš : „Vyslovte tedy bez obalu své mínění.“



Kněz Rabbi praví, že všechny tresty ikletba
nad Kristem vyřknutá zůstaly marnými. Nezbývá,
než do hlubokého žaláře ho uvrhnouti, aby s lidem
obcovati nemohl. — Všichni souhlasí.

Annáš povstal, nazdvihl třesoucí se ruce a
zvolal chvějícim se hlasem: „Teď konečně padá
opět paprsek útěchy do mého srdce, když vás,
otcové, k činu ochotny vidím. Mne tížila přetěžká
tíseň. Často vzdychal jsem: ,Což jsem já nešťastný
stařecjen proto tak se sestaral, abych ještě na vlastní
oči potupeni svatého zákona spatřil'P!£ Teď však
již nezoufám. Bůh otců našich žije ještě a jest
s námi! Pakliže se, přátelé, teď k rozhodnému za
kročení vzmůžete, pakliže jako bratří svorně jednati
budete, pak jest spása naše ještě možna“

Na to se radili, jak by se „Svůdce“ zmocnili.
Jedni navrhovali, aby se s jeho zajetím počkalo
až po slavnosti, poněvadž by lid se ho zastal a
vzbouřil se, jim' opět varovali před otálením, že by
mohlo po slavnosti býti již pozdě.

Kněz Josue zvolal: „Musíme se pokusiti po
tichu, nejlépe snad v noci nepřítele se zmocniti.
Nejlépe by bylo, vypátratí místo, kde noci trávívá.“

Nathanael: „Najde se snadno někdo, kdo
lišku v doupěti vypátrá, pakliže vysoká rada při
měřenou cenu vysadí“

Kaifáš slíbil zrádci odměnu z chrámové po
kladny a Nathanael navrhoval, že by nejvhodnějším
nástrojem byli snad kupci, které Kristus z chrámu
vyhnal, a kteří proto pomstou teď jenjen hoří. Čekají
venku, žádají náhradu a on že jim slíbil býti pro
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středníkem. Kaifáš poručil, aby kupci byli před
vedeni

Přišli rozhorleni a žádali za utrpěnou škodu
náhradu. Kaifáš slíbil, že jim bude škoda z chrámové
pokladny vyplacena, poněvadž byli v chrámě po
škozeni, ale že Nazarejský nesmí ujíti trestu. Žádal
jich, aby vysoké radě pomocí svou přispěli, lid
proti Kristu pobuřovali, a místo, kde v noci se
zdržuje, vypátrali.

'Jeden z kupců řekl: „Znám jednoho z jeho
učenniků, ten penězi nepohrdá. Ten zajisté by se
dal přemluviti, kdybych mu mohl slušnou náhradu
slíbili“

Kaifáš slíbil odměnu zrádci i tomu, kdo by
ho přemluvil, a žádal kupce, aby nevyzrazovali, co
zde umluveno.

Kupci, hrozíce Ježíšovi pomstou a provolávajíce
Mojžíšovi „slával“ odešli.

Kaifáš radostně vyskočil, zapomínaje na svou
důstojnosťa zvolal: „Teď oživl jsem opět, jakoby
občerstven posilujícím spánkem! Ha, s takovými
muži se nám vše podaří! Uvidíme, kdo zůstane
vítězem, zda ten hlasatel lásky se svými hříšníky,
celnými a samaritány, s kterými se tak mazlí, čili
my s tímto zástupem hněvu a msty! Kam vítězství
se nakloní, o tom není pochybnosti.“

Annáš: „Bůh našich otců popřejž nám tohoto
vítězství! Pak radostí ve své starobě Omladnu!“

Kaifáš: „Teď pojďme v naději radostného
vítězství!“ Nazdvihl ruku v nadšení: 7,Blahoslaveni
buďtež otcové našil“
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Všichni: „Veleslaven buď Bůh Abrahamův,
Isákův a Jakubůvl“ zvolala vysoká rada a po—
vstala vážně.

Opona spadla a šeptali jsme si se svým sou—
sedem, že nadutosť, zpupnosť a zášť vysoké rady
lépe a. živěji líčena býti nemohla.

V tom však vycházel již opět sbor zpěvákův
a započal nad míru dojímavý

III. výjev.
Loučení v Bethanii.

Vůdce sboru deklamoval:

„Ten, Jenž proniká jasným zrakem závoj
budoucnosti, vidí již hrozící bouři nad hlavou Svou
se stahovati.

Dlí ještě v kruhu svých milých a mluví k nim
slova rozloučení. Ach, slova rozrývající přebolestně
srdce věrné matky!

Jako kdysi zkormoucená matka Tobiášova
smutně hleděla za loučícím se jedínáěkem a v proudech
slz bolest' milujícího srdce vylévala:

Tak pláče též Matka Syna Božího za miláčkem,
který odhodlaně kráčí, spasit smírnou smrtí lásky
člověčenstvo hříšné.“

Sbor zapěl žalostně :

„Ach ta smutná hodina,
jež hruď mečem protíná.,
již se, Maria, Ti blíží!
Syn Tě chce již Opustiti,
ducha za nás vypustiti
na bolestném kříži.“
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Upona se zvedla a na prostředním jevišti
ukazal se tklivě milý obraz Loučení se mladého
Tobiáše. (Tob. V. 32.)

Před domem., košatými stromy zastíněným,
loučí se starý Tobiáš se svým synem. Matka kloní
hlavu na rameno synovo. U otevřených dveří sedí
plačící služka. Nepoznaný archanděl Rafael stojí
vedle mladého Tobiáše s dvěma dlouhými holemi
v ruce. Pejsek dívá se na svého mladého pána
netrpělivě, chce ho provázeti. V pozdálí stojí ně
kolik zvědavých dětí.

Sbor pěl
„Mami-ské, hle, srdce kvílí
v rozloučení trpké chvíli,
za otcovským za povelem
Tobiáš kdy s Rafaelem
do ciziny putoval.“

Tklivý ten obraz a smutný zpěv účinkovaly
tak dojemně, jakoby z jeviště na diváka truchlá
podzemní vůně opadávajícího listí vanula.

Sbor zapěl ještě asi 3 sloky, opona zdvihla
se opět a ukázal se živý obraz Nevěsty z písně
Šalomounovy, bědující o svého ženicha.

V krásném, rozkvetlém loubí stála nevěsta.
z pisně písní se závojem odhrnutým. Osm dcer
Jerusalémských v bílých rouchách s lyram'i'v rukou
staly jí s obou stran po boku a vyjadřovaly svou
soustrast.

Sopran zpíval:
„Kam odešel, kde prodlévá,
On, ze všech nejkrásnější?
Pro něho oko prolévá
slz toky nejbolnější.“

Kukátko V. 11
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Ostatní sbor ji pak odpovidal a těšil. Opona
spadla a když sbor dopěl a odešel, zdvihla se opět
a jeviště ukazovalo prostranství před domem Si—
monovým v Bethanii.

Na jeviště vstoupil Kristus v průvodu dvanácti
apoštolů. Všichni Opírali se o dlouhé poutnické hole
a kráčeli zvolna, vážně. Kristus pravil apoštolům
zádumčivě:

„Učenici moji, víte, že po dvou dnech veliká
noc bude. Zastavme se tedy ještě naposled u svých
přátel zde v Bethanii. Pak doprovodíte mě na
slavnost do Jerusaléma; tam se v těchto dnech
vyplní, co o Synu člověka psáno stojí.“

Filip: „Jest tedy již blízek den, v němž
slávu říše Israelské obnovíš?“

Kristus pohlédl na Filipa významně a řekl
pak důrazně slovo za slovem zvolna pronášeje:
„Syn člověka bude vydán pohanům, bude posmíván,
uplván a ukřižován, ——ale třetího dne vstane
z mrtvých.“

Jan pohlédl uleknut na Božského Mistra: „Ta
jemná, hrůzyplná jest Tvá řeč. Jak jí máme roz
uměti? Vylož nám ji.“

Kristus: „Přichází hodina, kdy Syn člověka
bude oslaven. Amen, pravím vám: nebude-li zrnko
pšeničné do země zaseto a neumře-li, zůstane
osamotněno, pakli ale umře, přinese ovoce mnohé.
Nyní bude svět souzen a kníže tohoto světa vy
vrženo. Až budu od země povýšen, potáhnu všechno
za sebou.“

Tadeáš k ostatním apoštolům: „Co asi tou
řečí mysli?“



—163-—

Ondřej: „Pane, mluvíš zajednou o ponížení
a povýšení, o smrti & vzkříšení, o potupě a ví
tězství. Tomu věru nerozumím.“

Kristus: „Co vám teď jest temno jako noc,
brzy vyjasní se jako den. Předpověděl jsem vám
to, abyste nezmalomyslněli, ať se stane cokoli.
Věřte a doufejte! Hodina zármutku pomine. Pak
uvidíte a porozumíte.“

Rozvážný Tomáš zakroutil hlavou a zahleděl
se tázavě na Pána: „NepochOpuji, proč mluvíš o
utrpení a smrti? Vždyť proroci praví, že Kristus
zůstává na věky! Ty snad přece neumřeš, který
máš moc, mrtvé křísiti.“

Petr: „Co by ti také sebe větší množství
nepřátelmohlo uškoditi? Jediným slovem je všechny
zdrtíš.“

Kristus: „ó, Petře, úrad Božích vyzkoumati
nedovedeš; proto se jim pokloň! — Světlo bude
již jen krátkou dobu s vámi; proto kráčejte ve
světle, pokud je máte, aby vás tmy nezachvátily.“

Na to obrátili se všichni apoštolové prosebné
ku Spasiteli: „ó, Pane, zůstaň s námi! Bez Tebe
jsme ovce bez pastýře.“

Jen Jidáš stál zamračeně stranou a hubené
jeho prsty zabrabaly se do rozcucbaných vousů.

Za té řeči přiblížil se Kristus s apoštoly až
k domu Simeonovu. Simeon, přistárly'r muž v řas
natém, dlouhém šatě a s turbanem na hlavě, vyšel
ze dveří a uklonil se hluboce.

„Učiteli můj, buď vítáni“ zvolal radostně.
„O, jaká radosť, že můj dům návštěvou Svou

11'
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oblažuješ! Drazí přátelé,“ oslovil pak apoštoly,
„buďte všichni vítáni.“

Kristus podal Simeonovi ruku a řekl vlídně:
7,Naposledy, Simeone, s učeníky Svými pohostinství
tvého užívám.“

Simeon: „Nemluv tak, 6 Pane! Ještě často—
kráte poskytne Ti klidná Bethanie krátký odpočinek
po tram potách života.“

V tom přišel Lazar a Kristus vztáhl na při
vítanou po něm ruku: „I—Ile,přítel Lazarla

Lazar rozevřel náručí a zvolal v radostném

nadšení: „ó vítězi nad smrtí! Dárce života, ó Pane
můj, že tě opět vidím! Že opět slyším hlas, který
mě z hrobu vyvolall“

A klesl, přemožen radostí a vděčností, Pánu
na prsa.

Za Lazarem přišla Majdalena s vlasy na zádech
roz'česanými,vrhla sena kolena a zvolala: „Rabbuni“

Jí v patách následovala vážnější Marta a
vítala Pána: „Drahý učiteli, buď vítán.“

Kristus nazdvihl ruku k požehnání: „Požehnání
Boží s Vámi!“

Marta prosila Pána: „Popřeješ mi, Pane, dnes
štěstí Tobě sloužiti?“

Majdalena: „Přijmeš též ode mne důkaz
vděčné lásky ?“

Kristus kývl vlídně hlavou: „Učiňte, vy dobré
duše, co činiti zamýšlíte.“

Sestry odešly a Simeon zval uctivě: „Pane,
neprodlévej déle, vkroč do mého domu a zotav se
i s učeníky svými. — Přátelé, vstuptel“
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Všichni vešli do domu a jeviště proměnilo se
v jídelnu. V ní stal pokrytý stůl s mísami a koflíky.

Kristus vstoupil s učeníky, Simeonem a La
zarem, a nazdvihl ruku k požehnání: „Pokoj Boží
domu tomuto“

„A všem Vněm přebývajícím,“ doložili apoštolě.
Simeon uklonil se opět hluboce a prosil: „Pane,

vše jest připraveno, zasedni za stůl a poruě též
svým učeníkům posaditi se.“

Kristus podal Janovi hůl a pravil: „Požívejme
tedy s díkem darů, kterých nám Otec skrze Simeona.,
sluhy svého, udělil.“ — (Všichni odložili hole a po
sedalikolem stola na nízká sedátka) Kristtis vzdychl:
„O kýž by byl, Jerusalěme, tobě příc d muj tak
milým, jako těmto mojim přátelůml“

Lazar: „Mistře dobrý, tam Ti hwí ne
bezpečenství. Fariseové očekávají s napjetím, zdali
přijdešku slavnosti ? Číhají dychtivě na Tvou zkázu.“

Simeon prosebně: „Č) zůstaň zde! Zde jsi
před nimi jist.“

Petr na to rozhodně: „Pane, zde jest dobře
býti. Zůstaň v úkrytě tohoto domu, věrnou láskou
ošetřován, až se hrozící bouře přežene.“

Kristus vztáhl proti Petrovi ruku jako na
obranu: „Odstup, pokušiteli! Nemáš smyslu pro to,
co jest Božího. Což smí žnec otáleti a pohodlně
ve stínu odpočívati, když zralá žeň kyne? O příteli,
Syn člověka nepřišel, aby byl obsluhován, ale aby
sloužil, obětuje sebe za mnohé.“

Tu Vpadl Jidáš do řeči drsným hlasem: „Mistře,
chceš-li svůj život v oběť dáti, co pak bude z nás ?“
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Několik učeníků: „ó, pak je veta po naší
nadějil“

Kristus pokynul rukou: „Upokojte se. Mám
moc, život svůj obětovati, mám ale také moc, znova
se v něj odíti.“

V tom vešla Majdalena s velkou, lesknoucí
se nádobou, poklekla před Pánem a zvolala chvě—
jícím se hlasem: „Rabbil“

Kristus pohlédl na ni pohledem plným lásky a
řekl měkce: „Maria!“

Majdalena zulíbala nohy Kristovy, polila je
pak mastí a utírala svými vlasy. Apoštolové hleděli
na ni překvapeně a šeptali mezi sebou.

Tomáš (zkoumavě): „Jaká to vzácná vůněl“
„To je drahý olej nardový,“ řekl Bartoloměj.
Tadeáš se spokojeně usmál: „Takové pocty

se našemu Mistru ještě nikdy nedostalol“
Jidáš však trhl sebou nevrle a z úst mu

kvapně vyhrklo: „Nač ta ztráta? S těmi penězi
mohlo lépe naloženo byti.“

Tomáš přisvědčil: „Mně se také zdá —“
Zatím Majdalena povstala a pokorně odešla.

Ježíš pak pokáral své učeníky mírnou předhůzkou:
„Co tak mluvíte? Proč káráte, co mi ze zbožné
lásky a vděčnosti bylo prokázáno?“

Jidáš, vášní pobádán, odvětil směle: „Není
to škoda, tak drahou masť vyliti?“

Kristus pohlédl na Jidáše jak otec na ne
vděčného syna, a pravil hlasem, jenž se srdce do
týkal: „Příteli Jidáši, i pro mě, pro tvého Mistra
jest jí škoda ?“
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Jidáš odvrátil oči, nemoha pohledu jeho snésti,
a vymlouval se: „Vždyť vím, že nemiluješ zbyteč
ného vydání. Kdyby se byla ta mast' prodala, mohlo
se za ni mnoho chudých podporovati.“

Kristus mu pohrozil: „Jidáši, ruku na srdce!
Mluví z tebe jediné soustrast s chudými?“

Jidáš námitku tu zamlouval: „Tři sta desít
níků mohlo se vytěžiti! Jaká to škoda pro chudé
a pro nás samy?!“

Kristus na to: „Chudé máte vždycky kolem
sebe, ——mne vždy.míti nebudete! Nechte jí, dobrý
skutek na mně učinila. Vylivši mast tuto na tělo
mé, ku pohřbení mému to učinila. Amen, pravím
vám, kdekoli kázáno bude to evangelium po celém
světě, bude praveno io tom, co učinila ona. — Po
vstaňme!“

Všichni vstali a Ježiš řekl Simeonovi: „Díky
tobě, dobročinný muži, za pohostění. Otec zaplati
to tobě.“

Simeon: „Nemáš příčiny k diku, ó dobrý
Pane! Vím a nezapomenu na věky, co Ti dlužím.“

Kristus sáhl po holi a řekl: „Čas nutká. Oby
vatelé tohoto domu, mějte se dobře! — Vy, učeníci
moji, pojďte se mnou!“

Petr: „Kamkoli chceš, můj Mistře, jen ne do
Jerusaléma. “

Kristus: „Já jdu, kam mě Otec volá. Chceš-li,
Petře, zde zůstati, — zůstaň.“

Petr rychle na to: „Pane a Mistře můj! Kde
Ty zůstaneš, tam zůstanu též já; kam Ty půjdeš,
tam ijá půjdu.“
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„Tedy pojď!“ pokynul mu Ježíš a vyšel zjeviště
na přední prostranství. Simeon, Lazar, plačící
Majdalena s Martou a učenici šli za ním..

Kristus obrátil se k plačícím sestrám a řekl
smutně: „Zůstaňte zde, mé drahé. Ještě jednou —
mějte se dobře!“ Pak se poohlédl po krajině a za
žaloval dojemným hlasem: „Č) vlídna, milounka
Betbanie, neprodlím nikdy již v tvém úkrytu.“

„Drahý Mistře, což chceš opravdu na vždy
odsud odejíti?“ tázal se Simeon uleknut.

Majdalena přitiskla ruce na srdce a zvolala:
„Ah, tuším cosi hroznéhol“ Pak padla k nohám
J ežíšovým a vztabla k němu ruce: „Příteli mé duše,
mé srdce Tě nepustil“

Kristus ji těšil: „Vstaň, Maria! Noc se blíží,
chladný vichor divě burácí. Ale nelekej se: za jas
ného jitra spatříš mě opět v rozkvetlé zahradě.“

„Můj příteli! Má spásol“ bědoval Lazar a
Marta s ním: „Ú útěcho mé duše! což odcházíš a
nepřijdeš nikdy již ?“

Kristus: „Otec tak chce! -— Drazí moji,
kdekoli budu, všude vás budu nositi v srdci, a kde
vy budete, tam vás doprovodí mé požehnání. Buďte
s Bohem !“

Obrátil se k odchodu, s druhé strany však
přišla Maria v průvodu nábožných žen Salomy,
Johanny a Marie Kleofášovy.

Byla nevysoké postavy, obličej měla krásný
a zvláště oči velké a významné. Přes červené“
roucho měla modrý plášť a hlavu bílým závojem
zahalenou. Zjev její byl důstojný, milý, dojemný,
tak že se mimoděk srdce k ní tulilo. Byla mladá,
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asi něco přes 20 let, ale to dojmu pranic nerušilo;
jsme všichni od dětinství zvyklí Bohorodičku si
jako krásnou Pannu představovati, & pak staré po
dání vypravuje, že Panna Maria až do své smrti
mladé vypadala, že na ní nebylo viděti známky
stáří. A rozum náš s tímto podáním souhlasí. Maria
Panna nebyla-, jak nás sv. víra učí, hříchem dě
dičným poskvrněna, proto nemohl ji stihnouti trest,
na hřích prvopočátečný uložený. Trestem tím je
smrť a předchůdcem smrti je stárnutí, vadnutí, po
nenáhlé odumírání těla. Tělo Bohorodičky nepoznalo
takové smrti, jako těla u ostatních lidí:, ona jen
usnula a byla i s tělem do nebe vzata. Když však
tělo její ušetřeno bylo smrti a hniloby, pak soudnosť
naše ochotně souhlasí, slyšíme-li, že ušetřeno bylo též
stárnutí a vadnutí. Zůstalo stále mladé a krásné, jak
by byla těla prvorodičů zůstala, kdyby byli nehřešili.

Mladosťa sličnosť Rosy Langovy (dcery horno
ammergavského starosty a při hře Piláta), která
Marii představovala, nerušila tedy nikterak dojmu,
ač Marii Panně bylo v době umučení Páně asi
50 roků.

Jediné, co se mi na jejím zjevu nelíbilo, byl
krásný pramen kaštanových vlasů, který jí zpod
závoje po prsou splýval. Slečna Langova viděla bez
pochyby na některém obraze Bohorodičku tak vy
malovanou, ale Panny Marie byla zajisté taková
známka marnivosti daleka.

Jakmile vystoupila Maria na jeviště, nastal
výjev k nepopsání dojemný. Všechny ostatní osoby
ustoupily jaksi do pozadí, zřetel všech byl jen na.
Marii a Krista obrácen.
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Šla mu vstříc a chopila ho za ruku: „Pře
drahý Synu, s touhou spěchala jsem za Tebou, abych
Tě ještě jednou spatřila, než — ach — odejdeš“

Kristus: „Matko, jdu do J erusaléma.“
Maria: „Do Jerusaléma! Tam jest chram

Jehovův; tam jsem Tě kdysi nesla na rukou, abych
Tě Pánu obětovala“

Ježíš: „A teď jest, ó Matko, čas, určený od
počátku, bych sám sebe obětoval dle vůle Otcovy.
Jsem ochoten, oběť tu přinésti“ “"

Maria pohlédla vzhůru k nebi a vzdychla:
„Tušim, jaká to oběť bude.“

Majdalena přistoupla k Marii a pravila jí:
„ó, jak jsme, dobrá Mati, Mistra prosili, aby u nás
zůstal.“

Simeon: „On se však již odhodlal.“
Kristus vážně, jakoby se omlouval, že jich

neposlechl: „Přišla hodina moje.“
Apoštolové a ženy Ho prosili: „Pros Otce, aby

odešla. Otec Tě vyslyší, jako vždy.“
Kristus naklonil smutně hlavu a pravil:

„Srdce mé jest teď zarmouceno. Mám říci: ,Otče,
vysvoboď mě od hodiny tétolí? Ale právě k vůli
hodině této přišel jsem na svět.“

Maria sepjala ruce, přitiskla je na prsa a
hleděla do dálky, vzpomínajíc dávné doby, když
božské Dítko v chrámě obětovala, a zvolala žalost
ným hlasem: „Simeone, ctihodný věštče! Teď teprve
se vyplní, co ústa tvá mi kdysi prorokovala: tvou
vlastní duši pronikne meč bolesti.“

Kristus napomenul pak matku jemně k odda
nosti: „Vůle Otcova ti byla vždy svatou.“



Maria naklonila hlavu a řekla pokorně: „Jest
mně i teď: jat' jsem děvka Páně.“ Na to pohlédla
prosebně na Syna a zvolala se sepjatýma rukama,
chvějícím se hlasem: „O jedno však, můj Synu, o
jedinké Tě prosím.“

„Co žádaš, moje mění?“
„Nech mě nésti s Tebou utrpení, nech mě

s Tebou jíti v smrť! S Tebou ať mě nic nerozloučí,
nic, ani sama smrt!“ volala Maria plačíe a položila
ruce i hlavu na pravé rameno Kristovo.

Jan ve svatém rozechvění: „ó jaka láska !“
Kristus: „Budeš se mnou trpěti, můj smrtelný

zápas se mnou bojovati, ale též slaviti se mnou
vítězství : proto neplač !“

Maria: „O Bože, dej mi síly, aby srdce mé
nepuklol“

Nábožné ženy ji obklopily: „O srdce mateřské,
my pláčeme s Tebou!“

Maria: „Synu můj, tedy půjdu s Tebou do
Jerusaléma. “

„O my tě, matko, doprovodímel“ řekly ženy.
Kristus: „Půjdete tam později. Zatím zůstaňte

u našich přátel v Bethanii. -— Vy věrné duše,
odporučuji vám milou matičku a její přítelkyně.“

Lazar: „Ú kéž bys mohl i Ty u nás zůstatil“
Kristus: „Těšte jeden druhého a po dvbu

dnechjděte do Jerusaléma na velkou slavnost.“
„Tak se stane, Synu můj,“ slibovala Maria.
„ó, jak nám smutně bez Tebe zde hodiny

poplynou!“ naříkaly ženy.
Kristus zasmušil se ještě více, chopil matku

za ruku a pravil žalostně: „ó matko, matko! Tys



mě tak něžně milOvala., tak mateřsky o mě se starala
po těch třiatřicet roků života mého, přijmi vroucně
díky Syna svého. Otec volá. Buď s Bohem, nejlepši
všech matekl“ Překonán bolestí, obrátil se rychle.
k odchodu.

Maria vztáhla po Něm ruce a, zvolala: „Synu
můj, kde Tě opět uvidím?“

Ježíš se obrátil k ní ještě jednou a odpověděl
jí hlasem, z něhož chvěl zármutek, jako z hlasu
zvonu o pohřbu: „Tam, drahá máti, kde bude slovo
Písma vyplněno: ,Byl veden jako beránek k zabití
a neotevřel úst Svýchí“

Po těch slovech Maria zavrávorala &vzkřikla,
překonána bolestí: „Ježíši! — Tvá matka — ach!
— ach Bože — můj Synul“

Ženy chytily ji do náručí &bědovaly : „(i)dobrá,
věrná Máti!“

Učeníci hleděli s největší soustrastí na omdlé
vající Marii: „Nesneseme toho pohledu. Co to má
býti?“

Kristus však dodával jim zmužilosti: „Ne
klesejte v prvním boji. Stůjte ke mně pevně.“

Na to odešel s apoštoly, Simeon, Lazar a
sestry přimlouvali Marii nejněžnějšími slovy a vedli
ji do domu.

Toto rozloučení bylo věru srdce rozrývající
a slyšel jsem v obecenstvu ze všech stran tichý
pláč. Žádné rozjímání, žádné kázaní o tomto před
mětu nedovedlo by srdce až _do nejhlubších hlubin
tak pohnouti, jako ta živá, krásná hra. Ještě když
jsem tyto řádky psal, kanuly mi slzy po tvářích,
tak že jsem několikráte od psaní vstáti musil. Z toho



můžete souditi na hluboký dojem toho výstupu.
Jsem rád, že jsem žádného z herců, vyjma apoštola
Jana, neviděl v osadě v jejich obyčejném šatě,
aspoň mám teď při vzpomínce požitek nezrušený
všedností životních poměrů.

IV. výjev.
Ježíšova posledni cesta do Jerusaléma.

Když Maria s ostatními do domu Simeonova
odešla, spadla opona a sbor se opět objevil. Vůdce
počal zpívati:

„Jerusaléme, probudiž se ze sna,
Jerusaléme, poznej, co ti k míru!
Tu chvíli zameškáš-li, v děsném víru
Té zničí do základu zkáza dema.“

A celý sbor na to vážně, velebně:
„Jerusaléme, Jerusale'me,
ach, obrať se přec k Hospodinu,

nepohrdej voláním,
a trestů Božích váháním!

Věz, Páně »že pak ku pokynu
se na tebe ve strašném řevu

vyleje spousta Jeho hněvu.“

Když sbor ukončil, zpíval bas:
„Však, běda! město, vrah to proroků,
jen blouzní, nedbá Božích výroků.
A proto hrozí Pán Jerusalému,
že neunikne osudu víc svému.“

Opona se vyhrnula a na jevišti objevil se
nádherný živý obraz, představující krále Asvéra,
jenž zavrhnul hrdou svou manželku Vasthi, ktera
nechtělana povel jeho přijíti a ukázati se knížatům
a vladařům shromážděným, kterým vystrojil slavné
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body a místo ní vyvolil si za královnu krásnou
Estheru (kniha Esther I. a II. kap.). Král Asvér
seděl na vyvýšeném trůně v purpurovém hávu,
s korunou na hlavě a žezlem v ruce. Po levém

boku jeho Vasthi ve světlých, marnivosť prozrazu
jících šatech sestupovala po schodech dolů; po
pravém boku vystupovala ku králi krásná Esthera
v rouše taktéž nádherném, ale barev vážnějších,
velebnějších. Dole kolem trůnu stáli velmožové
v oděvech zlatem se třpytících a tělesná stráž
králova v lesklé zbroji. Za králem stáli komorníci
s vějíři ze pštrosiho peří. Pozadí bylo naplněno
sluhy a vzadu na vyvýšeném místě stáli hudebníci
s rozdivnými starožitnými nástroji, z nichž nejvíce
vynikaly velké, točité rohy z lesklého kovu. Vše
stálo tak tiše, jakoby to byly nějakým slavným
mistrem ze dřeva vyřezané a uměle pomalované
sochy. Celý obraz byl velmi důmyslně sestaven a
dojem úchvatný.

Ku snadnějšímu porozumění významu tohoto
živého obrazu naznačují, že král Asvér znamená
krále nebeského, Vasthi hrdou Synagoga, církev
židovskou a krásná Esthera církev křesťanskou.

Jakmile se objevil obraz, zpíval sbor:
„Jak Vasthí pyšná s trůnu krále pokynem,
tak Synagoga klesá vlastním zločinem!“

A bas pěl dále:
„Odejdiž, pyšná ženo! Korunu
zde dříve odlož mého u trůnu!“
Tak Asvérus král rozkázal.

Čas milosti juž uplynul
& pyšný lid se nepohnul:
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Bůh podobně mu výhost dal.
Dnes tobě, krásná Esther, dána
po boku krále, tvého Pána,
moc, vésti k blahu národ nový;
tak přilne Bůh též v lásky obrodu
ted' ku novému zase národu,
tak jako Esther k Asvérovi.“

A sbor ukončil mocně se stupňujícím— na
pomenutím:

„Jerusaléme, Jerusaléme!
ó poslyš Boha s Výsosti,
chceš-li se dočkat milosti,
než pomsty jisté dozrá klas —
již vypud' hříchů starý hlas!“

Sbor odešel a na jevišti bylo vidět krajinu
s městem Jerusalémem v pozadí. Kristus vystoupil
v průvodu svých apoštolův a spatřiv město, stanul.

Jan zvolal: „Hle, Mistře, jak krásný pohled
s tohoto návrší na Jerusaléml“

Matouš: „A toho chrámu vznešená maje
státnosť! Jaké to kameny, jaká to nádhera!“

Kristus zahleděl se na hříšné město, složil
obě ruce, v nichž držel hůl, a pravil pohnutým
hlasem: „Jerusaléme, moje město, kdybys poznalo
ity, a sice v tento den tvůj, co ku pokoji tobě
jest! — nyní ale skryto jest před očima tvýma!“

To pověděv zakryl si oči pravou rukou
a plakal.

Petr otázal se Ho soustrastně: „Mistře můj,
co Tě tak přílišně zarmucuje?“

Kristus: „Osud tohoto nešťastného města —“
Jan přistoupil k Mistrovi s druhé strany a

tázal se: „Jaký bude, Pane, osud jeho ?“



Kristus: „Přijdou na ně dnové, kdy obhrnou
je nepřátelé jeho náspem a. obklíčí je & sevrou
je odevšad. A na zem povalí je a děti jeho, které
v něm jsou & neostaví v něm kamene na kameni.“

Ondřej spráskl ruce: „Ah! A proč stihne je
takový osud ?“

Kristus: „Protože nepoznalo času návštěvy
svojí. — To město, vrah proroků, usmrtí též
Mesiáše!“ prorokoval Pán rozhorleně.

Všichni apoštolé se děsili: „Jaký hrozný
zločin !“

Jakub starší: „Zachraň, Bože, aby Jebovovo
město této hrozné kletby na sebe neuvalilo!“

Jan sepjal před—Pánem ruce & prosil Ho:
„Dobrý Mistře, pro to svaté město, pro chrám Boží
prosím Tě, nechoď tam, aby nešlechetníci toho zlo
činu spáchati nemohlil“

A Petr na to rázně: „Anebo jdi tam & zjev
jim svou slávu, aby spravedliví zaplesali & hříšníci
se zachvěh' !“

„Ano, to učiňl“ volali ostatní apoštolé a
horlitel Filip máchl vášnivě rukou: „Zdrť Své ne
přátely — a zbuduj království Své zde na zemi!“

Kristus: „Přátelé, co žádáte, stane se svým
časem. Však slyšte, takto praví Pán: Myšlení má
nejsou myšlení vaše & cesty mé nejsou cesty vaše.
-— Jenel“

Jan: „Co žádáš, Pane?“
Kristus: „Jest první den přesnic, kdy zákon

velí paschu jisti. Ty & Petr jděte napřed & pří—
pravte beránka, abychom ho mohli večer jistí.“



Petr a Jan: „Pane, kde chceš, abychom Ti
ho připravili?“

Ježíš: „Jděte do města a potká vás člověk
džbán vody nesa; následujte ho; a kamkoli vejde,
řeknětepánu domu, že Mistr praví: Kde jest jídárna
moje, kde bych paschu s učeníky svými jedl? A on
ukáže vám hodovnici velikou, prostřenou a tam
připravte nám.“

Petr a Jan poklekli před Kristem, jeden z levé,
druhý z pravé strany, sepjali ruce, naklonily hlavy
&prosili: „Tvé požehnání, dobrý Mistřel“

Kristus vložil každému jednu ruku na hlavu
a řekl zbožně: „Požehnání Boží budiž s Vámi!“

Petr a Jan odešli.

Petr s Janem odešli a Kristus pravil ostatním
apoštolům: „Doprovoďte mě do domu Otce mého
— naposled.“

Jidáš vyňal měšec, ukázal jej Pánu a řekl:
„Ale, dobrý Mistře, chceš-li nás opravdu opustiti,
pak se napřed aspoň o nás postarej. Hle, to zde
nedostačíjiž ani na den.“

Kristus: „.ludo, nestarej se nad potřebul“

Jidáš se však bránil a odvětil horlivě: O, jak
by nám byly teď dobry peníze za drahou marně
vylitou mast, kdybych je měl zde v měšci! Tři sta
desetníků! Jak dlouho mohli bychom z toho bez
starostně trávitil“

Ježíš: „Neměli jste ještě nikdy nedostatku a
věřtemi, nebudete ho ani později míti“

Jidáš (starostlivě): „Mistře, až s námi více
nebudeš, opusti nás naši příznivci -— a pak —“

Kukátko V. 1.2
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Kristus mu na to dobrotivě pohrozil: „Př-iteli,
měj se na pozoru, aby tě pokušitel neobelstill“

Ostatní apoštolé domlouvali Jidášovi, aby na
Mistra tak nedorážel, ten však je. drsně odpravil:
„Kdo z vás se stará, když já se nestarám? Což
nesvěřil mi Pán měšce?“

Kristus laskavě: „Svěřil jsem ti jej, ale
bojím se — —“

Jidáš mu však vpadl do řeči: „I já se bojím —“
Kristus, pohrozil mu opět: „Nezapomeň, J idáši7

že jsem tě varoval! — Teď však pojďme dále;
toužím po domě Otcově.“

Všichni odešli, jen Jidáš zůstal zamyšlen státi
a rozumoval: „Mám ještě dále za ním jíti? Mám
málo chuti k tomu; u Něho pro mne žádné růže
již nepokvetou! Velké činy Mistrovy vzbudily
všeobecnou naději, že slávu říše lsraelské obnoví.
Byly to však naděje klamné. Teď mluví neustále
o rozloučení a o smrti. Tajůplnými slovy těší nás
jakousi budoucností, která však v mlhavou dáli
zahalena jest. Dlouho jsem se kojil nadějí, teď však
jsem naděje a čekání syt! Co mne u Něho čeká?
Nic, než chudoba a poníženosť. Snad též pro
následování — nebo dokonce žalář! Nač by mi to
bylo? Raději Jej opustím. — Jen kdybych věděl!
_— o, jak by bylo dobře, kdybych měl na tři sta
desetníků, které ta přemrštěná pro nic za nic vylila,
zde ve svém měšci! Pak bych byl dlouhou dobu
bez starostí, teď se však musím opět starati, kde
a jak —“

Jidáš se zamyslil ještě více a počal si cuchati
“hradu. V tOm přišel Dathan, jeden z prodavačův a
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uviděv Jidáše, zaradoval se: „Tam je Jidáš! —
Toť vhodná příležitosť: je sám. — Možná, že se
teď úmysl můj zdaří“ Přistoupil blíže k Jidášovi
a oslovil jej vlídně: „Příteli Judol“

Jidáš sebou trhl, jakoby byl při zločinu po
lapen: „Co to? Kdo jsi?“

Dathan: „Jsem tvým přítelem. ——-Přihodilo
se ti něco nemilého, že jsi tak zádumčiv?“

Jidáš nedůvěřivě: „Neznám tě. Kdo jsi?“
Dathan: „Tvůj přítel; tvůj bratr.“
Jidáš: „Ty mým přítelem, mým bratrem ?“
Dathan usmál a uklonil se úlisně: „Přál

bych si aspoň tvým přítelem býti. Prosím tě, pověz
mi, jak se daří tvému Mistru? Přál bych si býti
též jeho učeníkem. Je to radno?“

Jidáš: „Ty chceš býti jeho uěeníkem? —
“ajá —“

Dathan: „Což jsi jej snad opustil? Hrozí
mu snad nebezpečí? Prosím tě, pověz mi pravdu.“

Jidáš mu vyzradil, že Ježíš mluví o smrti a
že se odhodlal Jej opustiti. Zatím přiblížilo se více
kramářů, Jidáš byl k nim zprvu nedůvěřiv, ti jej
však lichotivými slovy uchlácholili a vyzvídali na
něm, půjde-li Ježíš do Jerusaléma a kde v noci
bývá. Jidáš jim vyzradil slova Kristova, že jde
naposled do Jerusaléma, že mluví o své smrti, o ně,
učeníky své, že se nestará a že na ně bezpochyby
největší bída čeká. „O tom právě přemýšlím. Kudy
uniknu tomu nebezpečí?“

Na to řekl Dathan rychle: „Nepotřebuješ
hledati. Nejkrásnější cesta ku štěstí je před tebou.“

„Kde, kde?“ zvolal Jidáš.
12*
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Ephraim (jiný kramář): „Což jsi neslyšel
o vyhlášce vysoké rady?“

Jidáš: „O jaké?“
Ephraim: „Kdo vyzradí, kde Mistr v noci

bývá, obdrží značnou odměnul“
Jidášovi se zaleskly oči.a kývl hlavou: „To

'by bylo něco.“
„A zavděčí se vysoké radě !“ řekl jiný. „Jidáši,

neváhej ! Kdož ví, čím se můžeš ještě státi?“
Po delším domlouvání slíbil Jidáš, že se o to

pokusí, aby za slušnou odměnu Krista zraditi mohl.
Chtěli jej hned k vysoké radě zavésti, Jidáš však
řekl, že musí za Mistrem jíti, aby vyzvěděl místo,
kde v noci bude. Umluvili se, že o jedenácté hodině
v ulici chrámové se sejdou.

„Příteli, bratře, slovo dělá —“ volali kupci.
„Muže !“ doložil" Jidáš.
Na to kupci odešli a Jidáš zůstal opět sám a

počal své vlastní svědomí konejšiti: „Slovo jest
dáno a nebudu ho zajisté litovati! Nebyl bych nej
větším bláznem, kdybych tak pěkný peníz nepřijal,
když ho mohu bez namahání dostati? Štěstí mi kyne
a nemůže mi ujíti. Učiním, jak jsem slíbil, ale dám
si napřed zaplatiti. Podaří-li se pak kněžím Ho
zajmouti a půjde-li to s Ním ku konci, budu míti
aspoň své ovečky v suchu, zvítězí-li však Mistr,
pak ——arci pak — — Co pak učiním? Inu,
pak vrhnu se před Ním na kolena, On jest dobrotivý
a odpustí mi moji vinu. ——Ano, mohu se pak i
chlubiti, že jsem přispěl k rozhodnutí. Dobrá, tento
můstek nechám za sebou státi, abych mohl zpět,
kdybych nemohl v před. — To byl dobrý nápad! —
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Jidáši, jsi chytrý chlapík! — Ale zmocňuje se
mnejakýsi strach, jak teď před Mistra předstoupím?
() Jeho pronikavé oči mě probodnou a moji sou
druzi poznají na mém obličeji, že jsem — ne, ne!
tím ještě nejsem, tím nechci býti, zrádcem nikdy!
Cochci také jiného učiniti, nežli že nejvyšším kněžím
řeknu, kde Mistr v noci býva? To není ještě zrada!
Zradou je, když se někdo opováží — ale nač takové
vrtochy? Vzmuž se, Judo! Kdo chce něco vydělati,
musí chutě do práce se dáti“

Na to odkvapil.

Jidáš jevil lakotu každým pohybem, každým
posuňkem, pohyby jeho byly rychlé, těkavé, zvláště
dlouhé, hubené prsty byly ve stálém pohybu, jak
mívají židé ve zvyku, když obchodem se zabývají.

Hned na cestě do Horní Ammergavy jsem
slyšel, že mlynář Jan Zwink, který Jidáše před
stavuje, jest ze všech apoštolů nejlepším hercem.
Jest, ale všechny jeho posuňky i pohyby jsou na
učené, jakoby jej byl nějaký městský herec cvičil,
a tato strojenosť jaksi ruší.

Po Jidášovu odchodě proměnilo se jeviště a
ukazovalo ulici V Jerusalé'mě a v ní studnici.

Baruch, sluha Markův, v jehož domě Pán
poslední večeři slavil, přišel s velkým džbánem
ke studni a pravil sám k sobě: „Dnes mám pilno.
Můj pan čeka asi mnoho hostí, že je v celém domě
takový shon.“ A počal vážiti vody.

V tom přišel Jan s Petrem z druhé strany a
ukázal na Barucha: „Hle, tam jest mládenec
u studny.“
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Baruch mluvil dále sám k sobě: „Chystá se
něco neobyčejného o letošní slavnosti, že páni z vy
soké radyr tak semotam běhají“ Na to vzal džbán
na rameno a šel k domu pána svého.

Petr: „Tento jest to, kterého hledáme: nese
džbán vody, jak nám ho Mistr naznačil“

Jan: „Pojďme tedy za ním.“
Sluha zpozoroval, že jdou za ním a obrátil se

u dveří k nim: „Chcete se mnou vstoupiti? Buďte,
přátelé, vítáni.“

Jan: „Rádi bychom s tvým pánem promluvili.“
Baruch: „Chcete snad u nás beránka veliko

nočního jísti?“
Petr: „Ano, Mistr nám rozkázal, abychom

o to tvého pána požádali.“
Baruch: „Pojďte tedy se mnou. Můj pán

vás s radostí do svého domu přijme. Však hle, zde
přichází sám.“ — Marek vyšel přede dvéře. ——

„Hle, pane, přivádím hosty.“ „
Marek uvítal je vlídně: „Vítejte, cizinci. Cim

vám mohu sloužiti?“

Petr: „Mistr ti vzkazuje: kde jest večeřadlo,
v němž bych s učeníky svými beránka veliko—
nočního jedl? Můj čas blízký jest. U tebe chci se
svými paschu slaviti.“

Marek zvolal radostně: „ó, té radosti! Teď vás
opět poznávám. Vy jste učeníci toho divotvorce,
který mi zrak opět vrátil. — Čím jsem si toho za
sloužil, že ze všech domů v Jerusalémě právě můj
si vyvOlil, aby v něm posvátnou paschu slavil? Č),já
šťastný! Tento dům bude jeho návštěvou požehnaný.
Pojďte, lnilí přátelé, hned vám ukážu jidárnu.“
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V. výjev.

Sbor opět vystoupil a tenor (výpomocný učitel
Utto Andrl) počal krásným, měkkým hlasem zpívati:

„Už blíží se ta hodina
přelaskavého vyplnění,
co kdys proroků druží
věštila všemu pokolení.

Arie: Bůh dí: Mně velké pro chyby
se lid ten více nelíbí.

Už nechci smírných obětí
nezdárných těchto od dětí.
Já ustanovím hody nové
a odevšad se národové

po všeho světa okraji
k oběti nové přiznají“

(_)pona se vyhrnula a na jevišti objevil se
snad nejkrásnější ze všech živých obrazů. Bylo
viděti poušť a na ní veliký zástup lidu Israelského,
nejméně 200 lidí — děti, mládenci, panny, ženy,
muži, starci. S nebe padala mana jako lesklé, velké
vločky sněhu. Někteří z lidu hleděli udiveně vzhůru
na padající zázračný chléb a chytali ho do otevřených
dlaní, opět jiní ho dychtivě po zemi sbírali. Nad
zástupem vyčnívaly mohutné postavy Mojžíše a
Arona'i Oba, ctihodní, šediví starci, modlili se s ru
kam vysoko k nebi pozdviženýma.

Rozmanitosť skupin, pestrosť a přece soulad
bar v byly při tomto obrazu věru podivuhodny.
N každém městském divadle byl by tento obraz
s jásavým tleskotem přijat, v Horní Ammergavě
však zůstalo Vše ticho, nikdo ani nedýchal: z je
vištěvanul na diváky zbožný duch Starého Zákona,
vypravující 0_velkých skutcích moci a lásky Hospo



dinovy. Z toho obrazu mluvila k nám bible ve
lěbným hlasem divů- a tajůplného moře.

A sbor k tomu vážně, mocně zpíval:
Dobrý jest Bůh nás, Hospodin!
On nasytil nás v poušti Sin,

. pokrm zázračný nám dal,
divem život zachoval.

Však všechny, co to vídali,
ač chutě chléb ten jídali,
zasáhla smrť v poslední chvíli.

(Tu opona spadla.)
Ty Nového Zákona chlebe,
kdo s přípravou požívá Tebe,
ten .na věky svou duši sílí!

Opona se opět zvedla a na jevišti ukazal se
nový obraz. Tentýž zástup lidu, jen že ve sku—
peninách proměněných, hleděl s úžasem na obrovský
hrozen, jejž dva muži vyzvědači ze zaslíbené země
na silné haluzi přinášeli.

Sbor zapěl:
Dobrý jest Pán! Dobrý jest Pán!
Byl kdysi lidu Bohem dán
i hrozen síly nadpozemské,
výplod to země kananejské.
Však tato kananejská réva
jen tělu nové síly vlévá,
jak přírodou Bůh stanovil;
než nové smlouvy svaté víno
v krev Boha Syna proměněno,
to duši skytá nových sil.

Tyto dva živé obrazy byly nejkrásnější a nej
dojemnější přípravou k následujícímu výstupu,
v němž. předvedena posledni večeře, při níž Pán
chléb ve své tělo a víno ve svou krev proměnil.
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Opona .se vyhrnula a jeviště ukazovalo velkou
jídelnu s dlouhým, pokrytým stolem v pozadí. Na
stole stály ploché cínové mísy a cínový kalich.
Kristus a dvanácte apoštolů stáli kolem stolu se
řaděni v tom pořádku a v takových rouchách, jak
je vymaloval slavný Leonardo da Vinci na svém
obraze „poslední večeře.“

Kristus držel kalich v ruce a pravil vážně:
„Žádostí jsem nežádal tuto paschu pojísti s vámi
dříve, než trpěti budu. Nebo pravím vám, že od
doby té nebudu jisti ji, až když naplní se v krá
lovství Božím “ Na to pohlédl k nebi: „Díky Tobě,
Otče, za tento dar révy.“

Napil se a podal učeníkům: „Vezměte a po
dělte se vespolek; nebo pravím vám, že nebudu
pití z plodu lozy (vinného kmene), až království
Boží přijde.“

Apoštolé tazali se Ho smutně: „O Pane, což
s námi slavíš dnes velkonoc naposledy?“

Kristus: „Za to budu s vámi nový nápoj
píti v říši Otce mého. Vy jste, kteří jste vytrvali
se mnou v pokušeních mých. A já odkazuji vám,
jakož odkázal mně Otec můj království, abyste
jedli &pili za stolem mým v království mém a seděli
na trůnech soudíce dvanacte pokolení Israelských.“

Petr: „Mistře, až ono kralovstvi přijde, jak
budou místa rozdělena ?“

Jakub I.: „A který z nás zasedne na prvním
místě?“

Tomáš: „Bude snad každému jedna země
podřízenaW
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Bartoloměj: „To by bylo také nejmoudřejší:
pak by přestala mezi námi všechna váda.“

Kristus: „Tak dlouho jsem již s vámi &
přece ještě v pozemském tonete? Králové národů
nad nimi panují & vladatelé jich dobroději slovou.
Vy ale ne takto, nýbrž kdo větší jest mezi vámi,
staň se jako nejmenším & náčelník jako služitelem.
Nebo kdo větším jest, stolovatel čili obsluhovatel?
Ne-liž stolovatel? Já pak V prostředku vás jsem
jako služitel. — Posaďte se, milí učeníci.“

Apoštolé posadili se na nízké stolice bez
lenochů, Kristus svlekl vrchní roucho & opásal se
utěradlem. Zatím vešel do večeřadla sluha, nalil do
lněděnice vody & Kristus šel k Petrovi. Sluha
s nádobou za ním. Učeníci hleděli udiveně na svého

Mistra a tázali se vespolek : „Co to Mistr zamýšlí?“

Kristus poklekl před Petrem na jedno koleno:
„Petře, podej sem nohul“

.Petr sebou trhl: „Pane, ty mně chceš mýti
nohy?“

Kristus: „Co já činím, ty nevíš nyní, zvíš
ale potom.“

Petr zvolal rozhodně: „Nebudeš mýti mně
nohou na věky!“

Na to mu Kristus klidně: „Neumyji-li tebe,
nebudeš míti dílu se mnou.“

Po těch slovech sepjal Petr ruce & prosil
vroucně: „Je-li tak, Pane. netoliko nohy mé, ale
i ruce a hlavu!“

Kristus: „Kdo se okoupal, nepotřebuje, leč
nohy umýti, ale jest číst celý.“
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Petr sezul sandály, Kristus nalil mu na nohy
vody a utřel utěradlem. Na to šel od jednoho apo
štolake druhému a učinil taktéž. Posledním byl Jan,
apoštol-panic, který očistění nejméně potřeboval.
Všichni učeníci přijali tuto poctu od Pána se zbož
nou pokorou, jediný Jidáš hleděl zamračeně k zemi.
Když byl Kristus všem nohy umyl, oblekl si svrchní
roucho a pravil: „Ted' jste čísti, ale ne všichni.“

Na to zasedl na své místo a mluvil dále:

„Víte-liž, co jsem učinil vám? Vy oslovujete mne
Mistře a Pane, a dobře pravíte, jsem't' zajisté. Já-li
tedy umyl jsem nohy vaše, Pán a Mistr, i vy máte
druh druhu umývati nohy. Příklad zajisté dal jsem
vám, abyste, jako jsem Já učinil vám, tak i vy
činili. Amen, amen, pravím vám: neníť služebník
větší nad pána svého, aniž posel větší nad toho,
jenž poslal jej. Toto-li víte, blaženi budete, jestliže
činiti budete to.“

Na to vstal a pokračoval velebným, povýšeným
hlasem: „Děťátka, nebudu již dlouho mezi vámi.
Nikdy však, nikdy památka má mezi vámi ne
vyhasne! Zanechám vám památku, která věčně
potrvá. Přátelé, vypršela smlouva, kterou učinil
Otecmůj s Abrahamem, Isákem a Jakubem. Ale
Já pravím vám, nová smlouva počíná touto hodinou.
Nový tento Zákon ustanovuji slavnostně, jak mi
Otec rozkázal. Tento Zákon potrvá, až vše bude do
konáno.“ Obrátil oči k nebi a vzdychl pobožně:
„Otče,sešli Své požehnáníl“ Pak vzal do rukou
chléb, podobný marcipánu, jen že docela bílý, po
žehnalho, rozlomil na kousky a pravil: ,fVezměte
ajezte, totot' jest tělo mé, které bude vydáno za vás.“
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Podal napřed Petrovi a šel pak s chlebem,
nesa jej na míse, od jednoho učeníka k druhému
a podal všem. Kristus počínal si při tom s takovou
posvátnou vážností, jaké člověk nesvětec vůbec
schopen jest. I učeníci. přijímali Tělo Páně s po
kornou pobožnosti a hleděli při tom na Mistra svého
jako děti. Jen Jidáš na něho ani nepohlédl a přijav
sousto, odvrátil rychle hlavu stranou.

Když všechny podělil, pravil: „To čiňte na mou
památku.“ Na to vzal kalich s vínem, děkoval Otci,
požehnal ho a řekl: „Pijte z toho všichni; nebo to
jest krev má Nového Zákona, kteráž za mnohé vy
lita bude na odpuštění hříchů.“ Pak obešel všechny
a podal jim píti.

Když jsem se na tento výjev díval, bylo mi,
jako bych hleděl skutečně do večeřadla v J erusalémě,
kde Pán ustanovil nejsvětější důkaz své lásky
k lidem, Svatost oltářní. Muži, kteří apoštoly před
stavovali, živili se také prací svých rukou, jako
kdysi sv. apoštolové; to dosvědčovaly jejich mozolo
vité ruce a byli poměrně též. málo vzděláni, jako
učeníci Páně. ale svatá víra a zbožnost, které ovlá
daly rybáře Genezaretské, zrcadlily se i na jejich
tvářích a nebyla to dle mého zdání žádná. přetvařka.
Pan Mayer nemohl arci všechnu velebnosťSpasitelovu
a nebeské kouzlo Jeho postavy nápodobiti, ač učinil
seč byl, a' neobyčejně vážně, slavnostně si počínal.
V jednom však byl Spasiteli podoben: Kristus živil
se, než jako učitel vystoupil, tesařstvím a p. Mayer
živí se též spracováním dřeva, jest řezbářem. Všichni
ti muži, kteří v Horní Ammergavě při představení
poslední večeře zaměstnáni byli, mají ve společenském



—189—

postavení s oněmi svatými účastníky ustanovení
novozákonní Obětí něco společného, a to odívalo je
zvláštním, dojemným ovzduším.

Když se Kristus, podav všem kalich, opět po
sadil, zvolal miláček Jeho, apoštol lásky Jan, jako
v návalu překypující lásky: „Předobrý Učiteli, na
Tebe nezapomenu nikdy! „Pane, Ty víš, že Tě mi
luji!“ A položil hlavu svou na. srdce Páně.

A všichni apoštolé, vyjma Jidáše, jenž za
mračen mlčky seděl; ujišťovali: „Přelaskavýl na
vždy zůstaneme s Tebou v lásce spojeni !“

A Petr sliboval jménem ostatních: „Tyto hody
Nového Zákona budeme vždy tak slaviti, jak jsi
nám právě rozkázal.“

„A při tom pokaždé Tvé lásky vzpomínati,“
doložil Matouš.

Na to pravil Kristus: „Děťátka, zůstaňte ve
mně ——a já zůstanu ve vás. Jakož miloval
mne Otec, i já miloval jsem vás; zůstaňtež v mi
lování mém. Zachováte-li přikázaní má, zůstanete
v milování mém. — Avšak běda. že musím říci:

Hle, ruka zrádce mého jest se mnou za stoleml“
Apoštolé zvolali polekaně: „Zrádce'P — Mezi

námi!“

Petr: „Cože? Je to možná ?“
Kristus: „Amen, pravím vám: Jeden z vas

mne zradí“

Ondřej: „Mistře, jeden z nás dvanácti?“
Kristus: „Jeden z vás dvanácti. — Jeden,

jenž omáčí se mnou ruku v míse, ten mne zradí.
jak Písmo praví: ,Ten, jenž se mnou pojídá chléb,
nazdvihne nohu svou proti mně“ “
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Tomáš k Šimonovi: „Který by se mohl tak
zprOnevěřiti ?“

Matouš upřímně: „Pane, Ty prozíráš srdce
každého, Ty víš, že já to nejsem.“

Jakub větší povstal rozhorleně a zvolal: „Pane,
jmenuj veřejně toho padoucbal“

Bartoloměj se chytil za čelo: „Studem bych
se propadl, kdybych to měl já býtil“

Několik apoštolů naklonilo se k Ježíšovi a
tázali se Ho: „Pane, jsem ja to ?“

Mezi ně se vmíchal též Jidáš.

Tadeáš naklonil hlavu a řekl smutně: „Raději
bych umřel.“

Mezi Tadeášovou řečí pravil Pán Jidášovi
polohlasitě, aby toho ostatní neslyšeli: „Tys to
pravil“ Na to pronesl pak hlasitě: „Syn člověka.
jde, jakož psano jest. — Však běda člověku tomu,
skljze něhož zrazen bude; lépe by mu bylo, kdyby
se byl nenarodil člověk tem.“

Petr pokynul Janovi: „Kdo jest ten muž, o
němž Pán mluví?“

Jan naklonil se k Pánu a tazal se Ho polo—
hlasně: „Pane, kdo jest ten ?“

Kristus: „Ten, kterému podám omočeného
chleba.“

Apoštolé nepokojně vespolek hovořili, všichni
poděšeni a zaraženi, mezi tím podal Pán Jidášovi
omočeného chleba a řekl mu tiše: „Jidáši, co chceš
učiniti, učiň rychle!“

Jidáš, všecek pomaten, vzchopil se a odkvapil.
Tomáš hleděl udiven za ním a tázal se svých

sousedů: „Proč Jidáš odcliází?“
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Šimon: „Snad ho poslal Mistr něco nakoupit.“
„Anebo s nějakou almužnou,“ doložil Tadeáš.
Když Jidáš odešel, pravil Ježíš slavně: „Nyní

oslaven jest Syn člověka a Bůh oslaven jest v Něm.
Dítky, ještě málo s vámi jsem. Hledati budete mne,
ale kam Já jdu, nemůžete vy přijíti.“

Petr: „Pane, kam jdeš?“
Kristus: „Kam já jdu, nemůžeš mne nyní

následovati, ale následovati budeš potom.“
Petr: „Proč nemohu Tebe následovati? Hle,

život svůj za Tebe položím.“
Kristus: „Život svůj že za mne položiš?

() Šimone! Satan žádal vas třibiti jako pšenici, já
však prosil jsem za tebe, aby víra tvá neochabla.
Ty však za to potvrzuj bratry své. — Všichni vy
pohoršeni' budete na mně teto noci, nebo psano jest :.
Bíti budu pastýře a rozprchnou se ovce stáda —“

Petr (horlivě): „A kdyby se i všichni na
Tobě pohoršili, já se nikdy nepohorším! Jsem hotov
s Tebou do žaláře, ba i na smrť jítil“

Kristus pohlédl naň litostivě: „Ú Šimone,
amen, amen, pravím tobě: dříve než kohout dva
kráte zazpívá, třikrate mne zapřešl“

Na to rozehnal se Petr rukou jako na do
tvrzeni a zvolal: „Kdybych s Tebou i umříti měl,
nikdy Tebe nezaprul“

A ostatni apoštolé slibovali s Petrem: „Ano,
Mistře, slibujeme Ti věčnou věrnost ! Nikdo z nás
Tebe nezapřel“

Kristus: „Nedostavalo se vám někdy něčeho,
když jsem vás poslal bez měšce, torby & obuvi?“

„Ničeho. Pane,“ vyznali všichni.



Kristus: „Teď však vezmi každý měšec a
torbu, kdo jich nemá, prodej sukni & kup si meč.
Teď se vyplní, co psáno stojí: Byl mezi zločince
připočtem“

„Hle, Pane, tu jsou dva meče.“
Kristus: „Ty dostačí. -——Teď vstaňme a po

děkujme.“ — Všichni povstali a modlili se ve sboru:

„Chvalte Hospodina všichni národové!
Chvalte Ho všichni lidé!

Neboť utvrzeno jest nad námi
milosrdenství Jeho —

a pravda Hospodinova zůstává na věk)-!“

Na to popošel Kristus do předu a stál chvíli
v hlubokém pohnutí s očima k nebi pozdviženýma.
.Apoštolové stáli s obou stran kolem Něho a hleděli
Naň smutně. Pak promluvil Pán dojemným hlasem:
„Bitky, proč jste tak smutní? Proč hledíte tak
souslrastně na mě? Nezkormucujte srdce vaše;
věříte v Boha i ve mne věřte. V domě Otce mého

příbytkové mnozí jsou. Jdu připravit vám místo.
Opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste, kdež ja
jsem, i vy byli. Nezanechám vás sirotky. Pokoj
můj zůstavají vám, pokoj můj dávám vám. Ne jako
svět dává, já dávám. Děti, zachovávejte přikázaní
moje. Jen to jest moje příkaz-ani, abyste se milovali
vespolek, jako já miloval jsem vás. Již nemnoho
budu mluviti s vámi, nebo přichází kníže světa toho
a na mě nemá nic. Ale aby poznal svět, že miluji
Otce a jakož přikázal mně Otec, tak činím. — A
tak pojďme odtud.“ — (Opona spadla.)

Představení poslední večeře Páně podařilo se
herCům mistrovsky. Arci nekladlo na ně, vyjma



Krista a Jidáše, velkých požadavků. Jak šetrně
mluvil Kristus k Jidášovi, tak že někteří apoštolové
v něm zrádce ani netušili a domnívali se, že odešel
jen nakoupit. I Jidáš vyhověl v tom výjevu své
úloze úplně. Nepřeháněl a přece bylo ze všech jeho
pohybů a posuňků viděti rozpaky, strach a roze
rvanosť. Pohled na něho, jak svatokrádežně přijímal
a jak Pán při tom smutně a přece trpělivě naň
hleděl, musil na srdce každého věřícího diváka jako
úder kladiva účinkovati.

Bylo to hluboce dojímavé kázaní o zpovědi
& sv. přijímání.

Vl. výjev.
Zradce.

Sbor vystoupil a bas líčil zradu Jidášovu a
hrozil mu kletbou Boží. A sbor pak vpadl mocně:

„ó Judo! Judo! jakou vinu!
U zhroz se přece toho činu!
Však nedbá! Zaslepený lakotou
již pádí Jidáš ve tmách za rotou
a v zlobě své to opakuje,
co obraz v Dothain ukazuje.“

(I. kniha Mojž. 37. 29.)

()pona vyhrnuta a na jevišti objevili se synové
Jakubovi, pasoucí ovce v Dothain. V pozadí byli
velbloudi s nákladem a kupci podávali bratřím za
spoutaného, polo obnaženého Josefa peníze.

Zpěvačka ve ňalovém plášti, nejsličnější ze
všech, pohlédla na nás tmavýma, důmyslnýma očima
——ale beze vši koketnosti! — a zapěla plným,
altovým hlasem:

Kukátko v. 13
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„Co dáte za pachole nám,
pakli je zaprodáme vám ?“
Tak bratří kdys se tázali.
A na to hned, nedbavše stenů,
za dvaceti stříbrných cenu
je cizí kupci vázali.

Opona spadla a alt zpíval dále:
„00 dáte, jak se odměníte?“
Iskariot se táže skryté,

„zradím-li vám, kde dlí můj Pán ?“
A již za třicet stříbrných
byl spáchán nejčernější hřích
a Ježíš radě zaprodán.

A sbor pak zapěl důtklivě velmi vážný sbor:
Co obrazně se tu podává„
to skutkem ve světě se stává.

Jak casto tak jste zavinili
&.Boha svého urazili!

Vy oněm bratrům vytýkáte
a pred Jidášem utíkáte,
a podobně přec bloudíte.
Proč sebe též nesoudíte?

Sbor odešel, opona vyhrnuta a jeviště ukazovalo
tutéž siň, jako v 2. výjevu. Kaifáš a Annaš za
sedali s vysokou radou. Tentokráte byli též Josef
z Arimathie a Nikodem přítomni.

Kaifáš povstal a oslovil radu takto: „Ctihodní
otcové, zvěstuji vám radostnou novinu! Lživý prorok
Galilejskj7 octne se brzy v naší moci. Dathan, hor
livý Israelita, naklonil si jednoho z jeho učeníků,
který jest ochoten ukázati nám místo, kde by v noci
mohl přepaden býti. Oba muži stojí venku a čekají
na vaše zavolání.“

„Ať vstoupí!“ voláno ze všech stran.
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Jeden z rady odešel pro ně a Kaifáš se zatím
tázal: „Avšak — jakou odměnu máme tomu muži
dáti? Co zdá se vám, otcové ?“

Nathanael — ten s tou červenou mitrou —

povstal a řekl uštěpačné: „Na to dává nám sám
zákon odpověď: cení otroka za 30 stříbrných“

Na tu poznámku se všichni až na Josefa a
Nikodema rozesmáli a zvolali: „Tak tak.! Takový
Mesiáš stojí právě za tolik jak otrok !“

Tu vstoupili Dathan a Jidáš.
Dathan se vysoké radě hluboce poklonil &

pravil: „Vysoce moudrá rádo! Vznešení otcové!
Představuji vám zde muže, jenž jest odhodlán, ne
přítele Mojžíšova vám vydati. Jest důvěrníkem
onoho Galilejčíka a zná jeho tajné skrýše.“

Kaifáš obrátil se k Jidášovi a otázal se ho

přísně: „Znáš toho muže, jejž vysoká rada hledá?“
Jidáš směle: „Jsem jeden z jeho dvanácti“
„Ano, vídali jsme jej často s ním,“ svědčilo

několik z rady.
Kaifáš: „Tvé jméno ?“
„Jmenuji se Jidáš“
Kaifáš: „Co tě k tomuto kroku přimělo? Roz

vadil jsi se se svým Mistrem ?“

Jidáš trucovitě: 7,Opustil jsem ho.“
Kaifáš: „Proč?“
Jidáš jaksi v rozpacích: „Není u něho žádné

vyhlídkyf
Kaifáš: 7,Jsi ochoten podle naší vůle jednati ?“
Jidáš nazdvihl hlavu a tázal se dychtivě: „Co

mi chcete dáti, pakli vám ho zradím?“
l3*
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Kaifáš: „Dostaneš 30 stříbrných; budou ti
hned vyplácený“

Dathan: „Slyšíš, Jidáši? Třicet stříbrných!
To je peněz!“

Nathanael: „A uvaž, Jídáši, to není daleko
ještě všechno! Vykonáš-li svou úlohu dobře,“bude
na tebe i nadále pamatováno“

Ezechiel: „Můžeš se státi ctěným mužem, bo—
hatým mužem, velkým mužeml“

Jidáš radostně sám k sobě: „Teď teprve vy
cházi mi pravá hvězda štěstí!“ Na to řekl hlasitě
vysoké radě: „Dobrá, jsem srozuměnl“

Kaifáš k pokladníka vysoké rady: „Rabbi,
dones hned třicet stříbrných z chrámové pokladny
a vyplať mu je před celou radou. — Jest to vaše
vůle?“

„Ano„ to jest vůle všechl“ volali všichni.
Nikodem, vetchý stařec, vstal však a prohlásil

rozhodně: „Ne, ne všech! — Já hlasuji rozhodně
proti tomu! — Jakže, otcové, tak hanebnou smlouvu
mohli byste uzavřiti?“ Na to se obrátil s opovržením
k Jidášovi: „A ty, nejpodlejší ze všech lidí, ne
stydíš se svého dobrého Mistra a Pána tak hanebné
prodati? Bohopustý, věrolomný bídníče, že se země
pod tebou nerozevře! Za třicet stříbrných prodáváš
svého Přítele, jenž ti tolik lásky prokázal? Počkej
jen, tyto krvavé peníze budou k nebi o pomstu
volati a tvou duši věčně pálitil“

Jidáš sklopil hlavu & zachvěl se.
Josue, jenž nedaleko Jidáše seděl, vida jeho

rozpaky, dodával mu statečnosti: „Judo, nedbcj
výhrůžek tohoto vášnivce! Ať se stane on sám



učeníkem'.qtoho podvodníka! Ty, jakožto učeník
Mojžíšův, konáš jen svou povinnost, pakliže jednáš
dle rozkazu vrchnosti.“

Tu vrátil se Rabbi, nesa v kovové nádobě,
opatřené vysokým podstavcem (asi takového útvaru,
jako bývají táce s cukrovinkami 0 velkých hosti
nách) hromadu stříbrňáků. „Pojď, Jidáši, přijmi
peníze a buď mužeml“

Šel k malému stolku a počal stříbrňáky jeden
po druhém s vysoka na stůl sázeti, až bylo jejich
břinkot po celém divadle slyšeti; při tom čítal hla—
sítě: „Jeden, dva, tři atd.“ Jidáš uviděv střibrňáky
a uslyšev zvuk stříbra, vztýčil hlavu, přistoupil
rychle, hleděl na peníze jako dravec na svou oběť,
čítal s Rabbim, chytal stříbrňáky křečovitě hube
nými prsty a strkal je rychle do měšce. Když měl
všech 30 v měšci, zavázal je pevně, zastrčil za pás,
udeřil na měšec a zvolal vesele, odhodlaně: „Můžete
se jistojistě na mé slovo spolehnoutil“

„Ale musí se to státi ještě před slavností!“
pravil Saras, člen rady.

Jidáš: „Ještě této noci bude ve vaší moci.
Jen mně dejte dostatek vojákův, aby mohli útěku
jeho zabrániti.“

Usnešeno, že mu bude dána stráž chrámová
&čtyři členové vysoké rady že půjdou s ní. Dále
nmluveno,že Jidáš v průvodu Dathana půjde napřed
vypátrati,na kterém z oblíbených svých míst Kristus
dnesje (Dathan nechtěl Jidáše samého pustiti, protože
mu nedůvěřoval), stráž že bude na ně zatím čekati
n brány před Bethfage.



Na to Jidáš, Dathan a čtyři k výpravě určeni
členové vysoké rady odešli.

Po Jidášově odchodu oslovil Kaifáš vysokou
radu: „Zámysly naše daří se nám výborně! Ale,
ctihodní otcové, teď dokračuje na nás nejdůležitější
otázka: co se má státi s tím člověkem, pakliže ho
Bůh v ruce naše vydá? Co se vám zdá ?“

Sadok: „Budiž uvržen do nejhlubšího, nej
tmavějšího žaláře a tam řetězy přikován. Budiž za
živa pochován.“

Kaifáš: „Dobře. Ale kdo z vás mi za to ručí,
že přátelé jeho se nevzbouří a Jej nevysvobodi?
že stráže neuplatí? že kouzly okovů neroztrhnou
a žaláře neotevrou? Rcete: Kdo z vás uvoluje se
zaručiti? — (Všichni mlčí.)

Poznávám, že nic nevite. Praví vám tedy
Velekněz: lépe jest, aby jeden člověk umřel, než
aby celý národ zahynul. Nechť tedy umře! Dokud
nebude mrtev, nebude v Israeli pokoje, nebude
svobody pro zákon Mojžíšův, nebude pro nás samé
klidné hodinky !“

Po rázných, rozhodných těch slovech nastalo
mezi členy vysoké rady veliké hnutí. Několik jich
rozčilením vyskočilo prudce se sedadel a jeden po

druhém rychle zplali:
Rabbi: „V pravdě, Bůh sám mluvil ústy vele

kněze! Jenom smrtí toho Nazarejce může Israel
záhubě uniknouti !“

Nathanael: „Dávno měl jsem slovo to na ja
zyku; ted' jest konečně vysloveno. Ano, nechť umře,
nechť zhyne nepřítel otců našich!“
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Všichni (vyjma Josefa a Nikodema): „Ano,
umřítimusí! Jediné v jeho smrti jest naše spaseníl“

Anná'š povstal a nazdvihl chvějící se ruce:
„Přísaham na své šediny, že dříve neustanu, než
potupa naše krví toho svůdníka bude smyta!“

Nikodem povstal vážně: „Otcové, dovolíte mi
slovo promluviti?“

Všichni: „Mluv, jen mluvl“
Nikodem: „Vyřkli jste ortel nad mužem

tím dříve, než jste ho vyslýchali, než jste svědky
předvolali. Jest to spravedlivé? Jest to důstojno
otců lidu Božího?“

Nathanael osopil se naň prudce: „Cože? Snad
nechceš vysokou radu z nespravedlnosti viniti?“

Sadok: „Znáš-li svatý zákon, srovnej —“
Nikodem vpadl mu horlivě do řeči: „Ja zakon

znám a proto také vím, že nesmí soudce rozsudku
dříve vyřknouti, nežli svědky vyslechl“

Josue: „Nač zde potřebí svědků? My sami
byli jsme dosti často svědky jeho řečí, jeho skutků,
kterými zakon rouhavě přestupoval.“

Nikodem neohroženě: „Ano, vy jste vším
zároveň: žalobci, svědky, soudci. Však já jsem
svědkem též vznešené nauky toho muže z Nazareta,
svědkem jeho činů, již zasluhují víry a obdivu,
nikoli však trestu a potupyl“

Kaifáš (jizlivě): „Aj, co ta tvá řeč vyzrazuje?
()bdiv že zasluhuje ten zlosyn? Obdiv? Jakže?
Přiznáváš se k Mojžíšovi a chceš hajiti to, co zákon
zavrhuje? Vzhůru, Otcové! Tento odboj volá. o
pomstul“
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Ezechiel: „Budiž vyvržen z našeho kruhu,
pakliže ve svém odboji setrvášl“

Tu povstal Josef z Arimathie, ctihodný stařec,
a pravil rozhorleně: „Též mně zakazuje hlas svě
domí, s vaším rozsudkem souhlasiti. Ani z jednoho
trestuhodného činu jste toho muže neusvědčili —
a nikdy neusvědčíte: vždyť šlechetník ten vždy
jen dobře činil.“

Jako hadem uštknut vyskočil Nathanael,
v očích zaleskl se mu zlomyslný úsměv a zvolal:
„Aha, zname tě! Ty sám jsi ode dávna tajným
přívržencem Galilejce; ted' jsi odhodil škrabošku
docela.“

Annáš spráskl zděšeně ruce: „Tedy již i ve
svém vlastním středu mame zrádce svatého zakona?

Až sem svůdce ten sítě své rozprostřel?“
Kaifáš obrátil se hněvivě k Nikodemovi a

Josefovi: „Co zde chcete, Odpadlíci? Jděte, utíkejte
za svým slaďoučkým mistrem, abyste ho aspoň
ještě jednou spatřili, než hodina jeho udeří. Vězte:
smrť jeho jest nezvratně stanovenal“

Všichni projádřili hlasitě svůj souhlas: „Ano,
at' umřel“

Nikodem povstal a zvolal se svatým roz
horlením: „Kleta budiž tato vražda! Nechci míti
podílu na tomto krvavém činu.“

Josef: „Ani já nechci déle prodlévati zde,
kde nevinnost zákeřnicky vraždíte.. Přísabám u ži
vého Boha: Srdce mé jest neposkvrněno krví toho
Spravedlivého !“

Na to Nikodem a Josef odešli.
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Josue hleděl potupně za nimi a řekl: „Dobře,
že jsme se konečně zrádců zbavili, ted' teprve mů
žeme vespolek od srdce mluviti.“

Kaifáš (rozvážně): „Musíme ho arci na oko
souditi, vyslýchati a svědky proti němu najmouti,
aby lid nemyslil, že ho z pouhé nenávisti pro
následujeme. “

Jakub: „Zákon žádá aspoň dva svědky.
Samuel: „O ty nebude potíže.“
Kaifáš: „Především obrátíme se k Pilátovi.

Podaří-lise nám ho přemluviti, aby (šalilejce k smrti
odsoudil, budeme vší viny prosti.“

Nathanael: „A nepodaří-li se to, pak mohou
nám věrní muži nějáké vzbouření spiknouti a v tla
čenicirozsudek smrti na něm vykonati, aniž bychom
my osobně při tom súčastněni byli.“

Rabbi: „Nebo bychom snad našli povolnou
ruku, která. by v úkrytu žaláře ostřím dýky cestu
se světa mu ukázala,“

Kaifáš: „Uvidíme, která cesta nám bude nej—
vhodnější. Teď však pojďme. Co usnešeno, na tom
trváme: Ať umře !“

Všichni: „Nepřítel synagogy ať umře!“
Povstali k odchodu; opona spadla.

\'Il. výjev.
Ježiš na hoře Olivetské.

Sbor vystoupil a tenor počal zpívati recitativ:
Jidáš, ach! již sousto vzal
při posledním stolování;
Satan v pekle zaplesal
při zrádnóm tom počínání.
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„Cín, co učiniti hodláš,
Judo, rychle!“ vece Pán.
A již z večeřadla Jidáš
v synagogy spěchá stan,
Mistra svého prodává.

Arie tenorová:

Dokoná se, dokoná,
nejděsnější ze všech čin:
v noci dnes Ho zaprodá
nevděčný apoštol — syn.

Sbor:

Pojďte všichni, pojďte jen,
pozorujte žalný sten.
Stínem zprvu — a pak jasem
trpce se vám bolným žasem
v srdce na památku vlije
(šethsemanská historie.

Upona se zase rozhrnula a jeviště ukazovalo
stromovím a křovím porostlou krajinu. V popředí
stal Adam, kolem beder bílou berančí kůži. Levou
nohou stál na rýči a pravou rukou utíral si s čela
řinoucí se pot. Obličej jeho jevil únavu a bol. Ně
kolik krokův od něho seděla pod stromem Eva,
krásná„ silná žena, oděna taktéž jen v berančí rourio,
držela v náručí asi rok staré dítě a ještě jiné tři
malé děti tulily se k ní. Za Adamem lámal Kain,
asi šestiletý hošík, suchou ratolesť a Abel objímal
ovečku. Divil jsem se, jak nepohnutě i ty malé
děti se držely.

Myslil jsem zprvu, že aspoň to dítě, které
Eva v náručí držela, bylo z vosku nebo ze dřeva,
ale ti, kteří mají lepší oči než já, _ujišťovalimě, že
to bylo opravdové, živé dítě, krásné a roztomilé.
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Dívalo se na obecenstvo svýma velkýma, tmavýma
očima bez mála tak, jako se dívá Ježíšek z náruče
Sixtinské Madonny dolů na zemi.

Tento živý obraz byl nad míru důmyslný.
Adam, z jehož boku vyňal kdysi Stvořitel Evu,
matku živých, a který pak v potu tváře musil
pracovati, aby zachránil těm, které mu Eva po
rodila, život vezdejší, byl obrazem Ježíše Krista,
druhého Adama. Z Jeho boku vyřinula se na kříži
Církev, matka věřících, za které se Kristus v za—
hradě Gethsemanské krví potiti musil, aby jim za—
chránil život věčný. — Eva, mladosti a silou kypící
žena, obklopená četnými dítkami, jest obrazem
sv.(Hrkve.

Při tom alt zpíval:

() jak horký potu tok
s Adamovy teče šíje,
a se po lících mu lije,
aby země dala plod.

Sbor:
Ejhle, co se z hříchu rodí!
Kletbou kletá od Boha

příroda jen hloží plodí.
Člověka se uboha

píle nijak nezelení.
Alt:

Podobně se těžkou stala
Ježíšovi tato chvíle,
když se krev Mu prodírala
v Tělo svatém z každé žíle.

Sbor:
Ejhle, jaký pro hřích zápas!
Zápasí tu za nás Pán.
S zmužilostí

pije kalich všech bolestí.
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Opona spadla a bas zapěl recitativ:
Co viděly Gabaonské sluje,
to zde zrádce Jidáš opakuje.

Basová arie:
Skály, Gabaonské skály!
co stojíte smutné v dáli?
Jindy zemi ku ozdobě,
dnes však smutku u porobč.
Oznamte nám, co se stalo?

Opona se vyhrnula a ukázala se divoká krajina
s velikou skalou. U skály objímali se dva voje
vůdci a jeden z nich mířil v objetí na druhého ze
zadu ostrým mečem. Stranou stálo několik jiných
vojínů.

Živý obraz ten znázorňoval, co stojí v II. knize
královské kap. 20. psáno:

„& A když oni byli u kamene velikého, který
jest v Gabaon, přišed Amasa, potkal se s nimi.
Joab pak oblečen byl v sukni úzkou, dle miry
těla svého, a na svrchu měl připásaný meč, visící
až na ledví v pochvě, kterýž tak udělán byl, že
lehkým hnutím mohl vycházeti a bíti.

9. Řekl tedy Joab k Amasovi: Zdráv buď,
můj bratře! A ujal pravou rukou Amasa za bradu,
líbaje ho.

10. Amasa pak nepozoroval meče, jejž měl
Joab, kterýž udeřil ho v bok a vykydal střeva
jeho na zem ——a umřel.“

A ze zdáli za skalami zavzněl mezi tím zpěv
jako hlasy duchů:

' „Co stalo se?
O poutníče, stůj v dáli, stůj!
Krev zrady pila tato sluj,
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neb zavražděn tu zrádcem klesl
Amasa!

On věřil v lásky ve znamení
Joaba, vraha, v pozdravení.
Volejte s námi ,ProklatýV“

()pona spadla. Pak pěl sbor mohutně:
„Proklatý !

(_)zvěnou se ozývají
skály, země -- naříkají!
Přec však větši zrady vinu
c'hystal Jidáš Bohu Synu. —
Proklat, přítele kdo zradil,
pokrytecky láskou vnadil,
jako Jidáš zde byl učinil,
přesvatou se krví provinil.
Běda. mu! ať volá skála,
Běda mu! Buď běda stálá!“

Sbor ten byl velmi úchvatný a. ač hra již na
čtvrtou hodinu bez přestávky trvala & déšť také
takřka bez přestávky nás skrápěl, rozechvěl všechny
čivy, tak že jsem pražádné únavy nepocítil.

Po odchodu sboru vyhrnuta opona a jeviště
ukazovaloskalnatou krajinu, řídce stromy porostlou.
Vystoupili Jidáš, zákonníci a rota oděnců. Jidáš
napomínal _ostatní, aby kráčeli tiše, že jest již
blizko dvorec &zahrada, kde Mistr se svými apoštoly
nocovati bude.

Na otázku Josafatovu: „Ale jak Ho ve tmě
poznáme, abychom se snad místo něho některého
jiného nezmocnili?“ pravil Jidáš:

„Dám vám znamení. Až přijdeme do zahrady,
pozorujte bedlivě: ku kterému přistoupím a 110
polibím, ten jest to, toho se chopte a držte jej
pevně.“
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J osafat: „Judo, sklidíš ovoce tohoto svého činu,
pakliže této noci štěstí příznivo nám bude.“

Na to odešli k zahradě Jetsemanské.

Jeviště proměněno v zahradu Jetsemanskou
s hlubokým, tmavým pozadím. Mezi vysokými olivo
vými stromy bylo viděti skalní sluje.

Kristus přicházel s jedenácti apoštoly pomalu
z pozadí ——smuten, s hlavou nakloněnou.

Když došli z pozadi k zahradě, stanul Kristus
a pravil:

„Amen, amen, pravím vám, kvíliti a plakati
budete vy, ale svět radovati se bude; vy však
budete se rmoutiti, ale zármutek váš obrati se
v rado'sť. Neb opět uzřím vás a radovati se bude
srdce vaše a radosti vaší nikdo neodejme od vás.
Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět; opět
opouštím svět a jdu k Otci“

Petr: „Pane, aj, nyní zjevně mluvíš & podo
benství žádného nepravíš.“

Jakub větší: „Nyní víme, že víš všecko“
Tomáš: „Proto věříme, že jsi od Boha přišel.“
Kristus: „Nyní Věříte? ——Aj, přijde hodina

a již přišla, že se rozprchnete každý k svému a
mne samého zanecháte. Ale nejsem sám, neb Otec
se mnou jest.“

To pověděv pozdvihl oči i ruce k nebi a
zvolal měkkým hlasem, v němž celá jeho duše se
chvěla: „Otče, přišla hodina, oslav Syna svého, aby
Syn Tvůj oslavil Tebe! Dílo dokonal jsem, které
jsi mi dal, abych učinil: vyjevil jsem jméno Tvé
lidem, které jsi mně dal ze světa! — Otče svatý,
zachovej je ve jménu svém, posvětiž je pravdě! ——
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Ne za mě však prosim toliko, ale i za ty, již uvěří
skrze slovo jejich ve mne; aby všichni jedno byli
jako Ty, Otče, ve mně a já v Tobě — Otče, které
jsi dal mně, chci„ aby, kdež jsem já, i oni byli se
mnou, aby spatřovali slávu mou, kterou jsi dal mně,
poněvadž miloval jsi mne před ustanovením světa.“

Po těch slovech vešel do zahrady a pravil
s patrným hlubokým pohnutim k apoštolům: „Po
seďtež tuto, až odejda tamto pomodlím se. Modlete
se též vy, abyste neupadli v pokušení. -— Petře,
následujmne, ai vy, Jakube a J ene, pojďte se mnou !“

Kristus odešel se třemi vyvolenými apoštoly
do popředí a ostatní zatím mluvili vespolek: „Co
se asi s naším Mistrem stane?“

Bartoloměj: „Tak smutného neviděl jsem Ho
ještě nikdy.“

Jakub menší: „Též moje srdce tíži truchlota.“
Matouš: „Kéž by dnešní hrozná. noc byla již

u konce!“

Filip: „Bratři, odpočněmesi zde, než se navrátí.“
Tomáš: „Jest nam odpočinku potřebí; jsem

všecek unaven a sláb.“

Apoštolové se v pozadí usadili na zemi.
Kristus v popředí ke třem apoštolům: „Smutna

jest duše moje až k smrti. Pozůstaňtež tuto a bděte
se mnou. Poodejdu od vás maličko a posilním se
modlitbou.“

Šel vrávoravým krokem vzhůru ke skalní sluji.
Petr hleděl smutně za ním a zabědoval: „Ú

milý, dobrý Mistr náš !“
Jan řékl chvějícím se hlasem: „Moje duše

trpí s duší Jeho“
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Usedli mezi skály.
Petr opřel hlavu o dlaň a vzdychl: „Mně je

tak smutno, tak těžkol“
Jakub: „Proč nas Mistr dnes od ostatních

odluč11je?“
Jan: „Máme býti svědky _“
Petr: „Víte, že jsme byli svědky jeho pro

měnění tam na hoře, ale teď — —-“
Zamlčeli se všichni a naklonili dřímotou obti—

žené hlavy.
Kristus stanul nedaleko sluje a pravil temným,

tlumeným hlasem: „Přichází má hodina, hodina
temnosti. —-—Ale proto jsem přišel na svět.“

Pak padl před slují na kolena a zdvihl ruce
vzhůru: „Otče! ——Otče! — ()tče můj! -— Jest-li
možná, ať odejde ode mne kalich tentol“ zvolal
chvějícím se hlasem. Položil ruce a hlavu na skálu,
a setrval tak několik okamžiků. Na to vztýčil hlavu
a pohlédl opět vzhůru řka: „Ale však ne jak já.
chci, ale Tvá vůle, Otče, staň se!“

Vstal a šel ke třem apoštolům, kteří zatím
usnuli : „Šimone, Šimone !“

Petr procitl a řekl pomaten: „Tys to, Mistře?“
„Šimone, spiš?“
„Zde jsem, Mistře“
„Tak-li jste nemohli jedné hodiny probdíti se

mnou?“

Petr: „Mistře, odpusťl“
„Spánek nás přemohl,“ omlouval se Jan.
Kristus: „Bděte a modlete se, abyste nevešli;

v pokušeníl“



—209—

„Ano, Mistře, chceme“ — slibovali všichni
tři, ale již opět klímali.

Kristus pohlédl na ně dobrotivě, jako matka
na dítko, a pravil: „Duch zajisté ochoten jest, ale
tělo slabo“

,Odešel opět ke sluji. Před slují pravil: „Otče,
požadavek Tvůj jest spravedlivý. Úradek Tvůj
svatý. Otče, Ty jsi to, Jenž tuto oběť žádášf“

Padl na tvář svou a zaúpěl: „Boj tento jest
těžký! Avšak, Otče, nemůže-li kalich tento minouti,
leč bych pil jej, staniž se Nejsvětější vůle Tval“
Vstal a pravil: „Svatě budiž ode mne vykonána“

Navrátil se Opět k učenníkům a nalezl je spící.
„Tedy jsou oči vaše ještě pořád příliš obtíženy,
než abyste mohli se mnou bdíti?“ pravil a obrátil
se opět ke sluji. Pokročiv několik kroků, zastavil
se hrůzou překonán: „Ach, jak se pojednou vše
kolem mne zatemnilo! Hrůzy smrti objaly mě!“
Zadržel se skály, aby neklesl: „Tíže soudu Božího
leží na mně! O hříchové, hříchové padlého člově
čenstva, vy mě utlačíte! Jak přetěžka jest tato tíže!
Jak hořký tento kalichl“ '

Za té řeči přišel až ke sluji, klesl opět na
kolena a úpěl: „()tče, není-li možná, aby minula
mne hodina tato, — staň se vůle Tval“ Nazdvihl
jakoby v největší úzkosti ruce a volal: „Otce, Tvůj
Syn volá, — ó vyslyš Hel“

Tu se objevil před modlícím se Spasitelem
ve vzduchukrasný anděl v bílém rouchu, s dlouhýma
labutíma křídloma, která se ještě jak od rychlého
letu chvěla,a těšil Spasitele jasným, zvučným hlasem:
„Synu člověka,_'vzmuž se! Posvěť vůli Otce Svého!

Kukátko V. 14
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Otec Ti to uložil. Uvolil jsi s'e býti smírnou oběti
za hříchy člověčenstva. Pohlédni na množství blaha,
které z toho boje vyplyne. Dokonči dílo Své. Otec
Tě oslaví“ *

To pověděv anděl zmizel.
Zjev anděla byl mile dojemný, těšivý v tom

děsně smutném ději, jakoby V mlhavém podzimku,
když mráz již vše popálil, na zahradě náhle vonná,
bílá lilie rozkvetla. Kristus hleděl na anděla upřeně
a když zjevení zmizelo, pravil odhodlaně: „Svatý
Otče, klaním se Tvé vůli. Chci ji vykonati, chci
smířiti, spasiti, oblažitil“ Vstal, popošel několik
krokův a zvolal, jakoby novým životem prodchnut.:
„Posilněn, Otče, slovem Tvým, jdu s radostí vstříc
tomu, co jsi mi usoudil, mně, zástupci hříšného světa.“

Přistoupil k apoštolům a řekl jim: „Spěte již
a odpočívejtel“

Petr: ,,Co se stalo, Mistře?“
Jan a Jakub: „Hle, jsme hotovi.“
Kristus: „Aj, přiblížila se hodina a Syn člověka

vydán bude v ruce hříšných. Vstaňtež, pojďmel“
Ze zdali zazněl chřest &cinkot zbraně. Učenníci

v pozadí ležící probudili se a tázali se udiveněz.
„Co je to za hluk ?“

Filip: „Pojďme za „Mistrem a braňme Jej“
Vstali , pospíšili do předu a obklopili svého Mistra.
Kristus ukázal na blížící se zástup: „Hle,

přiblížil se, kterýž mě vydá.“
Ondřej: „Co chce ta rota?“
Apoštolové, spatřivše ozbrojence, lekli se“ a

vzkřikli: „Po nás je vetal“
Jan: „A Jidáš je vedel“
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Zatím se fai'fseové s tlupou vojínů přiblížili.
Jidášpřistoupivk Ježíšovi řekl : „Zdráv buď, Mistře !“
a políbil Ho.

Kristus pohlédl na Jidáše "lítostně a pravil
klidně: „Příteli, nač jsi přišel? J idáši, políbením
Syna člověka zrazuješ?“

Na to obrátil 'se ke tlupě a otázal se: „Koho
hledáte?“

Žoldnéři odpověděli: „Ježíše Nazaretského!“

Kristus pohlédl na ně velebně a vztýčiv se
v celé své výši řekl: „Já jsem.“

Na slova ta klesli žoldnéři, jako bleskem
zasáhnutí, k zemi, a brnění jejich zařinčelo, vzadu
stojící obrátili se na útěk a volali zděšeně: „Běda
nám! Co je to?“

Učenníoi se zaradovali a pravili vespolek:
„Jediné Jeho slovo povalilo je na zemi.“

Kristus však pravil ozbrojencům vážně: „Ne—
bojte se! Povstaňte!“

Apoštolové: „Pane, poraz je, aby vícekráte
nepovstali.“

Kristus nedbal však jejich prosby a otázal se
znova zástupu: „Koho hledáte?“

Žoldnéři odpověděli váhavě: „Ježíše Naza
retského.“ ..,. ,

Kristus: „Řekl jsem vám, že já jsem; jestli
tedy mne hledáte, nechte těchto odejíti.“

Na to poručil Selfa, člen vysoké rady, pa
cholkům: „Chopte se ho!“

Malchus a několik pacholků přistoupilo váhavě
k Ježíšovi a sáhli naň.

14*
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Filip se vzchopil a tázal se Ježíše: „Mistře,
máme zakročiti mečem?“

V té však již Petr po Malchovi ťal.
Malchus zabědoval: „Běda mi, jsem poraněn!

O, moje uchol“
Ustoupil rychle zpět. Ostatní žoldnéři stáli

zaraženi. Kristus pokynul apoštolům: „Ustaňteg nic
dále!“ Pak pravil Malchovi: „Nestarej se, budeš
uzdraven.“

Dotekl se Malchova ucha a řekl na to Petrovi:

„Vtas meč svůj do pochvy. Nebo všichni, kteří
berou meč, mečem zahynou. Kalichu-li, jejž dal mi
Otec, nemam pití ? Či mníš, že bych nemohl uprositi
Otce svého a dal by mně nyní více, nežli dvanácte
plukův andělů? Kterak tedy se naplní Písma, že
tak musí se díti?“

Na to se obrátil k farizeům karavě: „Jako na
lotra vyšli jste s meči a kyji proti mně; a přece
na každý den u vás sedával jsem uče ve chrámě
a mne jste nejali. Ale tato jest vaše hodina, tato
jest noc temnosti.“

Selfa poroučel vojínům chvatně, zlostně: „Ob
klopte ho a svažte, aby nám neunikll“

Nathan : „Jste vysoké radě za něho zodpovědni !“
Apoštolé, vidouce Pána spoutaného, počali

jeviti strach a jeden po druhém do pozadí se vy
tratili.

Žoldnéřům, jakmile se Spasitel v ruce jejich
vydal, narostl opět hřebínek a křičeli surově: „Ho,
nám seyícekráte nevyrvel“

Abiron kupec k ostatním kupcům: „Bratři,
teď si na něm schladíme žábu“
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A ostatní kupci jásali a hrozili Kristovi: „Pa
matuješ se ještě, co jsi nám v chrámě vyvedl? Za
platíš to draze! Budeš za to teď ty mrskán, ale
důkladněji, než jsi nás zmrskal.“

Josafat k ostatním kněžím : „Pospěšme napřed
do města, vysoká rada očekává nás zajisté s ne—
trpěli vosti. “ .

Kupci: „My však se ho již nespustíme, aby
snad zase neuprchl.“

„Zaveďte ho napřed k veleknězi Annášovi,“
poroučeljim kněz Nathan.

„Dobře, přivedeme ho za vámi,“ odvětili kupci.
Když farizeové odcházeli, pochválil J osafat

Jidáše: „Jidáši, ty jsi muž! Dostál jsi slovu svému.“
Jidáš odvětil schlubně: „Vždyť jsem vám řekl,

že ještě dnes bude ve vaší moci.“
Ptolomeus: „Celá vysoká rada je teď tvým

dlužníkem.“
Na to fariseové odešli a ostatní odváděli Ježíše

s hrubými nadávkami: „Teď hajdy do Jerusaléma,
tam uslyšíš svůj ortel. Spěchej také teď, v Judsku
míval jsi vždycky naspěch! — Rychle, rychle,
sice ucítíš naše kopí. — Haha, proč ti teď Belze
bub nepomáhá ?“

Kristus však nepromluvil ani slova. Klidně a
trpělivě kráčel ze zahrady ven. Když se tlupa
vzdálila, vyšli Petr a Jan ze křoví.

Petr zalomil rukama: „O předrahý Mistře! —
Ach, tak Tě qnepřátelé odvedli, našeho dobreho
učitele! Ach, milý Jene, stalo se skutkem, co nám
bylo vždy k neuvěření !“

Pr0pukl v pláč a vrhl se na prsa Janova..
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Jan byl zmužilejší, neplakal, pravil však
v trudném rozechvění: „To jest tedy tvůj konec,
můj Přiteli, můj Učiteli! Takový osud, takový dik
sklidil jsi za všechna dobrodiní, která jsi prokázal!
Ach, dobroděj & přítel lidí, jakého svět nikdy ne
viděl, — jest v okovech !“

Petr: „Půjdu za ním; musím Ho aspoň ještě
jednou uviděti. — Jene, kam ho odvedli ?“

Jan: „Což jsi neslyšel? K Annášovi. Pojď,
půjdeme spolu.“

Opona spadla; první polovička pašijového
představeni byla ukončena.

Přestávka.

Vše se hrnulo k východům. Slunce se právě
mezi mraky prodralo, hřálo mile a osušovalo naše
promoklé šaty. Venku byla tlačenice; kde kdo
spěchal do svého bytu, nedbaje, stoupá-li do kaluže
vody nebo bláta. Nebylo také žádného jiného výběru:
suchého místečka nikde. Drali jsme se mezi spěcha
jicími, až jsme se prodrali ke kostelu. Na věži
zvonili právě poledne.

Doma čekala nás—již hluchá hospodyně se
skromným obídkem, jaký jsme si ráno objednali:
polévku, hovězí maso a salát. Litovali jsme, že jsme
si neporučili něco vydatnějšího. Seděli jsme čtyry
hodinky v horském vzduchu a ten důkladně tráví.
Když jsme skrovné své porce snědli, podívali jsme
se na sebe a vyklouzlo nám všem vyznání, že máme
hlad. Hospodyně za to arci nemohla; — proč jsme
nebyli ráno sami o sebe starostlivější? —
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P. křičel hospodyni do ucha, mnoho-li jsme
dlužní. Slyšeli a četli jsme o drahotě v Horní
Ammergavě zastrašující věci, ale my jsme té přílišné
drahoty nepoznali. Za nocleh a obsluhu platili jsme
každý 4 marky (asi 2 zl.) a N., který spal na
divaně, jen jednu marku. To není mnoho, uváži—li
člověk, že tamější obyvatelé tolik lůžek pro sebe
nepotřebují, že si je tedy schválně pro cizince po
řídili a že jen každého desátého roku mají při
ležitostz nich užitek bráti. Strava byla poměrně
laciná.,víno o něco dražší než V Brně, ale mnohem
lepší,opravdu výborné. Nezaplatili jsme všichni tří do
hromady za večeři, snídaní, oběd, nocleh a obsluhu
ani 10 zl. Chuderka hospodyně zapomněla na. láhev
vína, kterou si včera P po svém dlouhém,- unavu
jícím pochodu přinésti dal a na kterou ji teprve
připomenoutimusil. To nebylo věru žádné odírání
cizinců,jakým bylo V novinách vyhrožováno.

Přichystali jsme si své vaky, abychom před
odjezdem neměli žádného zabavování, a šli pak mezi
krámy doložit něco na ten krejčovský obídek. Na
ulici, v zahradách před domy a v hostincích plno
cizinců. Zevloval jsem, jak mám v obyčeji, na
všechny strany a než jse se nadál, ztratil jsem
své soudruhy. O to všaďh'ic: vědělť jsem, že se
v divadle vedle sebe opět shledáme. Šel jsem dále,
až jsem přišel k boudě, která se pyšnila dlouhým
nápisem: „Schweinswurstbraterei“:, pekli tam na
velkém rošti celé pluky malých vepřových jelítek.
V Brně jim říkají „brátviřtle.“ Koupil jsem si dva
párky, žemlu a zasedl si nedaleko před hostincem
ke džbánku piva a pozoroval hemžení kolem_ sebe.



—216—

Někteří se na mě dívali, jak tak spokojeně pojídám,
já si však pomyslil : „Světe, měj mě rad ! Tady jsem
pánem a nikomu zodpovědným, leč Panu Bohu.“

Po jedné hodině šel jsem do divadla. Moji
soudruzi tam již seděli. Obecenstvo počalo se scházeti
a byla na ně věru znamenitá podívaná. Damy,
které seděly dopoledne v opeřených kloboucich,
měly teď na hlavách staré, propocené klobouky,
jaké horalé u_nosívají. Vypůjčily si je bezpochyby
od lidí, kde nocovaly. Některé přinesly si i houně
a zahalily se do nich jako do plaidů.

Nebe se opět zakabonilo a 0 11/2 hodině za
počalo představení opět v dešti. Ještě štěstí, že se
nepřihnala bouře, které jsem se obával, vždyť píchalo
v poledne slunko citelně.

II. oddělení.

VIII. výjev.

Sbor vystoupil a počal zpívati:
Započal již boj bolesti
v Jetsemanské zahradě;
kýž si k Tvému srdci klestí
cestu v zbožné náladě!

Pro vaši spásu se to stalo,
co na hoře tam započalo.
Pro vás, zarmoucen k smrti, kvilí,
až k zemi Pán se kleslý chýlí! '
Pro vás tam — jaký hrozný zjev!
vytryskla potem jeho krev!

Započal již boj bolestí atd.

Tenor pronesl vysokým hlasem:
Věrné-li kdo pravdu hlásá,
na. toho se zloba kásál



a opěvoval pak s basem potupení proroka Micheaše :

„Micheáš kdys pravdu děl,
poliček však utrpěl.

„Ki-ali, věz; podlehneš v boji,
jenž se s Ramothem ti strojí,
prorok Boží tobě dí:
abys ušel vrahům svým,
nevěř kněžím Baalovým,
ti jen tobě lichoti“
Božího však posla hlasu
neuvěříl toho času

Achab král, za to však lhář
proroka tam bije v tvář.“

Mezi zpěvem objevil se na jevišti živý obraz,
představující proroka Micheaše, jejž král Achab
k sobě předvolati dal, aby mu zjevil vůli Hospodi
novu, má.-li táhnouti do boje proti Ramoth. Falešní
proroci věštili králi vítězství, Micheáš však zahubu
a porážku, jak vypravuje III. kniha královská
XXII. 17.: „Viděl jsem veškeren lid israelský
rozptýlený po horách, jak ovce, které nemají
pastýře.“

24. I přistoupiv Sedekiáš, syn Chanaanův, dal
Micheášovi poliček a řekl: „Což tedy mne opustil
Duch Hospodinův a mluvil Tobě ?“

Když opona spadla, sbor ukončil:

„Lichotníku, ůlísnému lhář—í

kyne zisk a dobře se mu daří.
Pravdomluvné stíhá, potupení,
neboť pravda nezná lichocení.“

Sbor odešel a počal děj VIII.
Na balkon před domem Annášovým, jenž stal

v pravo od prostředního jeviště, oddělen od něho
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ulicí Annášovou, vyšel stařičký Annáš se čtyřmi
důvěrniky & pravil k nim:

„Nemohu této noci dříve pokoje naleznouti,
než budu míti jistotu, že jest ten buřič v naší moci.
Č), kéž by už byl v okovech ! ——Hořím- netrpělivostí,
kdy mi sluhové radostnou tu zvěsť donesou“

Esdráš: „Co chvíle budou zde, vždyťjiž před
dlouhou dobou odešli.“

Annáš: „Marně hledím v stranu Cedronskou
hledem starostlivým. Nikoho neviděti, nikoho ne
slyšeti. — Jdi, dobrý Esdráši, ku bráně Cedronské
& podívej se, nejdou-li ještě?“

Esdráš sestoupil rychle po schodech dolů a
zmizel v ulici.

Annáš: „Byla by to pro vysokou radu rána
hromová, kdyby ani tentokráte _“

Sidrach: „Nestarej se, veleknězi, podařilo se
to jistě.“

Annáš: „Nebo změnili cestu a přijdou od
brány Siloé? Pošlu tam někoho na zvědy.“

Sidrach: „LibO-li ti, veleknězi, půjdu já tam.“
Annáš: „Učiň tak, příteli dobrý.“
Sidrach odešel & Annáš se staral dále: „Tak

noc prchá a pořáde ještě tatáž nejistota. Každá
minuta tohoto trapného očekávání jest mi hodinou.
— Však, slyšte — zdá se mi, že někdo spěšně
přicházL Ano, přichází. — Doufám, že přináší
dobrou novinu.“

V tom vrátil se již Sidrach: „Pane, Esdráš
přichází se spěchem. Viděl jsem jej rychle _poulici
chvátati.“
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Annáš zvolal radostně: „Pakli tak pospíchá,
přináší zajisté radostnou zprávu. Nemám věru
žádné jiné myšlénky, než na smrť toho zlosyna.“

Esdráš přišel rychle z ulice a volal hned na
schodech: „Slava veleknězi! Viděl jsem vyslané
čtyři otce s Jidášem. Vše se dle přání podařilo:
Galilejčík je v poutech. Slyšel jsem to z jejich
vlastních úst a spěchal jsem napřed s radostnou
tou zvěsti“

Annáš: „Nebeské poselstvi! Požehnaná ho
dino! Kámen spadl s mého srdce a jsem! jako
znovuzrozený! Teď teprve mohu opět s hrdost-í a
radostíříci, že jsem veleknězem vyvoleného národa !“

Na to vyšli čtyři vyslaní fariseové s Jidášem
z ulice Annašovy a vystoupili po schodech vzhůru
na balkon.

„Sláv-a a blaho veleknězi! Bůh ho zachovej!
Rozkaz vysoké rady jest vykonán.“

Annáš je objal: „Radosti vas musim obejmouti.
Přání naše tedy uskutečněno. — Judo, tvé jméno
bude se stkviti v dějinách israelských. Galilejčík
musí ještě před slavnosti umřitil“

Jidáš se lekl: „Umříti'P — Pravíš umříti?“
Annáš: „Smrť jeho jest usnešena.“
Jidáš: „Krev a život Mistra nevezmu na své

svědomí.“

Annáš (posměšně): „Toho není třeba. On jest
již v našich rukou.“

Jidáš: „Proto jsem vám ho nevydall“
Ptolomeus: „Vydal — nevydal! Ostatní jest

naši věcí.“
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Jidáš zvolal všecek poděšený: „Běda mi, co
jsem to učinil? Chcete ho usmrtiti? Ne, ne, to ne
chcete, to nesmíte !“ a rychle odkvapil.

Fariseové chechtali se za ním: „Blazne, ať si
chceš nebo ne, on přece umřel“

Tu vyšel z ulice Selfaš, poručník zbrojnošův,
a za ním ostatní tlupa s Ježíšem.

Esdráš: „Vznešený veleknězi, vinnik stoji
dole.“

Annáš: „Selfáši, přiveď ho sem nahoru s do
statečnou stráží; ostatní ať zůstanou dole a čekají.“

Selfáš, Malchus a ještě dva vojíni vedli Krista
po schodech nahoru. „Jak jsi, veleknězi, rozkázal,
stojí zajatec zde před tebou.“

Annaš: 7,Zajali jste jen tohoto?“
Selfaš: „Ostatní se rozprchli jak ovce a ne

stáli nám ani za stíhání. -— Ale Malchus byl by
to málem životem zaplatil.“

Annáš: „Jak to? 00 se stalo? Mluv dalel“
Selfaš: „Jeden z učenníků ťal po něm mečem

a uťal mu ucho.“

Annáš: „Není to snad nebezpečné?“
Selfáš potupně: „Nikoliv. Ten divotvorce mu

ucho k hlavě zase přičaroval.“
Annáš: „Mluv přece také sám, Malchu. Jak

se to stalo?“

Malchus odpověděl velmi vážně: „Nemohu to
pochopiti. Stal se na mně zázrak.“

Na ta slova se Annáš rozdurdil: „Snad ne
okouzlil ten podvodník i tebe?“ — Pak se obrátil
k Ježíšóvi a oschapl se naň: „Pověz, či mocí jsi
to vykonal?“
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Ježíš neodpověděl.
Selfáš zhurta: „Mluv, když vrchnosť se tě

tážel“

Annáš: „Ano, odpovídej! Vydej přede mnou
počet ze svého jednání a učení, kterým jsi celou
zemi naplnil a lid svedl“

Kristus odpověděl vážně: „Já zjevně mluvil
jsem světu. Já vezdy učil jsem ve sbornici & ve
chrámě, kam všickni židé se scházejí a v skrytě
nemluvil jsem nic. Co se mne ptáš? Zeptej se těch,
kteří slyšeli, což mluvil jsem jim. Aj, ti vědí, co
jsem mluvil já.“

Za tu řeč udeřil Balbus, jeden ze žoldnéřů,
Ježíše obrněnou pěstí do tváře. „Tak-liž odpovídáš
veleknězi?“

Kristus pohlédl na Balba jako král a pravil:
„Zlo-li jsem mluvil, dolič o zlu; pakli dobře, proč
mne tepeš ?“

Ta slova Annáše rozdráždila: „Ty chceš ještě
vzdorovati & přece jsou život i smrt tvá v našich
rukou! —- Odveďte ho; ten zlosyn mne již do
únavy nazlobil.“

Vojáci odváděli Ježíše po schodech dolů a
Balbusmu hrozil: „Počkej jen, truc ti brzy zajde!“

Annáš: „Teď se položím na chvíli k odpo—
činku a budu přemýšleti, jak bychom vše šťastně
ku konci přivedli. Zajisté budu časně z rána do
vysoké rady povolán.“

Odešel do svého domu a vojáci odvedli Je
žíše do ulice vedle domu Pilátova s křikem a vy
hrůžkami.
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Sotva že do ulice zašli, přikradli se Petr
s Janem plaše z ulice Annášovy.

Petr: „Co s ním počnou? Ach, Jene, mně je
tak bolestno o něho !“

Jan: „Budou nebohého Mistra tupiti a trýzniti.“
Petr dívá se na dům Annášův: „Je zde

všechno ticho.“

Jan: „Ani zevnitř neslyšeti hlasů. Snad ho
již neodVedli?“

Tu se . objevil Esdráš na balkoně a volal
dolů: „Co zde chcete za tmavé noci u palace ?“

Jan: „Odpusť. Viděli jsme tlupu lidí od
Cedronské brány sem kráčeti a přišli jsme se po
dívati, co to asi je ?“

Esdráš: 7,Ano, byl sem přiveden zajatec, ale
odvedli ho již ke Kaifášovi.“

Jan: „Ke Kaifašovi? Pak též my odejdeme“
Esdráš: „To vám také radím, sice bych vás

dal jako rušitele nočního klidu zajati.“

Petr: 77Jsmepokojní lidé a jdeme již.“

IX. výjev.
Ježiš před Kaifášem.

Sbor vystoupil a bas recitoval nářek nad Je
žíšem potupeným a od Annáše ku Kaifaši vedeným.
Sbor pak zapěl:

„Ať zhyne Naboth! Neboť stále
i Boha tupil nám i krále!
Ať vypudí ho Israell“
Tak svědků křivých volá. sbor,
jež uplatila pravdě vzdor
kdys lstivá. Jezabel.
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Opona vyhrnuta a na jevišti objevil se živý
obraz, líčící kamenování nevinného Nabotha, o němž
3. kniha Královská v 21. hlavě vypravuje:

13. I přivedše dva muže, syny ďáblovy, ká
zali jim sednouti proti němu (Nabothovi), a oni,
jako muži ďáblovi, pravili proti němu svědectví
před množstvím: Dobrořečil (zlořečil) Naboth Bohu
i králi; pročež vyvedli ho za město a kamenovali
ho, až umřel.

14. I poslali k_Jezabel, řkouce: „Ukamenován
jest Naboth a umřel.“

Tenor zpíval pak:
Ach, smrtí ukrutnou to kál,
co Naboth nikdy. nezavinil;
sbor zrádců rychle výrok činil,
by vinici hned dostal král.

Opona spadla a zazněla basová arie:
I. proti Ježíšovi v soudu
se shlukly závisť, klam a hněv,
až v těchto vášní divém proudu
nevinná tekla Jeho krev.

Sbor pak, jako veřejné svědomí, přidal napo
menutí:

.Vy pak toho světa bohové,
povolaní práva strážcové,
při své svaté povinnosti
dbejte Soudce na Výsosti!

Po krátké mezihře zazpíval sbor úchvatný
žalozpěv o trpícím Jobovi, v němž neustále bolné
výkřiky se střídaly: „Ach, ejhle člověk!“

Opona se opět vyhrnula a objevil se druhý živý
obraz. J ob seděl na smetišti, přáteléjeho opodál a man
želkaJobova ukazovala potupně na svatého trpítele.
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Ach, ejhle člověk!
Joba velké u bolesti —

kdož ho vroucně nelituje?
S přáteli i žena ve lsti
když s ním trpce povrhuje?

Opona spadla a sbor pěl pak o Kristu,
božském Jobu. „.

0, s úctou vizte trpěti tu Krista,

co bolů'surovosť mu chystá!
O, ejhle člověk!

Kdo by člověkem ho zval?
Krásy vší jest pozbavený,
po všem těle zohavený !

Sbor odešel a v ulici 11Pilátova domu (vlevo
od jeviště) zazněl hluk a křik. Stráž vedla Ježíše
ke Kaifášovi. Posmívali se mu a hrozili mu surově.

Objevili se na předním jevišti a odešli pak spodní
branou v domě Pilátově, kudy byl průchod a nej
bližší cesta ke Kaifášovi.

Opona se opět rozhrnula a jeviště ukazovalo
velikou síň v domě veleknězově. Kaifáš stál upro
střed několika zákonníkův a pravil:

„Šťastný začátek zaručuje nám kýžený zdar
našeho podniku. Díky vám, 'šlechetní členové sy
nedria (vysoké rady); podporovali jste náš podnik
moudrou horlivostí“

Josafat se uklonil: „Přední dík přísluší vele
knězi, který svatý zápal v srdcích otců roznítil.“

Kaifáš: „Teď však rychle k cíli dále. Vysoká
rada shromáždí se okamžitě. Samuel přivedl již
svědky. Vyšetřování ihned započne, rozsudek bude
,bez prodlení vyřknut a k jeho vykonání vše při
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praveno. Čím rychleji budeme jednati, tím jistějším
bude náš úspěch.“

Nathan: „Tak jest! Uskutečněme svůj úmysl,
než se naši nepřátelé vzpamatují.“

Kaifáš: ;,To jest též moje přání. Přátelé,
mějte ke mně d'ůvěru; 'př'i'vedu věc ke šťastnému
konci.“

Sadok: „Důvěřujme docela v moudrost našeho
velekněze !“

Všichni: „Bůh otců našich vediž jeho
krokyl“

Kaifáš: „Samueli, zavolej svědky a ty, Šalo
moune, rozkaž, aby stráž zajatce sem přivedla“

Oba oslovení odešli a hned na to přivedl
Selfas dvěma vojáky spoutaného Spasitele a z druhé
strany vstoupil Samuel s pěti svědky.

Kaifáš a ostatní se posadili.

Selfa: „Vznešený veleknězi, zajatec stojí zde,
iak jsi rozkázal“

Kaifáš: „Přiveďte ho sem blíže, abych mu
mohl dobře do tváře viděti“

Selfa trhl za provaz, jímž byly Kristovy ruce
svázány, a křikl naň: „Pokroč blíže a vzdej úctu
hlavě vysoké rady!“

Kaifáš podíval se drze na Ježíše a osopil se
naň: „Ty jsi tedy ten, jenž pojal nešťastný úmysl
synagogua zákon Mojžíšův vyhubiti? — Těžké
žaloby byly na tebe soudu podány, a hle, zde stojí
ti ctihodni mužové, kteří jsou ochotni pravdu těch
obžalob dosvědčiti. — Poslyš, co budou proti tobě
svědčiti, a pak odpověz, můžeš-li.“

Kukátko v 15
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Nun, první svědek, předstoupil a řekl: „Do
svědčuji, že tento člověk lid k neposlušnosti na—
váděl, že se rouhal vrchnosti a pravil, že kněžím
nemá býti vzdávana úcta.“

Eliab, druhý svědek: „Ano, on lidu i zaka—
zoval císaři daň dávati“ '

Nun: „Ano, ano, takové řečijsem též já z úst
jeho slyšel.“

Kaifáš pohlédl na Krista úlisně a tázal se
posměšně: „Co na to pravíš? — Mlčíš? — Ne
můžeš tedy nic odpověděti?“

Gad, třetí svědek: „Já jsem jej vidíval často
s nemytýma rukama ke stolu zasedat -—i učenníky
jeho. S hříšníky a celnými vlídně obcovával, ba
v domech jejich též jídaval. A ještě více: slyšel
jsem od hodnověrných svědků, že též se Samari
tány mluvíval a celé dni u nich přebýval“

Nun: „Ja jsem také na vlastni své oči viděl,
jak v sobotu, v den sváteční, nemocného uzdravil
a jemu poručil, aby lože své domů si zanesl — a
to, pravím, v den sobotníl“

Eliab: „Toho všeho byl jsem též já svědkem“

Kaifáš otázal se na to Krista ještě jizlivěji:
„Co pak proti těmto obžalobám namítáš? Nemáš
žádnou odpověď pohotově ?“

Gad obrátil se pak přímo ke Kristu a křičel
drze: „Ty jsi se osmělil — slyšel jsem to na
vlastní uši -— hříšníkům hříchy odpouštěti — a to
sluší přece jenom samému Bohu!“

Nun: „Ano, ty jsi se rovnal samému Bohu
pravil jsi, že jest Bůh Tvůj otec.“
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Eliab: „Ty jsi se stavěl i nad našeho otce
Abrahama a opovážil jsi se říci, že jsi byl dříve, než
Abraham.“

Raňm, čtvrtý svědek: „Ty jsi pravil: mohu
chrám Boží zbořiti a ve třech dnech opět postaviti“

Eliazar, pátý svědek: „Ne tak! Ja jsem tě
slyšel říci: Zbořim tento chrám, rukou lidskou
zbudovaný, a ve třech dnech postavím nový, jenž
nebude rukou lidskou zbudovaný.“

Kaifáš pravil pak ke Kristu přísně, tváře se
jak opravdový soudce: „Ty jsi se tedy vychloubal,
že máš nadlidskou, bohorovnou moc. To jsou nad
míru těžké obžaloby a jsou všechny zákonitě do
svědčeny. ——()spravedlň se, můžeš-li! ——Již vidím,
že mlčením se chceš vykroutiti. Neosměluješ se
před svými soudci vyznati, co jsi přece všem lidem
kázal. Či — maš snad tolik odvahy? Slyš
tedy: Ja, velekněz, zaklínám tě Bohem živým,
abys pověděl nám, jsi-li ty Kristus, Syn Boží?“

Kristus odvětil slavně: „Ty jsi řekl. Avšak
pravím vám, od toho času uzříte Syna člověka
seděti na pravici moci Boží a přicházeti na oblacích
nebeských“

Na t_a slova vzchopil se Kaifáš rychle a roz
trhl na znamení smutku a hrůzy od krku své
roucho a zvolal: „Roubal se, což ještě potřebujeme
svědkův? Aj, nyní jste uslyšeli rouhání. Což se
vám zdá ? “

Všichni rozhorleně zvolali: „Hoden jest smrtil“
Kaifáš: „Jednomyslně usneseno, že člověk

tento hoden jest smrti. ——Ani já, ani vysoká rada
— sám zákon Boží vyřknul nad ním rozsudek

]í)*
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smrti. Vyzývám vás, učitelové zákona, odpovězte:
co praví zákon o takovém, který vrchnosti Bohem
ustanovené poslušen neni?“

Zákonnik Josue vzal závitek pergamenový,
rozvinul jej a četl: „Nadutec, který nechce býti
poslušen rozkazu knězova, jenž téže doby slouží
Pánu, Bohu tvému, takový ať umře, aby vymýtěno
bylo zlo z lidu Israelského.“

Kaifáš pokynul hlavou a tázal se pak nadutě
dále: „Čím hrozí zákon znesvětiti soboty?“

Ezechiel rozvinul jiný závitek a četl: „Po
světiž sobotu, den můj, neboť svatý jest.

Kdo by ji znesvětil, hoden budiž smrti; kdo
by konal v sobotu nějaké dílo, duše toho budiž
navždy z lidu vyloučena.“

Kaifáš: „Jaký trest ukládá svatý zákon
každému rouhači?“

Nathanael četl: „Řekni synům Israelským:
kdo pohrdá Bohem svým, ať nese vinu svou. Kdo
se rouhá jménu Páně, ať smrti umře! Celá obec
ať ho ukamenuje, buďsi domorodec nebo cizinec.
Ano, kdo se rouhá jménu Páně, ten ať smrtí
umřel“

Kaifáš: „Tedy vyřkl sám svatý zákon nad
tímto Ježíšem z Nazaretu ortel smrti. ——Zítra

budiž vykonán. --— Střezte jej a za svítání při
veďte ho opět před vysokou radu!“ rozkázal
strážcům.

„Pojď, Messiáši! Máš připravený nádherný
palác,“ posmíval se Selfa.

Balbus: 7,Tam ti bude zasloužená pocta
vzdána. “
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Stráž Ježíše odvedla. Též svědkové odešli.

Když Krista odvedli, povstal Kaifáš, postavil
se d0prostřed zákonníků a rozhovořil se s nimi
důvěrně: „Jsme opět o krok blíže cíli. Jen zmu
žile dále !“

„Nepopřejme si oddechu, dokud nebude
usmrcen,“ volali všichni.

Kaifáš: „Za svítání sejdeme se opět. Oznamte
to veleknězi Annášovi a ostatním.“

Rabbi: „Vykonam rozkaz bez prodlení.“
Kaifáš: „Až pak bude rozsudek celou vy

sokou radou potvrzen, půjdeme rychle k Pilátovi,
aby jej vykonati porušil.“

Všichni: „Kýž jest blízka hodina, kdy toho
odpůrce na. vždy zbaveni budeme !“

Odešli a jeviště proměnilo se ve velikou, do
cela prostou síň pro čeládku a stráže. Dvě děvečky,
Agar a Sára, staly u velkého otevřeného vchodu
a volaly vojáky, stojící venku na dvoře, aby vešli,
v síni že je přijemněji. Vojáci vešli, zažertovali
s dévečkami a požádali jich, aby donesly dříví a
něco na občerstvenou. Donesly jim oboje. Vojáci
rozdělali si. oheň, posadili se kolem něho a popíjeli.

Jan objevil se u vchodu. Agar jej znala a
oslovila: „Jene, ty též zde — tak pozdě v noci?
-— Pojď jen dále a ohřej se.“

Jan: „Je zde se mnou ještě jeden společník.
Smí také sem?“

Agar: „Kde je? Zavolej bo! Nač by stál
venku v zimě?“

Jan vyšel na dvůr a vrátil se opět sám.
„Nuž, kde je ?“ tázala se ho Agar.
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„Stojí tam venku na prahu, ale bojí se ve
jíti,“ pravil Jan.

Agar šla ke dveřím a zvala Petra vlídně:
„Pojď jen dále, človíčku! Neboj se !“

„Pojď mezi nás a ohřej se!“ volali naň
_vojáci.

Petr přiblížil se bojácné a přisedl k ohni.
Jan odešel postranními dveřmi do paláce.

Vojáci se divili, že výslech tak dlouho trvá
a jeden z nich pravil, že je zvědav, budou-li také
učenníci Kristovi stíháni. Někteří mínili, že se
učenníci rozprchnou sami, až bude jejich Mistr
mrtev, a že by stíhání jich bylo zbytečnou prací.

Arfaxad, starý vojín, však řekl: „Měl by
aspoň ten býti potrestán, který se nám v zahradě
počal protiviti a Malchovi ucho uťal“

„Arci. Ucho za ucho!“ volali ostatní.
Té řeči se Petr ulekl. Vstal od ohně a odešel

do popředí.
Agar pohlédla naň pátravě a řekla: „Dívám

se na tebe již dlouho. Nemýlím-li se, jsi jeden
z učenníků Galilejského. Ano, i ty jsi byl s Ježíšem
Nazaretským .“

Petr pohlédl stranou a zapřel: „Já? Ženo,
nejsem. Já ho neznám. Nevím ani, co to vlastně
mluvíš“

Chtěl vyjíti rychle ven, ale musil jíti kolem
tlupy, kde stála druha děvečka Sára. Ta ukázala
na Petra a řekla vojákům: „Podívejte se, také
tento byl s Ježíšem Nazaretským.“

Vojáci, děvečkou upozorněni, pohlédli na Petra
pozorněji a volali: „Nejsi snad z jeho učenníků?“
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Petr ohlédl se a zavrtěl hlavou: „Člověče,
nejsem! Na mou duši, neznám člověka toho!“

Všecek pomaten šel dále; tu zazpíval kohout.
Nevím, zpíval—lito opravdový kohout, nebo zdali
se to produkoval nějaký ammergavský klučík.
Klonil bych se k druhému náhledu. Bylo by zajisté
přetěžko, kohouta tak ochočiti, aby na dané zna
mení v kteroukoliv chvíli zazpíval; že však chlapci
dovedou kur0pěm' znamenitě napodobiti, vím
z vlastní zkušenosti. Když jsem byl malým studen
tíkem, měl můj otec učně, podařenou šelmu. Spá
vali jsme v létě na půdě na seně. Když jsme někdy
hodně pozdě uléhali, stoupl si milý učeň do vikýře
a zakokrhal tak hlasitě a přirozeně, že hned všichni
kohouti po celém Martinkově do zpěvu se dali. ——

Abdiaš, jeden z vojínů, pravil ostatním: „Po
dívejte se na toho tam. I ten byl s ním.“

Petr sebou trhl a tvářil se nevrlým.
„Nevím, co to se mnou stále mate? Co je mi po
tom člověku ?“

„Ano, ano, ty jsi z jeho družinyl“ volalo
několik vojáků; „vždyt' tě již tvá řeč prozrazuje,
že jsi z Galileje.“

Petr: „Bůh jest mi svědkem, že neznám člo
věka toho, o kterém mluvítel“

V tom zazpíval kohout podruhé. !
Voják Melchi: „Co to mluvíš? Vždyť jsem tě

přece viděl v zahradě, když jsi Malchovi uťal ucho !“
„Již jej vedoul“ zvolali vojáci u ohně.

„Rychle, vzhůru !“
Selfa a stráž objevili se s Ježíšem v pozadí.
„Jak to s ním dopadlo?“ tázali se vojáci.
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Selfa: „Je k smrti odsouzen.“

J ežíš pohlédl káravě a zároveň lítostivěna Petra.

Vojáci Ho odvedli a opona spadla.

* *
*

Z postranní ulice vyšel Petr na přední pro
stranství, lomil rukama a bědoval: „Dobrý Mistře,
ach, jak hluboko jsem klesl! — Běda mi, slabému,
bídnému člověku! Tebe jsem zapřel, ——je to
možná? Třikrate zapřel! — A přece jsem byl od
hodlán ——Pane, Ty to víš — “s Tebou i umřiti!
A teď, -—ó hanba mi! — z bázně jsem se Tebe zřekl!
Stojím zde ——odpadlík — nejsem již hoden,

učenníkem Tvým býti, jsem povrhelem před Bohem
i před lidmi — a přede mnou samým! — O dobrý
Pane, máš-li ještě nějakou milosť pro mne bídného,
prosím úpěnlivě, pošli mně ji! Jen ještě tentokráte
odpusť mi, — nikdy, nikdy již nestanu se Ti
nevěrným! — Tvůj dobrotivý, lítostivý pohled,
kterým jsi mne obdařil, sliboval mi, že mi, tak
hluboko kleslému učenníku, odpustíš! — Ode dneška
bude celé mé srdce jen Tobě věnováno. () Pane,
odpusť mně bídnému!“

Odešel do druhé ulice a-Jan objevil se z druhé
strany, hledaje Petra. Pravil, že půjde do Bethanie.
Lekal se však setkání se s Matkou Ježíšovou.

„Přemilostná Matko, až ti budu tyto hrozné udá
losti vypravovati, ach, jak tvé srdce poraním _!—
(') Jidáši, Jidáši, co jsi učinil!“

Odešel, opona se vyhrnula a objevil se Kristus
v žaláři. Vojáci se 'mu posmívali a bili jej do tváře.
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Tento výjev vám líčiti nebudu. Kdyby to
byla skutečností, puklo by člověku nad tím srdce,
tak ale jsem si myslil: Toto mohli _vynechati. —-—
Možná, že právě tento výjev prosté horaly, jichž
bylo velké množství přítomno, mocně dojal.

Když opona nad výjevem v žaláři spadla,
vyšel zastrašený Jidáš piaše z ulice Annášovy na
přední prostranství a mluvil chvatně sám k sobě:
7,Nemámnikde pokoje. Ono hrozné slovo Anná
šovo: musí umříti, ještě před slavností umříti! —
bylo pro mne hromovou ranou. — Ne, ne, tak
daleko se snad neodváží! Bylo by to přehrozné,
kdyby jej — — A ty, nešťastný Jidáši, ty bys
tím byl vinen! —— _“ Zamlčel se a svěsil
hlavu. Pojednou se však opět vzpřímil, máchl rukou
a zvolal: „Ne a ne! to se přece nestane! Vždyť
přece nemohou nevinnost zatratiti! — V domě
Kaifašově se snad dovím, jak to s Mistrem stoji.
——Co mám počíti? Mam tam jíti? — Srdce svírá
se mi úzkostí! — Nejistoty nemohu déle snésti a
přecese hrozím jistoty! — Jidaši, vzmuž se a jdi
tam, —— možná, že se bez příčiny nejhoršího
obávám“

Odkvapil k domu Kaifášovú?

X. výjev.
Jidáš zoufalec.

Sbor vystoupil a tenor zpíval:

„ó běda člověku!“ Pán vážně děl,
„jenž krev Mou zradí této noci;
ten nenaroditi se raděj měl,
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než propadnouti ďábla moci!“
A tato běda Kristem vyi'čena
jest. Jidáši za kletbu souzena.

Sbor pěl:
Neb krev ta zradně zaprodaná
o pomstu volá, jak by vřela;
hlas svědomí, ta rychlá střela
jej šlehá, bmlá: „Zradils Pána!“
A běhá Jidáš — bés pln rozbroje
a nenalézá nikde pokoje,
až zoufalstvím tam rozervána

jej spatřujem', jak život zahazuje
a sebe sama bídně utracuje.

Na to zazněl alt smutně:

„Tak) pádí také Kain — však kam?“

Opona se zdvihla a na jevišti bylo viděti
řídkým stromovím porosthu krajinu. Mrtvý Abel
ležel na zemi, dlouhé světlé jeho kadeře byly krví
zbroceny. Kain utíkal a hleděl zděšeně zpět na
mrtvolu bratrovu. Pravou rukou rval si vlasy.

Alt Zpíval dále:
„Vždyť sobě utéci — jest klam!
Neb v sobě chováš pekla var
a byt' i spěchals z polí do polí,
ten červ tě přece všude zabolí,
a kudy jdeš, jde s tebou zmar —
& neunikneš zoufání!“

Opona spadla, sbor zapěl ještě sloku a odešel.
Na předním prostranství objevil se Jidáš, za

smušilý, skleslý.
„Tak staly se mě teskné obavy hroznou sku

tečností. Kaifáš odsoudil Ho k smrti a vysoká rada
vyřkla svůj souhlas. ——Vše jest u konce. Žádná
naděje spásy! — Co mohu já, nešťastný, který
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jsemHo do jejich rukou vydal, pro jeho zachránění
učiniti? Přece něco! Vrátím jim tyto krvavé pc
níze a pak mi musejí mého dobrého Mistra vydati.
Hned tam půjdu a požádám o jeho vydání!“ -—
Zai—azilse a přemýšlel. Pak pravil: „Ale, ale, vy—
svobodí jej to? ——() marná naděje! ZtrOpí si jen
posměchz mé opozdilé lítosti; předvídám to: po
tupímnc jen.“ -—Trhl sebou jako hadem uštknutý a.
zakřikl: „Zatracená synagogo! Svedlas mne svými
vyslanci! Oklamalas mne, zatajilas mi krvežíznivé
své zámysly, až se octl ve tvých drápech! — Ale
zbodám vás jedovatými slovy, vy nespravedliví
soudcové! Nechci míti nic společného s vašimi ďá
belskými rozsudky! Nechci býti spoluvinným krve
toho nevinného ! ——Nesnesitelná, pekelná muka zuří
v mém srdci !“

()dkvapil do ulice Annášovy.
()pona vyhrnuta a jeviště ukazovalo vnitřek

synagogy. Kaifáš, Annáš a celá vysoká rada byli
shromážděni.

Kaifáš, sedě na svém křesle, oslovil zákon
niky: „Ctihodní otcové, s netrpělivostí očekával
jsem ranní červánky, abych mohl nepřítele vysoké
rady na smrť dávno zaslouženou vydati.“

Annáš: „Ani já nemohl jsem pokojně usnoutí;
chvěljsem se touhou, až bych uslyšel rozsudek
nad tím zlosynem.“

Zákonníci, kteří v noci v. Kaifáše shro—
mážděnibyli, zvolali: „Již jest vyřknut: umřel“

Kaifáš vypravoval pak vysoké radě, že ne
chtěl v noci spánku všech členů rušiti, že však
byl přítomen zákonem předepsaný počet, ti že
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všickni slyšeli obžaloby na Krista vznesené a že
pak jednohlasně k smrti ho odsoudili. Pro lepší
jistotu však že ho ještě jednou předvésti poručí.

V tom vběhl do synagogy Jidáš pološílený &
zvolal, chvěje se hněvem: 7,Jest to pravda? Od—
soudili jste mého Mistra k smrti?“

Rabbi pohlédl naň přísně -a řekl ledovým
hlasem: „Co to? Proč se tlačiš bez pozvání do
našeho shromáždění? Ven jdi! Až tebe bude po
třebí, zavoláme tě.“

Jidáš: „Chci věděti jistotu. Odsoudili jste Ho ?“
Všichni: „Umře!“
Jidáš: „Běda, běda! Zhřešil jsem těžce!

Zradil jsem Spravedlivého! Ale vy, krvelační soud
cové, vy odsuzujete a vraždíte nevinnosť!“

„Jidá.ši, ticho — sic! —“ pohrozilo lnu ně
kolik zákonníků.

Jidáš: „Co, ticho? Od této chvíle nebudu
míti tiché chvíle, ale vy také ne! Krev nevinného
volá o pomstu!“

Kaifáš tvářil se udiveným: „Judo, co po
mátlo tvou duši? Mluv! Ale mluv klidně a uctivě.

Stojíš zde před' vysokou radou.“
Jidáš: „Chcete vydati na smrť docela nevin—

ného? Mne jste učinili zrádcem! () ty proklatě
stříbrné!“

Annáš se usmál potutelně: „Vždyť jsi se sám
nabidl a o cenu smluvil.“

Josafat: „Judo, vzpamatuj se přece! Dostals
na trojník tolik, kolik jsi žádal, a budeš-li'se slušně
a klidně chovati, můžeš ještě více —“
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Jidáš: „Nechci ničeho více! Hanebnou tu
smlouvu zruším. Vydejte nevinnéhol“

„Klid se ven, nesmyslnýl“ křičeli naň zákon
níci & hrozili pěstmi.

Jidáš však soptil dále: „Nevinného! Žádám
Jej zpět! Nechci míti ruce krví jeho poskvrněnyl“

Rabbi: „Cože? Ty bídný zrádce, ty se opo
važuješ vysoké radě rozkazovati? Věz tedy! At'
soptíš, jak soptíš, tvůj Mistr musí nmříti a ty sám
vydals Ho na smrt!“

Na ta slova zachvělo se celé Jidášovo tělo,
upřel zraky do prazdna a jako šílený zuřil chvě—
jícím se hlasem: „(), vylezte tisícové ďáblů z nej
hlubšího pekla, pojďte a roztrhejte mne! A vy,
krvelační psi, zde vám vracím vaše krvavé, pro
klaté peníze! Zde jsou!“

()depjal měšec a hodil jej zákonníkům před
nohy.

Kaifáš chladně: 77Proč jsi se tedy odhodlal
k činu, nežli jsi ho sobě dobře rozvážil?“

Jidáš: „Nevydáte tedy mého Mistra ?“

Všichni: „Co je nám do toho? Ty vizl“

Jidáš v největším zoufalství: „I pak ať roz
puknese mě tělo a duše má aťje zatracena! A vy
_ vy_ _“

Několik zákonníků vyskočilo a křičelo vztekle:
„Zadrž a hned odejdil“

Jidáš: „— a vy propadněte se se mnou do
prepasti pekelného ohněl“ zachraptěl, pohrozil jim
a odkvapil.

„Jdi k Belzebubul“ křičeli zákonníci za ním.
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Když Jidáš odešel, nastalo ve vysoké radě
na chvíli rozpačité mlčení. První vzpamatoval se
Annáš a řekl: „Tušil jsem takový výstup.“

„Vina je na něm,“ pravili ostatní.
Kaifáš odhodlaně: „At' trpí za to, co zavinil.

On zradil přítele, my však pronásledujeme jen
nepřítele. Ja zůstanu věren svému předsevzetí.
Je-li někdo z vás jiného náhledu, ať povstane“

„Co jsme usoudili, to ať se provede!“ volali
ostatní.

Kaifáš pohlédl s opovržením na. měšec na
zemi ležící. „Ale co počneme s těmito penězi? Jsou
to peníze krvavé, do chrámové pokladny je přece
dáti nemůžeme.“

Annáš: „Mohlo by se jich snad se svolením
vysoké rady k nějakému obecnému účelu užiti.“

Saras: „Výborně! Nemáme pohřebiště pro
cizince. Právě nabídl jistý hrnčíř své pole na prodej.
To bychom mohli na pohřebiště za tyto peníze
koupiti.“

Kaifáš: „Smluv se tedy s hrnčířem.“
Saras zdvihl měšec a řekl: „Ještě dnes bude

koupě uzavřena.“
Kaifáš: „A teď ať nám předvedou zajatce,

abychom konečný rozsudek vyřkli.“
Annaš: „Jsem zvědav, bude-li ještě tak vzdo

rovitým, jako byl přede mnou. (Íhvěju se žádostí,
abych mohl vyřknouti: ,Ať umřel“

Vojáci přivedli Spasitele. Selfa mu posměšně
rozkazoval: „A ted' se chovej uctivěji k vysoké
vrchnosti !“

Kaifáš: „Zaveďte Ho sem do našeho středu.“
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Vojáci strčili s Ježíšem surově.
Kaifáš se na svém křesle nadul a otázal se

Spasitele s vysoka: „Ježíši z Nazareta, trváš ještě
na tom výroku, jejž jsi dnes v noci před svými
soudci učinil?“

Annáš: „J s1—hskutečně Kristus. pověz nám to.“
Klistus odvětil \ážně: „P1a\1m11 \ám, ne

uvěříte mně. Pakliže se i otáži, neodpovíte mně.
Ale od nynějška bude Syn člověka seděti na pravici
moci Boží.“

„Tedy jsi skutečně Synem Božím?“ Z\olali
\šichni napnutě.

Klistus: „Vy pravíte, já jsem.“
Annáš se ušklíbl a natáhl proti Ježíšovi ruku

jako na obranu: „Dosti jest! Potřebí ještě jiného
svědectví ?“

Zákonníci, kteří v noci u Kaifáše nebyli, zvolali:
„Teď jsme to též my slyšeli“

Kaifáš: „Otcové israelští, vám přísluší o víně
.a trestu tohoto člověka se vysloviti.“

„Roubal se Bohu; zasluhuje trest smrti!“
volali všichni.

Kaifáš: „()dveďte ho tedy k Pilátovi. Ale
dříve musí býti Pilát o všem zpraven, aby ještě
před slavností rozsudek vyřknouti mohl.“

Na to poslal Rabbiho a ještě dva z vysoké
radv napředk Pilátovi a oslovil pak ostatní schloubně:
„Dnešní den zachiání víru našich otcuv a čest' syna—
gogy p0\ znese tak vysoko že naše slava zaznívati
bude ještě pozdním potomkumlí

„() nás bude ještě po staletích vypravovánol“
volali členové rady.
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Kaifáš pokynul vojákům pánovitě: „Odveďte
Ho pryč! — My přijdeme za vámi.“

„Smrť Galilejskému !“
Opona spadla.
Na předním prostranství před domem Pilátovým

objevili se tři vyslaní členové vysoké rady: Rabbi,
Rabint & Dariabbas.

Rabbi: „Teď konečně můžeme opět volněji si
oddechnouti; bylo nám dosti dlouho těsno.“

Dariabbas: „Jest také již nejvyšší čas, jinak
by byla synagoze brzy poslední hodinka odbila. On
měl již mocnou stranu.“

Rabbi: „Teď však není se od lidu ničeho již
obávati. Mnozí jsou pro naši věc získání. Ti půjdou
rázně v popředí, kolísaví se k nim přidají a při—
vrženci Nazaretského \uznají konečně za nejlepší,
býti pěkně potichu.“

Rabint: „Ale jak předneseme svou žádosť
Pilátovi? Do domu toho pohana nesmíme vkročiti,
sice bychom se poskvrnili a nesměli pak beránka.
velikonočního jistí.“

Rabbi: „Můžeme prosbu svou prostřednictvím
některého sluhy přednésti. Jsem zde v domě znám,
zatluku.“

Zatloukl pěstí dole na bránu.
Brána se otevřela a Quintus, vyšší sluha, vyšel

— oděn v římský, krátký šat. „Vítej, Rabbi,
vstupte jen !“

Rabbi: „Zákon nám to dnes zakazuje.“

Quintus: „Tak ? — Pak mohl bych vaše přání
já přednésti.“
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Rabbi: „Prosíme tě o to. — Jsme veleknězem
vysláni s prosbou: račiž vznešený náměstek císařův
milostivě dovoliti, by vysoká rada teď před něho
předstoupiti směla.“

ĚQuintus: „Oznámím to svému pánu. — Počkejte
zutím zde.“

Zavřel bránu a Rabint řekl mrzutě: „Je to
smutná věc, že musíme pohana prositi, chceme-li
náš svatý zákon vykonávatif“

Rabbi nahnul se k němu a mluvil přidušeně:
„Mějjen strpení. Až jen bude domácí nepřítel pře
konán a odklizen, kdož ví, —- nezbavime-li se pak
také brzy těchto cizinců?“

Rabint: „Kéž bych se dožil toho dne, který
synům Israelským svobodu přinesel“

Quintus vyšel opět ze dveří: 77Pilátvás pozdra
vuje Jest hotov vysokou radu slyšeti.“

Rabbi: „Díky tobě za laskavou službu.“
Uklonili se a odcházeli. „Pospěšme zvěstovat, jak
jsme pořídili.“

Rabint: „Jen svolíoli Pilát k požadavku vy
soké rady?“

Rabbí: „Musi! Jak by mohl odporovati, když
vysoká rada & lid jednomyslně smrť toho člověka
žádají'ť“

Dariabbas: „Co mu také může záležeti na
životěnebo smrti toho Galilejce? Nepochybuj! Vele
kněz jest u něho ve vážnosti & již jemu k vůli po
tvrdí rozsudek smrti.“

Odešli do ulice Annášovy. Upona u prostřed

ního jeviště se opět zdvihla a bylo viděti lesnatou
krajinu. V popředí stál starý, mohutný strom.

Kukátko v 16
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Jidáš přišel všecek zoufalý, s tváří zsinalou,
z pozadí a mluvil sám se sebou: „Kam mám utéci?
Kde ukryju svou hanbu? Kde zaplaším muka svě
domí? Žádná houština v lese není mi dosti hustou

a žádná. sluj dosti hlubokou! ——— Země, otevři
se a pohlť mě! Pro mě není zde žádného bytí více!
— Běda, mého Mistra, nejšlechetnějšího ze všech
lidí, jsem prodal, vydal k potupení k nejbolestnějším
mukám! ——Jsem nejhnusnější všech zrádců! —
Kde jest člověk takovou krví poskvměný, jako já9 !“
zakřikl zoufale. A pak změkl pojednou jeho hlas:
„Jak byl ke mně vždy laskav! Jak vlídně mne
těšíval, ulehla-li někdy tmavá chmura na mou duši!
Jaký blahý pocit prochvíval mé tělo, když jsem
u jeho nohou sedával a nebeská zvěsť medo—
výmí slovy z úst jeho plynula! Jak laskavě mne
napomínal a varoval, když jsem již na hroznou
zradu pomýšlel!“ — Svěsil smutně hlavu a zalomil
ruce: „Tak dobrotivý Pán, a jak jsem se Mu od
měnill“ — Pak ho zachvátil náhle opět zoufalý
vztek a vzkřikl: „Zlořečena lakoto! Jedině ty jsi
mne svedla a rozumu mne zbavila! Ty jsi byla tou
smečkou, kterou mě ďábel zachytil a do propasti
strhnul! ——Teď nejsem, ó běda, již učeníkem a
nesmím k žádnému z bratři se přiblížiti — ja vy—
vrhel! Všude se mi vyhýbají, všude mnou opovrhují
— i ti, kteří mne svedli! Se znamením bídného zrádce
na čele bloudím opuštěn pustinou sám a sám ——
jen ten sžíravý oheň zde v srdci jde všude se mnou!
— -— Ach, znám ještě jednoho, ku kterému bych
utéci se směl! Kéž bych mohl Jeho svatou tvář
ještě jednou spatřiti! Zachytíl bych se Ho, jak
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leží v žaláři,ochranné kotvy! Ale ten Jediný
již Jej snad vedou k popravě ——a já, já jsem ten
bídník, který Ho do žaláře — na smrť vydal!! —
(.), běda mi, vyvrheli člověčenstva! Mně není žádné
pomoci již! Mne všechna naděje umřela! Můj
zločin jest příliš velký, žádné pokání ho nedovede
smýti! ()n jest mrtev a já jsem Jeho vrahem! —
Nešťastná hodino, v níž mě matka porodila! Mám
ještě déle pod břemenem těch muk vrávorati ? Mám
jako psanec před lidmi utíkati? Opovrhován, míjen
celým světem? Ne! Ani o krok dále, neponesu
této hrůzy! Zde chci skončiti prokletý svůj život!
Na tomto stromě nechť zkázonosné ovoce života
mého visí !“

Odepjal si rychle pás a zvolal: „Pojď, ty hade,
a uškrť bídného zrádce!“ běžel rychle ke stromu.

Opona spadla.
Zaslechl jsem v obecenstvu přitlumený smích.

Snad byly posuňky Jidášovy ku konci přemrštěné,
— mne však smích ten urazil. Zoufalství Jidášovo

bylo velmi pravdivě vylíčeno a dojalo mne hluboce.

XI. výjev.

Kristus před Pilátem.

Sbor vystoupil a zpíval:
„On nedal Bohu čest',
svědků více třeba není.
Zasloužil smrti trest
zákona dle mění!“

Luřivými křičí slovy,
Krista vedou k Pilátovi,
aby ho tam obvinili,
ortel smrti vynutili.

16'
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Dále pak opěvoval událosť z proroka Daniela
kapitola 6.

4. „Knížata a úředníci hledali příčiny, aby
něco našli proti Danielovi se strany krále; ale žádné
příčiny ani podezření nemohli najíti, protože věrný
byl a žádné viny ani podezření nenalezlo se“při něm.

5. Pročež řekli muži ti: „Nenalezneme proti Da—
nielovi tomuto žádné příčiny, leč snad se strany
zákona Boha jeho.“ —

Opona se vyhrnula a objevil se nádherný živý
obraz, jak knížata křivě svědčila proti Danielovi a.
žádali, aby uvržen byl do jámy lvové. V nádherné
babylonské dvoraně seděl král na vysokém trůnu
ve“zlatě ašarlatě a veliké množství bohatě oděných
knížat a velmožů kolem něho. Oděvy k tomuto
obrazu stály zajisté mnoho peněz.

Když Opona spadla, zpíval sbor o hanebnosti
a hrozných následcích závisti.

Když sbor odstoupil, vyšli z ulice Kaifáš,
Annáš, zákonníci a za nimi tlupa vojáků, vedoucích
Ježíše. Posmívali se mu a tropili s ním surové
žerty.

Když přišli k paláci Pilátovu, pokynul Kaifáš
velitelsky rukou a pohlédl na vojáky hněvivýma
očima: „Ticho teď! Dáme se ohlásiti.“

.Rabbi šel ku bráně a zatloukl.

Quintus vyšel ven a pohlédl udiveně na
hemžící se množství: „Co chce to velké množství
zde?“

Rabbi: „Vysoká rada se zde shromáždila“
Quintus: „Okamžitě ji opovímf“ uklonil se

Quintus a zavřel vrata.
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Kaifaš dodával ostatnim zákonnikům zmuži

losti: „Členové synedria! Leží-li vám svatý zákon,
naše česť & pokoj celé země na srdci, — uvažtc
důležitost tohoto okamžiku! Rozhodne mezi námi

a tím lhářem. Proudí-li v žilách vašich ještě krev
vašich otců, buďte neoblomni! Tím postavíte si
věčný pomník.“

„Sláva našim otcům! Ať zemře podvodník !“
zvolall nadšeně členové vysoké rady.

., Na pavlan čili sloupovou předsíň v prvním
poschodí paláce vystoupil Pilát v průvodu dvou
úředníků. Pilát byl vysoký, statný muž, s tmavými
vlasy a plnovousem, na krátko“ ostříhaným. Na
hlavě měl přilbě podobnou ozdobu. _Měl na sobě
bohatý Řroj římských vojevůdců, s ramena mu
splýval dlouhý, purpurový plášť. V pravé ruce držel
krátké vladařské žezlo. Ýzézření jeho bylo statečné,
vojenské. _"

Jakmile se v sloupo __předsíni objevil, oslovil

ho Kaifáš: „Náměstku výf'tešeného císařel“
„Zdar a požehnání tobě!“ volali členové vy

soké rady.
Kaifáš: „Dovedli jsme člověka jménem Ježíš

sem před tvou soudnou stolici a prosíme tě, abys
rozsudek, vysokou radou nad ním pronesený, po
tvrdil a vykonati rozkázal“

Pilát podepřel se'jo sloup a tázal se nedbale,
pohrdavě, ukazuje židům svou převahu: „Jakou
žalobu vedete proti tomu člověku ?“

Kaifáš: „Kdyby nebyl tento zločincem, nevy
dali bychom ho tobě, ale byli bychom ho podle
svého vlastního zákona potrestali“
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Pilát: „Co zlého učinil?“
Kaifáš: „Provinil se v mnohém proti zákonu

Is1'aelskému.“

Pilát: „Vezměte jej tedy vy a dle zákona
svého odsuďte jej !“

Annáš: „Svaté synedrium ho již odsoudilo &
smrti hodným uznalo“

„Zasloužil dle zákona smrťl“ dosvědčovali
kněží.

Kaifáš: „Nám však nedovoluje sc usmrtiti
někoho, proto přednášíme vznešenému pánu, který
jménem císaře soudí, uctivou prosbu, aby—našemu
zákonu platnosti zjednal“

Pilát odvětil netrpělivě: „Jak mohu rozsudek
smrti vyřknouti, pokud mi zločin neznám jest, pokud
nejsem o smrtihodnéin provinění přesvědčen? —
00 pak provinil?“

Rabbi: „Rozsudek vysoké rady zakládá se na
přesném vyšetřování zločinu. Není příčiny, pro
kterou by se vznešený soudce novým vyšetřováním
obtěžovati měl.“

„Čeho se ve mně domýšlíte?“ obořil se Pilát
hněvivě. „Náměstek císařův měl by býti slepým
nástrojem, který vykonává., co se vám zachce?
Takovým nejsem !_Chci zvěděti, co zavinil ajakým
spůsobeml“

Kaifáš: „Máme zákon a dle toho má umříti;
vydával se rouhavě za Syna Božího“

„My všichni slyšeli jsme rouhavou tu řeč
z jeho úst!“ dosvědčovali zákonníci.

. Annaš: „A proto naléháme na to, aby jej
zákonitý trest stihl !“
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Pilát pohlédl na židy, jakoby si jich dobíral,
a řekl: „V takové řeči nevidím než blouznění
živé obrazotvornosti. Pro takovou maličkosť neod

soudí žádný Říman člověka k smrti. — A pak,
kdož ví“ — dodal s potutelným úsměvem, „nepo
chází-li tento muž opravdu od některého boha? —
Nemůžete-li ničím jiným jej obviniti, pak ani na to
nepomýšlejte, že bych vám byl po vůli.“

Kaifáš: „[ proti našemu pánu, císaři, provinil
se tento člověk; uznali jsme jej za buřiče.“ Tato
slova pronesl Kaifáš zlostně.

Pilát si však se zlosti jeho jenom zahrával a
odvětilmu potupně: „Neslyšel jsem nikdy o vzbou
ření,jehož strůjcem on by byl býval. Kdyby něco
takovéhose bylo událo, byl bych o tom také já
nějakouzprávu obdržel, já, kterýž jsem ustanoven,
abychbděl nad klidem této země a kterémuž každé
hnutí židů známo jest. Víte—livšak vy to lépe, po
věztemi: kdy a kde byl původcem ,vzbouření'P“

Nathanael předstoupil rychle a pravil jasným,
daleko se rozléhajícím hlasem: „On shromažďuje
natisíce lidí kolem sebe a teprve nedávno, obklopen
takovým nepřehledným zástupcin, slavil slavný
svůj vjezd do Jerusaléma.“

Pilát: „Slyšel jsem o tom, — ale o žádném
vzbouření“

Kaifáš trhl sebou, nazdvihl ruku a zvolal: „Není
to pobuřování, když zakazuje císaři platiti daně ?“

Pilát: „Kde máte toho důkazy?“
Kaifáš: „Dostatečným důkazem toho jest, že

se vydává za krále Israelského. Neodvracuje'tím
lid od císaře?“
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„Divím se horlivosti, kterou pojednou pro
čest císařovu nadehnuti jste,“ pravil Pilát úšklebně
aobratil se pak kJežíšovi: „Slyšel jsi, jaké žaloby
tito proti tobě vedou? Co na to odpovídaš?“

Ježíš mlčel.

Kaifáš: „Vidíš, že toho nemůže zapříti. Toto
mlčení jest tolik, jako přiznání se.“

„Odsud jej tedy k smrti!“ volali ostatní.
Pilát: „S tím ještě počkáme. Dříve jej ještě

sam vyslechnu. Až nebude vaším hněvivým křikem
zastrašován, pak se mu zajisté jazyk rozváže. Za
veďte jej sem! Moji vojínové budou jej střežiti. Vy
však ještě jednou rozvažte, je—livaše žaloba odůvod
něna čili ne, a pak mi výsledek oznamte“

Na to se obrátil k nim zády.
Josua volal: „J est již vše prozkoumá-noa uvá

ženo. Zákon odsuzuje jej k smrti.“
Zákonníci odcházeli.

Rabbi: „Toto váhání nevěsti nic dobrého.“
Kaifáš: „Neztrácejte mysli! Vytrvalostí kyne

vítězství.“
Odešli do ulice

Vojáci zavedli Krista před Pilata, který se
ho otázal: „Slyšel jsi obžaloby vysoké rady? Od—
pověz! Pravili. že jsi se nazýval Synem Božím.
Odkud" pochazíš'ť“

KristUs neodpovídal.
„Mně neodpovidáš? Zdali nevíš, že mám moc,

ukřižov'ati tebe a moc propustiti?“
Kristus: 7,Neměl bys moci proti mně, kdyby

ti nebyla dána s hůry. Protož mají také ti. kteří
mne tobě vydali7 větší hřích.“
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Jan Lang, starosta, jako Kaifáš (str. 166).
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Tomáš Rendel, jako Pilát (str. 248).
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„Ty-li jsi králem židovským ?“
Kristus: „Od sebe-li to pravíš, aneb jiní po

věděli tobě o mně ?“

Pilát: „Zdali já. Žid jsem? Národ tvůj a
veleknězi vydali tě mně; co jsi učinil? Obžalovali
tě, že se děláš králem Israelským.“

Ježíš: „Království mě není s tohoto světa.
Kdyby 8 tohoto světa bylo království moje, služeb—
níci moji by ovšem zápasili, abych nebyl vydán
Židům; nyní ale království moje není odtud.“

Pilát: „Tedy přece králem jsi ty ?“
Kristus: „Ty pravíš, neboť králem jsem já.

Já k tomu narodil jsem se a. k tomu přišel jsem
na sVět.,abych osvědčil pravdu; každý, kdož jest
z pravdy, slyší hlas můj.“

Pilát pokrčil ramenoma a prohodil: „Co jest
pravda ?“

V tom vešel na pavlan Quintus a za ním
Klaudius, sluha manželky Pilátovy.

Quintus uklonil se: „Tvůj sluha Klaudius, ó pane,
přišel s naléhavým poselstvím od tvé manželky.“

Pilát: „Ať předstoupí! — Tohoto odveďtc
zatim do síně.“

Odvedli Krista a Pilát otázal se Klaudia:

„Jakou zvěstí přinášíš od milé mi Porcie ?“
Klaudius: „Pozdravuje tě a prosí naléhavě,

abys neměl nic s tímto Spravedlivým, kteréhopřed
tvou soudnou stolicí obžalovali. Trpěla předešlá
noci mnoho pro něj ve snách.“

Pilát: „Zvěstuj jí, ať je bez starostí. Nevy
hovlm vysoké radě a zkusím všeho: co by jej
z rukou jejich vysvoboditi mohlo.“
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Klaudius odkvapil a Pilát pravil úředníkům:
7,Byl bych rád celé této záležitosti sproštěn. Jaký
jest váš náhled o tomto králi židovském ?“

Melo: „Nemají proti němu žádné příčiny, než
závisť a žárlivost. Jejich řeči- i tváře jsou plny
slepé náruživosti.“

Sylvius: „Ti pokrytci! Jejich vlastní vážnost,
nikoli však císařova leží jim na srdci!“

Pilát: 7,Jsem téhož náhledu. Nemohu věřiti,
že by tento člověk byl zločincem. NaOpak, zdá se
mi býti mudrcem, mužem tak osvíceným, že za
temnělí lidé jeho světla snésti ani nemohou. Jeho
celý zjev, jeho vznešená tvář, jeho otevřená řeč,
——to vše svědčí o vynikajícím duševním nadání.
A sen mé manželky -— možná., že je skutečně
vyššího původu. ——Ne, nepovolím velekněžím ni
kterakl“ Pak poručil sluhovi: „Zavolej kněze a
rozkaž zajatce opět sem předměstí.“

Vysoká rada přišla opět a seřadila se dole
kolem schodiště. Též Ježíš předveden.

Pilát pravil hlasitě, chladně: „Zde vám
vracím zajatce. Já na něm žádné viny nenalézám.“

Tím oslovením byli zákonníci očividně za
ražení.

Starý, hubený Annáš trhl sebou a zvolal
sípavým hlasem: „Císař se nám zaručil, že bude
našeho zákona šetřeno. Jak může nevinným uznán
býti takový, který náš zákon nohama šlape ?“

77Hodenjest smrtil“ volali ostatni.
Kaifáš: „Což se neprovinil také proti císaři,

když zúmyslnč ruší, eo vůlí císařovou nám zabez
pečeno bylo?“
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Pilát: „Řekl jsem vám již: Prohřešil—li se
proti vašemu zákonu, potrestejte jej dle zákona,
pokud jste oprávnění. Já však rozsudku smrti nad
nímvyřknouti nemohu, neboť na něm nic nenalézám,
co by trestuhodno bylo dle toho zákona, vedle kte
réhojá soudím“

Kaifáš: „Což není buřičem, kdo v císařských
zemích za krále se vyhlašuje? Nezasluhuje trestu
povstalce, trestu smrti?“

Pilát: „Za krále? Toto slovo připouští roz
ličných výkladův. U nás v Římě veřejně se hlásá,
že každý mudřec králem jest. Nazýval-li se tak,
pak jej proto nesmím hned odsouditi. A nedokázali
jste, že by si byl moc královskou osoboval.“

Nathanael: „Jest jisto, že celý národ po
buřuje, že celou Judeu naukou svou naplňuje,
počínajeod Galileje, kde napřed stoupenců si získal,
až sem do Jerusaléma.“

Pilát mile překvapen: „Je z Galileje?“

„Ano, Galilea jest jeho vlast,“ odpověděli
všichnia Rabbi doložil : „A sice z Nazaretu, z území
Herodova.“

Pilát zvolal na to vesele: „Je-li tomu tak,
pak jsem V tomto případě soudcovství sproštěn.
Herodes přijel sem na slavnosť, ať si sám svého
poddaného soudí! Vezměte jej tedy 3 předveďte jej
jeho králi. Moje stráž jej doprovodí“

Na to Pilát se svými úředníky odešel.

Kaifáš: „Vzhůru tedy k Herodesovi! U něho,
jenž se též sám přidržuje učení našich otců, zákon
náš nalezne lepší ochrany.“



Annáš: „A kdyby tisíc překážek se před
námi nakupilo, rouhač tento nesmí trestu ujíti!“

Všichni odešli.

Celý tento děj před Pilatem byl velmi živý.
Filatova vznešenosť &pohrdavosť, zuření zákonníků,
zvláště obou velekněží, a svatý klid Spasitelův byly
mistrovsky vylíčeny.

XII. výjev

Ježiš před Herodesem.

Sbor vystoupil a hořekoval nad Ježíšem,
k Herodovi vedeným. Pak rozhrnuta opona a živý
obraz ukazoval výjev z knihy Soudců, hlava 16.,
verš 25—30. F ilištinští vysmívali se po veselých
hodech spoutanému Samsonovi, ten však chopiv
oba sloupy, na nichž celé stavení spočívalo, zatřásl
jimi, až se zbořily & Všichni v ssutinzich domu po—
chováni byli. Na živém obraze stál Samson mezi
oběma sloupy, drže každý jednou rukou a sloupy
se počaly bortiti. Ve dvoraně bylo veliké množství
hodovníků. Sbor pak zpíval:

Hle Samson! Jeho silná ruka

jak nese pouto nevolnosti!
Hle, rek, jenž přemoh' pluky \; zlosti, —
teď nad ním rota smíchy puká.
On, kdysi postrach nepřítele,
ted' za terč, posměchu mu slouží,
kol něho Filištin—tí krouží

:: posmívají se mu směle.
Tak také Ježíš, Požehnaný,
tam stojí pyšným před padouchem,
jest oděn potupení rouchem
a kydají naň mrzké hany.

Opona “spadla, sbor odešel.
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Jeviště pak ukazovalo nádherný sál v paláci
Herodově.

Herodes vešel s několika dvořeníny a sluhy.
Byl oděn v nádherné, dlouhé, zlatem bohatě vyší
vané roucho, přes něž splýval šarlatový, zlatem
lemovaný plášť. Na hlavě měl královskou korunu.
V ruce držel dlouhé žezlo, podobající se pastýřské
berli biskupů východní církve. Vousy a vlasy měl
pečlivě učesané. Na první pohled bylo v něm viděti
rozmařilého rozkošníka.

Vstupuje do dvorany, hovořil se svými prů—
vodci: „Jak že? Vedou ke mně toho vyhlášeného
muže z Nazaretu v poutech?“

Zabulon_: „Tak jest, pane můj! Viděl jsem
jej a poznal na první pohled.“

Herodes: „Již dlouho jsem toužil toho divo
tvorce poznati, který jako kouzlem všechen lid
k sobě připoutallí Sedl si pohodlně na trůn &otázal
se pak s nedůvěřivou obavou: „Snad to není
z mrtvých povstalý Jan Křtitel?“

Naason: „Nikolivl Jan nečinilnikdy zazrakův;
o tomto vypravují však opravdu zázračné věci,
-pakli pověst nepřehání“

Herodes: „Jsem věru žítdostiv, kouzelnou
jeho moc zkoušeti.“

Manasses: „Zajisté tě s radostí pobaví, aby
si získal tvé ochrany.“

Herodes: „Nechť tedy kněží vstoupi“
Manasses: „Budou zajisté na něho žalovati,

poněvadžje lid k vůli němu Opustil“
Herodes nedbale: „To at 11Piláta přednesou;

já zde nemám co poroučeti ani souditi.“
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Do dvorany vešla vysoká rada s Kaifášem
v čele. Za ní vedli vojáci spoutaného Ježíše.

Kaifáš uklonil se lehce a zdvihl pravou ruku
k pozdravu: „Mocný králil“

„Vše dobré ti od Všemohoucího,“ volali ostatní.
Kaifáš: 77Vysoká rada předvádí. ti zde zlo

čínce, abys na něm zákonitý trest vykonal“
Nathanael: 7,Zákon žádá trest smrti.“
Annáš: „Líbiž se králi, rozsudek synagogy

potvrditi.“
Herodes: „Jak mohu v cizím území soudcem

býti? Zaveďte jej k vaší vrchnosti !“
Kaifáš: „Pilát jej sem posýlá, protože je

z Galileje a tvým poddaným.“
Herodes: „Tento muž že je mým poddaným?

Kdo jest on ?“
„Ježíš Nazaretský jest,“ odvětili kněží.
Kaifáš: 7,A proto Pilát výslovně pravil, aby

vladař Galilejský nad svým poddaným rozsudek
vyřkl.“

Herodes projevil k dvořenínům své podivení:
„To že řekl Pilát? Podivno! Postupuje mi moc
soudcovskou ve svém vlastním území?“

Dvořenín Naason řekl pochlebně: „Zdá se, že
si přeje s tebou opět v dobrou shodu vejíti.“

Herodes: „Budiž mi to známkou obnoveného
přátelství,“ kývl Herodes spokojeně. Pak obrátil se
zvědavě k Ježíšovi: „Mnoho pověstí jsem o tobě
zaslechl. Přál jsem si již dlouho toho muže spatřiti,
jejž lidé obdivují.“

Rabbi vpadl mu hněvivě do řeči: „On jest
podvodník, nepřítel svatého zákona.“
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Herodes nedbal však jeho námitky & mluvil
dále k Ježíšovi: „Slyšel jsem, že prozíráš tajnosti
srdcí, že skutkové tvoji přirozené meze daleko pře
kročují. Podej mi nějaký důkaz svého umění a své
vyšší moci! Chci ti pak věřiti, jako lid a tebe
v úctě míti“

Kněz Sadok přistoupil k Herodovi a šeptal
mu úzkostně: „Králi, nedej se tím člověkem obe
lstiti ——on jest ve spojení s Belzebubeml“

Herodes pohodil opovržlivě “hlavou: „Po tom
se netaži. --——Ty, slyšl“ oslovil pak opět Krista.
„Předešlé nocí měl jsem přepodivný sen; můžeš-li
mi ho říci a vyložiti, budu tě ctíti jako znatele
srdci. Jsi-li osvíceným, jako byl Josef, dokaž to
před svým králeml“ —

Ježíš naň ani nepohlédl a nepromluvil.

Herodes jevil netrpělivost. „Nepatří to do
tvého oboru? Ukaž tedy aspoň svou zázračnou
moc! Ukaž nějaké znamení po spůsobu Mojžíšově!
Učiň, aby v této dvoraně se náhle zatmělo, nebo
— aby kopí tohoto vojína proměnilo se v hada!
Ukaž! — Nechceš? .— nebo nemůžeš? Hle, hle,
mně se zdá, že všechny ch.vály o tomto člověku
jsou pouhé zpozdilé povídačky. ()n neví a neumí
pranicl“ doložil potupně a rozmrzele zároveň.

Naason zaliehotil králi opět: „Snadno jest lidu
něco nabulíkovati, ale docela _něco jiného jest, státi
před moudrým, mocným. králeml“

Manasses: „Jsi-li něčím, proč umlká zde náhle
tvá moudrosť? Proč se moc a síla tvoje rozplývá
před očima královskýma v nic, jako mydlina?“
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Herodes: „Na tom člověku není pranic! Jest
to hotový troup! Pochvala luzy pomátla mu mozek !“
Pak se obrátil k zákonníkům a vtipkoval: „Toho
propusťte beze strachu; nestojí za to, abyste se
s ním obíralil“

Kaifáš horlivě: „Ú králi, nevěř! Un je zchytralý
šibal! Tváří se před tebou jako hlupák, aby mír-
nější trest jej stihl“

Annáš: „Nebude-li odklizen, bude i tvá krá
lovská osoba ohrožena, vždyť se osmělil za krále
se vydávaúl“

Herodes: „Jakže? Tento králem ?“ zasmál se
Herodes. „Ano, králem obláznů jest! To jest víře
podobno. Proto mu věnuji cti a darem královský
plášť a povýším ho slavnostně na krále všech bláznů“

Pokynul Zabulonovi a dal mu jakýsi rozkaz.
Zabulon odešel.

Kaifáš zvolal vážně: „Ú králi! chraň našeho
svatého zákona! Buď pamětliv své povinnosti a po
trestej rušitele zákonal“

Herodes trhl sebou netrpělivě: „Ale co máte
vlastně proti němu ?“

„Den Páně znesvětil! ——Roubal se Bohu! —
Takového trestá zákon smrtíl“ volali zákonníci jeden
přes druhého.

Ezechiel: „A mluvil též s opovržením o chrámě,
jejž tvůj otec tak skvostně nám obnovil; pravil.
že místo něho postaví mnohem nádhernější & -—za
tři dní!“

Herodes rozesmál se ještě více „Tím dokázal7
že je skutečně králem bláznůl“



Josue: „I o tobě pronesl drze potupné slovo!
Nazval tě, svého pána a krále, liškoul“

Herodes pořáde v dobrém rozmaru: „Tím mi
jen přiřkl vlastnosť, která jemu docela schází“

Zabulon donesl bílý plášť Herodes rozkázal
mu: „()blec mu ho! Tímto skvostným královským
pláštěm bude se teď důstojně ve svém království
skvíti.“

Zabulon přehodil Kristovi plášť a posmíval se
mu: „Teď se můžeš paráditi, ty divotvorčel“

Herodes: „Ukažte ho lidu! Ať se na svého
miláčka dosyta nadivá.“

„Dovol nám, zázračný králi, abychom tě
vyprovodili,“ chechtali se vojáci a odvedli Ježíše.

Kaifáš: „Teď jsi se osobně přesvědčil, ó králi,
že skutky jeho jsou pouhý klam a mam, jimiž lid
svádí: vyřkni tedy svůj rozsudekl“

„Odsuď jen k smrti, jak“ zákon žádá-!“ volali
kněží.

Herodes: „Můj rozsudek zní: on jest blázen.
Není schopen zločinů, které na něho uvalujete.
Chybil-li v něčem, učinil to z pouhé zpozdilosti.“

Kaifáš: „Králi, měj se na pozoru, ať se
nemýlíšl“

Annáš: „Budeš toho nělřdy ještě litovati,
pakliže ho bez trestu propustíš.“

Herodes: „Neobávám se ničeho. Byl za svou
zpozdilosťpotrestán a bude se podruhé jí varovati.
— Tím jest soud ukončen.“

Na to povstal.
Rabbi: „Ach, pak jest po našem náboženství,

Mojžíšovi a prorocích vetal“
Kukátko v. 17
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Herodes: „Setrvám na svém výroku. Jsem
unaven a nechci o této záležitosti ničeho již slyšeti.
Ať s ním Pilát dle své povinnosti naloží. Jděte
k němu! Král Herodes nabízí mu pozdrav a
přátelství. “

Zákonníci se ani neuklonili & odešli s posuňky
hněvu a nevrlosti.

Když zákonníci odešli, sestoupil Herodes po
schodech, na nichž trůn stal, dolů a pravil mrzutě:
„Tentokráte jsem byl zklamán. Těšil jsem se, že
se pobavim kouzly toho domnělého divotvorce ——a
zatím je to docela obyčejný člověk, který ani úst
svých otevříti se neodvážil.“

Manasses: „Jak pověsť někdy něco vyzdobi,
co zblízka holým nic se ukáže!“

Herodes: „Přátelé, tento není Jan. Jan mluvil
a mluvil mocně a. moudře, ale tento jest němý jako
ryba. -— Avšak pojďme, ztratili jsme marně času
dosť, oděkoďme se za to hudbou a zpěvem.“

XlIl. výjev.
Ježiš trním korunován.

Sbor zazpíval o bolesti a bědovaní praotce
Abrahama, když mu donesli roztrhané, krví zbrocené
roucho Josefovo.

Opona se vyhrnula a živý obraz představoval
plačícího Jakoba, jak nám vypravuje 1. kniha
Mojžíšova hl. 37.

31. Vzali pak sukni (Josefovu) a v krvi
kozelce, kterého byli zabili, smočili:
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32. poslavše některé, kteříž by ji nesli k otci
a pravili tuto jsme nalezli: pohled, je-li to sukně
syna tvého, čili nic.

33. Kterouž když poznal, řekl: sukně syna
méhojest, zvěřnejhorší snědla ho, šelma sežrala Josefa.

34. I roztrh roucho, oblekl se v žíni, pláče
syna svého za dlouhý čas.

Když opona spadla, zpíval bas dale:
„Slyš, Abrahame! Zadrž! — Syn
pro vim tvou, dí Hospodin,
byl v odměnu ti znova dán,
by slib v něm zůstal zachován.“
A v trní skopce Spatřil tam
od Hospodina poslaněho,
jej chopil a za syna svého
dal v oběť Bohu Abraham. — ——

.Hle. tam jak v trní oběť stojí,
též Kristovi se trní strojí.

Mezi tím zpěvem vyhrnuta opona a na jevišti
objevil se velmi krásný živý obraz. Isák klečel na
hranici s rukama svázanýma a hlavou poslušně
nakloněnou. Vedle něho stal Abraham, v nazdvižené
ruce obětní meč a hleděl udiveně vzhůru k andělu,
nad ním ve vzduchu se vznášejíeímu. V nedalekém
trní bylo zřítí skopce.

()pona spadla a sbor vpadl:
„Vy vsickni, co zde jdete kolem,
(>zastavte se nad tím bolem —

A vizte, 'zlia kde láska čistá,
tak jako láska Jezu Krista?“

Sbor pak odstoupil.

Na 'jeviště před dům Pilátův přišel opět Kaifáš
a ostatní zákonníci. Za nimi vedli římští vojáci
Ježíše. bílým pláštěm oděného.

17++
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Kaifáš zvolal všeeek rozhorlen: „Nuže, do
léhejmc tedy tim důrazněji na Piláta! Neodsoudí-li
ho dle naši vůle, pohrozíme mu žalobou u císaře.“

Annáš: „Tak bych tedy ještě na svá stará
leta měl záhubu synagogy spatřiti? Nikoliv! Budu
volati po jeho krvi a smrti, pokud mi síly stačí,
a teprv až jej uvidim na kříži přibitého, sestoupím
do hrobky mých otců.“

Rabbi: „U živého Boha! raději necháme se
pochovati pod trosky ohrámovými, než bychom od
svého úmyslu ustoupili“

„Nepopustíme, až bude mrtev !“ volali farizeové.
Kaifáš: „A kdo se tomuto usnesení nevěrným

stane, budiž ze synagogy vyvrženl“

Kaifáš přistoupil blíže k domu Pilátovu a zvolal:
„Času ubývá, den již postoupil. Teď nasaďme všechny
páky, aby naše vůle ještě dnes vyplněna byla —
ještě před slavností.“

Pilát vyšel se svou družinou na pavlan.

Kaifáš zvolal velitelským hlasem: „Ještě jeden
kráte přivádíme tohoto člověka před tvou soudnou
stolici a žádáme teď rozhodně jeho smrt.“

Pilát chladně: „Přivedli jste mně tohoto člověka
jako převracovatele lidu, a aj, před vámi jej vy
slechnuv, žádné viny nenalezl jsem na člověku tom
z toho, z čeho na něho žalujetfef“

Kaifáš: „Trváme na své žalobě. Jest zločinec,
jest hoden smrti! Provinil se proti svatému zákonu
a císařil“ křičeli za ním ostatní zákonníci.

Pilát: 7,Poslal jsem ho ku králi Herodesovi.
protože je z Galileje. Přednesli jste tam své žaloby ?“
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Kaifáš: „Ano. Ale Herodes ho nechtěl souditi,
poněvadž zde poroučíš ty.“

Pilát: „Ani Herodes nic hodného smrti na
něm nenalezl. Abych vám však byl po vůli, zkarav
ho tedy jej propustim.“

Annáš: „To nedostačíl“
Kaifáš: „Nad takovými zločinci, jak on jest,

vyřkl zákon trest smrti, nikoliv trest bičování.“
„Na smrť s ním!“ vřískali ostatní.
Pilát se rozhněval a obořil se na ně: „Což

jest vaše zášť tak nenasytna, že ji ani krev z tisícem
ran nedostačí? Nutíte mne, že vám musím veřejně
do očí říci z nešlechetné náruživosti toužíte po smrti
tohoto muže. Mám, těch hnusných žalob již dosyta!
Chci slyšeti hlas lidu. Brzy bude zde velké množství
lidu shromážděno, aby vyžádalo dle starého obyčeje
jednomu ze zajatců propuštění. Pak se ukáže, stojí-li
za těmito žalobami lid — anebo jen vaše pomsty
chtivost'.“

Kaifáš: „Ukáže se, že bezprávně o nás zle
smýšlíš.“

Pilát: „Slyšeli jste o Barabášovi, o tom zákeř
nickém vrahu a lupiči, který teď v okovech leží.
Lid ať volí mezi ním a Ježíšem z Nazareta. Pro

kterého bude požadovati svobodu, tomu ji dám.“
„Vydej Barabáše a toho zde ukřižuj !“ vřískali

všichni.

Pilát zvolal nevrle a káravě: „Vás jsem se
netazal. Lid bude mluviti. Zatím toho zde zkárám.

\"ojínové, odveďte ho a zbičujte dle římského spůsobu.
Provinil-li se v čem, tím to odpyká. Možná též, že
pohled na ztýraného ukojí hněv jeho nepřátel.“



—262—

Poslední slova pronesl trpce a odešel se svou
družinou, se zákonníky se ani nerozloučiv.

Kaifáš obrátil se k ostatním ajakoby byl mla—
dickým ohněm naplněn, zvolal: „Pilát chce hlas
lidu slyšeti? Dobrá, uslyší ho!“ Pak oslovil kupce
a svědky: „Teď, muži stateční, teď přišla vaše chvíle!
Jděte do ulic Jerusalémských a svolejte své přátely,
k nám věrně stojící, aby sem přišli v pevných
řadách. Rozněťte Vnich hněv proti nepříteli Mojžíšova.
Kolísavé získejte mocnou řečí svou! Slibujte, pod
plácejte, neštit'te se žádného prostředku! Přívržence
toho Galilejce zastrašte bojovným křikem, potupou
a nadávkami. hrozbami, a kde třeba — i násilím,
aby se z nich nikdo neodvážil sem přijíti, tím méně
zde úst otevříti!“

Kupci: „POSpíšíme si a navrátíme se brzy se
svými přívrženci“

Kaifáš: „V ulici Synedria sejdeme se opět.“
Kupci & svědci odkvapili.
Zákonníci za nimi volali: „Sláva vám, věrní sy

nové Mojžíšovi a proroků! Budete prvními v Israelil“
Kaifáš: „Nezanedbejme ani okamžiku! Pojďme

vstříc zástupům a dodávejme jim odvahy.“
Annáš: „Ano, pospěšme do ulic a doveďme

sem pobouřený lid.“
Rabbi: „At' uslyší Pilát hlas lidu!“
Kaifáš: „Ať uslyší volání národa: „l)ropust'

Bařabáše, Galilejského ukřižuj !“
Odkvapili v rozherlení. —
Opona před prostředním jevištěm se zdvihla

a bylo viděti klenutou žalářovou síň. Obnažený Ježiš
byl přivázán ke sloupu &katané šlehají jej hustými



dutkami. Při tom vedli bohapusté řeči a potupné
žerty. Pak posadili Spasiteli trnový věnec na hlavu
a holemi mu ho přitlačovali.

XIV. výjev.
Ježiš k smrti odsouzen.

Sbor vystoupil a tenor počal zpívati:
„Ejhle král! Však tomu králi
jakou korunu to dali!
do ruky pak jaké žezlo!
Zahalený pláštěm rudým,
na potupu carem chudým -—
tak vše zlo se na něj svezlo!“

Sbor:
„Ejhle člověk!
Červ to katům ku potupěl“

Bas:
„Ejhle člověk!
Josef veden k povýšeni,
Ježíš ale k ponížení.
Ejhle člověk!“

Mezi zpěvem vylirnula se opona a živý obraz
znázorňoval povýšení Josefovo. Egyptský Josef stál

_na pozlaceném voze, v královském rouše, před ním
šel hlásný a lid kolem poklekal. I. kniha Mojž. 41.

Sbor pak zpíval:
Nechť zahlaholi v zemi celé

a ozývá se přání vřelé:
„Ať žije Josef vznešený,
Egypta otec milený!
Ať všechno: město, kraj i ves
dnes jásá Jemu slávy plesl“

Opona spadla a soprán zapěl jako žehnající
anděl:
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„Tys Egypta potěšením,
štěstím nikdy netušeným!
Tobě, Otče, země jásá,
neboť jsi Ty naše spásal“

A sbor opět zajásal:
„Nechť zahlaholí v zemi celé“ — atd.

Pak zapěl alt:
„Smirnou, svatou oběť sobě
Hospodin sám stanovil
v Zákona Starého době.

Dva kozelce požaduje,
o nichž los pak rozhoduje,
kterého Pán vyvolil.“

Sbor:
„Ulituj nás, Hospodine,
krev-li z oběti té. řine!“

Mezi tím ukazovalo jeviště živý obraz, jak
kněz metá los nad dvěma kozelci. (3. kniha Moj
žíšova, kapit. 16, 7.)

Když opona spadla, zazpíval bas:
„Kozelců krev nemiluje,
Bůh teď v Novém Zákoně —

novou oběť vyžaduje.“
Sbor :

„Beránek to musí býti,
skvrny žádné nesmí míti:
Jednorozeného Pán si přeje,
ejhle! — jde již, — klesá — krev svou lejel“
Již slyšet vrahů hlas:

Za oponou ozvaly se dva sbory:
„Propusť Barabáše! —
Ne, propust' Ježiše!“

Sbor:
„Jak divě zní těch vrahů Man“:

1. sbor za oponou:
„Ukřižuj Ho! Ukřižuj Ho!“
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2.sbor za oponou:
„(!) propusť Ho! (Š')propust-' Hol“

Sbor:
„Jen vizte Ho! Ach jen Ho vizte!
Co zavinil jsi, Jezu Kriste!?“

Sbor za oponou:
„Pak-li Ho opět propustiš,
Císařova pomstu zvíš!“

Sbor:
,.Jerusaléme, slyň tu zvěsť:

Krev Jeho bude tobě v trestl“
Sbor za oponou:

„Krev Jeho na nás a na naše synyl“
Sbor :

„Krev Jeho na vás a na vaše synyl'“

Tyto střídavé sbory byly velmi úchvatné a
dramaticky účinné. Když sbor odstoupil. započal
výjev nad míru živý. Přeškoda, že hustý déšť nám
i hercům patřičnou náladu, utápěl. K tomu se počala
též duševní unavenosť dostavovati Celé představení
by se mělo na dva dní po sobě rozděliti

Opona prostředního jeviště byla vyhrnuta a
otevřen pohled na náměstí Jerusalémské. Čtyřmi
proudy hrnul se lid k domu Pilátovu. První šel
ulici u domu Pilátova, druhy ulicí Annášovou, třetí
a čtvrtý z vnitřního města prostředním jevištěm.
V čele prvního davu šel Nathanacl, druhého Ezechiel,
třetíhoKaifáš a čtvrtého Annáš. Podněcovalí každý
svým spůsobem lid beztoho již pobouřený, a lid
hulákal & spílal Spasiteli, až hrůza!

Žel. že se to smutné divadlo i dnes opakuje!
Když se všechny čtyři proudy až k přednímu,

uepokrytému prostranství přiblížily, uvítal je Kaifáš
a oslovil: „Sláva vám, Israelité! Vy jste ještě praví
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synové Abrahamovi. Plesejte! Vyvázli jste ze zkázy,
kterou tento svůdce lidu vám a vašim dětem na
stražil.“

Annáš: „Ostražitost' otců vašich vás za
chránila, že jste nebyli do propasti svržení.“

„Ať žije vysoká rada! Smrť NazaretskémuW
volal lid.

„Proklet každý, kdo pro smrťjeho nehlasuje !“
křičeli zákonníci.

Kaifáš: „Pilát ponechá vám volbu mezi Bara
bášem a Ježíšem. Žádejte, aby byl Barabáš propuštěn.“

„Barabáši svobodu! Smrť Nazaretskému !“
řval lid.

Annáš pozdvihl ruce k nebi: „()tcové, buďte
blahořečení! Naše touha jest vyplněnal“

Kaifáš: „Dnes jest nejkrásnější den lidu Israel
ského! Jen vytrvejtel“

„Dnešní den vrátí synagoze čest a lidu svo
bodul“ volali farizeové.

Kaifáš: „Žádejte teď důrazně rozsudek smrti!
Vyhrožuj te povstáním !“

„Smrť nepříteli! Celý národ to žádá! Pilát
musí — —“ vřeštěl lid.

V tom otevřeli Pilátovi sluhové bránu a zvolali

polekáni : „Ha, vzpoura a povstání!“ a zavřeli
rychle opět bránu.

„Nazaretský at' zbynel“ řval zástup.
Kaifáš: „Jen hodně! Nedejte se zastrašiti !“
„Ať vyřkne Pilát ortel smrtil“ křičel lid ještě

hlasitěji.
V zástupu bylo živé proudění a hemžení.

Dodávali si zmužilosti divokými pohledy &posuňky.



—— 267 —

Kněží, zvláště Nathanael, těkali z místa na místo
a pobuřovali jak mohli. Nad jiné nápadným byl
vysoký, šilhavý muž, zahalený v bílé plátno, hotový
to lotr. Šklíbil se a prskal, jak mohl, pobíhaje sem
tam jako vzteklý, jakoby chtěl svou přirozenou
ošklivostí se vychloubati. Herci v Horní Ammer—
gavě jsou věru nepředpojati a obětaví. Nevím,
nalezl-li by se u nás někdo, kdo by chtěl Barabáše
nebo lotry na kříži představovati.

Na pavlan vyšel Pilátův úředník a zvolal
hromovým hlasem: „Ticho! Pokoj! Co je to?“

„Neupokojíme se, až Pilát —“ křičel lid.
Úředník: „Pilát přijde hned.“
„Teď uslyší hlas lidu,“ řekl Kaifáš zá.konnikům_

potupně.
Pilát vyšel se svý-mi úředníky na pavlan.

Za ním .vedli vojáci Krista, oblečeného v červený
plášťa trnovou korunu na hlavě. V rukou držel
třtinu. Při pohledu na něho zachvělo se mi věru
srdce. Stál tam tak, jak toho velikého Trpitele
vidivame na obrazích'velkých mistrů — zahrnutého
potupou a bolestmi — a přece tak vznešeného.
nebeským hlasem k nám mluvícího.

„Prones nad ním ortel smrtil“ křičel lid.
Pilát pohlédl na Ježíše, ukazal naň rukou a

řekl pak lítostným hlasem: „Ejhle — člověk!“
Pohlédl na lid trestajícím zrakem.
Zákonnici a farizeové však zavřískali: ,Ukřižuj !(
„Ukřižuj Ho!“ hulákal svedený lid.
Pilát, pohan. se zhrozil: „Což ani tento pohled

srdce vaše neobměkčil ?!“

„Ukřižuj Hol“ řval lid jako hluchý.
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Pilát: 7,Vezměte Jej tedy a ukřižujte dle
vašeho zákona. Já nechci na tom již žádného
podílu míti; nenalezl jsem na něm žádné vinyl“

Kaifáš vzpřímil se a zvolal, jak mohl nejsil
nějším hlasem: „Náměstku císařův, slyš hlas lidu!
Souhlasí s našimi žalobami! Žádá smrť —“

„Ano, žádáme jeho smrťl“ křičel lid.
Pilát obrátil se nevrle k vojákům: 77Zaveďte

Ho dolů a vyveďte Barabáše ze žalářel“

Annáš: „Propusť Barabáše a odsuď Nazaret
ského k smrti !“

„Ať umřel“ hulákal lid.
Pilát: „U Herkula! Tomu lidu nerozumím!

Před několika dny doprovázeli jste ho s plesáním
ulicemi Jerusalémskými, a dnes voláte na něho
smrť & záhubu? Toť Opovržení hodná kolísavosť.“

Kaifáš zastal se však lidu: „Dobrý lid tento
konečně poznal, že byl klamán tím dobrodruhem,
který se drze za Mesiáše a krále Israelského vy
dávaL“

Nathanael: „Teď se konečně lidu otevřely
oči, když vidí, že ten sám sobě pomoci nemůže,
který celému lidu spasení a svobodu sliboval.“

Ezechiel: „Ten nemůže býti spasitelcm Israel
škým, který teď v poutech všechnu potupu snáší.“

„Smrť lživému Mesiáši! Podvoduíkovil“
křičel lid.

Na to předvedli Ježíše a Barabáše. Barabáš
byl hrozně ošklivý člověk, 'oděný v hnědé, roz
trhané roucho. Díval se plaše a divoce, jako
chycený vlk.
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Pilát postavil oba vedle sebe do popředí a
zvolal: „Slyšte, mužové Israelští! Dle sta-rého zvyku
mám vám o slavnosti jednoho vězně vydati. Teď
pohlédněte na tyto dva, kteří zde před vámi stojí!
Tento zde — hle, jak klidný jeho pohled, jeho
chování jak vznešené; — vše na něm dosvědčuje,
že je to moudrý učitel, jakého jste v něm dlouhou
dobu ctili, — a k tomu ke všemu není ze žádné
viny usvědčen. — Ten tam je pravý obraz zvrhlé
nepravosti, pokryt hanebnostmi všeho druhu, krva—
vými vraždami! Táži se vašeho rozumu, vašeho
lidského citu: kterého chcete, abych vám vydal,
tam toho — anebo Ježíše, jenž se zove Kristus ?“

„Vydej Barabášel“ křičel všechen zástup.
Pilát: „Nechcete tedy, abych vám krále židov

ského vydal?“
„Pryč s ním! Výdej nám Barabášel“
Kaifáš: „Slíbil jsi nám, že propustíš toho,

kterého si lid vyžádal“
Pilát pohlédl na Kaifaše s vysoka a řekl

hrdě: „Mam ve zvyku, danému slovu dostátil“
Pak se obrátil k lidu: „Co však učiním s králem
židovským ?“

Kněží a farizeové: „Ukřižuj Ha!“
„Ukřižuj Ho! Na kříž s ním!“ řval za

nimi lid.

Pilát: „Krále vašeho ukřižovati?“
Farizeové: „Nemáme krále, leč císařel“
Pilát: „Nemohu nad mužem tím rozsudek

smrti vyřknouti; vždyť na něm žádné příčiny
smrti nenalézam. Jest již dosti potrestán. Pro
pustím .Iej.“
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Kněží: „Propustíš—li Jej, nejsi přítelem císaře!
Vždyť se tento vydával za krále a každý takový
jest buřič a protivi se císaři.“

Pilát: Vždyť nic zlého neučinill“
Kaifáš bezmála zuřivě: „Chceš tedy vyčká—

vati, až zlo vykoná? Jen Ho propust! Až pak
z této jiskry, kterou jsi nezašlápl, vzpoura jasným
plamenem vzplane, pak bude všechna zodpovědnost
na tobě Spočívati.“

Annáš: „My jsme svoji povinnost vykonali.
Nechceš-li slyšeti. poneseš následkgyrsám. My jsme
bez viny.“

Pilát v největších rozpacích : „Nemohu a nesmím
nevinnosť odsouditi.“

Kaifáš: „Dovol mi otázku: proč jsi tak
úzkostliv, když máš tohoto odsouditi? Vždyť jsi
nedávno dal odpravit sta lidí bez vyšetřování a roz
sudku, že na nich pouhé podezření vzpoury lpělo!“

„Nesmíš ani toho ušetřiti, jsi-li věrným sluhou
císařel“ křičel celý zástup.

Rabbi obrátil se k zákonníkům avolalhlasitě:
„Udáme tuto záležitosť v Římě!“

Nathanael: „Císař se podiví, až uslyší, že
jeho náměstek i velezrádce chrání.“

Pilát obrátil se rychle k sluhovi: „Dones vody!“
Kaifáš: „Lid neodejde 8 tohoto místa, až nad

nepřítelem císaře ortel smrti vyřkneš !“
Pilát: „Vaše neústupnosť mne tedy nutí, bych

k žádosti vaší přivolil. Vezměte Jej tedy 9. ukři
žujte. Ale, pohleďte a pamatujte si: (dal si na ruce
vody nalití) Umývám si ruce. Nevinen jsem krve
toho spravedlivého; vy víztcl“



Kněží a lid: „Bereme vinu na sebe.“,
Pilát: „Budiž Barabáš prOpuštěn. Vyveďte ho

ven. Ať vícekráte do města nevkročí !“

Vojáci odvedli Barahaše a lid volal: „Teď jsi
spravedlivě soudill“

Pilát: „Povolil jsem vašemu naléhání, abych
zabránil zlu horšímu. Nechci však žádného podílu
míti na tomto krvavém zločinu. Jeho krev na vás

a na vaše synyl“
Kněží a lid: „Krev jeho na nás a na naše

synyl“
Annáš zvolal farizejsky: „O naší synové budou

tomuto dni blahořečiti a vděčně volati: Vše blaho
soudci Pontiu Pilátovil“

„Ať žije Pontský Pilátl“ volal lid.
Pilát: „Přiveďte ty dva vrahy ze žaláře sem!

Teď bude rozsudek napsán a veřejně přečten“
Přistoupil k písařovi a diktoval mu tiše.
Vojáci dovedli dva lotry. Rabbi pravil k zá

konníkům, ďábelsky se usmívaje: „Hle, to bude
Mesiáše důstojná spoločnosť na poslední cestě.“

Pilát oslovil lotry s opovržením: „Od vašich
zločinů bude dnes země očištěna. Umřete na kříži!
Přečtěte rozsudekl“

Písař povstal a četl: „Ja, Pontius Pilatus,
mocného císaře Klaudia Tiberia vladař v Judeji,
pronáším na naléhavou žádosť velekněží, vysoké
rady a všeho lidu židovského rozsudek smrti nad
Ježíšem z Nazaretu, jenž jest obžalován, že sváděl
lid ke vzpouře, že zakazoval císaři daň platiti a
za krále židovského se vydával. Budiž za městem
mezi dvěma zločinci, kteří pro opětné lupičství a



vraždy též k smrti odsouzeni byli. na kříž přibit
& k smrti utýrán. ——Dáno v Jerusalémě v před
večer velikonoční slavnosti.“

To přečte., zlomil hůl na znamení7 že život
jejich jest utracen.

Pilát vyslechl rozsudek zamračeu a. řekl pak
nevrle: „Vezměte Jej tedy a ukřižujtel“

Obrátil se rychle a zlostně odkvapil.
Sotva vešel Pilát do paláce, nazdvihl Kaifáš

radostně ruce a zvolal: „Triumf ! Vítězství jest
naše! Nepřítel synagogy zničenl“

Kněží & lid: „Na Kalvárii s ním! Sláva
škole! Synům Jakubovým sláva! Ať žije Mojžíšl“

Kaifáš: „Nechť jde vítězný ten průvod celým
J erusalémem !“

Rabbi ohlížel se jako liška, & ptal se po
směšně: „Kde pak jsou přátelé Nazaretského? Zvu
je, ať přijdou & provolávají mu Hosanna!“

7„Ke Golgotě! Na kříž s ním!“ řval lid &valil
se zpět do města.

Nelze si nic živějšího nad tento výjev po
mysliti. Zajisté dobrá polovička všeho obyvatelstva
Ammergavského byla na.jevišti: muži, ženy, starci,
výrostci & vše se pohybovalo tak nenuceně & přece
souludně!

XV. výjev.
Křížová cesta.

Sbor vystoupil a zpíval vážně:
.,V pokoře & rozechvění
dík za txpké umučení
vzdejte Mu, jenž na smrt! putuje
a lid hříšný s Bohem smiřujef“
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Opona se vyhrnula, na jevišti stál živý obraz.
Isák nesl na rameně dříví na horu Moria, kde měl
obětován býti. Starý otec Abrahám šel za ním, nesa
v jedné ruce meč a v druhé oheň

Zazněla altová arie:
„Jako Isák s dřívím kráčel
v oběť k hoře Morii,
tak i krví cestu smáčel
Ježíš ku Kalvárii.“

()pona spadla & sbor opakoval:
„V pokoře a rozechvění
dík za trpké umučení“ atd.

Opona opět vyhrnuta a na jevišti" bylo spatřiti
Israelity, klečící před křížem, na němž visel mě
děný had. Mojžíš s Aronem stáli vedle křížela
ukazovali na spásonosného hada. Lid k němu po
zdvihoval prosebné ruce.

Bas zpíval:
„Hady zlými poškozeni
divem se tu, ejhle! hojí;
tak i v kříži, spásy zdroji,
kyne světu vykoupení.“

Opona spadla a sbor opětoval po třetí:
„V pokoře a rozechvění“ atd.

Na to následoval pak velmi dojemný & dů—
myslně sestavený výjev. Pilátovou ulicí přicházeli
pomalu a smutně Panna Maria, svatý Jan, Josef
z Arimathie, Magdalena, Kleofáš a Salome.

Maria pravila Janovi bolestí rozechvělým
hlasem: „Jene, ach, co se asi dělo s mým Ježíšem
od té chvíle, když jsi jej naposledy v domě Kai
fášově víděl?“

Jan .ji těšil: „Kdyby zákonníci mohli, jak
by chtěli, byl by teď zajisté již mrtev. Ale oni

Kukátko V. 18
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nemohou ničeho bez svolení Pilátova, ten však ne
odsoudí toho, jenž vždy jen dobře činil a zločinu
se nikdy nedopustill“

Magdalena sepjala ruce a modlila se: „Vše
mohoucí, naplň srdce soudcovo spravedlností, aby
nevinnost chránill“

Maria: „Kam máme jíti, moji drazí, abych
svého miláčka ještě jednou spatřila? Musím jej
ještě spatřitil Ale kde Ho naleznu? Snad jest
někde v hlubokém žaláři uvězněn.“

Josef: „Pojďte k Nikodemovi, u něho se bez
pečně dovíme, co se s drahým Mistrem děje.“

Maria zvolala toužebně: „Ano, pospěšme tam!
Každým okamžikem roste starosť a zármutek o mého
Syna.“

Jan vzal ji za ruku: „Pojď, draha Mati a
buď věrou silna! Ať se děje cokoliv, je v tom
vůle Boží.“

Na druhé straně zazněl z města pokřik lidu:
„Pryč s ním!“

Kleofaš sebou trhl: „Slyštel“
Josef: „Jaký to děsný křik ?“

Salome: „Křičí tam celý velký zástup. Co to
asi je?“

Všichni stanuli na ,rohu Pilátovy ulice a na
slouchali.

Hluboko v Kaifášově ulici objevili se zákon—
nici, vojáci a Kristus s velkým křížem na rameně.
Kolem něho a za ním množství lidu, jež hulákalo:
„Pryč s ním! Ať umře — a každý, kdo jest jeho
přívržencem !“
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Vojak Agrippa se chechtal: „Haha, je Ti ten
kříž již teď těžký ?“

Zákonníci volali na vojáky: „Popohánějte Ho
násilím, ať přijdeme dále! Rychle ku Kalváriil“

Kříž, jejž Kristus nesl, byl velmi velký a ze
dvou oblých dřev sestavený. Dřeva ta byla uvnitř
bezpochyby dutá, jinak byl by i silný pan
Mayer, jenž Krista představoval, křížjen stěží unesl.
— Kristus, na smrť bledý, vrávoral pod křížem a
chytal se rukou zdi, aby neklesl.

Vojín Faustus křikl: „Klesa; zadržte Hol“
Josef z Arimathie: „Zůstaňme zde. Tím roz

bouřeným davem se neprotlačíme.“
Salome: „Chvěju se po všem těle.“
Magdalena: „Co asi ten lomoz znamená?“
„Snad nevedou mého Syna?“ tiskla Maria

ruce k srdci.

Josef ji těšil: „Je to bezpochyby nějaká
vzpoura. “

Stáli totiž na místě, odkud nemohli do Anna
šovy ulice viděti.

Jan: „Počkáme zde tiše, až bouře přejde.“
Opona prostředního divadla byla vyhrnuta a

jeviště představovalo jinou ulici Jerusalémskou.
Vystoupil Šimon z Cyreny, v krátkém, po kolena
sahajícím rouše, s velkým rákosovým sotorem na
ruce, jaký tesaři mívají. „Musím spěchati,“ pravil,
„abych se na _trh dostal. Mam ještě mnoho na
kupovati a rad bych byl zavčas doma.“

Kněží volali na vojáky: „Bijte Ho, ať jde
dale! Nepopřejte Mu odpočinkul“

Šimon: „Jaký to v městě hluk?“
18*
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„Tvé vrávoráni ti není nic platnof křičel
jiný voják na Krista. „Musíš přece na Golgotul“

Spasitel dospěl právě k domu z pověsti zná
mého ševce Ahasvera &chtěl si odpočinouti. Ahasver
však vyřitil se ze dveří a odstrčil Ho: „Pryč od
mého domu! Zde není pro Tebe místa k odpočinku !“
— (Pověst praví, že Ahasver za trest nemůže teď
umříti a v hrobě odpočinku nalézti, že bez poklidu
světem těka a těkati bude až do soudného dne.

To jest ten věčný žid.) —
Kleofáš: „Hluk se nevzdaluje; blíží se pořád

vice.“ Odešel zvědavě k ulici Annášově.

Zatím vyšel přehrozný a smutný průvod na
přední prostranství. Napřed šlo šest vojákův a setník
na bílém koni, za ním katané s Kristem a dvěma
lotry, za nimi zákonníci a lid. Několik žen přišlo
s dětmi na rukou prostředním jevištěm. “Maria
a ostatní stály pořád ještě u domu Kaifášova. Když
Josef vojáky uviděl, pravil: „Zdá se mi, že chtějí
z města ven.“

Jan: „Možná, že vedou nějakého zločince na
Golgotu k ukřižování.“

V tom vyšel též Kristus z ulice. Jak Jej
Maria spatřila, zalomila rukama a zvolala srdce
rozrývajícím hlasem: „To jest On! Ach, můj Bože!
To je můj Syn! Můj Ježíš je to!“

Jan, Magdalena a Salome přiskočili k ní:
„Máti! Drahá máti!“

Maria zvolala hlubokým, smutným hlasem,
jako když zvon ke hrobu zvoní: „Ach! Tak Jej
tedy opět spatřují, na smrť vedeného! Jako něja
kého vraha mezi dvěma zločinců“
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Jan pravil jí smutným, ale přece těšivým
hlasem: „Máti drahá, to jest ta hodina., kterou ti
předpověděl. Jest to Otcova vůle.“

V tom udeřil voják Ježíše a zatřepal jím:
„Ty lenošný králi židovský! Hni sebou! Dálel“

Maria pohlédla smutně.na kolemstojící a zvolala:
„Kde jest bolesť, jako bolesť má?“

Ježíš počal klesati.
Katan Katilina: „Jest příliš slabý. Musi Mu

někdo pomoci.“
„Snad tady ten cizinec,“ ukázal Rabbi na

Šimona.

Setník poručil Šimonovi: „Ty, pojď sem! Máš
široká ramena. Ta něco unesou.“

Šimon se lekl: „Já? O ne! Musím —“
Voják Nero: „Ano, musíš — néstil“
Šimon: „Co se mnou chcete?“
Setnik: „Uvidíš. Nezdráhej se!“
„Bijte ho, pakli nechce!“ volali farizeové.
„Vždyť jsem ničeho nezavinil,“ bránil se

Šimon.

„Mlčl“ zahřměl naň setník a pokynul
vojákům. Ti se chopili Šimona a táhli jej k Ježíšovi.

„Jen se mnou tak nestrkejtel“ křičel Šimon.
Tu však spatřil Spasitelovu tvář a zkrotl pojednou:
„Co vidím? To jest svatý muž z Nazaretu.“

Vojáci sňali Ježíšovi kříž a položili ho Šimo—
novi na rameno.

Šimon pravil pokorně: „Pane, Tobě k vůli
ho rád ponesu. Kéž bych se Ti zavděčill“

„Bůh žehnej tobě i tvé rodiněl“ pravil Kristus
vděčně.
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Setník: „Teď dálel“
Vojáci strkali Ježíše: „Teď snad půjdeš

rychleji.“
Setník však je pokáral: „Nestrkejte s ním

tak tuze! Počkáme chvíli. Člověk ten potřebuje
odpočinku, aby mohl vystoupiti na Kalvárii.“

Kaifáš, kráčeje v pozadí, zvolal netrpělivě:
„Již zase zastávka.“

Matrony, které přišly prostředním jevištěm,
přiblížily se k Ježíšovi. Veronika klekla před
ním a podávala mu potné roucho: „Pane, ó jak
jest obličej Tvůj plný krve a potu! Přijmi roucho
mé a utři se.“

Kristus vzal roucho, utřel se a vraceje je,
děkoval: „Ú ůtrpné duše, Otec vám to odplatí!“

Ostatní ženy volaly: „Dobrý učiteli! ——Můj
dobrodinče! — Tak se Ti odměňujíl“ A daly se
do pláče.

Ježíš nazdvihl ruku a pravil: „Dcery Jerusa
lémské, neplačte nade Mnou, ale nad sebou samými
plačte a nad dětmi svými. Neboť aj přijdou dnové,
v nichžto řeknou: Blaženy neplodné a životy,
kteréž neporodily a prsy, kteréž nekojily. Tehdy
počnou praviti horám: Padněte na nás, a chlumcům:
Přikryjte nás! Neboť když na dřevě zeleném toto
konají, na suchém co se stane?“

Rahel: „Ach, co bude s námi a našimi
dětmi?“

Vojáci zahnali ženy a pobízeli Krista, aby
šel dále.

Rabbi: „Že se konečně zase hnulil“
Nathanael: „Setník jest příliš shovívavý.“
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Lid křičel: „Na Golgotu! Na kříž s ním!
Sláva Israeli! Nepřítel jest přemožen! Jeho smrť
jest naši spásou! Jsme vysvobození! Ať žije
synagogal“

Průvod hnul se dále.

„Ti zaslepenci! Jejích šílený křik volá k nebil“
bědovaly ženy a odešly.

Když průvod zašel, řekl Jan Marií, která
jako ztrnuláv za Ježíšem hleděla: „Drahá Mati,
pojď do Bethaníe! Ty bys toho pohledu déle ne
snesla“

Maria: „Což může matka drahé své dítě
v nejtrpči bolesti, v smrtelné úzkostí opustití?“

Kleofáš: „Kdyby Tě tí zlosyní poznali, snad
by i Tebe chopili“

Maria padla na kolena, sepjala ruce, pohlédla
k nebi a volala slzami udušeným hlasem: „Chci
s ním trpěti, sdíleti potupu a pohanu! Chci s ním
umřitíl“

„Dobrá Mati! Tělesné síly Tě opustí —“

María. hleděla okamžik tiše k nebi, pak vstala
odhodlaně a pravila klidnějším hlasem: „Neboj se!
Prosila jsem Boha o posilu, Bůh mne vyslyšel!
Pojďme za Ježíšeml“

„Mátí, půjdeme s tebou!“ řekli ostatní a odešli
ke Kalvárií.

Bol panenské Matky byl mistrovsky líčen a
celý výjev hluboce dojemný.

„()dklíďte tu ženskou čeládkul“ poroučel
setník.
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XVI. výjev.
Ježiš na Kalvarii.

Sbor vystoupil na znamení smutku v černých,
stříbrem lemovaných pláštích. Všichni stali smutně a
tiše, připravujíce divaky na nejsmutnější výjev božské
truchlohry. Jen vůdce deklamoval zvučným hlasem:

Žalem, bolem, díkem jaté
duše, vzhůru k hoře svaté
se mnou na Golgotu spějte,
nad smrtí se Jeho chvějte!
Vizte svého Prostí-edníka,
jak se Bohu za hříšníka
v oběť smíru postavil!
Hodina se Jeho blíži,
obnažen tam pní na kříži,
by vám nebe vydobil.
Tělo Jeho rána. pouhá.,
rota se Mu pusté touha,
On však, nežli ducha vypustil,
v bolu největším jim odpustil.
ó, kdo bolem nepohne se,
praskot ůdův, úder kladiva
děsně—li se k němu ozývá,?
Kdo se žalem neotřese?

(Za oponou zazněly temné rány kladiv :)
Ejhle oltář kříže nový!
Duše, lněte k Beránkovi.
Vizte Jej tam mezi vrahy,
dává za nás poklad drahý:
Krev Svou vlastní! — -—

Po těch slovech zazněly tklivé zvuky hudby
a vůdce proměnil deklamaci ve zpěv:

Kdo odolá té lásce čisté,
až k smrti milující,
a vrahům, jak Ty, Jezu Kriste,
i v smrti žehnající?
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A sbor pak vpadl mocně:
6 této lásce vrchovate'

přineste v oběť díky svaté
s nakloněnou tváří
kříže ku oltáři!

Sbor odešel, opona se vyhrnula a na pro
středním jevišti objevil se děsný výjev na Golgotě.
Kříže s dvěma lotry stály již, jen kříž, na němž
Ježíš byl přibit, ležel ještě na zemi. Setník, vojáci
a katané byli kolem křížů zaměstnaní. Kaifáš,
Annáš & zákonníci stáli na levé straně, Opodál lid
za nimi; na pravé straně Maria, sv. Jan a ostatní
přívrženci Ježíšovi.

Napadno mi bylo, proč levého, nekajíciho
lotra představoval člověk ještě mladý a bezvousý,
kajícího však muž starší, 5 holou hlavou a dlouhým
vousem. V duchu jsem si vždy kajícího lotra před—
stavoval jako mladšího. pokání ještě přístupnějšího
člověka, a nekajícího jako starého, zatvrzelého
hříšníka. Rozumující Němci v Ammergavě přidělili
však úlohu kajicníka staršímu, jakožto člověku,
který má již ze všeho rozum. — Kdo má pravý
nahled, ja neb oni?

Katané křičeli: „S těmi tam jsme již hotovi.
Teď vyzdvihněme ještě krale židovského na jeho
vysoký trůn.“

„žádný král! Svůdce! Buřič!“ volali farizeové.
Setník: „Dle rozkazu má býti ještě napis

přibit. Fauste, zde!“

Podal Faustovi prkénko s nápisem. Faustus
pohlédl na ně & usmál se: „Aj, aj, to zní jaksi
docela po královskul“ A přibil napis.
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„A teď chopte "se kříže!“ volal setník.
„Vzhůru! Pozor!“

Katané chopili se kříže & vyzdvihli ho
i s Kristem na něm visícím.

77Trapná dílo dokonáno,“ máchl setník mrzutě
rukou.

„A výborně dokonáno!“ pochválil Kaifáš.
„Chvála & dík vám všem!“ volali farizeové.

Kaifáš: „Tento den budiž nám Vždy dnem
svátečním!“

Annáš: „Teď půjdu rád ke svým otcům,
vždyť jsem se dočkal ještě této radosti!“ Podíval

se na kříž avzvolal: „Jaký to nápis? Nenazývá
ho králem? Ctěte přece!“

Rabbi přistoupil blíže, podíval se & vzkřikl:
„To je potupa! Urážka pro nás a pro všechen lid!“

Kaifáš: „Co tam stojí napsáno ?“
Rabbi: „Ježíš Nazaretský, král židovský.“
7,To musí dolů! Strhněte nápis !“ křičeli

farizeové.

Kaifáš pokynu! rukou: „Mějte strpení! Rabbi
& Saráši, pospěšte k Pilátovi! Žádejte jménem vy
soké rady a všeho lidu, aby byl nápis změněn!
Nechť se napíše: Tento pravil: Král jsem židovský.
— Pak požádejte těž Piláta, aby byly popraveným
kosti ihned zlomeny & těla jejich ještě před večerem
s křížů složena“

Rabbi & Saráš odešli. Katané usedli pod
křížem & rozdělili si plášť Kristův na čtyři díly a
o sukna, která byla beze švu, hráli s křikem a.
hrubými žerty v kostky.
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Po chvíli vrátili se Rabbi se Sarášem. Rabbi

zvěsto'val mrzutě: „Naše cesta byla marná.
(_)slyšel nás.“

Kaifáš: „Nedal vám žádné odpovědi?“
Rabbi: „Dal, ale kratkou: 30 jsem psal,

psal jsem.“
Annáš zacásl se za bradu: „K nesueseníl“
Kaifáš: „A co řekl o lámání kostí?“
Rabbi: „Že jeho sluha v té věci přinese set

níkovi rozkaz.“

J osue pohlédl potupně na kříž : „Tedy zůstane
napsáno: Král židovský? Jsi-lí král Israelský, se
stoupiž s kříže a uvěříme Tobě!“

Luza se zaehechtala.

Eliezer: „Ha, který boříš chrám Boží a ve
třech dnech jej opět vzděláváš, pomoziž sám sobě!“

Kaifáš: „Jiným pomohl, sám sobě nemůže
pomocil“

Annáš: „Doufal v Boha, vysvoboď Ho nyní,
chce-li Mu, neboť pravil: ,Syn Boží jsem!“

Katané: „Neslyšíš? Teď ukaž Svou moc!“

Kristus obrátil oči k nebi a zvolal mdlým
hlasem: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činil“

Levý lotr, přivázaný na kříž jen provazy
(jakož i pravý lotr), trhl sebou, obrátil hlavu k Je
žíšovi, pohlédl naň zlostně a řekl: „Jsi li ty Kristus,
pomoz sobě i nám!“

Lotr na pravici pohlédl naň káravě: „Ani ty
nebojíš se Boha, ježto v témže odsouzení jsi? A my
sice spravedlivě trpíme, neboť co náleží skutkům
našim, dostáváme, ale tento nic zlého nespáchal.“



—284—

Pak pohlédl na Ježíše: „Pane, rozpomeň se na
mne, když přijdeš do království svéhol“

Ježíš pohlédl naň laskavě a slíbil mu vlídně:
„Amen, pravím tobě, dnes se mnou budeš v ráji.“

Ta slova bodla Kaifáše: „Slyšeli jste? Mluví,
jakoby měl v ráji moc poroučeti.“

Rabbi se vztekal: „Což není ještě jeho pýcha
zlomena? A přece visí již na kříži bez pomoci!“

Zatím přistoupili Maria a Jan blíže ke kříži.
Kristus pohlédl na ně a pravil: „Ženo, hle syn
tvůj! — Hle, matka tvál“

Maria sepjala ruce a pohlédla vděčně vzhůru
k Němu: „I na kříži jsi ještě starostliv o Svou Matku !“

Jan: „Pane, Tvá vůle bude mi vždy svatoul“
Kristus: „Žízníml“
Setník: „Trpí žízeň; dejte mu pití.“
Faustus: „Hned mu dám.“ Podal Spasiteli

houbu k ústům. „Tu, pijl“
Kristus odvrátil hlavu, pozdvihl pak oči

k nebi a zvolal bolestným, srdce pronikajícím, ne
však příliš silným hlasem: „Eloi, Eloi, lama sa
bachtanil“

Vojáci se tázali: „Co to znamená?“
„Eliáše volá,“ pravili.
Kaifáš potupně: „Uvidíme, přijde—liEliáš a

pomůže" mu s dřevá potupyl“
V tom zvolal Ježíš hlasem velikým: „Doko

náno jest! — Otče, v ruce Tvé poroučím ducha
svéhola A naklonil hlavu.

V celém divadle nikdo ani nedýchal. Zazněl
strašný rachot a pozadí jeviště zastřelo se černými
mraky. (Spuštěna vzadu železná opona.)
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Všickni na jevišti jevili strach a hrůzu.
Katané volali: „Co je to? Země se třese!

Skály pukají! Běda nám! To je prst Božíl“
Setník nazdvibl rukuařekl vážně: „Opravdu,

tento byl spravedlivý !“
Vojáci: „Samo božství vydává hrůznými úkazy

o něm svědectví!“

Setník: „Ta trpělivosť v hrozných mukách,
vznešený klid a to hlasité volání vzhůru k nebi
v posledním okamžiku, to vše svědčí o jeho vyšším
původu. Jistě Synem Božím byl tento!“

Mnozí z lidu volali: „Pojďme z toho místa
hrůzy! Bůh nám buď milostiv! Těžce jsme zhřešili!
Jehova, smiluj se nad námi!“

Množství se rozprchlo strachem, se skloně
nými hlavami.

Na to přichvátal kněz Zorobabel všecek bez
dechu a zvěstoval: „Veleknězil Ve svatyni udály
se hrozně věci! Chvěju se ještě po všem těle.“

Kaifáš lekl se: „00 se stalo? Snad se chrám
nezbořil?“

'Zorobabel; „Ne, ale opona chrámová roztrhla
se ve dvi! Země se pode mnou třásla, když jsem
za vámi sem pospíchal.“

Kaifáš vzkřikl jako ďáblem posedlý „To
udělal tam ten zlosyn svými kouzly! Dobře, že
již zahynul. On by ještě všechny živly pobouřill“

„Kletba tomu spojenci Belzebuba!“ křičeli
farizeové.

Kaifáš: „Pospíchám pohlédnout na zkázu
v chrámě, vrátím se však hned a nepopřeju si
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pokoje, až kosti toho zlosyna budou zlomeny a do
hluboké jámy uvrženy !“

Odkvapil.
Když Kaifáš &. ostatní zákonníci odešli, po—

stoupili Josef a Nikodem od kříže na přední
prostranství a radili se.

Nikodem: „Tedy má svaté tělo Spasitelovo
tak hanebné zneuctěno býti a do jámy mezi těla
zločincův uvrženo? Není žádné pomoci?“

Josef: „Poslyš, příteli, co zamýšlím. Půjdu
zrovna k Pilátovi a poprosím ho, aby mi tělo
Ježíšovo daroval. Tu milost' může mi bez nesnází

prokázati, a doufám, že mi jí neodepře. Pak, příteli,
prokážeme milému Mistru bratrsky'poslední službu.“

Nikodém: „Pospěš si, příteli, já zatím donesu
vonných mastí k jeho pomazání“

Odešli každý v jinou stranu.
Setník u kříže řekl Marii aostatnim ženám,

v pozadí stojícím, vlídným hlasem: „Nebojte se,
dobré ženy. Přistupte blíže a pohlédněte na mrtvolu
svého přítele. Nestane se vám žádné příkoří.“

Magdalena rozevřela náruč, spěchala ku kříži,
padla na kolena a objala kříž: „Mistře nejdražší!
Mé srdce visí s Tebou na kříži!“

V tom vystoupil sluha Pilátův a z'věstoval
setníkovi: „Rozkaz mého pána: Ukřižovaným buďte
hnáty zlámány a jejich těla pak hned s křížů sňata.
Před počátkem večera má býti vše skončeno“

Setník: „Bude okamžitě vykonáno. Lidé,
rychle! Zlamte napřed hnáty těmto dvěma.“

Katané vzali žebříky, přistavili je ke křížům
a tloukli lotry ohromnými kyji. Levý lotr zařval a



svěsil pak hlavu; pravý umřel tiše. Kyje byly, jak
se mi zdálo, kožené, vzduchem napuštěné měchy.
Někteří z diváků se při tom výkonu smáli. —
Upřímně řečeno nezazlil jsem jim toho. Snad by se
nějakým vhodnějším, měně surovým spůsobem
lámání kostí naznačiti dalo.

Maria Panna vidouc lotrům kosti lámati zabě

dovala: „Synu můj! Snad nebudou též s Tvým
tělem tak ukrutně nakládati!?“

Jeden z katanů přistoupil ku kříži Kristovu
a. díval se nahoru: „Hýbeš se ještě? Nevidím na
něm žádné známky života. Ten má již dosti“

Magdalena prosila lotry: „Ušetřte ho !“
„Ten již umřel. Nač bychom mu lámali hnáty ?“

řekl jiný katan.
Katan Faustus však navrhl: „Abychom byli

docela jisti, probodnu mu kopím srdce.“ Vzal
kopí a probodl Kristovi bok. Z boku vystřikla
voda a ssedlá krev. (Pan Mayer měl pod úzkou
pletenou košilí ukrytý měchýř s krví, z něhož
vytryskla. Jakási paní za mnou se zachechtala.
Ohlédl jsem se po ní káravě. Sklopila oči.)

Ženy se toho slova zděsily a vzkřikly.
Magdalena: „Mati milá, toto bodnutí proniklo

též Tvoje srdce!“
Setník: „Teď sejměte mrtvoly s křížů.“
Katan: _„Kam s nimi?“
Sctník: „Do jámy zločinců, jak zákon káže“
Maria svěsila zalomené ruce: „Jaké to slovo

pro poraněné mateřské srdce!“
Magdalena přistoupila k setníkovi: „Což ne—

smíme našemu příteli ani poslední pocty proká.zati?“



—288—

Setník odvětil útrpně: „Dobré ženy, není
v mé moci, vaší žádosti vyhověti, ač bych ze
srdce rád.“

Katané přistavili žebře, sňalí mrtvoly lotrův
a odnesli je.

Hned na to vystoupil Kaifáš s několika členy
vysoké rady a pravil vcházeje na jeviště: „Tím
radostnějším bude pro nás pohled, až jej uvidíme
vhozeného do jámy mezi zločince, když jsme na
vlastní oči zpustošení v chrámě viděli, jehož pří—
činou on byl.“

Annáš: „Lahůdkou by to bylo mým očím,
kdybych jej od divokých šelem roztrhaného uviděl“

Kaifáš: „Hle, již je snímají! Nejvřelejší naše
tužby budou brzy ukojeny.“

Pilátův sluha “vystoupil s Josefem a pravil
setníkovi: „Pilát mě sem poslal, abych se otázal,
zdali Ježíš z Nazareta již skutečně mrtev jest.
jak tento muž ujišťoval?“

Setník: „Jest mrtev! Pohleď sám. Pro jistotu
bylo mu srdce kopím probodnuto.“

Sluha: „Pak ti mám zvěstovati, že Pilát tělo
Ježíšovo tomuto muži zde daroval,“ pravil sluha,
ukazuje na Josefa z Arimathie.

„Radostná to zvěsťl“ zvolaly ženy.
Rabbi obrátil se zlostně k zákonníkům a

zasyčel: „Ten zrádce! Staví se nám opět v cestu!“
Kaifáš oslovil setníka pánovitě: „Toho nedo—

pustíme, aby byl jinde, než mezi zločinci pochován !“
Setnik však odvětil chladně a hrdě: „Tělo

jest tomuto muži zde darováno a rozumí se samo
sebou, že je smí kde a jak mu libo pochovati.
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V tom nemate čeho zakazovati.“ Pak zavolal na

vojáky: „Naše práce je skončena, pojďmel“
Setník, vojáci a katané odešli.
S druhé strany objevil se Nikodem s několika

sluhy a strojili se, snímati Ježíše s kříže. Josef
z Arimathie šel k nim. Annáš přistoupil zhurta
k němu a zvolal: „Trváš pořád ve své zatvrzelosti7
vyvrheli synagogy? Nestydíš se, mrtvole na kříži
zhynulého zločince poctu prokazovati?“

„Ctím nejšlechetnějšího všech lidí, od Boha
seslaného, bez viny zavražděnéhol“ odvětil Josef
důstojně a slavně.

Nikodem: „Závist Jej zavraždila. Sám soudce
vydal svědectví 0 Jeho nevině a nechtěl žádného
podílu na Jeho krvi míti“

Kaifáš vzkřikl: „Kletba v zákoně vyřknutz't
stihne vas, vy nepřátelé našich otců !“

Rabbi: „Nerozčiluj se, veleknězi! Jsou docela
zaslepení.“

Kaifáš: „Vysoká rada vyřkla nad vámi kletbu!
Hodnosti své jste zbaveni, z našeho středu vy
loučeni! Neopovažujte se již v radě se objevitil“

Nikodém: „Budte bez bázně; nechceme s vámi
ničeho společného míti !“

Kaifáš a členové rady vyšli na přední pro
stranství & tam se radili.

Annáš: „Teď je mrtvola v rukou jeho přátel.
Buďme opatrní! Svůdník ten pravil prý kdysi, že
třetího dne z mrtvých vstane“

Rabbi: „Z toho by mohly snadno mezi lidem
nový klam a nám nové starosti vzejíti. Učenníci

Kukátko V. 19
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Jeho mohli by tělo tajně z hrobu odnésti a pak
roztrušovati, že vstal z mrtvých.“

Kaifáš: „A poslední věci byly by horší prvních!
Pojďme rychle k Pilátovi a žádejme o vojsko, které
by 11Jeho hrobu až do třetího dne na stráži bylo.“

Rabbi: „Tím budou jejich záměry zmařeny“
Zákonníci odešli.

Magdalena: „Konečně ti zuřivci odešli! —
Drahá máti, upokoj se! Teď jsme zde samy se
svými přátely a potupné hlasy umlkly. Klid svatého
večera rozhostil se vůkol nas.“

Maria: „Přítelkyně mé! Toto mateřské srdce
trpělo vše s mým Ježíšem. Teď však dokonal a
vešel do klidu věčného. Klid a potěcha s nebe snesly
se též do mého srdce.“

Nábožné ženy odešly stranou a čekaly, až
bude tělo Ježíšovo s kříže sňato. Josef, Nikodem,
Jan a sluhové Nikodemovi přistavili žebře ku kříži
a zavěsili na kříž dlouhé plátno tak, že prostředek
padl za tělo Ježíšovo a dlouhé cípy visely s obou
konců příčního dřeva dolů. Ten, jenž stal na žebři
za hlavou Ježíšovou, odpínal vzadu cosi, byla to
bezpochyby nějaká železná spona, kterou tělo na
kříži drženo bylo, poněvadž bylo slyšeti uvnitř
kříže rachot železa, pak ohýbali Josef a Nikodem
ruce Ježíšovy opatrně a pomaloučku a spouštěli je
ponenáhlu dolů k tělu. Bylo mi divno, že ty ruce
tak příliš pomalu spouštějí; později jsem se do
věděl, že je tento spůsob lékařem předepsán. Pan
Mayer visel na kříží s rozpjatýma rukama celých
dvacet minut. Za tak dlouhou dobu ustoupne krev
z rukou a kdyby je pak náhle sklonili, mohla by



jej raniti mrtvice. Muž, který V HorníAmmergavě
Ježíše představuje, nesmí bez toho ani nejmenší
srdeční vady míti & v phié mužné síle býti, jinak
by toto ukřižování nevydržel.

Magdalena pravila Marii, upřeněna těloJežíšovo
hledící, lichotivým hlasem: „Máti, odpočiň si zatím
maličko zde na tomto kameni.“

Maria usedla na kámen a ostatní ženy chystaly
plátna.

Zatím byly obě ruce k tělu položeny a celé
tělo do plátna zachyceno.

Josef vzal tělo Ježíšovo okolo beder, sestupoval
pozorně po žebři dolů a zvolal s největší úctou:
„Č)pojď, ty svaté, sladké břímě, pojď v náruč mouí“

Nikodem stál (lole, rozevřel náruč a vítal

mrtvolu vroucně: „Pojď, svaté tělo, do mého objetí!
Jak tě nepřátelská zuřivosť zranila!“

Jan držel tělo Páně u nohou a nesa je s ostat
ními k Marii Panně, pravil: „Zde ať nejlepší všech
synů na klíně nejlepší matky ještě jednou spočine“

Položili tělo Ježíšovo na prostěradla před
Marií tak, že ležela Jeho hlava na levém jejím
koleně. Maria držela. levou rukou hlavu Ježíšovu

a pravou Jeho pravici. Hleděla naň s ustrnutím a
zabědovala: „() Synu můj, jak jest Tvé tělo ranami
pokryto !“

Jan jí přimlouval měkkým hlasem: „Mati,
z těchto ran teklo spasení všem lidem !“

Magdalena poklekla 7.druhé strany a pravila:
.,Hle. máti, nebeský poklid září na Jeho obličejiť“

Nikodém: „Pomažme svaté tělo vonnými
mastmi a vložme zde do tohoto čistého plátna.“

19-4
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Josef: „A zanesme Je pak do mé zahrady, ať
odpočine V mém novém, ve skále vytesaném hrobě.“

Salome klečíc: „Přijmi, drahý Mistře, ještě
tuto vřelou slzu lásky.“

Magdalena: „A dovol, abych ještě jednou tuto
ruku zulíbala, která tak častokráte mi žehnala.“

Josef: „Pomoz mi, příteli, zanésti Jej do
zahrady.“

Nikodem: „Ja přešt'astný, že smím svatou
schránku Bohem seslaného do hrobky klastil“

Vyzdvihli tělo Ježíšovo a nesli je do zahrady.
Jan: „Pojďme za nimi k místu, kde naše

nejdražší zde na zemi odpočívati bude.“ .žr' ,
„To jest poslední služba, kterou Tobě, í'íŠ'

Ježíši, prokazují,“ řekla Maria s pláčem a kráčela
s ostatními nabo'žnými ženami za mrtvolou.

Opona spadla.

XVII. výjev.
Vzkříšení.

Sbor vystoupil a zapěl:
„Odpočiň si v země klínu,
než zas v slávě povstaneš,
hnilobě se nestaneš

kořistí, ó Boží Synu!“

Bas: „Jak Jonáš v ryby útrobé,
tak Kristus tři dni ve hrobě

tichý spánek smrti dřímá,
pak prapor z mrtvých vstání třímá“

Sbor: „Triumf a slávu Tobě, Pane!
Jak Jonáš z útrob velryby,
i Kristus bez vší pochyby
k životu slavně z hrobu vstane?
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Sbor odešel, opona se vyhrnula a na jevišti
bylo viděti ve skále vytesaný hrob, ——velkým
kamenem zakrytý. U hrobu seděli vojáci a roz
mlouvali vespolek, že Ten, jehož tělo střeží, kdysi
předpověděl, že třetího dne z mrtvých povstane.
Těšili se, že třetí den se již blíží a nudné to střežení
že bude ukončeno.

Kajus, jeden z vojínů, spal. Po chvíli se
probudil a tázal se ostatních: „Bratři, nebude ještě
ráno?“

„Nebe nad východem se již rumění a slibuje
krásný jarní den,“ odvětil mu Titus.

V tom zaznělo temné dunění. Vojáci zděšeně
vyskočili: „Jaké to hrozné zemětřesení! Země puká!
Rychle pryč od skály! Padá na nás!“

Objevil se anděl, odvalíl kámen ode dveří a
Kristus vyšel z hrobu v bílém plášti ——majestátně
a.slavně.

Vojáci zvolali: „Co to? Jaká to oslňující
zářel“ a klesli k zemi.

()pona spadla.

Výjevy: Nábožné ženy a Maří Magdalena u
prázdného hrobu a zjevení andělské; příchod stráže
k zákonníkům; Petr a Jan u hrobu — byly. vy
nechány, poněvadž čas již pokročil a herci dešťovou
nepohodoupřiliš unavení byli. Zvláště členové sboru
byli promokli. Z diváků tuším se též nikdo ne
hněval, vždyť jsme byli též promokli a počalo nás
již mraziti.

Ještě jednou vystoupil sbor a vůdce, jehož
vytrvalost jsem opravdu obdivoval, oslovil nás na
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rozloučenou jasným hlasem, na němž nebylo žádné
známky unavenosti:

„Pán z mrtvých vstal! Plesejte, nebešt'ané!
Pán z mrtvých vstal! Plesejte, pozemšťané!
Lev z kmene Judova — potí-el hadu hlavu!“

Víra naše jest utvrzena! Tato zaruka naplňuje
srdce naše radostnou nadějí, že též my z mrtvých
vstaneme! Volejme s plesáním: „Allelujal“

Spatřili jsme Ho, pokorného, vcházeti do Jeru
saléma, ach, k nejnižšimu ponížení. Pohleďme, než
se rozloučíme, též na Jeho vítězný triumf!

Hle, ubírá se v majestátně slávě do J erusaléma
nového, kde všechny vůkol Sebe shromáždí, které
Svou krví vykoupil.

Tímto pohledem radostně povzbuzeni navraťte
se, přátelé, domů s vroucnou láskou k Tomu, jenž
až k smrti vás miloval a i v nebi věčně vás

miluje.

Tam, kde věčně hlaholi vítězný chvalozpěv:
„Sláva Beránkovi! Sláva Obětovanémul“ tam před
tváří Spasitelovou někdy se opět shledáme.“

Slova ta mne mocně dojala. Vzdychl jsem si:
„Dejž nám to Bůh, abychom se někdy v nebi
shledali! Zde na zemi se sotva vícekrát uvidíme.“

Sbor zapěl pak jásavé Alleluja!
„Přemožena, přemožena
božským Rokem pekla moc:
Tam, kde schránka uložena,
zmizela již smrti noc..
Prozpěvujte svaté žalmy,
vítězovi lamte palmy.
Alleluja! Vše Ho chval!
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Nebesa Mu zaplesejte,
Tvorové Mu chválu vzdejte:
Pán náš slavně z mrtvých vstal!
Allelujal“

Mezi zpěvem vyhrnuta opona & na jevišti
bylo vidět klečící apoštoly a Krista žehnajícího &
zvolna k nebi se vznášejícího.



III.

Návrat z Horní Ammergavy.

1. Po představení.

Když opona spadla, nedočkali mnozí ani konce
Alleluja a hrnuli se k východům. Spěchali jsme
též do svého bytu, vzali si zavazadla, dali hluchým
hospodyním s Bohem a šli jsme hledat povozu
k nádraží.

Omnibusy byly všechny již přeplněny; najali
jsme si tedy kočár a jeli V dešti a blátě k Ettalu.

Před poslednim domkem Ammergavským stál
štíhlý jinoch s krásnými, dlouhými vlasy, v šedém
mysliveckém oděvu a s mysliveckým kloboukem na
hlavě. Vida nás kněze, smekl. Poznali jsme v něm
Jana. _

Byl jsem rád, že on ze všech Ammergav
ských obyvatelů nám poslední „s Bohem“ dal.

Tak byl poslední dojem velmi vlídný.
Po silnici k Ettalu a odsud dolů k Oberavě

jel kočár za kočárem, omnibus za omnibusem a
hemžilo se cizinců, kteří povozů najmouti si buď
nechtěli, buď nemohli aneb jich ani nedostali —
a všichni spěchali k nádraží, aby nezameškali vlaku.
Padal neustále drobný déšť a pocestným stříkalo
blato od kol až na hlavy.
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Mezi pěšími bylo mnoho horalů z vůkolní
krajiny v národních krojích, ale též mnoho paniček
a pánů snad ze všech končin světa. Mezi posledními
vštípil se mi do paměti nejvíce starý, vysoký pán,
který by_ se věru po světě za peníze ukazovati
mohl. Byl asi na sáh vysoký, ale také jako sahova.
tyčka hubený. Jakživ jsem takového kostlivce
neviděl! Na celém těle měl sotva dvě kila masa.

Byl pouha koží potažena kosť. Ku všemu měl ještě
přiléhavý kabát a přiléhavé spodky, jakoby se svou
hubeností vychloubal. Vykračoval však rychle
a statně.

Krajina, včera v sluneční záři tak krásná a
vnadná, hleděla na nás smutně a zasmušíle. Z lesů
vystupovala šedá pára a každý strom stal jako
v zármutku pohřížen.

Jaký to rozdíl mezi včerejškem a dneškem!
Včera ukazovala nam krajina smavou svou tvář,
byla ve svátečním šatě a my projížděli ji plni
radostného očekávaní, mnohoslibných nadějí; dnes
vraceli jsme se nadšeni sice tím, co oči naše viděly
a uši slyšely, ale unaveni, sytí ——a krajina hleděla.
na nás zasmušilou svou tváří, oblekla se takřka
v óděv všední. — Bylo nám jako po posvícení.

Cestou vzal vozka náš k sobě na kozlík jakousi
paničku a do kočáru posadil druhou. Bylo to sice
proti naší úmluvě, ale ehudery byly tak zablaceny,
že by bylo nemilosrdenstvím bývalo, je odkázati.

V Ettalu jsem se ohlížel, neuvidím—liz některého
zámeckého okna dobrosrdečný obličej tlusté paní
správcové vykukovati, která nám včera přístřeší
nabízela, ale marně: nebylo jí k spatření. Chtěl
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jsem jí za vlídnou ochotu ještě jednou aspoň
smeknutím klobouku poděkovati — a byla by můj
klobouk zajisté mezi všemi ostatními poznala, ——
ale nebylo mi toho popřáno, proto věnuji té dobré
duši aspoň tuto vzpomínku.

V Oberavě stály celé vozové hradby. Obecen
stvo tlačilo se do vlaku, který již pohotově stál,
poněvadž však do odjezdu bylo ještě přes půl
hodiny času, šli jsme za mnohými jinými do veliké
restaurace a koupili si tam piva a chleba. Zatím
se spustil hustší déšť a počalo se stmívati.

Vstoupili jsme do vozu. Vše bylo nacpáno. Na
štěstí jsem si vydobyl místečko v koutě, Opřelhlavu
o prkennou stěnu a nedbaje švitoření kolem sebe,
zamhouřil jsem oči a jednotlivé obrazy a výjevy
z božského dramatu, které jsem dnes viděl, vznášely
se ještě jednou jako vzdušné obrazy přede mnou.

Myslím, že jsem celé představení dosti obšírně
a věrně vylíčil a nechci jakýmkoliv opakováním
unavovati. — Celkový dojem byl pro mne úchvatný,
velikolepý Tu a tam možno arci něco vytýkati,
avšak považíme-li, že všichni herci při pašiovém před
stavení, všichni hudebníci i zpěváci — vyjma dvou,
nadučitele a podučitele — jsou rodáci a obyvatelé
nevelké pohorské osady s 238 domy a asi 1500
obyvateli, pak musí každý před jejich výkonem
klobouk hluboko, ale hodně hluboko — až k zemi
smeknouti! Ať se o to pokusí někde jinde! Tak
skvělý výkon nebyl by ani v Horní Ammergavě
možným, kdyby ty hry nebyly tam již po staletí za
kořeněny, kdyby tamorodci neměli hereckého nadání
již v krvi a kdyby hry ty neustále se nezdokonalovaly.



Pro nic za nic loňského roku tolik tisíc cizinců

do té horské dědiny nezavítalo, pro nic za nic ne
bylo tam od cizinců zasláno za jediný loňský rok
22.000 telegramův a 460.000 listůll!

„Jejdamane!“ spraskneš ruce, „ti nahrabali
peněz!“ Arciže! Mnoho-li se za byty, pokrmy, nápoje
atd. utržilo, to snad nikdo neví, leč Pán Bůh sám,
zjištěnovšak jest, že ředitelství her jedině za vstu
penky přijalo ——694.724 marek, 7 feniků!

Bude snad mnohého zajímati, kam tolik peněz
dali? Poslyšte tedy.

l_"rokůza vypůjčené kapitály (3.527 m. 60if.
za stavbu nového divadla 199.668 m. 85 f.

hercům a hudebníkům 242.830 — „
odškodné238 majitelům domů a 29

chudým rodinám 45.740 „ — „
na stavbu nové memocnice a vodo

vodu, za hasičské náčiní. dary
vojákům a chudým . 99.397 „ —

Na založení fondu nemocni

ckého, na zakoupení kostelních
paramentů,ústavu chudobinskému,
na zvýšení platu učitelův a jiné
dobročinné účely 100.000 m.

V divadelní pokladně zůstalo .560 m. 61 f.
Jste asi zvědavi. mnoho-li' dostali jednotliví

herci? 1 to vám vyzradím.
1 (Kristus) 2000 m.
6 (Kaifáš, Vůdce sboru, pořadatel živých „*

obrazů, kapelník hudby pašiové, ka
pelník hudby turecké a hlavní po
kladník) po 1300 m.

77
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40 herců po 900 m.
9 „ 800

36 700
41 4500

138 500
36 400
92 300
51 200

27 „ „ 150
78 žáků sváteční školy po. 80

191 všední školy po 40 m.
721—6—osob.

Kolik dostalo všech 746 účinkujících dohro
mady? Čítejte!

7,Panečku, kdyby se takové hry v naší osadě
zařídily, to by byla trefal“ pomyslí si mnohý.

Prosím, je volno každému, — pokuste se o
to, zvláště nechť se pokusí ti, kteří v Horní
Ammergavě na kritickou soudnou stolici zasedli!

2. Opět v Mnichově.

Do Mnichova jsme dojeli za hustého deště.
k 11. hod. v noci. Šli jsme zrovna do svého hotelu
„Gasser“ & ptali se, je-li naše světnice přichystána.
Pokojný litoval, že byl nucen -— pro návaLcízíncú
— naše zavazadla do jiného pokoje o dvou postelích
přestěhovati a pro P nebylo tedy žádné postele.

Byli jsme tím velice nemile překvapení a P.
byl nucen v tmavé, deštivé noci hledati noclehu
jinde. Na štěstí ho nalezl hned vedle.

Ráno jsme spali déle, než obyčejně a šli pak
dolů k snídani. Měli jsme starosti, kde asi nalezl
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P. nocleh a kde se s ním shledáme. Pojednou jsme
jej spatřili z okna, u kterého jsme seděli. N.
vyběhl ven, přivedl ho a slavili jsme opět shledání..

Po snídani šli jsme do několika kostelů. Bi—
skupský gotický chrám Panny Marie vyniká svou
majestátnou velikostí a bohatostí ozdob. Jest v něm
mnoho oltářův a každý jest mistrovské dílo.. Na
stěnách a pilířích jest velké množství velmi uměle
vyřezávaných soch, — kolik jich jest, ani nevím.
Kdo by všechna umělecká díla v tom chrámě po—
stavená koupiti chtěl, musil by býti několika—
násobným milionářem. Byli jsme v dómě přes
hodinua přece jsme jej jen zběžně prohlédli. Samým
obdivováním šla mi hlava kolem. Proto jsem byl
mile překvapen a dojat, když jsem přišel konečně
k nevelkému postrannímu oltáři, na kterém pro
samé kvítí nebylo bezmála nic jiného viděti, než
milokrásný obraz nejsladšího Srdce Panny Marie.
Na oltáři hořelo mnoho světel. Bezpochyby konalo
tam nějaké bratrstvo pobožnosť.

Pak jsme šli do tak zvané kaple v králov
ském hradě, která jest vlastně kostelem asi tak
velikým,jako je náš Tvaroženský. Kam se člověk
podívá, podlaha, stěny, sloupy, oltáře — vše jest
tam sám drahý, lesklý mramor, částečně pravý,
částečně umělý. Na stropě a nad oltářem jsou na.
zlatépůdě malby nejslavnějších mnichovských mistrů.
Zlatou půdu jsme “sice viděli, ale maleb jsme ne
mohli dobře rozeznati. Venku bylo deštivo a po
chmnrno & mdlé denní světlo nevelkými, u samého
stropu umístěnými okny jen stěží pronikalo. Miluji
v chrámech posvátné šero, ale v královské kapli
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byla tenkrate neposvátna tma a ta mne ku zbožnosti
nenalazovala. Kdyby bylo venku slunce jasně
svítilo a ohnivé své paprsky do chrámu pod
samým stropem vrhalo, pak by snad dojem býval
úchvatný.

Z královské kaple šlijsme do staré pinakotheky
(obrazárny). V Mnichově jsou dvě pinakotheky
naproti sobě stojící, stará a nová. Jsou to budovy
nepříliš úhledné, ale uvnitř chovají veliké poklady
malířského umění. Ve staré pinakothece jsou obrazy
starých mistrů, v nové — novějších mistrů. Téhož
dne byla jen stará, pinakotheka otevřena. Co jsem
tam vše viděl, popisovati nemohu a nebudu. Na to
by nestačil ani rok a i pak by si čtenář vše nále
žitě představiti nedovedl. '

Z pinakotheky vrátili jsme se pak k dómu,
jehož vysoké, nahoře kusé věže nám při obchůzkách
městem za maják sloužily. U samého dómu nalezli
jsme totiž depoledne hospůdku „u města Londýna“,
kde nám nápis nade dveřmi sliboval, že tam vaří
po vídeňsku, že tam mají dobrá rakouská vína a
plzňaka. Strava v našem hotelu nam nechutnala,
proto jsme šli na stravu domácí, t. j. vídeňskou a
nezmýlili jsme se: jídlo tam bylo dobré. Jen s plzeň
ským jsem se uapálil. Poručil jsem si sklínku.
Donesli mi světlé pivo, okusil jsem & ušklíbl se:
„Toto že má býti plzeňskél? Vyškovské je lepší
a to věru není premiantem mezi pivy. '“ Nechal jsem
je státi a poručil si půl pinty mnichovské, tmavé.
přihořklé chmeloviny. To bylo dobré Nechť si
z toho každý vezme ptospěšné naučení. že jest
nejlépe vlky výtif'
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Udpoledne potloukali jsme se městem a šli večer
brzy spat. Byli jsme unavení a odpočinku potřební.

V úterý 5. srpna vstali jsme osvěžení a šli o
til/2hod. ráno do nedalekého kostela sloužit mši sv.

a pomodlit se církevní hodinky. V kostele, v němž
jsme svou pobožnost' vykonali, byla zpívána smuteční
mše sv. za úda jakéhosi spolku nebo bratrstva.
Více měšťanů bylo přítomno. Vůbec je v Mnichově
uvědomělosťnáboženská mnohem vyvinutější než u
nás, a. katolictví není postaveno do koutka, jako u
našich vzdělanců. Tam se málokterý „pan“ stydí
do kostela choditi a v neděli nebo ve svátek bývají
tam chrámy naplněny nejen ženami a chudínou,
ala í pány z tak zvaných lepších tříd.

Kéž by bylo u nás taktéž! Pak by bylo méně
nesvornosti, rozbrojův a stesků!

Po snídani šli jsme do nové pínakotheky.
Jest v ní umístněno 561 obrazů a 281 maleb na

porceláně.Ač jsme byli v obrazárně přes Zhodiny,
mohli jsme jen větším obrazům více pozornosti
věnovati, na menší, které jsou v postranních
světnicích zavěšeny, podívali jsme se takřka jenom
v letu, ač jsou mnohé z nich umělecká díla první
třídy. Některým z velkých obrazů je věnováno po
jedné celé stěně velkých sálů, tak obrazu „Potopa“
od Karla Schorna (+ v Mnichově 1850\ a obrazu
„Zkáza Jerusaléma“ od Viléma z Kaulbachu
ý v Mnichově 1874).

Tyto obrazy jsou obrovských rozměrů. „Po
topa“ činí úchvatný dojem ač několik figur jest
jen mlhavě naznačeno, protože malíř umřel než
toto sxé voledílo dohotoviti mohl. Ale strašna, ne—
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odolatelná síla a moc trestajícího Boha, jež v- roz
bouřených, stoupajících vodách se jeví, a málěmocná
nicota a zoufání hříšných, jindy tak pyšných lidí,
hřímá z obrazu toho hromovým hlasem do duše.
Krásná, rozkošnictvím a přebytkem kyprá, polonahá.
těla mužův i žen zoufale chytají se skály, která
nad rozježené vody potopy ještě vyčnívá. Na všech
obličejích zděšení, v každém pohybu krásných údů
křečovitá námaha. Kdo jest již na skále, strká za
sebou plovoucího nemilosrdně zpět. Několik mrtvol
plove po vodách. Jen láska mateřská překonává.
i tuto děsnou, smrtelnou úzkost: u samé skály
chytá se mladá, krásná matka jednou rukou skal
ního výběžku a druhou klade naň své nemluvně,
o něž má větší péči než sama o sebe.

Tutéž trestající moc rozhněvaného Boha, jen
že umírněnějšími barvami, ještě důmyslnějšími sku
pinami a na jiné události, líčí velikánský obraz
„Zkáza Jerusaléma“ od Viléma z Kaulbachu.
Do nejdelší smrti mi tento obraz z paměti nevy—
mizí. Mistr kresby a barev líčí na něm onu věčně
památnou událost', jak římský vojevůdce Titus
dne 10. srpna r. 70. po narození Páně dobyl Jeru
saléma, chrám spálil a celé město zničil tak, že
nezůstalo kamene na kameni. Tím vyplnila se do
slova předpověď Páně: „Přijdou dnové na
tebe a obhrnou tebe nepřátelé tvoji
náspem a bbklíčí tebe a sevrou tebe
odevšad.. A na zemi povalí tebe a děti
tvoje, které v tobě jsou, a neostaví
v tobě kamene na kameni, protože jsi
nepoznalo času návštěvy svojí“
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S úžasnou geniálností, duchem Danteovým,
vylíčil umělec štětcem tuto událost. Obraz je nahoře
okrouhlý. Docela nahoře sedí čtyři velcí proroci
na jasných, oblakových trůnech a ukazují vážně
knihy svých proroctví. Pod nimi vznáší se v obla
cích šest andělů s plamennými meči pomsty Boží.
Pod anděly letí nad starozákonním oltářem několik
ohyzdných ďáblův a troubí v levou stranu, kde
jest viděti hořící chrám a strachem k zemi se krčící
starce a ženy. Jeden ze zloduchů vyzdvihuje po
směšně římského orla a nápis S. P. G. R., znamení
nadvlády pohanské. — Pod těmi zloduchy viděti
oltář a před oltářem jest hlavní skupení celého
obrazu; krásný velekněz v mužné síle bodá si sám
dlouhou dýku do vlastního srdce. Děti a manželka
tulí se k němu. Na zemi před ním leží málomocný
stařec s mečem v ruce a zoufalé ženy bijí čely do
země. Římský jezdec táhne za sebou mladou dívku
od boku velekpězova. ——V levo pod skupením
andělů s plamennými meči viděti hořící chrám,
před ním stojí hrdé a hrdinské postavy až do po
sledního okamžiku vzdorujících vůdců židovských
Simona a Jana z Gišaly s okřídlenými přilbami na
hlavách. Kolem nich seká tlupa židovských vojínů
málomocně do vzduchu. Na druhé straně v pravo
viděti římského vůdce Tita vysoko na bílém koni
vjížděti do pokořeného, vyhladovělého, rozkolem
rozdvojeného, hořícího města. Před ním jdou trubači
a za ním nesou jezdci římské orly. Za vítěznými
Římany valí se černé mraky nevěry pohanské a
zkázy lidu israelského. Docela dole v levo jest lid
israelský znázorněn v postavě Ahasvera, věčného

Kukátko v. 20
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žida. Utíká divým spěchem a nad ním letí duchové
pomsty a šlehají hadími bičíky. Utíká svému ne
štěstí, utíká stále a utíkati bude až do soudného
dne — a přece mu nikdy a nikde neunikne! A
kdyby všechny poklady světa si nashromáždil,
pomsta a hadí bič vznášeti se budou všude nad
ním! — Z tohoto děsného obrazu pomsty a zkázy
jako bílá lilie z trní usmívá se na diváka v pravo
v koutě překrásná skupina křesťanů, kteří, jak
známo, včasným, tichým odchodem z města za Jordán
se zachránili. V čele této skupiny jde krásný hoch,
zpívaje nábožné písně z knihy, za ním jede na
oslici matka s dítkami na klíně, jež připomíná na
Marii Pannu do Egypta utíkající, vedle ní jde
vážný muž, též zpívaje & za ním celý zástup dětí,
žen a mužů. Tři jasní andělé vznášejí se za nimi,
chráníce jejich odchod a nesou vysoko ve vzduchu
hostii a zářící kalich. Věru, nebesky krásné to vy
líčení svatosti prvních křesťanů!

Přál bych ti, milý čtenáři, abys před tím
obrazem ve zbožném rozjímání a ve svatém nadšení
postáti mohl, jako já, — ale každému není popřáno,
do Mnichova si zajeti. Poradím ti však něco.
V Praze byla vydána nákladem sv.-Václavské zá
ložny „Zlatá bible“ , v té najdeš krásnou ocelorytinu
tohoto obrazu. Tuto zlatou bibli mají někde na
faře nebo v městě, vypůjč- si ji a pokochej se
aspoň pohledem na tu ocelorytinu.

Z ostatních obrazů v nové pynakothece nej—
více mi utkvěla v paměti řada řeckých krajino
maleb, která jest vyvěšena ve zvláštním, velkém
sále, do něhož padá uměle přidušené světlo. Obrazy



-—307—

ty představují rozličné krajiny Řecka novodobého;
některé jsou zachyceny za východu slunka, jiné
při západu, některé za pravého poledne a_opět jiné
za tiché noci, kdy „měsíček svítil s vysoka“; ně
které za oblohy docela jasné, některé za nebe
lehkým povláčkem přidušeného. A jak mistrně vše
malířna plátno vykouzlil! Na jednom obraze vidíš
polední slunko takřka hořeti, žhavý vzduch se
chvíti a celou krajinu pod tím znojem jako uvadlou,
polomrtvouležeti. Na druhém obraze pronikají paprsky
vycházejícíhoslunka jen stěží výpary ze šedého moře
vystupující; na třetím zapadá zase veliké slunko
do modrozeleného oceánu jasně a mile, jak ubírá
se k odpočinku spravedlivý člověk, jenž po celý
den jen dobře činil. — Opět na jiném obraze vi
díme krajinu večerní střížavou, jako průhlednou
rouškou zakrytou a vysoko na nebi stojí bledý
úplněk a leje ochladu a omladu na unavenou zemi.
Večerní pochládek voní z celého obrazu. —
A všechny ty obrazy září tak, jakoby samým
světlem malovány byly. Úžasné to umění!

Kdysi jsem kdesi četl, že jakási výstřední
dáma, na cestách v alpských krajinách dlící,
jakémusi pánovi, jenž vystoupil na obrovskou horu
Mont-Blanc, po jeho návratu horalskou hůl,
o kterou se při vystupování na horu a při sestu
pování dolů opíral, horoucně, nadšeně políbila.
Možná, že pán ten byl vdovcem a ona dáma vdo
víčkou, a že tím políbením hole špekulovala na
ruku, která se o ni opírala, — já však toho malíře,
který ty řecké krajiny maloval, za muže si vzíti
nemohu, ale kdyby byl stál vedle těch obrazů, byl

20*
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bych mu hned štětec, kterým je maloval, horoucně
políbil, a nejen štětec, ale i ruku, — jak jsem
panáčkem!

Z menších obrazů, jimiž je mnoho tak zvaných
kabinetů naplněno a mezi nimiž jsou zajisté mi
strovská díla první třídy, nejvíce mne zajímala
podobizna extatické panny Kateřiny Emmerichovy
od našeho českého mistra Maxa, která na svém
těle po dlouhou dobu měla rány podobné ranám
Krista Pána, jaké měl též sv. František Serafinský,
a které každého pátku krvácely, což i mnohými
lékaři dosvědčeno jest, ač ji navštívili a ohlédli
v úmyslu, aby odhalili nějaký podvod.

Bývala často v bolestném vytržení a vidívala
a slyšela Božského Spasitele v celém pozemském
jeho životě od kolébky až do nanebevstoupení.
Vidění tato vypravovala pak svému zpovědníku
a důvěrníku, slavnému německému básníku a knězi
Klementu Brentanovi, jenž kdysi učinil násle
dující pamětihodný výrok, svědčící o jeho ducha
plnosti: „Geniů se mnoho nerodí. V našem (18.)
století narodili se jen tři geniové: genius vojenství
——Napoleon, genius básnictví — Goethe a
genius náboženství ——Klemens Maria Hof bauer.“
Tak hluboký duch, jako byl Klemens Brentano,
sepsal tedy všechna zjevení a vidění ctihodné panny
Kateřiny Emmerichovy ve velmi objemnou knihu,
tak jak mu je byla vypravovala. Líčení jest tak
živé, tak úchvatné, tak plastické, tak hluboce
psychologické a archaeologicky tak věrné, že prostá,
neučena panna si ho nikterak vymysliti nemohla
a tak osvícený duch, jakým byl P. Brentano,.byl
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by zajisté ledajaké výmysly a fantase hysterické
ženštíny nespisoval. Před podobiznou této omilost
něné panny jsem tedy stál a zadumal se. Možná,
že to nebyla podobizna věrná, ale buď si jak buď,
Max ji výtečně pojal. Na obraze jsou vymalovány
jen hlava, poprsí a sepjaté ruce extatické panny.
Leží v bílém kabátku na bílé podušce a hledí
vzhůru k nebi. Ale jaký to obličej! Bílý, běloučký
jako z alabastru a všecek prozářený milým světlem
zbožné duše, která jako bylina v květině, všechnu
svou krásu soustřeďuje V modrých, jasných, k nebi
obrácených očích. A ty útlé, bílé, jizvami zdobené
ruce, jež růžová krev rumění! I malíři Maxovi bych
byl políbil štětec a ruku!

Chtěli jsme ještě několik menších pokojíků
Mnichovské pynakoth'eky prohlédnouti a pak aspoň
zběžně,na sbírku maleb na porceláně se podívati,
ale zvonek zazněl, oznamuje poledne a vyzývaje
navštěvovatele k odchodu. „Zazní zvonec — bude
konec“, stojí v jedné staré missionářské knize, čímž
poukázáno na konec života a umíráček. Arci hlas
toho „posledního zvonce“ bude přemnohým na věky
strašným a Bůh nedej, aby byl i nám. Co byl
protiněmu hlas zvonku, volajícího nás z obrazárny?
Ale jakmile jsem ho zaslechl, vzpomněl jsem sina
onu píseň a řekl mimoděk: „Již je konec!“ a odešel
erut, že jsem nemohl ještě déle pohledem na
malby se kochati.

Z obrazárny šli jsme k obědu, a sice do
sklepa ve staré radnici, který nám byl jako výtečná
vinárna odporučen. Sklep ten jest proměněn
v krásnou, malbami na omítce a malovanými okny
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ozdobenou restauraci. Jídla i vína jsou tam opravdu
výborná, ale hodně, ač ne přílišně drahá, a poněvadž
jsme necestovali proto, abychom ulehčili svému
měšci, který těžkým ani nebyl, nýbrž abychom
co možná za nejlacinější groš kus světa a lidi
a_divy v něm uviděli, pojedli jsme jen něco málo
a šli pak za svým soudruhem P ., jenž nám
za kratičkou chvíli do dvorního pivovaru upláchl,
kde je mnohem laciněji a vše po domácku. Dvorní
pivovar byl v té polední době, kdy i Mnichované
své pivo ne v hospodách, ale u domácích stolů
v rodinném kruhu pijávají, poměrně slabě navštíven,
ač by byl u nás každý hostinský s takovou ná
vštěvou vrchovatě spokojen. Společník náš seděl
v pobočním křídle, které jaksi ve vážnosti jest, ve
společnosti jakéhosi obstárlého, hodně zanedbané
vypadajícího pána a pak několika mužů dle zdání
řemeslníků. Když jsme přišli, dopíjeli právě a od
cházeli jeden za druhým po své práci. Zůstali tam
ještě ten pán a jakýsi hubený, chorobně vypadající
muž. Bez ustání odkašlával a vzdychal, a když ně
který host odešel, vzal rychle jeho kamenný
džbánek a díval se, zdali v něm nechal nějaký
zbytek, který pak vždy svědomitě &. s vážností
dopil, jakoby byl ustanoven za strážce nad tím,
aby tak velký dar Boží nepřišel na zmar.

Bylo mi chudáka lito. Ptal jsem se ho, má—li
tak velkou žízeň.

Položil si ruku na prsa, odkašlal zhluboka,
ale nacvičeně, pohlédl na mne žalostivě a řekl:
„0 ano! A mám od doktora pivo poručeno! Byl
jsem nemocem.“
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„A co vám bylo?“
„Měl jsem šlemový katarh. Mám píti pivo,

ale mé íinance mi toho nedovolují“
„Dejte si nalití džbánek; tady máte penize,“

pravil jsem, poněvadž se ve mně nad ním pohnula
útroba.

Stařík na ta slova zázračně oživl. Nazdvihl na

poděkování klobouk, vzal ochotně peníze a pospíchal
bezmála mladistvým krokem pro svou medicínu.

Onen zanedbaný pán podíval se na mne bez
mála uctivě a řekl pochvalně: „Dovoluji-li vám
vaše poměry takového chudáka podporovati, jest to
všeho uznání hodné, když to činíte. Odkud pak
jste, pánové?“

„Z Rakouska, z Moravy.“
„Aha Znám to, znám,“ příkývl hlavou, vy

táhl z kapsy u vesty malý kornoutek se šňupavým
tabákem a zašňupl si. „Jsem, pánové, doktor medi
cinae a studoval jsem též v Praze a ve Vídni.“

„Tak? To nás těší,“ vmísil se do řeči N .. .,
uslyšev, že je mu se sobě rovným, s doktorem, mlu
viti. Similis simili gaudet. „A jak se vám Praha
líbila?“

„Krásné město,“ pochválil doktor a počal
nám vypravovati, jak vesele tam žili. „Pánové,
vidíte mne,“ pravil po chvíli, „že již nejsem mlád,
zítra podrobí se můj syn důstojnické zkoušce, ale
proto jsem podnes ještě pořád starým studentem,.
starým buršem,“ doložil schlubně a spokojeně.

Přišla bába a nabízela na prodej tvrdá vajíčka
&housky. Doktor si koupil dvě vejce, oloupal,
posolil, notně opepřil a -—-obědval.



Pomyslil jsem si: „Co je pravda, to je pravda,
chováš se opravdu jako starý, rozhýřený bux—š.“
Abych jej přivedl na jiné myšlénky, otázal jsem
se: „Které pivo vám chutná lépe, toto nebo
plzeňské ?“

Doktor pohlédl opovržlivě na džbánek před
sebou stojící a řekl: „Toto je proti plzeňskému —
bryndal“ Užil ještě méně poetického slova, ale
nechci je zde opakovati. Na to doložil slavnostně,
udeřiv pěstí na stůl: „Plzeňské jest prvním pivem
na světě! Toto zde je otrava.“

Rozhovořil se pak, až počal pojednou proti
Římu mluviti a pověstného Dóllingra, jejž tak zvaní
starokatolíci za svůj sloup považovali, vychvalovati.
Moji soudruzi se rozohnili a počali s ním učenou
hádku.

On se hájil zprvu sebevědomě, když 'však
viděl na naší straně převahu, obrátil a vyznal,
že si váží každého člověka na světě — i katoli
ckého kněze.

„J en že my katoličtí kněží ncstojíme o vážnosť
takových pánů, jako jste vy,“ řekl jsem upřímně
sice, ale beze zlosti a odešli jsme.

Kolik lidí může jediný pobloudilec, jako byl
nešťastný Dollinger, pokaziti! Teď i on, ač se
dožil stáří neobyčejného, odešel před soudnou stolici
Toho, Jehož učení opovažoval se svým nadutým
rozumem jako pitevním nožem prozkoumávati, až
mu pýcha podrazila nohy a padl.

Z dvorního pivovaru šli jsme ohlédnout druhou
polovici města na řece Isaře ležící. „Chorobný“
stařík z pivovaru pronásledoval nás jako sršeň
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zpoceué koně. Nabízel se nám dotěrně, že nás
všudy doprovodí. Bezpochyby doufal, že na. nás

nějaký větší příspěvek na tu svou „medicinu“ vy
loudí. Ale moji společníci oháněli se proti němu
tak dlouho a důrazně, až ho to konečně omrzelo
a on nás, nevděčné, opustil.

Šli jsme na starý hřbitov, který je pro svou
krásu vychvalován. Ve hřbitovní ulici ma jakýsi
obuvník vyvěšenou tabuli s nápisem: „Anatomisch
orthopadische Schuhwaren-Anstalt“, což znamená po
česku asi: „Zde se zhotovuje obuv dle anatomických
pravidel, aby lidé chodili rovnýma nohama.“ Ten
p. obuvník, který svůj zavod tak bombastickým,
nadutým spůsobem ctěnému obecenstvu odporučuje,
jest zajisté velikým dobrodincem marnivého lidstva,
pakližejest skutečnětakovým divotvorcem a dovede
„postaviti boty“, jak ševci říkávají, že V nich i
chromí i šmatlaví jako rovnýma nohama chodí,
vždyť není nikomu příjemnou věcí, sloužiti za terč
duchaplných a šetrných vtipů naší ušlechtilé omladině
a ještě nadějnějšímu dorostu. Takový švec-kouzelník
by mnohého opravdu „na nohy postavil“. Pochybuji
však, že by tomu dostal, co slibuje. Dejme tomu
však, že ano: pak ho napadlo ve chvíli kousavého
humoru závod svůj u samého hřbitova si zaříditi.
Tam ho věru potřebí není, vždyť smrť narovna
všechno ——i křivé nohy a _na hřbitově leží všichni
stejně. A na mnichovském hřbitově leží i krásně.
Tam totiž nezanášejí mrtvé zrovna do hrobů, jako
u nás v „nevzdělaných“ osadách, tam zavezou
napřed všechny, bohaté i chudé, velké i malé do
umrlčí komory, jako my oběšence a jiné samo
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vrahy, jen že tamější komora je krásná, jako
veliká kaple, stojí v ní oltář a lze do ní se dívati
velikými okny — jako do nějakého výkladního
krámu. Mrtví leží tam pěkně oblečeni mezi zelením
a květinami, a zvědaví lidé chodí na ně se dívati
jako do nějakého kabinetu s voskovými figurami.
Však jsou tváře těch umrlců skutečně jako z vosku.
Když jsem tam byl, leželo v umrlčí komoře asi
6 mrtvol, mezi nimi jakýsi starý pán s dlouhými
vousy, mladá paní a asi dvouleté dítě. To spalo
mezi palmovím a kvítím krásně jako andílek, kdyby
andělé spáti mohli. Svatý klid spočíval na tváři
všech mrtvol. Dejž Bůh, aby takový klid zdobil
na věčnosti též duše těch zemřelých! ——Kolem
však lítaly mouchy, z nichž každá- nosí v sobě
smrť. Četl jsem totiž nedávno před tím“vnovinách,
že právě u té umrlčí komory na starém Mnichovském
hřbitově, u které jsem stál — (Mnichov má ještě
jeden větší, nový hřbitov), — jakéhosi mladíka, který
si do světa na zkušenou a poučenou zašel, štípla
moucha, nakazila mu jedem z ležících tam mrtvol
krev a nebohý mladík že za krátko na to zemřel.
V novinách bylo pak obligátní a věru potřebné
naučení přidáno, aby každý, kdo mnichovský hřbitov
navštíví, před těmi mouchami na pozoru se měl.

Řekl jsem to svým soudruhům a odešli jsme
rychle.

Mnohý čtenář sesnad podiví, proč v Mnichově
mrtvoly napřed do umrlčí komory dovážejí? Inu,
slavný magistrát tam ráčil naříditi, jako v mnohých
jiných velkých městech, aby každá mrtvola, jakmile
lékař úmrtí úředně uznal a potvrdil, a jakmile jest
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oblečena a do rakve uložena —- (a rakví je tam
každého okamžiku s dostatek k dostání, — za
peníze totiž) do umrlčí komory odvezena byla. Ať
se tomu kdo brání nebo ne — nic platno: marš
s mrtvolou do komory! Vyžaduje to zdravotnictví.
Mrtvoly by mohly ostatní domácí nakaziti. —
Mám však podezření, že slavný magistrát má ještě
jinou příčinu k takové přísnosti. Zasedá totiž v tom
vynikajícím sboru též mnoho svobodných zednářův
a osvícencův a těm nemůže býti lhostejno, pakli by
katoličtí Mnichované třídenním pozíráním na mrtvoly
svých domácích k vážnému rozjímání o marnosti
všeho zde na zemi a životě za hrobem povzbuzováni
byli a lichost' a planosť liberálních zásad v pří
tomnosti mrtvol jako na dlani viděli. Proto pryč
z příbytku s mrtvolami, těmi nejdůraznějšími
kazateli, pryč — co nejrychleji pryč!

Hřbitov má dvoje oddělení: jedno pro děti a
druhé pro velké. Druhé oddělení je podloubím
lemováno, v němž jsou rodinné hrobky a hroby
vynikajících učenců. Některé jsou velice krásny a
svědčí namnoze o pravé zbožnosti těch, kteří
zemřelým ty pomníky postavili. Tu i tam jest
však viděti též náhrobek, jenž by na hrobě každého
pohana státi mohl, o kříži neb o jiném křesťanském
odznaku ani památky. Viděl jsem tam na př. též
náhrobek bývalého pohlavára mnichovských svo
bodnýchzednářů, jenž byl svého řemesla redaktorem
vůdčího liberálního listu bavorského hlavního města.

A jak oslavili jeho věrní památku svého vůdce?
Postavili mu na hrob drahý mramorový kámen,
jenž představuje dvéře do hrobového sklepení. Na
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těch dveřích je zlatými písmeny nadbytečná chvála
zemřelého do mramoru vryta a nade dveřmi vznáší
se vzhůru velký motýl, což má znamenati, že duch
zemřelého jako krásný, zářivý motýl vznesl se
vzhůru do vlasti věčného světla. To je vše!

Snad ani netušili, jak případně přirovnali
ducha svého zemřelého vůdce k motýlovi. Motýl
je pestrý, krásný, pokud se koléba ve slunku
štěstí, ale jakmile se ho dotkneš prstem, setřeš mu
všechen pel ——a co zůstane z jeho krasy? Dokud
takovému bohatému pánu liberálovi štěstí a zdraví
přeje, leskne se a mnozí závistivě naň pohlížejí,
ale jakmile se ho dotkne prst smrti, ty tam slava,
lesk a vážnost, které opravdu křesťansky sprave
dlivých právě po smrti nejkrásněji rozkvétati po
čínají. Ze hřbitova šli jsme opět do jiné, novější
části města. Tam jsou mnohé domy celé pomalo
vány, ale ne jako v Brně dotěrnými anoncemí:
„Sigmund Deutsch“ a podobnými, nýbrž krásnými
obrazy al fresco (na omítce), jakých jsem v žádném
jiném městě neviděl. Věru, Mnichov jest pravým
sídlem novodobého umění. Bavorští králové na toto

své poměrně mladé hlavní město přemnoho obě
tovali.

Večer šli jsme do dvorní opery. Na divadelním
lístku byla pro ten den oznámena půvabná- Webrova
zpěvohra „der Freischůtz“ (střelec čaroděj), z níž
všechny krásy lesa a radosti mysliveckého života
neodolatelnou lahodou voní a zvoní, ale též všechny
hrůzy a děsy bouřných nocí hučí a straší. Na
hlavních rysech tak oblíbené a stále mladé roman-'
tické zpěvohry usnesli se dva mladí lidé za jedinou
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noc.. Fr. Kind navrhl děj a Karel Maria
z Webrů hlavní motivy hudby. Unavil bych snad
čtenáře, kdybych celý děj a hudbu líčiti chtěl. Na
povím jen, že v té zpěvohře není pranic sprostého,
ano je provanuta báječným kouzlem. Vystupují
v ní starý myslivec, krásná a zbožná jeho dcera
Agatha se čtveračivou společnicí Aničkou. .Pak
(lva myslivečtímládenci: zlému duchu Samielovi
zapsaný divoký Kašpar & ženich Agathin, vlídný
Max, jenž při slavnostním střílení o závod krásnou
Agathu zasloužiti si chce. Kašpar ho přemluvil,
aby s ním šel v noci do „vlčí sluje,“ kouzelné, ne—
chybné kulky líti. Vystupuje ve zpěvohře dále
kníže s mysliveckou družinou, družičky Agathiny,
jež ji ke sňatku stroji, a ku konci vážná, dojemná
postava poustevníka. Jak již praveno: všechna
poesie lesní rozkvétá v této zpěvobře. Viděl a slyšel
jsem ji již jednou, asi před dvaceti lety ve Vídni,
a byl jsem tedy velmi žádostiv, starý dojem
obnoviti.

Mnichovská opera je velká- budova, avšak
mnohem jednodušší nežli vídeňská. Ta se mi právě
líbila. Zdá se mi hříšno, na budovy zábavě věno
vané těžké miliony věnovati a pak ruší lesk &
nádhera hudební požitek. Pravé umění nepotřebuje
nádhery. Orkestr mnichovské opery jest výtečný,
nedosahuje však dokonalosti vídeňského sboru
hudebního. Zpěváci, vyjma basistuKašpara, nečinili
též žádných zázraků, bezpochyby byly první pěvecké
síly na dovolené a ředitelství zpěvohry myslilo si,
že pro ty tažné ptáky, pro cizince, jsou i umělci
„druhé nebo třetí třídy dosti dobří. Za to byla
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dekorace vlčí sluje děsně krásná. Připomínala mi
živě skalní tesy a sluje v Adersbachu v Čechách.
Vodopád řinul se se skály dolů a “když lil Kašpar
čarovné kulky, byla věru hrůza na sluj se podívati.
Po zemi a po skalách lezly divné potvory, sovy
svítily očima a houkaly, blesky šlehaly, hrom hučel,
ve vzduchu letěla divoká štvanice na koních se

vzteklými psy a vše hvízdalo, vztekalo, praskalo,
křičelo; veliká jedle překotila se s praskotem od
skály ke skále — bylo to děsné! Neradil bych
nikomu, aby bral k tomu výjevu dítě do divadla,
mohlo by se zbříditi!

Po zpěvohře šli jsme jasně osvětleným městem
do svého hotelu. Poseděli jsme ještě chvíli, po
zorujíce společnost! v restauraci se bavící a šli pak
spat. Ráno ukončili jsme svůj pobyt v Mnichově
mší sv. v kostele a odjeli pak kolem 9. hodiny
k Solnohradu.

Neviděli jsme ještě mnoho sbírek a památností
Mnichovských, ale čas nám vyměřený chýlil se ku
konci, a pak jsme byli díváním a cestováním tak
unaveni, že jsme spěchali k domovu.

Krajina kolem Mnichova jest jednotvárná, čím
více jsme se však k Solnohradu blížili, tím byla
malebnější, velikolepější. Konečně jsme k polednímu
přejeli přes bavorské hranice, a Solnohrad, perla hor
ských měst, stál a zářil ve vší své kráse před námi,

3. Solnohrad.

Byl jsem před léty též již jednou v Solnohradě
a bydlel tehdy „11Mouřenína.“ Vsedli jsme tedy
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do dostavníku, na němž bylo napsáno: „Zum
Mohren,“ a jeli krásným městským parkem vedle
zámku „Mirabell“ přes most nad řekou Salzachou
se pnoucím do starého města.

V hotelu nám vykázali krásný, prostranný
byt s balkonem nad řekou Salzachou. Vyšli jsme
nabalkon a jako jedněmi ústy vykřikli jsme: „Ahl“
překvapením a radostí.

Právě proti nám usmívala se svěží zelení
„Kapucínská hora“ s klášterem a kostelem a čaro—
krásným parkem, z něhož na nás mnoho bílých,
vlídných domků hledělo, mezi nimiž též domek
slavného hudebního skladatele Mozarta.

Dívali jsme se s balkonu delší dobu na krásné
město. Kde teď Solnohrad stojí, tam vypinalo se
již za dob velikého Julia Caesara (r. 44. před Kr. P.)
pevné a nádherné římské město Juvavia. Že bylo
skutečně pevným a nádherným, o tom svědčí jak
staré listiny, tak zůstatky, které až podnes tam
vykopávány bývají. Stará Juvavia stála v římské
provinciiNoricum, ku které patřily nynější Rakousy,
Štyrsko, Korutany, Solnohrady, čásť Tyrolska a
Bavorska. Asi r. 451. p. Kr. P. vydobyl král Hunů
(praotců nynějších Maďarů) Attila J uvavie a město
zbořil. Později kázal kolem bývalé Juvavie roz
ptýleným křesťanům sv. Severin evangelium, po něm
poustevničil tam sv. Maximus, až konečně r. 582.
sv. biskup Rupert na tom místě kostel ku cti
sv. Petra postavil a klášter založil a tím dal základ
k nynějšímu novému městu. Na blízku nalezli slaný
pramena proto nazvali město Solnohradem. Nynější
Solnohradje snad nejkrásnější horské město. Leží
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v krásném údolí na obou březích řeky Salzachy
412 metrů nad mořem a má 25.000 obyvatelů. Na
pravém břehu opírají se poslední domy 0 „Kapucín
skou horu,“ která se vypíná až 650 m. nad mořem.
Hora ta jest porostlá stromovím a tvoří krásný park.
Vystupuje se na ni kamenným portálem po několika
stech schodků až ku bránce u kapucínského kláštera.
Tam bratr vrátník otvírá a pouští hosty do zahrady
'čili parku. Nedaleko brány je malý tak zvaný
Mozartův domek, v němž veliký ten mistr zpěvohru
„Kouzelnóu flétnu“ složil. Dále jsou milokrásné
procházky a rozkošné rozhlídkynna vůkolní horstvo.

To vše viděli jsme bohužel jen zdaleka a
pak jsem se toho dočetl v knize. Na „horu Kapu
cínskou“ jsme .se, k vlastnímu zahanbení se při
znávám, nedostali. Byl tím vinen roztomilý náš
pan hostinský.

Když jsme totiž své oči nasytili, šli jsme též
uspokojit toho pána, jehož jméno začíná sice po
slední písmenkou v abecedě, jenž však V lidském
těle není nikterak pánem posledním. Hádejte, kdo
je to? — Sestoupili jsme dolů do prvního poschodí
a sedli si na terassu, přistavěnou k jídelní síni.
Pan hostinský, ještě mladý muž, přivítal nás velmi
vlídně a sklepníci donesli jídelní lístek, Pojedli jsme
maličkost a umlouvali .se, kam máme odpoledne
jíti. Zavolal jsem hostinského na poradu. Navrhoval
nám, abychom jeli buď ke královskému jezeru
(Kónigsseo) aneb na „Kozí horu“ (Gaisberg). Poněvadž
na první výlet bylo již málo času, rozhodli jsme
se pro druhý, a že bylo na ten času až nazbyt,
šli jsme napřed do klášterního sklepa (Stiftskeller).
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Tento tak zvaný sklep je vlastně hospoda, která
patří Benediktinům ve staroslavném klášteře sv.
Petra, založeném sv. Rupertem. Leží v postranním
klášterním nádvoří a jest pro Solnohrad tím, čím
je dvorní pivovar Mnichovu. Nálevna i dvorek
bývají neustále hosty přeplněny, ač tam—není pra.
žádné elegance, naopak ——největší jednoduchosť,
jen že čistější, než ve Mnichovském „Hofbrětuu“. Ale
za to tam prodávají ryzá, výtečná vína z klášter
ních sklepův a podávají chutná, laciná jídla.

Proto jsme v hotelu žaludek takřka jen po
dráždili a spěchali do klášterského sklepa. Poručili
jsme si tamější zvláštnost, specialitu, jak vzdělaní
lidé se vyjadřují — Mozartovo víno a uzené maso
od žebírek, t. zv. „Kaiserfleisch“ s kvašeným zelím.
Nemohu vám ani vypověděti, jak nám chutnalo,
když po delší době opět milé domácí stravy
jsme okusili. _

Hověli jsme si tak ve stinném přístřeší za
bezstarostného, veselého hovoru, až se přiblížila.
chvíle, kdy jsme na slavnou „Kozí horu“ vydati
se měli. By'lo nám tak volno, cítili jsme se tak
doma, že jsme na tu horu hrubě ani chuti neměli.
Ale nač \by člověk do světa jel, kdyby tam něco
uviděti neměl?

Zaplatili jsme tedy a šli městem k řece Salzachu,
přesmost a pak dlouhou Kozí ulicí vedle „Kapucínské
hory“, samými krásnými zahradami a okolo pěkných,
jako panenky čistých domů až k osadě Parsch,
kde jest nádraží horní dráhy, která vede na „Kozí
horu“. Dráha ta je téže soustavy, jako dráha na
Rigi. Že by jízda na „Kozí horu“ byla lacinou, no

Kukátko ?. 21
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mohl bych říci. Lístek stál 33zl. 6 kr. Za to do
jede teď z Brna do Vídně a zpět. — Ale když
jsme tam již byli, koupili jsme si lístky a čekali
na odjezd.

Zatím se počala obloha krásně zachmuřovati
a než nás soptící parostroj dovlekl lesem a okolo
několika hostincův a dvorců po hoře roztroušených
až na temeno hory, počal drobounký deštíček pěkně
síti. Krajinu pod sebou viděli jsme jen jako přes
hustý zavoj. Škoda, že nebylo jasně, byl by odtud
zajisté rozkošný rozhled býval, vždyť vyčnívá „Kozí
hora“ 1286 metrů nad moře a jest prý odtud daleko
široko viděti a sedm jezer usmívá se zdola na
žasnoucího diváka. My jsme viděli jen jedno, které
daleko na obzoru v září zapadajícího slunka jako
oranžový pruh se lesklo.

Útlé dámy utíkaly před deštěm do hotelu, na
temeni hory vystavěného, a čekaly, až vlak pojede
zpět

Tak nás „Kozí hora“ sklamala. Ale něcojsem
tam přece zažil a uslyšel, co mne pobavilo.

Když jsme hodně dlouho v chladném dešti
byli čekali, chystali konečně lokomotivu ku zpá
tečnímu odjezdu. Vsedli jsme do vagonů a byl
jsem věru rád, že byly natlačeny, aspoň nám ne
bylo tak zima.

Proti nám seděli tři ještě mladí pani — každý
z nich měl nanejvýš dobrou třicítku ——a mezi
nimi mlada dáma, dle všeho panička zamlklého,
vedle ní sedícího muže. Že byl jejím mužem, soudil
jsem z toho, že s ní ze všech třech nejméně mluvil.
Za to ostatní dva nezavřeli ani úst a zvláště jeden
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s knírky pod nosem & skřipcem na očích, —
měljsem jej za židovského cestujícího, — měl věru
podivuhodný dar řeči. Slyšel jsem již mnoho lidí
mluviti, lidí z měst pro dobré vyřídilky vyhlášených
——(nechci je zde jmenovati) — slyšel jsem cikány,
koňské handlíře, komedianty, slyšel jsem rozhně—
vané staré dračice! ——ale tak obratného jazyka,
jako ten pán, neměl z nich nikdo! Co ten toho za
té půl hodinky, než jsme dolů sjeli, nažvanil, toho
lichocení a chlubení a rozdivného vtipného i ne
vtipného vypravování, že by z toho byla celá
kniha.

Když jsme přijeli dolů, lil se hustý, teplý
déšť a dostavníky nemohly všech cestujících pod
ochranné své střechy přijmouti. Moji soudruzi ne
měli deštníkůvačekali tedy na stanici, až přijedou
jiné vozy. Mně se však čekati nechtělo; šel jsem
tedy pod deštníkem do města pěšky — pomalu,
pomaloučku, a pozoroval a poslouchal vše kolem.
V městě zaměřiljsem zrovna do klášterního sklepu.
Soudruzi slíbili, že tam za mnou přijdou k večeři.

Slíbili, ale nepřišli. Bezpochyby se jim ne
chtělo v tom dešti z hotelu ven. Za to však přišli
ti tři pánis dámou a přisedli zrovna k mému
stolu. Poznali jsme se a pozdravili. S tak hovor
nými pány není těžko rozPrávku začíti. Za krátkou
chvilku byli jsme v nejživější zábavě. Představili
se mi jako pruští úředníci; ten hubatý byl státním
návladním. Pomyslil jsem si: „Do tvého pradla
bych se nerad dostal.“ Dáma byla mi skutečně jako
manželka toho, který z nich nejméně mluvil, před
stavena a mluvila též nemnoho. Možná, že se bála.,

211'



——324-—

s takovým soupeřem se potýkati. Řekl jsem jim též,
kdo jsem, a počali se mne hned na rakouské po
měry vyptávati.

Usmál jsem se a pravil: „Prosím vás, pánové,
neptejte se mne, znáte bez toho u nas vše lépe
než já.“

„Ohol“ vyvalíl na mne návladní oči. „Jak
to myslíte?“

Jářku: „Roku 1866. znali vaši vojáci každý
stežník a každou .lesní cestu lépe, než naše vojsko !“

Prušáci zasmáli se vesele a pohlédli na sebe
vítězoslavně, jakoby chtěli říci: „Jsme my kabrňáci!
Co?“ Moje poznámka jim zalichotila.

Vzali do ruky jídelní lístek a radili se, co
by měli večeřeti. Nemohli se nikterak dohodnouti.

Šli tedy ke mně o radu.
„Prosím, poraďte nám, co si máme poručíti,“

řekl návladní. „Nám jest rakouská kuchyně tuze
mdlá. Rádi bychom něco pořádného“

„Poručte si tedy císařské maso se zelím. Ve
čeřel jsem je také. Bude-li vám i to mdlým, pak
bych rád vaši kuchyni znal.“

„Je to dobré?“ otázali se.
„Mně to chutnalo,“ odvětil jsem suše.
Poručili si tedy „Kaiserfleisch mit Sauerkraut“

a když jim je donesli, dívali se na ně jako štěně
na ježka, jakoby se ho báli. Ale brzy ztratilo se
z talířů, & dle toho, jak si pani Prušaci utírali
ústa, viděl jsem, že jim výborně chutnalo. Arci
nepřechválilije, vždyť to bylo jenom rakouské
jídlo, ale řekli přece „nicht ííbel“ a hledali dále
v jídelním lístku. Měli sto chutí na „Kugelhupf'l
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(bábovku) a tazali se mne, co že to je? Myslil
jsem si: Vaše žaludky se vám, jak vidím, od
roku 1866. nepokazily, a řekl: „Výborné pečivo.
líobu vám je nejlépe odporučiti.“

Pani Prušáci shodli se na tom, že si je poručí
až později a volali na sklepníka, aby jim přinesl
jiné, silnější víno.

Zaplatil jsem a strojil se k odchodu. Zvali
mne, abych s nimi. vypil láhev budínského, podě
koval jsem se však, že jest již 10 hodin a že sou
druzi na mne čekají.

Podali mi ruku ——i panička -— docela po
přátelsku, vždyť jsme se z bývalého nepřítele pro
měnili ve Spojence —— a šel jsem za deště do
hotelu. V jídelně seděli již jen dva hosté; ospalý
sklepník zavedl mne mrzutě nahoru, kde soudruzi

Rano 7. srpna probudil jsem se za jasného
svitu slunka. Soudruzi moji již vstávali. Oblekli
jsme seašli na balkon. Městh „Kapucínské hora“
ležely pod námi a před námi, včerejším deštěm
umyty, jako znovuzrozeny a usmívaly se mladé,
vesele. Vzduch byl vonný, svěží a čisťounký, že
jsem i svýma slabýma očima vše jasně viděl. Srdce
v těle při tom pohledu okřálo a zaplesalo. Zdálo
by se, že Solnohradčanům pohledy na všechnu tu
krásu, která je obkličuje, zevšedněti nemohou, a
ti, které netíží bída a starosti pozemské přes příliš,
že jsou lidé zavidění hodni, ale cizinec může
v tomto okouzlujícím městě závist! svou tou my
šlénkou dusiti, že je v Solnohradě krásných dní
poměrně jen málo, a deště, mlhy a zimy snad více,
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než jinde. Dcštivých dní je prý tam do roka prů
měrně 161.

Juvavia (Solnohrad) jest čarokrásná
paní, ale. plna vzdorů, vrtochův a pochmurných,
hněvných dní.

Sdělili jsme si vespolné politování, že jsme
se včera místo na tu nešťastnou „Kozí horu“ ne
vydali raději na „horu Kapucínskou“, která teď
v okouzlující kráse před námi stala, posnídali na to
v hotelu a šli pak úzkou uličkou k holičovi, aby
nám omladil též obličeje, když celé město tak
omládle vypadalo.

Od holiče jsem se dověděl, že jsou v Solno—
hradě divné poměry. Domy k horám přistavěné,
o ně zadní svou částí v pravém slova smyslu se
opírající, jsou z pravidla 3 až 4 patra vysoké a
některé patří dvěma i třem pánům. Na př. přízemí
a—první patro jednomu, druhé patro druhému, třetí
a čtvrté patro třetímu. Při takových poměrech ne
bylo by divu, kdyby každá oprava buď střechy
nebo zdiva s hádkami a soudy spojena byla. Je-li
tomu skutečně tak, nevím. Zdá se však, že jsou
Solnohradčané pokojnějši lidé a nemiluji tolik pro
cesů, jako u nás. jinak by takové poměry staly se
nesnesitelnými a zajisté by netrpěli aspoň toho,
že tam mají, jak mi tentýž holič vypravoval, jistá
nevyhnutelná místa, kam i velcí páni pěšky chodí
vají, třeba tři, čtyři domy do spolku.

Když jsem vycházel od holiče, potkal jsem
včerejšího známého Prušáčka s paničkou, ale bez
těch dvou tlučhubů. Pozdravili jsme se — zajisté
naposled v životě.
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Když též moji .soudruzi o pučící okrasu mužné
tváře oloupení byli, šli jsme k Mozartovu náměstí,
kde stojí krásný Schwanthalerův pomník toho ve
likána hudebníka, a odtud na náměstí residenční
(Residenz-Platz). Na tomto náměstí stojí 14 metrů
vysoká, z roku 1664. pocházející mramorová kašna,
krásné, velikánské dílo. Náměstí toto lemují: stará.
residence, nová residenčni budova, kde jsou umístěny
císařské úřady ——a hlavní stráž s věži, na níž
jest proslulá zvonová hra, skládající se ze 37 menších
a větších zvonků. Postavil ji roku 1703. hodinář
Santter. Hraje třikráte za den: o 7 hod. ráno,
o 11 hod. v poledne a na večer o 6 hod. Každý
měsíc hraje jiný kus. Takových kusů jest 22.

Hned vedle residenčního náměstí jest náměstí
dómové s krásnou Mariánskou sochou. Průčelí

dómujest imposantní, tvoří celou jednu stranu ná
městí. Velechrám tento, kdysi metropolitní chrám
celého katolického Německa, byl znova v rene
sančnímslohu r. 1628. zbudován a r. 1859. obnoven.

Již zvenku jest imposantní, uvnitř však opravdu
velebný. Scamozzi, který nákresy k této stavbě
zhotovil, vzal si za vzor římský velechrám sv. Petra.
Solnohradský dóm je 215 metrů dlouhý a 70 metrů
široký; na mohutných pilířích spočívá 74 metrů
vysoká, krásnými malbami ozdobená kopule.
Stoupne-li si člověk pod kopuli, je pohled na chrám
opravdu velebný. Malby v chrámě jsou ještě nové,
živé a některé jen prozatímní, na plátně vymalo
vané. Představuji výjevy z umučení Páně.

V postranních lodích jsou krásné, některé i
nádherné hrobky, bezmála všechny z domácího
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červenavého mramoru zhotovené, v nichž odpočívají
knížata kněžská, jichžto ruce nosívaly velepastýřskou
berlu a před věky též světské žezlo a meč. Od
r. 1648. až do r. 1802. bylo Solnohradsko samo
statným biskupstvím, v němž knížebiskup jako
mocnář světský neobmezeně vládl. V této době
přivedli kněží-mocnáři město ku dříve netušenému
rozkvětu. Teď leží tito vladaři tam dole tiše, bez
moci, beze slávy a jen památka, jen jméno po nich
zůstalo — dobré i méně dobré, jak si který za
sloužil.

Hned vedle dómu stojí benediktinský chrám
sv. Petra, do kterého jsme však jen mřížovými
dveřmi nahlédnouti mohli. Byl uzamknut. Je též
krásný, ale nezdál se mi tak velkým a nádherným,
jako je Rajhradský.

Možná, že se mýlím. Škoda, že nebyl otevřen.

Šli jsme pak ještě do blízkého františkánského
chrámu.

Je sice velký (skládá se vlastně ze dvou
chrámů), ale je přeplněn pozlacenými ozdobami a
na stěnách je navěšeno veliké množství malých i
papírových obrázků. Z toho jsem soudil, že je za
milovaným chrámem lidu a byl také skutečně ná
božnými naplněn. Ostatní chrámy stály prázdny,
jen zvědaví cizinci tam zevlovali a kukátky na
vše strany brejlili. Mezi nimi jsme byli ovšem i my.

Z františkánského chrámu Páně šli jsme se
podívat na nejzajímavější památnosť Solnohradskou
——na prastarý hřbitov s poustevnou sv. Maxima.

O tom vám musím pověděti něco více.
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4. Poustevna sv. Maxima.

Z klášterního nádvoří vede úzká ulička
k nízkým dveřím, kterými se vchází na prastarý,
krví mučenickou a ctihodnou dávnověkostí po
svěcený klášterní hřbitůvek. Píšu „hřbitůvek,“
poněvadž v málokteré venkovské osadě mají menší
hřbitov, než jest ten klášterní. Ale jak je památný!

Sotva naň vstoupíte, překvapí vás kolmá,
tmavá skála, k níž jest kostelík s dřevěnou věžkou
jako Vlaštovčí hnízdo přilepen. Nad kostelíkem je
hrubě prolomené, oknům podobné otvory viděti.

A to je ta největší, nejctihodnější Solno
hradská památnost'.

Jak již řečeno, stálo hned za dob velikého
Caesara na místě nynějšího Solnohradu pevné římské
město Juvavia, patřící ku provincii Norikum.. Do
těch krajin bylo záhy sv. evangelium zanešeno a
v nich rozšířeno, tak že již v III. století v městě
Lorchu (nyní Emže v Rakousku) biskupské sídlo
stávalo, kde též r. 280. sv. Florián do řeky Emže
vržen byl a tam mučenickou korunu si vydobyl.
Když později, asi r. 431., král Attila Juvavie vy—
dobyl, pobořila celé Norikum poplenil, byl sv. biskup
Severin se svými žáky jedinou útěchou tamějších
rozptýlených křesťanů. Putoval po celé krajině a
skýtal pomoci a rady, kde bylo potřebí.

Asi r. 477. přišel sv. kněz Maximus, bezpochyby
žák Severinův, do okolí pobořené Juvavie, shro
máždil rozptýlené křesťany kolem sebe a utekl se
asi s padesáti do skrýše ve skále vytesané, by tam
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nevyrušován vřavou ustavičných bojů, Bohu a
modlitbě žil.

A tato jeho skalní poustevna zachovala se
až do dnešní doby. Jest vytesána v kolmé skále
tak zvané „Mniší hory.“

Uvnitř skály jsou vytesány hrubé schody,
vedoucí do dolejší jeskyně 51/2 sáhu nad zemí a
z té opět výše do hořejší jeskyně, 12 sáhů nad
zemí ležící, v níž sv. Maximus se svými soudruhy
bydlel. Až podnes jest viděti jeho ve skále vy
tesané lože. Tvrdé to věru místo k odpočinku!
Jediným velkým otvorem vchazely vzduch a světlo.
Není pravděpodobno, že by byl světec se všemi
50 soudruhy tu jeskyni obýval; bezpochyby bydleli
v úkrytech v nejbližším okolí a jenom ke službám
Božím a v čas nebezpečí shromáždili se ve skalní
poustevně.

A nebezpečí přišlo brzy.
Po smrti Attilově rozvadili se pohlaváři, dříve

mu poddaní, a každý z nich chtěl býti Attilovým
nástupcem. Toho rozbroje použili Římané'a obsadili
Juvavii znova. Hunové, dověděvše se o tom,
sjednotili se opět a táhli, ztraceného města opět
dobytí! O tom dověděl se sv. Severin, tehdy
sídlem v Pasově, a poslal rychle svého žáka Moderáta
k Maximovi, vzkazuje mu, by se neodkladné se
svými soudruhy útěkem spasil. Avšak sv. Maximus
odložil odchod až na druhý den a tím vydal sebe
i soudruhy na smrť. Právě té noci přepadli nepřátelé
znenadání město, povraždili posádku i obyvatelstvo
a vnikli též do skalních skrýší, vraždíce vztekle
každého, kdo útěkem sc zachrániti nemohl. Sv. Ma
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xima, jakožto kněze a představeného ostatnich kře—
sťanů, pověsili na stromě, soudruhy pak jeho roz—
sekali a vyhodili skalním otvorem dolů do hlu
bokého lesa. Město pak zapálili, vyvrátili a nadobro
zpustošené — opustili.

Vůkolni křesťané přišli pak 3 pochovali těla sv.
mučenníků na tom místě, kde je nalezli. Tam ležely
pak svaté zůstatky dlouho, dlouho, bezmála za
pomenuty. Jen zřídka přišli křesťané, u ctihodného
toho hrobu se pomodlit, poněvadž křesťanů v té
krajině bylo pořídku. Za to však bděh nad tím
místemBůh, Jehož dech šepotal v korunách staletých
lesních velikánů tam stojících, ptáčkové zpívali pod
zemí dřímajícím sladké písně a přicházel král lesů,
hrdý jelen, utrhnout si z hrobů jejich sílodatné
květy. Těla svatých mučenníků práchnivěla, ale
jako zrnka pšeničná, aby hojné úrody vydala.

A úroda ta ukázala se skvěle. Roku 579. přišel
sv. biskup Rupert do Solnohradska a uslyšev, že
u zbořeného města Juvavie leží ostatky sv. Maxima
& soudruhů, pospíšil tam a navštívil poustevnu
světcovu a jeho hrob. Svatost toho místa tak jej
váhila, že si umínil, biskupskou svou stolici tam
postaviti. Napřed dal nad hrobem svatých zbudovati
kaplu a zasvětil ji sv. Margaritě, mučennici a
sv. biskupu Amandovi, jehož kosti v dřevěné
rakvičcepřinesl. Uschovávají se až podnes v klášterní
kapli sv. Víta.. Pak vymýtil les okolo kaple a
založil tam pohřebiště. To jest totéž místo, na němž
je nynější hřbitov. ——Později rozšířil též dolejší
jeskyni, vystavěl před ní na skalním výběžku zeď,
přikryl střechou a tak zbudovaný malý .chrám



zasvětil sv. Jetrudě. Na oltáři, na němž tam Bohu
nejsvětější oběťobětovával, až podnes bývá několikráte
za rok mše sv. sloužena.

Zdi obou jeskyň jsou bez okras, hrubě ze
skály vytesány. Jen V hořejší sluji do kamene
vtesán nápis, jenž vypravuje, že na tom místě
sv. Maximus a soudruhové jeho r. 477. mučennickou
smrť utrpěli.

Stáli jsme v těchto vší ozdoby prostých
jeskyních s posvátnou úctou. Bylo nám, jakoby duch
přímo andělské zbožnosti a světu odumřelosti
prvních křesťanů nad námi se vznášel, jakoby
z těch tvrdých skal, které byly obydlím tak velkých
světců, dýchal a do srdce každého navštěvovatele
vnikal.

Škoda, že naše průvodkyně, žena hrobařova,
svými naučenými, ospalým hlasem, abych řekl —
po řemeslnicku přednášenými výklady nás ze zbožné
nálady vyrušovala. Mezi jiným ukazovala též dolů
na hřbitov 'na sedm stejných, vedle sebe stojících
železných křížův a poučovala paničky, které zároveň
s námi přišly: „Tamhle, prosím, je pochováno
sedm žen rytíře Blaubarta (Modrovousa).“

„Ano, ženy Blaubartovy!“ zvolala jedna
z paniček a nahnula se z okna dolů, jakoby tam
ty ženy bylo viděti. _

„To je ten Blaubart, o němž je operetta
složena ?“ tázala se druhá—ostatních.

„Ah, tentýž. Myslím aspoň —“ pohlédla
tázavě na hrobnici.

Ta však nerozuměla, o čem paničky m1uví,a
přikývla jen mechanicky.
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„Ani jsem nevěděla, že tady v Solnohradech
bydleII“ žasla první panička nad svou vlastní
nevědomosti. „Nedočetla jsem se toho ještě nikde.
——A kde zde bydlel?“ tázala se hrobnice.

„Nemohu sloužiti,“ pokrčila tato rameny.
„Divná věc,“ řekla druhá panička. „Kde

bydlel Mozart, ví každé dítě, a kde rytíř Blaubart,
nikdo.“

„Možná,že tam nahoře na hradě,“ prohodila jiná.
Pak pohlédly všechny ještě jednou dolů na

sedm křížů, vzdychly: „Tam tedy, chudery, leží!“
a obrátily svá kukátka v jinou stranu.

Aby však některý čtenář snad nebyl v rozpacích,
kdo vlastně ten rytíř Blaubart byl, mám za svou
povinnost, pověděti, že Blaubart je báječný rytíř,
který kdysi kdesi žil a zvláštní zálibou se vy
znamenával. Jako jiní rytíři pro zábavu na hon si
vyjíždívají a laně nebo srnky usmrcují, tak rdousil
rytíř Blauhart z pouhé záliby své vlastní ženy. Jak
ty jeho ženy na solnohradském hřbitově se octly,
to ani hrobnice neví, ale dle jejího ujišťování jsou
tam jistojistě. Kdo ty moderní, železné, arci již
trochu sešlé kříže na jejich hrob postavil, zůstane
asi na vždy hádankou.

Ostatně jsou na tom solnohradském hřbitově
ještě jiné, prapodivné zvláštnosti. Procházel se tam
jakýsi pán s paničkou & vypravoval jí: „Hier ist
auch ein Haydn begraben“ (zde jest též jeden
z Haydnů pochován). Haydnové byli prosluli
skladatelé a žili oba v Solnohradě. Panička, ač byla
nádherně oblečena, neslyšela bezpochyby nikdy o
těchto velkých mistrech a myslila, že její průvodce
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mluví o nějakém pohanu ——(Heide : pohan) ——a
proto vyslovila své vrchovaté podivení: „Ale ' jak
je možná, že pochovali na katolickém hřbitově
pohana!?“

To slyšel soudruh P. na vlastní uši. —

Roku 582. počal sv. Rupert vedle hřbitova
větší klášter a chrám sv. Petra, knížete apoštolů,
stavěti a stal se tak nejen zakladatelem nynějšího
opatství, nýbrž celého nového, křesťanského města
Solnohradu, této perly horských měst. Když člověk
z prastarého solnohradského hřbitova vzhůru k těm
dvěma slujím pohlíží a rozpomene se, že odtud
paprsky křesťanského světla vytryskly, které celou
vůkolní poušť osvitily a k životu pravému pro
budily a že jediný benediktinský klášter tento
podivuhodný obrod vykonal, pak opouští jen s nej
větší úctou posvátná ta místa, a kdykoliv později
na ně vzpomíná, úcta ta v .srdci se rozmnožuje.

5. Hohensalzburg.

Ze hřbitova vystupovali jsme pak na tvrz
Hohensalzburg, která strmí na příkře vystupující,
542 metrů vysoké hoře. Tenkráte koupaly se její
zdě v nejjasnějším slunečním světle a zářily nad
městem jako koruna.

Tvrz tato byla r. 1077. založena. Solnohradští
arcibiskupové, kdysi zároveň zeměpáni, hledávali
v ní v bouřlivých dobách bezpečného útulku a také
nalézali. Nynější budova pochází z r. 1496—1519.

Tvrzí byla až do roku 1862., teď jest jen
kasárnou. ?
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Cesta na tvrz vede ze hřbitova úzkou scho
dovou uličkou mezi nízkými domky, z nichž
některé jen střechou nad uličku vyčnívají, tak že
je pohodlně do dvorků viděti. Na konci uličky
počíná bujným křovím a stromovim porostlá hora.
Šli jsme stežníkem kousek v levo k tak zvanému
Nonnbergu (hora jeptišek), až jsme spatřili pod
sebou celé předměstí Nonnthal s krásným chrámem
sv. Kajetána a panenský klášter, jejž sv. Rupert
hned r. 585. na místě, kde modla Merkurova stala,
zbudoval. Nynější gotický chrám pochází z r. 1464.
Pohled na předměstí, dále na rovinu, bílými domky
posetou a vzadu na Alpy byl uchvacující.

Když jsme se ho nasytili, vrátili jsme se zpět
a vystupovali pěkně urovnanou, až příkrou cestou
k tvrzi vzhůru.

Starobylé zdivo tvrze prosvítalo s vysokého
temene bujnou zeleni a na přivítanou zaznívaly
k nám shora podivné zvuky. Napřed zazněl vždy
mocný, kovový Zvuk jako z velkého pozounu a
pak zařvala celá směs všech možných tónů najednou,
jakoby někdo na všechny klávesy varhan náhle ruce
položil. Hádali jsme, že tam někdo v kostelíku ladí
varhany, ale bylo to prapodivné ladění.

Ač byla cesta pěkně urovnana, zapotili jsme
se přece v parné záři slunka notně, než jsme
ku bráně tvrze došli.

U samé brany je silný rumpál, jímž za
dřívějšíchdob trestanci dřevěným korytem potraviny
do tvrze vytahovali. Dnes je tam vozi po pohodlné
cestě. Tvrz sama je skupením rozmanitých budov,
celé malé město. Hned za první branou jsou konírny,
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pak vede cesta druhou branou na velké nádvoří,
na němž stojí starý kostelík sv. Jiří, ctihodná,
sochami z červeného mramoru ozdobená budova.

U kostela je kašna, v takové výši zajisté veliká
vzácnost. Na nádvoří zarazil nás známý kasárňový
vzduch, vanoucí z vůkolních staveb. Za kostelem
stoji bývalé sídlo knížat-arci-biskupů, dvoupatrový
věžatý hrad. Kdo chce do něho se podívati, musí
si v kantině vstupenku za 20 kr. koupiti. Dcera
kantinářova měla opuchlou a bílým šátkem pod
vázanou tvář: bolely chuderu zuby. Nevím ani,
jak mi mohlo býti divno, že člověka i v tak čaro—
krásné krajině zuby boleti mohou? Vždyť průvan
všude fuči a v tak vysoké tvrzi má zajisté mnohem
pohodlnější rejdiště, než kdekoliv jinde.

Koupili jsme si vstupenky a šli s celou tlupou
cizinců do hradu. Jakási obstárlá ženština vodila

nás po schodech a úzkými chodbami, “celou řadou
pokojův až do knížecích komnat. Několik z _nich
bylo právě před rokem ve starém slohu znova vy
malováno a pestré, zlatem ozdobené stěny hleděly
na nás opravdu knížecky vznešeně a nádherně.
Ve velké rytířské komnatě, jejížto strop na červených
mramorových sloupech spočívá, ukazovala nám
průvodkyně dva porouchané sloupy a vypravovala,
že se to stalo, když reformatnrským hnutím pobouření
sedláci tv-rz, do níž se kníže-arcibiskup ukryl,
kamennými koulemi bombardovali.

Mnohem však zajímavější, než pohled na staré
knížecí komnaty, jest podívaná na věčně mladou
přírodu s cimbuří nejvyšší věže. Člověk stojí tam
jak okouzlen. Nad námi čistá, modrá obloha, milá.
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a zdravotou dýchající, jakoby celá ta nebeská.
_klenba byla jediným květem pomněnkovým; dole

pod námi krásné, čisté, zelení lemované &lesknoucí
se řekou protékané město, tichounce ležící, jakoby
v něm šumu a hluku ani nebylo; kolem dokola
vysoké, šťavnatou zelení pokryté, tu a tam na
hřebenech ledem a sněhem lemované hory. A z těch
hor jaký to vonný, jaký oživující vzduch a chladivý
povánek! A z toho zářivého slunka nad námi —
jaké to požehnané světlo a radostivé teplo! Věru
není možná všechnu tu krásu popsati! U nás
v rovinách oko mé nikdy nevídalo a srdce nepocítilo,
co tam jsem spatřil a pocítil. A jakoby vtom čaro
krásném městě vše srozuměno bylo; příroda i
umění zazněly, když mi srdce nadšením takřka
přetékalo, hluboko ze zdola sladké a harmonické
zvuky zvonkův u hodin na radnici. Hrály jakýsi
zbožný chorál.

Po dlouhé teprve chvíli rozloučili jsme se s tím
nevyrovnané krásným rozhledem. Průvodkyně vedla
nás pak úzkou chodbou do jiné věže, kde stál
varhanový stroj. Vypravovala nám, že stroj ten
před léty každodenně ráno, v poledne a večer
Solnohraďanům hrával l— (býval to zajisté ne
mocným a stísněným milý pozdrav jako s nebeských
výšinl) — teď však že je pokažen a že hra jen
jediný akkord, a to jen tehdy, když jsou cizinci
ve tvrzi. Na to počala. natahovati měchy a po celou
tu dobu hučel cínový pedál. Když napumpovala do
měchu vzduchu, otočila ve stroji klikou a kde která
píšťalazařvaly najednou. To byl tedy ten její „akkord“
a to byly ty podivné zvuky, které jsme dole zaslechli.

Kukátko V. 22
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Tato nepěkná produkce varhanového stroje
byla intrádou, kterou se naše obchůzka hradem
končila. Průvodkyně natáhla ruku, poprosila o
„Trinkgeld“ a propustila nás s přáním, abychom
šťastně cestovali dále a co nejdříve, doložila zajisté
v myšlénkách, ohlížejíc se mlsně po nové tlupě
cizinců, která u vchodu na ní již čekala.

Spěchali jsme z hradu ven a cesty s kopce
dolů ubývalo nám rychle. Za malou chvíli byli jsme
na úpatí hory. Cestou potkali jsme mladý párek,
dle zdání novomanžely; seděli na nosítkách, po—

dobných márám, a dali se veřejnými posluhy na.
horu nésti, ač by tam byli zajisté lehčeji došli než.
já; byli oba štíhlí, jako já před dvaceti lety Škoda..
těch krásných časů! Za nimi vezla se na vozíku,.
pohodlné lenošce podobném, tlustá, obstárlá panička.
Té jsem té pohodlnosti nezazlíval. Byla to bezpochyb)r
paní máti mladé paničky a „milá, drahá tchýně“
mladého pána.

Šli jsme do klášterské vinárny, poobědvališ
tam a pak rychle do hotelu pro své vaky. K druhé:
holdině odjížděl vlak k Vídni.

Pan hotelier neloučil se s námi příliš vlídně,.
že jsme u něho svým tobolkám příliš neuvolniligz
schladil si však za to na nás žábu, počítaje za byt po—
——mad'arsku.

Nejmenoval se nadarmo Ištvan.

Po druhé hodině unášel nás rychlovlak:
z krásného Solnohradu. Dívali jsme se s okna a.
kývali mu srdečně a vděčně „s Bohem ——snad.
naposled.“



—339—

'6. Cesta domů.

Rychlovlak nás unášel k Vídni. Byli jsme
čtrnáctidenním cestováním a množstvím dojmů velmi
unavení a hleděli bezmála lhostejně na krajiny,
kterými jsme jeli, zvláště když hory zmizely a ro
viny nastaly.

Ve vagoně setkali jsme se opět s pány
z Klosterneuburgu a pozdravili jsme se jako staří
známí.

Pravil jsem jim: „Měli jsme o vás strach,
když jsme se v novinách dočetli, že právě u „Zell
am See“ dva páni v horách o život přišli. Povídali
jste nám, když jste se s námi tam loučili, že ho
dláte do hor se podívati, a obávali jsme se, že vás
to neštěstí potkalo.“

„My nejsme tak odvážní,“ usmál se starší
pán, „a jdeme jen tam, kde je bezpečná cesta.
Zabil se tam jakýsi vídeňský advokát se svým
synem a my jsme, jak vidíte, úplně zdrávi.“

Počali jsme si vypravovati, cojsme na cestách
příjemného a nepříjemného zažili, a tak nám utekla
cesta., nevěděli jsme ani jak. Než jsme se nadáli,
byli jsme v Linci. Klosterneuburgští páni chtěli
v Linci kohosi navštívit. Rozloučili se s námi a

vystoupili. Linec jsme viděli jen zdaleka. _Leží na
rovině u Dunaje a nepoutá zdaleka pozorovatele
nikterak. Asi před 15 roky jel jsem jednou z Vídně
po Dunaji do Lince a zůstal tam několik hodin.
Prohlédl jsem si tehdy město a nenašel v “něm nic
zvláště krásného, Vyjma nový gothický chrám,
zbudovaný slavným, od liberálů kaceřovaným

22.
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biskupem Rudigierem. Za Lineem na nevysoké hoře
jest okrouhlá, červená tvrz. Je prý v ní teď jezuitská
kolej.

Brzy jsme přijeli opět do krajiny, kterou jsme
na počátku naší cesty jeli. Objevil se nám Sonntags
berg, Maria Taferl a nádherný klášter Melk. Čím
blíže jsme k Vídni přijížděli, tím více se obloha
zamračoyala, až konečně bouře z několika stran
najednou ohnivými svými biči černé mraky šlehala
a tyto nad ustrašenou zemí divoce se honily. Nastala
čirá tma. Déšť se lil, blesky svítily a hromy hučely
bez ustání. Daleký obzor planul rudou září. Hořelo
tam kdesi. Byl to hrůzný boj živlův! A tímto bo
jištěm rachotil a uháněl náš vlak jako šílený dobrou
hodinu. Jen chvílemi zastavil se u stanic a oddechl
si několik okamžiků.

Konečně spatřili jsme plynová světla vídeň
ských předměstí — (teď již předměstími nejsou,
pohltila — co to povídám? ——pojala je všechny
ve svou náruč velká, dobrá máti Vindobona, recte
Gross-Wien) — a za chvíli vjeli jsme do pokryté
dvorany vídeňského nádraží. Čekal nás tam bratr
N. s povozem. Jeli jsme k hostinci, povečeřeli
a šli pak spat. Druhého dne jsme se sešli na
určitém místě a chodili pak po Vídni. Navštívili
jsme několik kostelův a chtěli se pak podívati do
nových museí, ale obě byla zavřena.

Vídeň—aci bez ustání naříkají, že návštěva
cizinců stále schne a utvořil se zvláštní spolek,
který se má o to starati, aby cizinci Vídeň četněji
navštěvovali. Ale co je tam má táhnouti, když
památnosti ,jsou namnoze nepřístupny a po celou
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cestovní dobu divadla, vyjma jedno dvorní a spro
sťacké Fůrstovo divadlo, bývají zavřena?!

Prohlédli jsme si novou říšskou sněmovnu. Je
to budova opravdu monumentální, nádherná. Vše
se leskne skutečným neb neméně drahým umělým
mramorem, jakoby národové Rakouska nevěděli,
kam s penězi. Síně poradní i zasedací jsou ozdo
beny drahými malbami, obrazy .a sochami, ale vše
připomínána pohanské Římany a Řeky. Kříže nebo
křesťanského obrazu V celé sněmovně jsem neuviděl,
jakoby v Rakousku křesťanův ani nebylo!

Je' to skutečnosť přemýšlení a povážení hodná.
Nechci však zde o ní z jistých příčin šířeji se
rozepisovati.

Ze sněmovny šli jsme do nového dvorního
divadla, kde natěrači a podobní řemeslníci vše
cídili a čistili. I tam jest úžasná nádhera a všude
obrazya sochy polo- a docela nahých bohův a bohyň.
V novověkém divadle něco takového člověka pře
kvapiti nemůže, ale jak se tím obecenstvo, zvláště
chapava mládež vzdělávati má, to jest mému rozumu
nepochOpitelno !

Inu, jsem také takový dlouhošosatý zatemnělec!
Odpoledne jsem si koupil nový klobouk a

daroval můj cestovní jakémusi sluhovi. Škoda, že
jsem si ho nedonesl domů na památku a neuschoval,
jako vysloužili vojáci s vojenskými čapkami dělávají.
— Viděli jsme náhodou též pohřeb otce a syna,
kteří se u Zell am See zabili. Přijeli, chudáci, domů
se smutnou.

Večerjsme šli do dvorní zpěvohry. Je mnohem
nádhernější, než mnichovska, a zpěváci, zvláště.
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však orkestr, podivuhodni. Vždyť sedí v orkestru
sami mistři a státi se členem vídeňské opery, jest
vrcholem tužeb každého umělce.

Druhého dne ráno unášel nás vlak opět do
zakouřeného Brna a odtud mě zatáhl zadumčivý,
poštovský valach domů.

Tvarožná stala ještě na starém místě, vše
hledělo na mě jako dříve a vše, co jsem na cestách
zažil, zdálo se mi snem.

A podobně nám bude, až doeestujeme každý
svůj kus světa, jejž nám Bůh procestovati da. Jen
kýž by pak vzpomínka na tu cestu vezdejší byla
nám na věčnosti blaživou!

49%



Obrázky ze života.
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Ježíšek.
I.

Venku tma, mlha a ticho. Jen chvílemi za—
štěkne pes, zavrznou vrata. Kroků chodců není
v hlubokém sněhu slyšeti.

Náhle, z nenadání zazní jakoby z daleké, ne—
známé dálky kdesi na konci městečka trouba a
věčně lahodné zvuky pastýřské nesou se klidným,
svatým večerem. Zaznívají tak známé a přece tak
podivně cize, jakoby zněly s oněch hor, kde před
tisíci roky betlémští pastýři hráli a zpívali ku
poctě novorozeného Spasitele.

Sotva zazněly zvuky pastýřské, zazářila okna
zámecká ve velkém pokoji. Paní správcová roz
žihala se svým manželem svíčičky na velkém
vánočním stromku. Stromek byl ověšen ovocem,
cukrovinkami & rozličnými hračkami. Pod ním na
zemi stál kůň na houpání, seděla jako skutečné
dítě veliká panna s opravdovou vlásenkou a ležela.
harmonika. Na nejvyšším vršku byl přilepen krásný;
usmívající se Ježíšek rozevřenou náručí a se
zlatou září kolem hlavy

Když byly všechny svíčky rozžaty, zazvonila
Správcová malým zvonečkem, dvéře se rozevřely a
stará paní vedla usmívaiíc se tři děti do pokoje:
Karlíčka, Dolfinku a Růženku.

„Ahhhl“ zvolaly všechny tři děti najednou a.
u samých dveří s vyvalenýma očima se zastavily.

Rodiče dívali se na děti a rozplývali se radostí.
„Pojďte dálel“ zvala matka děti nejvlídnějším

hlasem. „Podívejte se, co vám Ježíšek douesl.“



—346——

Děti poskočily ke stromku a nevěděly, kam
napřed se dívati.

„Bábinko, rozdávejte !“ vyzval správce matku.
Stará paní počala rozdávati se stromku roz

ličné maličkosti. Nejmenšímu děvčátku korálky,
trumpětku a pohyblivé figurky; většímu obrázkové
knihy a náušnice; chlapcovi peněženku a nůž.
Děti plesaly a jásaly a staří s nimi.

Najednou se však chlapec zahleděl na koně
pod stromem a zvolal vesele: „Je ten také můj?“

„Jest,“ přisvědčilamatka, „a harmonika také.“
Jedním skokem vytáhl si chlapec koně do

prostřed pokoje, vyhoupl naň a jezdil tak hrdě,
jak ani Napoleon po vítězství u Slavkova..

„A Dolíinko,“ řekla matka podávajíc staršímu
děvčátka pannu, „tady ti donesl Ježíšek panenku.
Jmenuje se Pepi. Dej na ni pozor, aby nemusela
plakati.“

Děvče se zaleklo: „Ona také pláče ?“
„Arciže, poslouchej jen.“ A správcová stiskla

loutku „a ta zavřískla: „eee“.
„0 je!“ spráskla Dolíinka ruce a sáhla pak hned

po loutce. „Pojď sem, Pepi; maminka udělala behá“
Vzala loutku do náručí, políbila a chovala ji:

„vs — vs — vsí“
Bylo radosti až dlouho do noci. Konečně uložili

děti a ty spaly v maIOVaných snech dlouho do dne.
Časně z rána — nedlouho po půlnoci -—

hlaholily zvony s věže slavným zvukem a zvaly
věřící, pospíšit s pastýři Betlémskými a poklonit
se novorozenému Spasiteli. Lidé je slyšeli a po
slechli, jen u správců ne:, tam spali všichni až na
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starší děvečku. Ta vstala a šla se pomodlit do
kostela za sebe i za všechny domácí, zvláště za ta
malá „kuřátkaf“

Děti probudily se teprve po sedmé hodině a
první jejich slovo bylo „papat“.

Matka s babičkou pospíšily, vzaly je z po
stýlek, umyly a daly jim kávy s hrozinkovou buchtou.

Karlík proti obyčeji nedojedl, šel se houpat
na koni.

Dolfinka šla ku své „Pepi“ podívat se, spí-li
ještě. — Spala.

„Mami,“ ptala se matky, „a kde je ten Ježíšek,
co nám to donesl?“

„Nevidělas ho? Nahoře na stromečku“
Matka zavedla děti do vedlejšího pokoje a

ukazovala jim Ježíška nalepeného na vršku.
Děti hleděly k němu s tupou zbožnosti.

II.

Když na štědrý večer u správcův okna vzpla—
nula, seděli v chaloupce naproti u hubové polévky
&medové kaše domkař Věrný se svou ženou a
chlapcem Josífkem.

„Maminko, kdo to tam venku troubí?“ ptal
se J osífek.-..

„Pastýř, milý holečku, — že se narodil J ežíšek.“
Chlapec se usmál a vzpomínaje si, co mu matka

0 Ježíšku vypravovala, _hleděl blouznivě před sebe.
— Najednou zvolal: „0 je! U správců je světel!
Co je to ?“

Rodiče pohlédli ven na ozářená okna a matka
řekla smutně: „Ku správcovým přišel J ežíšek.“
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„A k nám nepřijde?“ ptal se chlapec.
„Již tady byl, J osířku,a donesl ti něco; počkej“
Šla ven a donesla chlapci na hliněném talíři

jablka & ořechy. Chlapec radostí div nezavýskl.
„Ale já jsem toho Ježíška neviděl!“

„Počkej, uvidíš ho v kostelíčku na jítřni.
Půjdeš?“

„Ano,“ přisvědčil chlapec radostně.
„Musíš ale brzy vstáti,“ pohrozil mu otec prstem.
„Vstanu,“ slíbil chlapec.
Po večeři zazpíval Věrný se svou manželkou:

„Narodil se Kristus Pán“, pomodlili se a ulehli.
„Maminko,“ prosil chlapec usínaje, „ne

zapomeňte mne vzbuditl“
„Neboj se, má dušinko!“ '—
Ještě než zvony s věže na jitřní zazvonily,

bylo u Věrných již světlo. Spěchali na jitřni a
matka s Josíikem stoupli si hodně blízko k oltáři.

Po druhém zvonění rozžal kostelník všecky
svíce na oltáři až byl jedna zář; kněz vyšel ze
sakristie a na choře zazněly varhany. Kněz
otevřel svatostan a vystavil velebnou Svátost na
vrchol oltáře, kde bylo nejvíce světel.

„Maminko, kdeje ten Ježíšek ?“ tázal se chlapec.
„Tamhle,“ ukázala mu matka na zlatou mon—

stranci. A chlapec hleděl po celou jitřní, v tenkém
kabátku zimou se chvěje, na Ježíška ve zlaté
monstranci. Oči zářily mu radostí. Ten Ježíšek
líbil se mu více, než správcovým dětem. A Ježíškovi
líbil se Josífek také více, než správcovy dětí.
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Krásný pohřeb.

Dávno nebylo tak krásného máje, tak slunivého,
tak teplého, vlahou tak požehnaného, jako letošní.

Dlouho dřímala matička země pod rubášem
sněhovýma snila o rajském dítku, radostným věncem
ozdobenémjaru, a čekala na ně. Ale mrazivé vichory
bránily mu přijiti. Teprve před vzkříšením vyjasnila
se obloha, oteplil se vzduch a země slavila též
vzkříšení. První den května jako zázrakem obalil
se kde který strom květem a listem zeleným, roz-.
kvetly louky a háje, rozepěl se kde který ptáček
a radostí poskočilo kde které srdce.

„Bože, to je krása! Kéž by bylo neustále
jaro!“ slyšel jsem kdysi slečnu Kláru zvolati, když
zavedla babičku do rozkvetlé zahrady. .„Babičko,
teď zajisté ozdravíte. Jaro musí každého vzkřísiti
i kdyby byl již napolo mrtev.“

„Nevěř tomu,“ usmála se stará paní smutně,
„právě na jaře umírá mnoho lidí.“

„To musí býti smutné, umříti, když celý svět
kvete, voní a zpíval“ vzdychla slečna. „Na jaře
bych nechtěla umříti“

„Proč?“ pravila babička. „Když o smrti roz
jímám, pomyslila jsem si již často, proč jsem ne
umřela za mlada, když jsem ještě kvetla jako
růže? Byla bych nepoznala všech těch starostí,
bolestí a námah, které mě potkaly, a na věčnosti
byla bych snad šťastnější než budu. Milé děvče,
umřítive své nevinnosti, v máji života a pochovánu
býti pod májové kvítí, to je krásná smrt!“

A měla stará paní pravdu.
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Dne 2. května zemřela ve slavkovském klášteře

chudých školských sester ctih. sestra Maria Leonia
Rundt, rozená Polka ze Saybuše. Když ctih. školské
sestry v Bílé Vodě zamýšlely založiti ve Slavkově
klášter a dívčí školu, a představená svých sester
se ptala, které z nich by dobrovolně nesnadné té
úloze podvoliti se chtěly, hlásila se sestra Leonie
první. Naučila se výborně česky a když ji pak
řízení slavkovské klášterní školy svěřeno bylo,
počínala si v duchu ryze českém. Byla vlastenkou
s tělem, duší, vlastenkou, jakou jen Polky býti
dovedou; přenesla lásku svou k matičce Polsce na
sesterskou Moravu, či lépe: rozdělila srdce své:
půl dala Bohu a polovinu věnovala Polsce a Moravě.
Byla dámou velenadanou, bystrého ducha, uhlaze
ných mravů, postavy vysoké, štíhlé, aristokratické.
Z obličeje jejího zářila moudrost, svatý 'klid a dětinná
veselosť. Churavěla plicním neduhem již po léta,
ale nikdy jsem jí neviděl smutné. Vždy se
usmívala a o své chorobě mluvila jen žertovně
a o smrti jak o návratu do domova. —- Těšila
se na ní.

O její poslední hodince mohl s ní člověk
mluviti bez obalu, jak o každé jiné důležité věci.
Slíbil jsem jí jednou, — mluvil jsem s ní v celém
svém životě asi pětkráte, — že jí přijdu na pohřeb,
jak jiné slibujeme přijíti na svatbu, —- a přijala
ten slib s Opravdovou radostí ——jako nevěsta.

Když mi bylo oznámeno, že zemřela, spěchal
jsem dostáti svému slibu. Dne 4. května ráno o
6. hodině šel jsem do kláštera obětovat za zemřelou
mši svatou.



Vzduch voněl zdravotou, vlhký pochládek
mírnil paprsky jasného slunka a ve stromořadí
jásalo ptactvo.

Bylo to věru slavnostní jitro.
Brána klášterní byla otevřena.
Vstoupil jsem.
Všude ticho. Jen služka zametala listí a od—

padky květin, z nichž se vily věnce.
V levo v otevřené hovorně ležela mrtvola

sestry Leonie v rakvi. Nikdo se u ní ještě ne
modlil; jen svíce hořela ji u nohou.

Ležela jako ulomená lilie, svatý klid na.
bledém obličeji, v řeholním svém rouše, v rukou
růženec a kolem černé kukly na hlavě věneček.
Rakev byla obložena věnci a mrtvola obrázky
svatých.

Nebylo mi ani, jako bych se díval na mrtvolu;
zdálo se mi, že hledím na klidný spánek unavené,
npracované panny. Přál jsem jí ho a pomodlil
se za ni.

Po mši sv. tázal jsem se ctihodné představené
kláštera, jak sestra Leonie umřela. Odpověděla mi:.
„Chvála Bohu, dobře. Trpěla mnoho, trpěla dlouho,
ale trpěla dobře!“

Víte, co je to dobře trpěti?

Nedlouho před smrtí pravila plačícím sestrám :
77Neplačte! Budete-li něčeho potřebovati, řekněte to
mně a já vám všechno vyprosím, bude—liPán Bůh
chtíti.“

Kýž bychom já a ty, čtenáři, před smrtí tak
mluviti mohli!
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Když se mít jejího života již trhala, řekla
sestrám: „Svíci — Již nevidím.“

Podali jí svěcenou svíci do tuhnoucí ruky.
Světlo pozemské jí shaslo, za to ji zasvitlo svaté
světlo, jež nikdy neshasíná.

Tak doufám v Boha.

Po osmé hodině šli jsme ji pochovat. Rakev
věnci pokrytá ležela v průjezdu. Kolem ní stály
družičky V bílých šatech, žačky zemřelé. U zdi
ctihodné sestry, zahalené černými závoji, a od
chovanky klášterní školy v černých šatech. Krásné
děvčátko drželo polštář se zlomenou svící a věnečkem.

Po modlitbě kněží zapěn krásný, smíšený sbor,
z něhož zde 2. a 3. sloku kladu:

„Co dnes kvete, zítra vadne,
jako sen vše pomine;
květ oprší, krásy vnadné,
kdy jen Tvůrce pokyne.
Tak zde panna v plném květu,
růžička jak Spanilá,
opršela v mladém věku,
ctnou hlavičku sklonila.

v rakvi kvítím ozdobená,
ustrojená u věnec,
spí nevěsta vyvolená,
v rukou kříž a růženec.

Nad rakví, hle, z rozmariny
zříť panenský věneček;
lůžko její bude z hlíny
zbudovaný hrobeček.“

Prosté tyto verše byly zajisté již nad rakví
mnohé panny zpívány, ale snad málokdy tak při
padně, jako nad mrtvolou sestry Leonie. Proto mne



pohnuly až k slzám. Ne, že bych byl sestry Leonie
litoval, ale bylo mi líto, že neležím v rakvi místo
ní, že jsem neumřel v mladém věku smrtí takovou,
jak ona. — —

Odnesli jsme rakev- do kostela. Tam zpívány
hodinky za zemřelé a Requiem. Po celou tu dobu
stálo děvčátko, které neslo cestou podušku s vě—
nečkem a zlomenou svící, s ručičkama tak krásně
sepjatýma a očkama pobožně k oltáři obráce
nýma, jako znázornění nevinné duše, jež pozírá
v slávu Boží.

Z chrámu Páně doprovodili jsme ji na hřbitov.
Šli s námi všichni žáci měšťanské školy se svými
pány učiteli a mnozí příznivci zemřelé. Hodnostářů
neviděl jsem na pohřbu žádných. A nač také-?
Vždyť byla zemřelá jen chudou školskou sestrou, a
chudoba nemá teď ve světě vážnosti.

Dobře, že před Pánem Bohem je jinak!

Slunko zářilo jasně a radostně, když jsme
přišli na slavkovský hřbitov, jenž jest opravdovou
zahradou. Slyšel jsem tam zpívat ptactvo, viděl
rozkvétat krásné kvítí.

Když rakev do hrobu spustili, zazpívali
zpěváci:

„Zvadla růže v plném květě,
marné o ni nářeky,
přesazená, v lepším světě
vzkvete znova na věky.

Bohu žila se vší síly,
v odměnu teď sladce spí,
Spasitel ji zase milý
brzy ze sna probudí.

Kukátko v. 23
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Nuže žij tam v krásném ráji
v klínu Panny Marie,
kde duch jako kvítek v máji
u Boha se rozvije!“

„Ano,“ pomyslil jsem si, „ty se zajisté jako
kvítek v máji u Boha rozviješ! Zaseli jsme tě zde,
símě drahé, položili jsme tě, ulomená lilie, do
tmavého, chladného lůžka v krásném měsíci máji.
Květ se stromů bude pršeti na tvůj hrob, přiletí
ptáček, zapěje ti, přiletí sladká včelka, žabzučí ti;
zaduje větérek z nebeských sadů, zasmějí se
hvězdičky s "vysoka — a ty budeš ležeti a dřímati,
dřímati — až zazní povel k soudu. Pak vstaneš
v kráse liliové a zaskvěješ se v máji věčném. —

Čest' budiž památce tvé a duch tvůj panujž
navždy v klášteře slavkovském ——duch nejen
křesťanský, ale též vlastenecký!“

Na konci roku.

S věže hlaholí zvony slavnostním hlasem.
Hustá mlha plazí se po ztuhlé zemi a s ní blíží se
soumrak.

Lidé se všech stran i z přifařených osad spě
chají do chrámu Páně v poslední den roku podě—
kovat za všechna dobrodiní a poprosit za odpuštění
spáchaných vin. Kostel září mnohými světly a jest
naplněn zbožnými věřícími. Když zacinkal zvonek
u sakristie a zazvučely varhany, kněz přistoupil
k oltáři, vystavil velebnou Svátosť, pomodlil se
s lidem litanii a zanotil pak chvějícím se hlasem:
„Te Deum laudamusl“ Celý kostel zpíval pak
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mohutným sborem chválu Bohu a z mnohého oka
vykanula horka slza. Každý vzpomínal na trpkosti,
kterých mu v uplynulém roce zakusiti bylo, vzpo
mínal na poklesky, za které se v srdci hanbil, a
poklonil před milosrdným Bohem s pokorným díkem
čelo své, že ho dle viny nepotrestal. Mnohému
snad tanulo též na mysli: „Bože můj, nebude-li
nastávající rok mým posledním? Dočkám-li se
ještě jedenkrate sv. Sylvestra?“ A taková vzpo
mínka na smrť rozechvíva srdce jako vítr z ne
známého světa listoví na stromě.

V přední stolici klečel bělovlasý stařeček
z přifařené osady. Ruce měl zbožně sepjaté; oči
hleděly vroucně na velebnou Svá-tost? a po jeho
bledém, ale krásném a ctihodném obličeji rozléval
se s_vatýpokoj. Celý jeho dlouhý život vznášel se
předduší jeho jako pohyblivý obraz. Vzpomínal
na své dětství, na svou mladosť, na onen krásný
den, kdy vedl svou, teď již zemřelou manželku
k oltáři; na den, kdy první jeho dítě, nejstarší.syn,
poprvé na něho zavolalo: „Tata“; vzpomínal na
všechna neštěstí, jež ho potkala; vzpomínal si, jak
jeho tři zemřelé dítky a jeho manželka ležely
v rakvi, a vzdychl: „Přijdu brzy za vámi! Bože„
popřej mi šťastné hodinky smrtil“

Na to naklonil svou hlavu jako zralý klas.
Po „Te Deum“ šel poprosit kněze, aby ho

vyzpovídal; chtěl nový rok sv. přijímáním započíti.
Nežli svou pobožnosť vykonal, odešli již ostatní lidé
z kostela. Stařeček vydal se sám na cestu k do
movu. Mlha počala pršeti a na zemi zmrzala. Chůze
byla obtížna a zdlouhava. Když přišel domů, byl

23*



všecek unaven a upocen. Sedl si ve své výměně
na lavici u kamen, kde s nebožkou ženou tak často
sedával, a mysljeho bloudila v minulosti. Bylo mu
jaksi podivně teskno a měkko u srdce, jakoby byl
v cizí krajině, jakoby do okolí, v němž žil, již a'ni
nepatřil. Zastesklo se mu po domově nóvém, po
tom věčném.

Použil svého obvyklého prostředku proti
tesknotě: Sňal s kropcničky růženec a počal se
v tmavé své světničce starými, uvadlými rty, ale
ze srdce ještě dětinně mladého modliti.

Strážný anděl, který jej touto pouští po
zemskou již po osmdesát lct vodil, stál před ním
a usmíval se naň spokojeně, jako se usmívá zahradník
na krásné dozrálé jablko nežli je utrhne a do
komory Zanesc.

Po chvíli zaklepáno na dvéře a dívčí hlas
volal: „Stařečku, jste doma?“

„Jsem; pojď jen dále, Františko. Vítám tě.“
„A proč nemáte světla ?“
„Sedi se mi tak potmě dobře.“
„Rozžebněte, nesu vám večeři.“
Stařeček rozžehnul lampu, pomodlil se a ve

čeřel. Vnučka hleděla mu vesele do očí-a vypravo
vala, co _kde Viděla a slyšela.

Po chvíli přišli jeho synové, dcery, vnuci a
vnučky se stařcčkem si posedět. Bylo jich plná
světnička. Stařec se radostně usmíval a řekl: „Jsem
rád, že jste mne přišli navštívit. Škoda, že jest
nebožka matka již mrtva. Měla by z vás také
radost. No, že jste tak hodni, donesu vína a připijeme
si na zdraví v tom budoucím roce.“
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Šel do sklepa, donesl vína, jež sám vypěstoval,
nalil a dali se do hovoru.

„Vidíte děti, jak jest to krásné, když tady
tak ve svatém pokoji a pořádku pospolu sedíme.
Dnes bude mnoho lidí vysedávati v hOSpodě až do
půl noci, a místo co by Pánu Bohu poděkovali,
ukončí starý rok se sklínkou v ruce; zítra, na
nový rok, budou místo kostela vyspávati. Toho,
milé děti, nikdy nedělejte. Rok jest veliká věc a
'člověku na světě mnoho roků není popřáno. Když jest
rok u konce, máme si vzpomenouti, že jsme o veliký
krok hrobu blíže a že v tom novém roce snad

jáma před námi se otevře. Proto nikdy starého
roku hříchem nezavírejte a nového roku hříchem
nezačínejte. “

Bavili se tak vespolek až přes deset hodin a
potom přáli stařečkovi dobrou noc a šťastný nový rok.

„Dejž to Pán Bůh!“ děkoval jim stařeček.
„Já vám také přeju, abyste ten nový rok všichni
ve zdraví a milosti Boží strávili.'Pomodlím se ještě
dnes za vás za všechny. To jest ten nejkrásnější
novoroční dar, který vám dáti mohu“

„Děkujeme vám, tatínku,“ řekl nejstarší syn
podávaje mu ruku, „a dej vám Pán Bůh šťastnou,
dobrou noc! S Pánem Bohem!“

„S Pánem Bohem“! řekl stařec neobyčejně
pohnutým hlasem a podával Všem ruce. „Až půjdete
ráno do kostela, zastavte se pro mne. Chci jíti ke
stolu Páně.“

„Zastavíme se,“ slíbili a odešli.
Stařec rozestlal si lůžko a klekl si pak po

modlit se za svou rodinu. Strážný anděl stoupl si
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vedle Who a zahalil ho svýřP mám. Stařeček
modlil se dlouho a právě když dřevěné hodiny bily
dvanáctou, klesla mu hlava. Modle se usnul.

Brzy ráno přišlaFrantiška pro stařečka. Lampa
na stole ještě svítila a stařeček klečel opřen o postel.

„Jste již oblečen, stařečku?“ volala na něho.
Stařeček se však neozýval; usnul navždy. —
A teď pozdvihujeme i my na konci starého

roku oči i srdce k Tobě, V Jehožto rukou životy
naše jen pavučinou jsou. Dej nám milostivě tak
šťastný a klidný odchod, až rok života našeho
uplyne, jak onomu stařečkovi.

Štědrovečerní sen.

Měkkounké, bílé snížky padaly tiše z hustých
račen, které nad samou zemí ležely, jakoby se

b lo nebe až k zemi sklonilo, a pokrývaly vše:
střechy, stromy, ploty, cesty — kyprou pokrývkou.

! Ač bylo teprve pět hodin odpoledne, přece
Šalila již tma celou osadu do svého černého pláště.
Jenom od bílého sněhu odrážely se tmavé postavy
lvenku spěchajících lidí, jinak by byly docela
zanikly.

Z chaloupky na konci osady vyšel pastýř
v teplém, dlouhém kožiše, s beranicí na hlavě,
nasadil k ústům troubu a troubil. A milé zvuky
nesly se tichou osadou a zpívaly a vypravoval
všem ladostnou zvěsť, že narodil se Kristus Pán
želeží,maléDM iesličklive chlévěu
Betlém/
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A ve všech oknech po celé osadě zazářila
světla, tu na vánočním stromku, tam před malým,
papírovým Betlémem. A krásný anděl. ve sněho—
bílém rouše letěl na dlouhých křídlech od světničky
ku světničce a lil do srdcí malých i velkých svatou
vánoční radost,“ a ta svatá vánoční radosť zářila
z očí nevinných dítek ještě jasněji, než světla před
jesličkami, když se dívaly na to roztomilé Děťátko
v jesličkách, na klečící Panenku Marii a sv. Jesefa,
na dýchající oslátko a na anděla nad chlévem se
vznášejícího, a slyšely ze sladkých úst matky onu
věčně radostnou a věčně dojemnou novinu, jak
Syn Boží sestoupil s nebe, stal se pro nás malým
dítětem a jak byl od andělův oznamován a oslavován
a od zbožných pastýřů radostně uvítán.

Jen do dvou domů nezavítal anděl s vánoční
radostí: do domu zámožného sedláka Moudrého a

do komůrky staré žebračky Chudáčkové.
U Moudrých slyšeli též sladké zvuky vánoční

písně pastýřovy, ale hospodář i hospodyně seděli
smutně za stolem u večeře, a čeládka, vidouc je
smutny, jedlá též tiše a zasmušile. Když povečeřeli
a pacholek s děvečkou k modlitbě vstávali, řekla
hospodyně chvějícím se hlasem: „Počkejte, roz
svítím před Betlémem. Ach Bože, jakou měl ještě
loni náš František nad ním radost a dnes již leží —“

Nemohla pro pláč domluviti.
Hospodářovi tekly po tvářích slzy, děvečka

utírala si cípkem zástěry oči a pacholek hleděl
zasmušile k zemi. — —

Stará Chudáčková seděla v malé komůrce

\pětiletým vnučkem Františkem u kamen a jedli
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z hliněné, naražené mísky krupičnou, perníkem
posypanou kaši.

„Babičko,“ řekl František, „u Drapalů mají
dnes vánoční stromeček a u Kohoutů Betlém.“

„Víra, můj synáčku, víru,“ řekla Cbudáčková
s hlubokým povzdechem. „S radostí bych ti byla
také stromeček vystrojila nebo Betlém koupila,
ale jsem ráda, že jsem aspoň na tu kaši vyžebrala.
— Ještě je s tebou dobře, pokud jsem já živa, ale
až někdy umru, co bude z tebe potom, nebohý
červíčku? Kdo se tebe potom ujme? Maminka ti
loni umřela a tvůj tatík — ten se Bůh ví kde ve
světě potuluje a kdož ví, navrátí-li se kdy ? A příjde—li,
jistotně jinak ne, nežli šupem. Na tebe, milé dítě, si
ani nevzpomene! Je, jako bys tatíka ani neměl.“

A stara žebračka se zadumala a zasmušila.
Osadou letící anděl neměl pro Františka žádné

vánoční radosti. Bylo mu nebohého dítěte líto. Po
kynul tedy druhému andělu, který roznáší sladký
spánek a krásné sny, aby zaletěl do chudé komůrky
a dotekl se svými hebkými prsty Františkových víček.
Chlapec opřel hlavičku o babiččina prsa a usnul.

„Spi, zlaté dítě, spí,“ šeptala stará Chudáčková,
„když spíš, jsi nejšťastnější.“ Objala ho suchou svou
náručí a nechala chvíli na věrném svém ňádru spáti.
Pak ho probudila, svlékla, pomodlila se s ním a
když ho do postele ukládala, slibovala. mu: „Rano
tě probudím, půjdeme spolu na jitřní do kostelíčka
a tam tě zavedu k Betlému, ten je stokrate krásnější,
než Kohoutův.“

Chlapec se radostí usmál a s úsměvem na
tváři usnul opět.
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Žebračka klekla si pak k posteli a modlila
se slzíc dlouho do noci, aby Jez1sek toho opuštěného
sirotka vzal pod svou mocnou ochranu.

* *
*

Také Moudrá modlila se dlouho před Betlémem
na okně postaveným, když čeládka i hospodář ulehli.
Myslila bez ustání na svého zemřelého synáčka,
své jediné dítě.

Konečně přiletěl anděl, jenž roznáší sladký
spánek a krásné sny, též k ní, dotekl se jejich
víček “a_zarmoucená matka, dřímotou přemožena,
ulehla a. usnula.

A sotva usnula, zdálo se jí, že je v krásném,
vysokémkostele, ještě mnohem krásnějším, než jsou
v městě. Všude plno světel, plno vůně kadidlové
a shora zaznívá tichounká, milounká hudba, sladší
než hlas houslí, sladší než vzdálený zvuk harmoniky.
A tam, kde stává oltář, byl nad slunce jasnějším
světlem ozářený chlév a v něm jesle a v jesličkách
na seně krásné děťátko — ne malované, ne ze dřeva
vyřezaná, ale živé, usmívající se. A u jeslí klečela
krásná Panna a sv. Josef, též živí a kolem nich
krásní andílci v dlouhých, lesknoucích se rouchách,
jakoby slunko na sníh _svítilo, a ti zpívali tak
krásně, tak sladce, že byla Moudra radostí u vy
tržení. A z toho zpěvu zazníval nad ostatní hlásek
jí známý. Naslouchala, naslouchala, až poznala,. že
je to hlas jejího Františka. Radosti se zachvěla po
všem těle, upřela zraky ještě více na Zpívající
andělíčky »—a div divoucí,'tam ten nedaleko svatého
Josefa měl celou podobu jejího zemřelého synáčka.
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„Františkul“ vzkřikla radostí a rozevřela náručí.
— Andělíček nazdvihl hlavu a usmál se na ní.

V tom zazněly všechny zvony a Moudra se
probudila.

Na věži vyzváněli právě vánoční Hod Boží.
Moudra nemohla se rychle vzpamatovati, co se

to s ní stalo, když se náhle ve tmě octnula. Tak
živý byl ten její sen. Když však .přišla k vědomí,
dala se do hlasitého pláče.

Moudrý se probudil. „Prosím tě, Joseiko, co
je ti?“

„Milý muži, viděla jsem našeho Františka
v nebi vedle mého svatého patrona, a proto pláču
radostí.“ .

A počala mužovi vypravovati, co se jí zdálo.
Moudrý poslouchal ji pozorně a když mu vše

vypověděla, řekl vážně: „Ten sen byl od Pána
Boha, aby potěšil naše zarmoucené srdce. Musíme
mu za to poděkovati.“

„Ano — a dbáti, abychom někdy se svým
dítětem se shledali“

Vstali a oblekli se na jitřní. -—
Stará Chudáčková vedla svého vnučka do

kostela a postavila jej k postrannímu oltáři, na němž
byl krásný „Betlém“ po celou vánoční dobu.
František díval se zářícíma očima na milý Betlém
a byl šťastnější, než mnohé dítko., které mělo včera
svůj vánoční stromek doma.

Moudra klečela nedaleko postranního oltáře a
dívala se na dětí, před Betlémem klečící. Zdály se
jí býti jako ti andílci ve snu. A nevěděla ani sama
proč, zraky její tkvěly nejvíce na ubohém sirotku
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Františkovi. Přemýšlela o jeho smutném osudě a
pojednou projelo _jí srdcem i hlavou vnuknutí:
„Vezmi si toho sirotka za vlastního, tím potěšíš svého
Františka V nebi.“

Vnuknutí toto vyplnilo pojednou prázdnotu
v jejím srdci, a když přišli z jitřni domů, řekla.
mužovi: „Toníčku, dnes v noci mi dal Pán Bůh
krásný sen a v kostele zase dobré vnuknutí“

„A jaké?“
„Abychom si vzali toho sirotečka, co je "u

staré Chudáčkové, za vlastniho. Klečel tam 11jesliček
jako náš František V nebi s pěkně sepjatýma
ručičkama — a jmenuje se také František.“

Moudrý se zamyslil: „No, za vlastního hned
ne, až co se z něho vyklube, ale do domu jej
vzíti můžeme. Chceš-li, přivoď si ho.“

Moudra radostí zaplesala, a když se rozednilo,
šla si sama pro chudého sirotka. _

Večer klečela s ním před osvětleným Betlémem,
hospodář stál usmívaje se Opodál a anděl, jenž roz
náši svatou vánoční radost', zaletěl též na duhových
křídlech k nim a vlil jim ji do srdci i do srdce
staré žebračky v chudé komůrce.

Lamentace paniček.

Pani radova pozvala si tři dobré přítelkyně
na svačinu, a sice: paní gymnasialniho ředitele,
k němuž radovi dva hoši do školy chodili, pak
světa znalou, ještě přimladlou v_dovu po majorovi
a konečně choť domácího lékaře.
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Jakýsi čtverák a zárověn dobrý znalec lid
ských povah napsal, že při takových svačinách
dámy pojídají a popíjejí věci nejlepší, za to však
mluvívají věci nejhorší. Zrnko pravdy v tomto
výroku bez odporu jest, a hodně velké zrnko: aspoň
tolik jest jisto, že kávička a vonné rosolky jazýčky
paniček nanejvýš ohebkými a ostrými činívají,—
žádná damascenska šavle není tak obebka &břitka!

— a těmi jazýčky sekávají pak kolem sebe, že by
ze cti všech známých horká krev tekla, kdyby
téci mohla. Paní radová. byla mistryně takového
jazykového šermu a za přítelkyně vyvolila si
paničky stejného nadání a stejných choutek —
vždyť vrána vedle vrány sedá. a rovný rbvného
hledá —: proto bývaly její svačiny pověstny, byly
vzorem všech ostatních.

Paní radova stojí před velikým stojacim
zrcadlem a urovnavá s největší úzkostlivostí svou
toaletu, vždyť ví, že by znaleckým, bystrým zrakům
přítelkyň ani nejmenší vada neušla. Jest asi čty
řicetiletá, statná, pěkna paní, velké jeji oči dovedou
svůdně zazářiti, hlas má zvučný a ohebný, a kdyby
ovdověla, chytla by zajisté bez velkého namahaní
nějakého muže do svých tenat.

'V celém bytu je vše v bezvadném pořádku
a v jídarně na stole elegantně prostřeno. Služka
v kuchyni je čistě oblečena a má sněhobílou,
ozdobnou zá.stěrku._

Zvonek u dveří zacinkl. Služka s'pěchala
otevřít. Uklonila se hluboce a políbila _paní majorce
ruku: „Poníženě ruku líbám. Prosim, račte dále.“
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Paní majorka byla jednoduše, ale. elegantně
oblečena, vykračovala si jako voják a na hlavě
měla široký klobouk s dlouhým pštrosím pérem.
Každého okamžiku mohla sednouti na koně a jeti
v čele amazonského pluku.

Poděkovala služce hrdým pokynem hlavy a.
šla rázným krokem do pokoje.

Radová spěchala jí vstříc a tiskla jí obě ruce:
„Milá přítelkyně, vy jste nejhodnější, přicházíváte
vždy první.“

„Navykla jsem pořádku u nebožtíka majora.
Jsou pravě čtyři hodiny.“

„Račte, prosím, odložiti. A jak dnes krásně
vypadáte,jen jen kvetetel“

Majorka se elegantně uklonila a usmála se:
„Děkuji, ale těch lichotivých pochval uschovejte si
pro paní ředitelovou, té se jimi zavděčíte.“

„Ovšem, vy jich nepotřebujete, vaše krása.
chválí se sama.“

„Škoda, že nejste pánem,“í zažertovala majorka,
snímajíc klobouk s hlavy, „byla byste mistrem
galanterie. “

Usedly a daly se do hovoru. Sotva že ho
nakously, zacinkal zvonek znova, služka otevřela
dvéře a do pokoje vznášela se paní ředitelová. Ano,
vznášela se! Těla bylo na ní pramálo: byla malá a
hubená, za to měla na sobě tím více mašlí a roz
divných tretek a na hlavě klobouk dvouposchoďový.

Nastalo vítání a lichocení obapolné. Majorka
usmívala se na ředitelku tak přátelsky a ústa pře
tékala jí takovou chvalou, že marnivá ředitelka
skutečně v moři radosti tonula.



Usedly a daly se do hovoru. Do třetice šlo
jim to veseleji.

Když bylo půl páté, přišla služka a šeptala
paní, že je káva již uvařena.

„Ale paní 'doktorová zde ještě není,“ řekla
radová a pohlédla netrpělivě na hodiny. „00 pak
se stalo, že nejde?“

„Kdož ví, přijde-li?“ pravila majorka.
„Kdyby nemohla přijíti, byla by se zajisté

omluvila,“ namítala domací paní. „Přicházívá arci
pokaždé později, ale dnes neobyčejně otálí.“

„Prosím vás, drahá přítelkyně, nezazlete jí,“
přimlouvala se ředitelová. „Venku je dnes náramně
parno, — ona jest příliš tělnata —- než se sem
dovalí, trvá to hodnou chvíli.“

„Arei, subtilní lidé mají velkou výhodu,“
zasmála se majorova a ukázala krásné, falešné zuby.

Ředitelová cítila žihadlo dobře a chtěla se

pomstíti. „Pani majorova, jste dnes v růžové náladě.
Inu, paničkám, které'mají tak krásné zoubky, jako
vy, je lehko se smáti. Závidím vám jich věru.“

'„A já zase vam vaše krásné, bohaté vlasy,“
řekla majorka a hleděla s líčeným obdivem na
ředitelčiny kupované pletence.

Kdož ví, jak hluboko by se byly do sebe
zakousaly, kdyby na štěstí doktorová nebyla
zazvonila.

„Konečně jde!“ zvolala řadová a vyskočila
radostí.

Doktorka přibatolila se všecka upocena a
rozčilena: „Odpusťte, moje dámy, že tak pozdě
přicházím; ale nemohu za to. Je to hrozné — _“



„—-—parnovenku. Neni-liž pravda?“ vpadla
ji ředitelová úlisně do řeči.

„Ano, je, ale na to tak nenaříkám. Je to
hrozné, co člověk s tou čeládkou vystojí! Dovolte,
paní radová, posadím se; jsem tak rozčilena, že se
nohy pode mnou třesou“ A vrhla sebou na
pohovku.

„Prosím, prosím. Co pak se vám přihodilo?
Jste skutečně velmi rozčilena.“

„Chci zahnati děveěku a byla jsem si v ústavě,
kde se služky 0 místa ucházejí, nějakou vybrati,
ale — je to hrůza! Prosím, poshovte, až si trochu
oddechnu.“

„Tiny,“ zavolala radová na služku, „dones
kávu! Moje dámy, prosím, račte ke svačině“

Zavedla paničky do vedlejšího. pokoje a za
sedly k té požehnané bryndičce.

Okusily a ředitelová řekla: „Výborná káva!
Paní radová, prosím vás, kde tu kávu kupujete?
Já nikdy takové nemám. Abych se věru styděla,
vás ke svačině pozvati; nikdy vám takovou kávou
posloužiti nemohu!“

7,Prosím, pani ředitelová, neračte lichotiti,
vaše káva _jest pokaždé lepší než moje. Jaké to máte
tajemství, že "umíte tak neobyčejně dobrou uvařiti?
* A ty vaše bábovky! Každá je věru uměleckým
dílem !“

„Ano, je,“ přisvědčila doktorová, „ale vaše,
paní radová, nejsou o nic horšíl“

Majorka nechválila. Jen se usmála a jedla.
„Děkuji za .poklonuf uklonila se radová7

7,ale, prosím, nechte zbytečné chvály. Vypravujte
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nám přece, paní doktorová, co Vás tak rozčililo?
Však můžeme za řeči—pomaloučku popijeti.“

„Ano, proč chcete svou služku propustiti?
Vždyť jste ji přece vždycky chválívala,“ řekla
ředitelová.

„A nehaním ji ani dnes,“ pravila doktorka.
„Je hodné děvče: pracovitá, poslušná, zlého slova
nepromluvi, ženicha nemá, — toje všechno pravda,
-— ale je hrozná modla, pořáde by v kostele kle
čela — a to je člověku protivná“

„To se mi také nelíbí,“ přisvědčila majorka.
„Na Svatodušní svátky jsem se s ní tak do

pálila, že jsem myslila, že mne šlak trefí. Jen po—
slouchej te. “

„No,“ vyklouzlo z ředitelové a natáhla zvě
davě beztoho dosti dlouhý krk.

„Jak je dámám povědomo,“ vypravov'ala
doktorka, „byly po celý květen večer 11Minoritů
májové pobožnosti“

„Zase ?“ prohodila majorka a pokrčila nosem.
„Ano, ano,“ dosvědčila radová, „ty bývají

každoročně.“

„Moje Plony byla po těch pobožnostech jako
zblázněná,“ pokračovala doktorová. „Nevím, co se
ji tam tak tuze líbilo?“

„Možná, že se dotoho kazatele zamilovala,“
šplíchla ředitelová.

„Haha!“ zasmála se majorka vesele.
„Já jsem jí dovolila každou neděli a svátek

jíti,“ vyprávěla doktorová dále, „a je mně to ko
nečně milejši, když jde do kostela, než kdyby se
vodila s chlapem.“
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„Docela dobře,“ přisvědčila domácí paní.
„S fešným dragonem se procházeti, není nic

špatného,“ zažertovala majorka.
„Výborně! Paní majorová je šelmička !“ tleskala

domácí paní.

„No dále, prosím,“ vyzyídala ředitelová.

„Ale na Svatodušní svátky jsem se dopálila.
V neděli byla na pobožnosti jak obyčejně. Dobrá,
přála jsem jí toho, ale když mi v pondělí po obědě
zaseříkala, smí-li jíti, přešla mne trpělivost. J ářku:
,Děvče, máš rozum? Myslíš, že tě živím a platím
ti proto, abys jen po kostelích běhala? Já tě mám
pro sebe a ne pro kostel. Chceš-li se modliti,
modlí se doma!“ ——Neřekla mi na to ani slova,

ale celé odpoledne mi pofňukávala, a to, to, milé
dámy, to mi jde do všech údů, toho nesnesu.“

„Já také ne; to mne rozčiluje,“ přisvědčila
domácí paní.

„Takovou dívku bych okamžitě vyhodila,“
řekla ředitelová.

Majorka sáhla do mísy pro druhý kus bábovky
&usmála se: „Mne by to nerozčililo. Plač si jak
chceš, aspoň budeš hezčí.“

„To máte závidění hodnou povahu,“ pravila
doktorka, „já taková nejsem. Mne to rozčililo až
strach. Jářku: ,Kdo pak ti umřel, že pláčeš ?“ ——
,Žádnýf řekla, ,ale líto je mi, že ani do kostela
nesmím. Což pak jsem horší než otrok?“ ——Jen
si rozvažte, to mi řeklal“

„To bylo mnoho,“ usoudila ředitelová, „vždyť
přece celé město ví, že jste lidumilovná paní.

Kukátko v.
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„Však proto ——Jak mi to řekla, myslila
jsem, že jí do vlasů vjedu. Jářku: ,Cos povídala?
že jsi u mne jak otrok? Ty u mne otrokem? Počkej
jen, ty nevděčnice, až přijdeš jinam, teprve poznáš,
co je to býti u cizích lidí, u panstva! U mne bylas
jako doma: co jsme my jedli, dostalas ty také, ne
odměřovala jsem ti, nezamykala jsem před tebou a
ty, že jsi otrokem? To jsem si od tebe zasloužila?“

„J en se tak nerozčilujte,“ chlácholila ji domácí
paní, 7,vždyt' sotva dechu popadátef“

„Kdož pak by se nerozčilil? Tak se všecka
třesu, když si na to vzpomenu. ——,Když jsi u
mne otrokem, nemusíš tady zůstati; řekla jsem ji.
— ,Abys věděla, vyhledam si jinou divku a ty
můžeš jíti s Pánembohem tam, kde se ti povede
lépe! ———Na to obratila a dala se do pláče, že to

tak zle nemyslila. ————Jářku: ,Nic, co jsem
jednou řekla, to bude a dost! Já nejsem žádný
větroplach, dnes tak, zítra onak, já jsem karakter!“

„To je také pravda,“ přisvědčily damy.
„A abych dokázala, že jsem karakter, zastavila

jsem se na cestě sem_ v tom zlořečeném „Dienst
botenvermittelungsanstaltu,“ ale kýž bych tam byl-m

\raději ani nevkročila! Vícekrát mne tam nikdo
neuvidí.“

„Co pak se vám tam stalo?“ vyzvídala
ředitelova a všechny tři poposedly blíž.

„Tak jsem vám tam, milé dámy, přišla &
měla jsem toho hned dosť. Sedělo jich tam asi
dvacet-, a to vám byl zápach! Pfuj !“

„No ano, ten sprostý lid má hrozné výpary,“
řekla. domácí.
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„Není také divu, když do sebe tolik vperou,“
vysvětlovala ředitelová.

Služka poslouchala za dveřmi a pravila: „No
arci, ty se dáš naprati! Každá služka musí od tebe
hladem utéci.“

„Paní zavedla mě do vedlejšího pokojíku,“
vypravovala doktorová, „a ptala se mne, co po
roučím? Je to zdvořilá ženuška, líbila se mi. —
Jářku: ráda bych děvečku, ale hodně, slušné,
pracovité a čistotné děvče. ——-,Prosím, mám zde

na výběr,“ řekla, ,hned vám některou představím!
Šla ven. a dovedla mi děvče silné a zdravé,
ale na první pohled jsem poznala, že je to
husička z venkova. Jařku: Sloužila jste již?
Děvče se na mě hloupě podívalo a řeklo: ,Ne
rozumím.“ Řekla jsem paní — Oliva se, tuším,
jmenuje—“

„Ano, má na tabulce napsáno Regina Oliva,“
přisvědčila ředitelová.

„Řekla jsem jí tedy: ,Prosím vás, jak mi
můžete takové děvče nabízeti? Vždyť neumí ani
německy !“ — ,Takové jsou nepokaženyf řekla
Olivová. — ,To věřím,“ řekla jsem zase já, ,ale co
s ní v takovém domě, jako je můj? Já česky arci
umím a můj muž také, ale přicházívají k nám
často lidé, kteří ani slova česky neznají, jak by
s těmi se domluvila, kdybychom nahodou nebyli
doma?“ Není to pravda, moje dámy?“

77Svatápravda,“ přisvědčila domácí paní. 7.,Ne
pochopuji, jak mohou býti lidé tak drzí a hlásiti
se v městě o službu, když neumějí ani německy ?“

„Je to inferiorm' rasa,“ prohodila majorka.
24*
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_ „Profanum vulgus, jak říká. můj muž,“ po—
ebl'ůgila se ředitelová latinskou frasi.

'Majorka se usmála: „Ah, pani ředitelova umí
také latinskyl“

„Prosím, když má člověk latináře za muže,
pak se mimoděk něčemu přiuči. ——Prosím, paní
doktorová, jak to bylo dále?“

„Rekla jsem zkrátka: ,Takové husičky nemohu
potřebovatiř — ,Doeela dobře; uklonila se mi
Olivová, ,přivedu vám tedy fajnové děvče, které
se vám snad bude hoditi. Sloužila 'zde v městě

již několik roků.“ — ,Dobrá,“ pravím. Přivedla mi
na to děvče opravdu fajnové. Vyšlapovala si vám
jako nějaká. dáma a uklonila se mi tak elegantně,
jakoby se byla'v tančil—něnebo na divadle tomu
učila. Na čele měla afinu a vlasy sama kudrlinka, na
krku velkou mašli docela, podle módy na straně _“

„Takovéjsou ty pravé!“ přerušilaji domácí p_aní.
„— na ruce měla dva prsteny, sešněrovaná.

byla, že ji mohl v půli prsty obejmouti a na
nohou měla vystřižené střevíčky s mašličkama —
žádná slečinka by se za ně styděti nepotřebovala !“4

„Jsou to parádnieelu vzdyehla ředitelova.
„Prohlédla jsem si ji od hlavy až k patě,“

vykládala doktorova dále. „a musím říci, líbila se
mi. ,Jak dlouho již slonžíte tady v městě?“ ptala
jsem se ji. ,Již na pátý rok, milostpanif řekla. -—
,Kdo máte vysvědčení, knížku?“ ——,.le u soudu,“
řekla docela nenuceně. -— ,U soudu? A proč?: ——
,Moje předešla milostpani nechtěla mi do knížky
napsati, že jsem ji věrně a poctivě sloužila, &
žalovala jsem ji proto!“
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„Ahal“ pohodila domácí paní hlavou.
„Jářkuz měla zajisté k tomu nějakou příčinu.

,Pražádnouř ona mi docela resolutně na to. ,Jen
jednou jsem omylem obula paniny střevíce — byly
navlas takové, jako moje, a milostpaní mě hned
podezřívala, že jsem zlodějka. Ja zlodějka? Proti
tomu jsem se musila, prosím uctivě, ozvati. Jsem
chudé děvče, nemám nic, než svou česť, a tu si
nedám nikým vzítil“

„No pravda!“ řekla majorka posměšně. „A
co jste vy jí řekla?“

„Já? Odbyla jsem ji docela zkrátka. ,Moje
miláý řekla jsem, ,skoro bych vám byla řekla
slečinko, — takových děvčat, které ani svých
vlastních střevíců nepoznají, já potřebovati nemohu.
— Prosím, paní Olivová, přiveďte mi nějakou jinou.“
— A ono vám mne to yobsko již ani nepozdravilo!
Obrátilo se trucovitě a odešlo jako na divadle.“

„Toto je interesantníf řekla ředitelová a při
sedla k doktorové ještě blíže. „A jakou přivedla
vám ta Olivová potom?“

„No, po té přišla zase jedna, ta měla plnou
knížku popsanou. Nebyla jestě stará, a přece již
byla aspoň v dvaceti službách. Nikde nevydržela
déle, než čtyry nebo šest neděl. Ptala jsem se jí:
„Čím pak je to, že jste měla již tolik služeb ?“ —
,Zlata milostpaníý řekla vam docela skroušeně,
,jsem nešťastná., nikde jsem netreíila na dobrou
službu. První má milostpaní se se mnou vadívala
od Božího rána až do noci a někdy tak křičívala7
že zůstávali lidé na ulici státi a mysleli, že se dějí
nějaké mordyf“ ——
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„Haha,“ zasmala se majorová, „ta byla teprve
ta pravá.“

Doktorova machla jen rukou a přisvědčila
očima a vypravovala dále: „,A co je na světě jmen,
každé mi dala, jen žádné dobré ne,“povídala : ,Tak jsem
vypověděla službu a šla do jiné! — Tam bylo
všeho hoje boje, ale jen pro pány, ja neboha služka
mívala jsem hlad a dřiti jsem musela od Božího
rána až do noci. Co panstvo prohýřilo, to chtěli
na mě, nebohé děvečce, udřiti. V takové službě
nevydržel by ani pes, jak pak potom člověk? Šla
jsem pryč.“

„Ta mluvila pěkně o svých pánech,“ řekla
domácí pani.

„Hanba povídati,“ přisvědčila doktorova.
„Napřed začala docela skromně, a_lečím dále, tím
více se rozpalovala a poznala jsem, co je zač.
V jiné službě prý by bývalo všechno obstojně, ale
měli prý zase velkého syna a ten prý si všelicos
dovoloval, co pořádné děvče, které na svou čest
dbá, trpěti nesmí.“

„I ty neviňátkol“ zvolala ředitelova.
„Měla jsem toho už dost,“ pokračovala

doktorová. „'Jářku: ,vy, nebohé děvče, narodila jste
se, jak se mi zdá„ na nešťastnou planetu, nemůžete
nikde dobré služby natrefiti, a kdož ví, co by se
vám u mne nelibilo. — Paní Olivová, prosím, do
veďte mi jiné děvče“ — řekla jsem paní, a ta mi pak
dovedla holku opravdu slušnou. Knížku měla v nej
lepším pořádku, byla pěkně čistě, ale ne parádně
oblečena, a řekla mi, že umí všechnu práci ——
— sprostou i fajnovější — a že se žádné neštítí.
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Jářku: ,Zdáte se býti spořádaným děvčetem. Já
dávám děvečkám měsíčně osm zlatých. Jste s tím
spokojena? — ,Jsem, milostpaniý řekla. — Tak
tady máte závdavek, řekla jsem zase já, a po
dávala jsem jí peníze, ale ona se vám jaksi zdrá
hala je vzíti.“

„00 co!?“ zakroutila ředitelová hlavou.
„Jářkuz Nechcete jich? — ,Milostpaní, než

závdavek vezmu, ráda bych se ještě na něco ze
ptala,“ řekla. — 00 pak máte? ptám se jí. —
,Milostpaní, mám s jedním tuze spořádaným člověkem
známost a chceme se vzíti, jen až bude od vojska
fraj; prosila bych, kdyby směl aspoň jednou za
týden ke mně přijítif“

„To tak!“ vyhrklo z domáci paní. „A co jste
ji, paní doktorová, na to řekla?“

„Co jsem jí řekla? Co by jí byla každá jiná
spořádanápaní také pověděla. Jářku: milá brachu,
váš amant může býti docela spořádaný člověk, já
ho ale neznám a neznámých lidí do svého domu
pouštěti nemohu; můj muž by toho ani netrpěl.
S Pánem Bohem! ——Paní Olivová, nemáte-li
lepších děvčat, pak si tady žádné nevyberu. ——
,Prosím, já v nich nevězímý omlouvala se Olivová,
,jedné pani se líbí taková7 jiné zase jiná. Je tam
ještě několik děvčat, dovedu vám ještě jinou.“ —
No dobrá, dovedla zase jednu, na pohled tuze spo
řádanou, ale ta se zase ptala, jestli se u mne
v domě pere? Jářku: nepere se, ale služka u mne
musí zašívati prádlo. To jste měly, milé dámy,
viděti, jak natáhla obličej. ,Tak? řekla. ,A kde by
pak nabrala služka pro sebe prázdné chvilky?!““
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„I ty jedna sloto !“ zvolala domací paní,
„tak ani pradla zašívati nechtěla? Nač by tedy
člověk děveěku měl?“

„Tedy jste nenašla žádné ?“ tazala se
ředitelová.

„I našla. Dopálila jsem se, a když mi pak
Olivová přivedla jednu, která, také zde u paní
majorové sloužila, pomyslila jsem si: ta nebude
nejhorší, a dala jsem jí závdavek.“

„Tak ?“ zvolala majorová. „A která pak je
to? Jak se jmenuje?“

„Tady jest její knížka,“ podávala doktorová
majorce služební knížku.

Majorová ji otevřela a dala se do hlasitého
smíchu: „Tu Fanny jste si vzala? No gratuluji.“

„Proč se smějete?“ zarazila se doktor-ová.
„Ta mne šidila a okrádala, kde jen mohla.“
„Tak? A vždyťjste ji dala dobré vysvědčení.“
„A co jsem měla jiného dělati? Kdybych

byla napsala do knížky pravdu, žalovala by mne a
mám pak k vůli slotě běhati k soudu ?“

„Tedy zlodějka je? No, dobře, že to vím. To
si raději nechám tu, co mám, ať sí běha do kostela,
jak chce. Aspoň mi nic neukradne a netoulá se
s chlapy.“

„A to je to nejhlavnější,“ přisvědčila domácí
paní. „Nějakou chybu má každá.“

„Každý nešťastný člověk, kdo musí míti
čeládku,“ řekla ředitelová. „Domestici hominis
inimici ejus,*) říká můj muž.“

*) Domácí jsou nepřátelé člověka.
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„Ale, moje dámy, prosím, račte si přece
posloužiti,“ pobízela domácí paní. „Samým poslou
cháním zapomněly jsme na jídlo.“

Nepřítel koz.
Tesař Nesvadba měl pěknou chalupu .se za

hrádkou & byl by býval spokojeným člověkem,
kdyby byli měli děti, .ale těch jim Pán Bůh nedal.

Každý člověk chová v srdci lásku, kterou
někomu neb něčemu věnovati puzen jest.

Rodiče, obdaření dítkami, věnují obyčejně
celou svou lásku dítkám, manželé bezdětni hledají
si jiné předměty, ——někdy lásky hodné, někdy
nehodné.

Tak si zamiloval také Nesvadba svou za

hrádku, v níž pěstoval vzácné štěpy. Ty byly jeho
radostí a chloubou. V zahrádce trávíval prázdné
své chvíle a obíral a pěstoval milé své stromky.
Když vycházel v pondělí ráno do některé vůkolní'
osady po práci, býval doma poslední jeho krok do
zahrádky, a když se v sobotu večer z práce vracel,
byla jeho první cesta opět do zahrádky.

Nesvadbová měla stromky také ráda, ale
mnohem raději domácí živé tvory: kozu, psa, kočku
a slepice. Mazílkem jejím byla koza, úhlavní ne
přítel štěpů v zahradě.

Na počátku máje vyšel si Nesvadba jednou
v pondělí časně ráno do zahrádky a srdce mu ra
dostí zaplesalo. Stromky byly květem obaleny, vo
něly a usmívaly se v mladé své kráse. Včelky
kolem nich obletovaly & pestří motýlové houpali se
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na nich jako na květové kolébce. Nesvadba šel od
jednoho stromku ke druhému, pochválil každý, po
mazlil se s ním, a když všechny obešel, zavřel
opatrně dvířka a šel si do světnice pro své náčiní.

„Tak s Pánem Bohem, Marjáno,“ loučil se
se svou ženou, „a prosím tě, dej pozor, aby mi
koza nevlezla do zahrádky. Kvete to tam všecko
jako v ráji. Najdu-li v sobotu některý stromek
ulomený neb obežraný, bude zle! To si pamatujl“

„Nestarej se, však dám pozor.“
V úterý dala se Nesvadbová jako dobrá ho

spodyně do praní. Perou—liženské, mají plné ruce
práce a zapomínají na všechen ostatní svět.

Nesvadbová nebyla jiná než ostatní ženy.
Prala celé dopoledne, a když byla k polednímu
hotova, šla prádlo pověsit do zahrady na slunce.
Najednou nemohla všeho sebrati, musila se několi
kráte do síně vrátiti, a má—ličlověk pilno, kde pak
by nabral času, pořáde všechny dvéře za sebou za
vírati? Také Nesvadbová nechala dvéře u zahrádky
dokořán otevřeny, a mezi tím, co si v kuchyni na
oheň přiložila, aby se jí kaše brzy uvařila, přišly
kozy nešťastnou náhodou ze stáda a Nesvadbova
neměla arci nic pilnějšího, než zrovna do otevřené
zahrádky se podívat. Však tam beztoho již dávno
nebyla. Vzepjala se na nejkrásnější stromek, mí
šeňskou jabloňku, a mlsala až se jí brada třásla.

Když ji hospodyně uviděla, myslila, že se na
tom místě propadne. Ponejprv rozpálila se na svého
miláčka opravdově.

„Kozal“ křikla, „ty sloto mlsná, škaredá — (to
“bylo velké slovo od ní!) ——co to děláš? Pakuješ sem!“
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Chmatla kozu za rohy a odtrhla ji od stromku.
Zavedla ji na dvůr a tam jí dala notných štu—
chancův, ale bylo již pozdě. Koza nejen že květ
ožrala, ale ulomila též mladé, křehké ratolistky.

Nesvadbová již ani neobědvala. Zavřela dvířka
k zahrádce opatrně, zavázala je pevným motouzem
a šla se k sousedce vyplakat.

„Milá brachu, to bude Boží dopuštění, až
můj v sobotu přijde. Snad mne vyžene! —
A jenom chvilčinku jsem se v té kuchyni zabavila,
jen co jsem se obrátila, a ta slota slotska v té

*'minutě takovou škodu udělala.“

„Víš co, sestřičko,“ radila jí sousedka, „uřež
ty ukousnuté halouzky, snad tvůj nic nepozná.“

„Ano nepozná! Ten má sčítaný každý
lísteček“

V sobotu odpoledne očekávala tesařka svého
muže s velkým strachem. — K večeru přinesla
mu z hospody čtvrť litru kořalky — a to ne
dělávala nikdy! — usmažila vejce a chodila pořáde
po dvoře, aby ho mohla přivítat až přijde,. a za
vedla zrovna do světnice. Kozu zavřela opatrně
do chlívka

Chvíli před klekáním. Nesvadba přišel. Žena
mu vyšla před vrátka naproti.

„Vítám tě, Martinku. Právě jsem se dívala,
nejdeš-li. Mám již pro tebe přichystanou večeři.
Pojď, pojez, než to vychladne. Jak pak, bolí tě
nohy?“

„Trochu. — Co děláš?“
„Popravovala jsem. Pojď, pojďl“ a táhla muže

do světnice.



Na stole stála kořalka, ležel pecen chleba, a
než si Nesvadba kazajku svlékl, již tu byla žena
s vaječníkem.

„Tak, tady máš. Usmažilajsem ti pár vajíček,
ty je rád a slepičky mi pěkně nesou —“

Tesař pohlédl udiveně na ženu. Nevěděl, co
ta její neobyčejná přivětivosť znamena.

„Prosím tě, co pak je to s tebou? Vždyť mi
jindy tak nevystrajíš?“

„Inu, chudáku, nadřeš se po celý týden dosť,
proč pak bych ti nepřála ?“

Tesař se pomodlil a dal se chutě do večeře.
Kořalky zavdal též ženě. Když pojedl, odešel do
zahrádky. Nesvadbová trnula. Dech se v ni zatajil
a musila si sednouti, sice by se snad byla svalila.

Za krátkou chvíli přikvapil muž rychlým
krokem do světnice, z očí mu šlehaly blesky hněvu
a šel zrovna ke stolu. Vytáhl šuple a vzal dlouhý
kuchyňský nůž.

Žena vyskočila rovnýma nohama: „Martinku,
co chceš dělati?“

„Mlčl“ zařval muž. „Buďto koza nebo ty,
jednu z vás musím zabítil“

Nesvadbová. neopovážila se odporovati; znalať
svého muže dobřc. Klesla jen na lavici a dala se
do pláče. .W)

Za okamžik na to vřeštěla koza na dvoře

smrtelnou úzkostí a Nesvadba křičel: „Já ti dám
stromky žrátl“

Od té doby, kdykoliv chtěl někdo v osadě
kozu zabijeti, pozval si na to Nesvadbu. Větší ra
dosti mu udělat nemohl. ——
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Kdyby bylo „Kukátko“ kazatelnou, doložil'.
bych teď: „Tou kozou jest každá vášeň: sežira
taktéž květy duševní. A není jiné porady, než ji
usmrtitif“

Jen nóbl!

1. Zdavky,
Řezník Vocelka z městečka R přijel:

se svou manželkou a dcerou po železné dráze do
Brna. V restauraci vypil půl litru piva, ženské po—
žejdlíku a šli “pak k uzenáři Klobásovi.

Vocelka byl statný padesátník a vykračoval.
si ještě jako mladík. Pod nosem měl po maďarsku
zakroucené kníry a na hlavě myslivecký klobouk..
Ostatní oblek podobal se též mysliveckému. Vocel—
ková vypadala starší, než její muž, ale příčinou
toho byla její tloušťka a maloměstský, .paňma—
movský oblek.

Za to byla její dcera Olga dle nejnovější
městské módy vyšňořona. Byla vysoká, statná,
jiskrných, tmavých očí a jenjen kvetla. Na hlavě
měla klobouk za půl věže a na něm mašlí, fáborů
a kvítí, jako na máji.

Bledé nebo nalíčcné městské slečinky ohl'ížely
se po ní a vtipkovaly: „Husička z lontu! Mohla
by býti dragoncm.“

„Já ji znám,“ řekla druhá. 7,Vidívala jsem
ji v loni každodenně okolo našich choditi: bez—
pochyby se učila někde vařiti nebo šítif“

„A oblékati se,“ dodala první se smíchem.
„\'ša-k se naučila. Má toho na sobě navěšenol“



r — 382 —

„Ta děvčata z venkova jsou všechna tak,“
řek druhá. „Myslívajíz čím více toho na sobě mají,
tím ve jsou noblejší.“

U Klobásových se Vocelkovi zastavili a šli
do krámku.

Tlustá Klobásová seděla u váhy a četla no
viny. Jak Vocelkovy spatřila, vyskočila radostně.
„Pěkně vítám! Služebnice. Toto je radosti!“

„Ma úcta, paní Klobásová,“ sekl Vocelka
slušnou poklonu. „Jak pak se máme?“

„Děkuji uctivě, ujde to. — A vy jste také
zdrávi, jak vidím. Slečinka kvete jako růžička,

\\ Prosím, račte dále do pokoje za Emilkou. Emilko,
\podívej se, kdo k nám přišel,“ volala na dceru,

otevírajíc dvéře do pokoje.
Emilie seděla právě u klavíru a břinkala ja

kousi polku.
Vyskočila a běžela s otevřenou náručí malými

kročky Olze vstříc: „Vítám vás, má drahá Olginko.
To je radosťl“ Políbila ji, podala pak Vocelkové
ruku, jemu se uklonila a s okouzlujícím úsměvem,
kterému se v divadle naučila, zahovořila: „Jaká
šťastná náhoda nám to potěšení spůsobila? — Ale
nejprve se posaďte, — sem na divan, prosím.“

„Děkujeme uctivě,“ usmál se Vocelka. „Při
cházíme s velikou prosbou“

„ó prosím, prosim,“ řekla Klobásováa nutila
Vocelkovou na divan. „Všechno, co bude v naší
možnosti.“

„Přišli jsme vás uctivě pozvat na svatbu, vás
všechny, slečinku —“
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„Juž na. svatbu?!“ vykřikly obě Klobásovy
najednou.

„Ano,“ zapýřila se Olga. více radostí než
studem. „Prosím vás, drahá Emilko, buďte mi
první družičkou.“

„Velká čest,“ usmála se Emilie, „ale myslila
jsem, že budete vy družičkou na mé svatbě a
zatím se vdáte dříve než já.“

„A kdy pak má. býti svatba?“ tázala se živě
Klobásová, jakoby byl někdo do ní ohně nalil.

„Juž za měsíc,“ chlubila se Vocelková.
„Juž za měsíc? Naše Emilka se bude vdávati

až v červenci, aby pak mohla se svým panem pro—
fesorem hned po zdavkách na svatební cestu.“

„Však má slečinka na vdavaní ještě času
dost,“ řekl Vocelka.

„Až moc,“ přikývla Vocelkova.
„My bychom se svatbou také nespěchali,“

chlubil se Vocelka dale, „ale pan poštmistr nechce
déle čekati, že prý je mu to jako svobodnému
člověku tuze obtížno, v hostinci stravovati, — tak
co máme dělati? Když to má býti, ať to je, ač je
mim toho dosť líto.“

.,Ona naše Olga bez toho co chvíle pláče, že
má panenský svůj stav již opustiti,“ přimastila
Vocelková.

Emilie telegrafovala matce očima a zasmála
se: „Ale jděte, vy blázínku, snad byste neplakala?
Já jsem myslila, že se té svatby ani dočkati ne
můžete. Když jste byla tady v městě na učení,
mluvila jste pořad o panu poštmistrovi, aspoň co
jste u nás bydlela“



Olga pchlédla na ni šelmovskyiv „A vý'kí
panu professorovi.“

„Nač bych to zapírala?“ nadula se Emilie,
„však si jej vezmu a neplaču pro to.“

Olga ji vzala kolem krku & šeptala do ucha:

%Však já. také neplaču. To maminka jen tak po
vida proto, že u nás maji nevěsty ve zvyku plakati.“

„Na to musíme zavolati tatínka,“ řekla Klobá
ová a volala na služku do kuchyně: „Zaskoč pro

\pana; bude ,u lípy“ na víně, až přijde hned domů.“
„Milostpaní, teď nemohu, všechno mi vře.“
„Tak pošli Josefa — a rychle!“
„Tedy ——smíme se těšiti, že nás poctite_?“

tázal se Vocelka.

„Myslím, že pán nebude míti nic proti tomu,“
řeka Klobásová, „vždyť jsme od jakživa dobří

přxšelé. Ale budeme-li moci všichni odejeti, nevím.Vit _.,obchod je obchod!“
„Pro jeden den nebude zle,“ mínil Vocelka.
„To se všechno spraví,“ řekla Emilie. „Já

Olgince na svatbu půjdu na každý pád! Těší mě,
že mě pozvala za první družičku, bez toho budu
pak za družičku naposled.“

„To nás velmi těší, slečinko7 že se přimlou
váte a děkujeme pěkně za to,“ pravil Vočelka.

„A ještě. jednu velkou prosbu máme: kdyby
nám slečinka pomohla pro Olgu objednati svatební
šaty,“ prosila Vocelková.

„S radosti!“ zvolala Emilie. „Z toho vidím, že
mě má Olginka rada. Maminko, poradíme se na to.“

,,Ano, ale až při obědě. Zůstaňte, prosím,
u nás.“
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„Děkujeme uctivě,“ řekl Vocelka, „nebudeme
obtěžovati. “

„Jaké obtěžování?“
„A pak mám v městě práci.“
„Tu si můžete také po“obědě odpraviti. My

vás na objednávání šatů potřebovati nebudeme.
Zůstaňte u nás a dost!“

V tom přišel Klobása.
„Vítám vás, příteli Vocelko,“ zvolal Klobása

hned mezi dveřmi.“

„Tatinku, jsnnel'p'ozváni na Olginčinu svatbu
a pojedeme,“ běžela Emilie otci vstříc a učinila tim.
všechno opětné zvaní a vyjednávání zbytečným.

Klobása u-vykl v mimoobchodních věcech dle
vůle ženiny a dceřiny se chovati, k tomu měl právě
dobrou chvilku, proto přisvěd'čil zvesela: „Tož po—
jedeme! A vy přijedete zase na svatbu naší Emilky.“

„Přijedeme,“ sliboval Vocelka, podávaje Klo
básovi ruku.

„Tož dobrá! Jak pak, abychom si na to při
pili? — Paňmámo, pošli pro vínol“

„Hned, hned. Abys věděl, pozvala jsem panstvo
k obědu. Ať mi jich nepouštíšl“

„Tím lépe. — A máš něco pro ně?&
„Nestarej se.“
Učeň donesl vína, muži si nalili a šli do

krámu, Klobásová odešla do kuchyně & Emilie zů
stala s Vocelkovými dámami sama.

Klobásová nechala dveře od kuchyně dokořán
otevřené, aby ji ani slovíčka neušlo.

„Tak, milá Olginko, jaká »pak bude ta vaše
svatbička?“ vyzvídala Emilie.

Kukátko V. 25
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„Já bych ráda pěknou,“ řekla Olga.
„O to se postaráme,“ ujišťovala ji matka.

„Šaty ti koupíme, jaké budeš cbtíti a jaké nám
tady slečinka gybei'ef“ _,_

„S vybráním není nic,“ zatřepala Emilie rukou,
„to já znám, je to všechno práce jen na oko. Ob
jednáme tady nevěstince něco extra fajn!“

„Objednáme,“ přisvěděila Vocelková, „vždyť
si bude bráti pana postmajstra a je to první dcera,
kterou vdávám.“

„Dobrá, toto by bylo tedy v_pořádku. Ale
šaty nejsou celá "'sv'atba. Jak pak to ostatní?“ vy
zvidala Emilie dále:

„Také nóbl,“ řekla Vocelková. „Poprosila jsem
kuchařku ze zámku — dodáváme tam maso — a

slíbila mi, že ty nejfajnější věci nám přichystá.
Budeme míti polévku s plíčkovým závitkem, za
,f'oršpajsc rybu.“'

'Emilie pokrčila nosíčkem : „Tojsou vedlejší věci!“
„Nic vedlejší věci!“ ozvala se matka z ku

chyně. „Prázdný žaludek vrčí a nejkrásnější šaty
ho neuchlácholí.“

„Slyšíte to až tam ?“ smála se Emilie.

„Proto jsem si nechala otevřeno. — -—-Máte
pravdu, paní Vocelková, jen tabulu co možná nej
fajnější, abyste potom neměla pomluv. ——Nám na
tom nezáleží, to víte, ale je o ty ostatní.“

„Poslechnu vás, paní Klobásová, jste zku
šenější, než já!“

„Dobrá tedy — tres bien“ ——řekla Emilie,
„dobrá hostina patří také k celku, ale jak pak to
ostatní? 0 kolika hodinách chcete míti zdavky?"“
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AJĚĚ.„!9.._hijá u'bohatších lidí ve zvyku,“
řeklaVocelkova, „ojedenácti se zpívanou mší svatou.“

Emilie s ráskla r_uce. Bopoledne!? Co pak

vás napadá,ŘVO'GÁM Dopolednemívajízdavky jen spro tl lidé, ale rochu vzdělaný,
každý má je tady na večer. Snad byste nechtěla,\
aby byla Olginka po selsky sezdána?“ š

Vocelkova se zarazilaa řekla nesměle : „To ne,
ale vždyť jeastav manželský“ svátost a pak dostane
nevěsta při mšiišvaté požehnání. Já jsem byla tak

sezdana xráda bych, aby má dcera také byla.“
' Emilie se zasmála: „To ""ouivšebhno zastaralé

věci. Nejlepším požehnáním je mnoho peněz. .Má
Olginka musí míti nóbl svatbu, — však já vám
všechno povím, jak. a co, ——a pakliže mne ne
uposlechnete, nepůjdu za družičku — ne — a ne!“

„Emilko, prostírej,“ volala matka z kuchyně,
„budu hned hotova.“

Po obědě šel Vocelka po své práci a zatím,
co se Emilie strojila, radily se dámy, kde mají co
koupiti a objednati. Emilie připomněla na to iono,
čeho k nóbl svatbě nevyhnutelně potřebí jest.
Když byla konečně na prOcházku vystrojena, šly
do města.

Vocelková měla tobolku důkladně nakrmenou,
ale než všechno obešly, splaskla jí docela.

Na večer Vocelkovi odjeli. Emilie je dopro
vodila k nádraží a slíbila, že tři dní před svatbou
k nim přijede, aby se přípravy ku svatbě “dělypod
jejím dozorem a dle jejího vytříbeného vkusu. —

* *
*

25'



R ský poštmistr vede Vocelkovu slečnu
Olgu pod paždím na děkanství. Oba jsou slavnostně
vystrojeni. Vocelka jde několik kroků za nimi.

Pan děkan, vysoký muž s prošedivělými
vlasy, přijal je vlídně a ptal se na jejich přání.

Poštmistr, ještě mladý muž s elegantní bradkou
a vlasy po švihácku načesanými, uklonil se a počal
velmi plynně, ač přízvuk a celý spůsob řeči pro
zrazoval, že je rodilý Němec: „Veledůstojný pane
děkane, přicházím uctivě prosit, abyste mne se
slečnou Vocelkovou ohlásil“

Děkan se usmál. „S radostí. Račte se posaditi.
Prosím, pane poštmistře, máte zde svůj křestní list
a můžete nějakou listinou dokázati, že jste skutečně
svobodný ?“

„Zde jest můj křestní list, ale že bych potře—
boval dokument, že jsem svobodný, to jsem nevěděl,“
dodal kysele.

Starý Vocelka hleděl na děkana též pře
kvapeně.

„Prosím, ja věřím a jsem přesvědčen, že jste
svobodný,“ vysvětloval děkan, „ale račte zde býti
teprve rok a jste až z horních Čech, musím míti
úřední potvrzení, že jste skutečně ještě svobodný.
Ostatně je to docela snadná věc; račte psati domů,
aby vám vaše obec poslala farním ůřadem potvrzené
vysvědčení, že jste svobodný — více není třeba.“

„To se stane, prosím.“
„Protokol zatím napíšu, vždyť jsou mi všechny

okolnosti známy a v neděli — buď dopoledne
anebo po požehnání — račte opět s dvěma pány
svědky k podpisu přijíti.“
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„K službám,“ uklonil se poštmistr i Vocelka.
„A mám ještě jednu prosbu na vás, vele

důstojný pane děkane,“ řekl poštmistr.
„Prosím“
„My bychom rádi zdavky odpoledne.“
„Odpoledne ?“ podivil se děkan. „A proč to?

Zdavky mají býti dle církevních předpisů přede
mši svatou.“

„Ale prosím uctivě, jemnostpane,“ ozval se Vo
celka, „v Brně bývají zdavky obyčejněna večer, ano.“

„To já vím, pane Vocelko, — a v Jihlavě
také a ve Znojmě také, ale velká města mají
k tomu zvláštní dovolení. My na venkově bez bi
skupského povolení odpoledne sezdati nesmíme“

. „Pak, prosím, budu žádati o dovolení,“ usmál
se poštmistr.

„To můžete. „Alejake udáte příčiny ?“
„Můj úřad, prosím. Já musím býti v kance

láři každý den až přes poledne.“
„A pak přijedou, uctivě prosím,“ dodal

Vocelka, „páni hosté z Brna, a ti nemohou dopo
ledne přijetí.“

„Tedy zadejte žádost,“ pokrčil děkan rame
noma, „když dostanu dovolení, sezdám vás i od
poledne, ač by mne to velmi těšilo, _kdybyste měli
zdavky přede mši svatou. Vždyť jste, Olginko,
bývala tak nábožná.“

„Však ona také jest,“ ujišťoval otec, „a bez
toho půjdou ráno před svatbou ku sv. zpovědi.“

„O tom si promluvíme, až přijdete na kate
chismus,“ řekl děkan a doprovodil je vlídně ke dveřím.

*
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Slečna Emilie přijela do B dle úmluvy
tři dní před svatbou. Kolíbala se ve vagoně hrdě,
jako pyšná loď na moři a vezla celou spoustu
škatul a veliký kufr. Děvečka a dva učni to od
nádraží k Vocelkům sotva unesli.

Bylo pak u řezníka běhání a strojení od rána
do pozdní noci po celé tři dni. Emilie arci málo
nač ruku položila, vyjma cukrovinky, ale za to
měl její červený jazýček tím více práce. — Psala
také každodenně dva listy do Brna —- panu pro
fessorovi.

Den svatební přiblížil se tak rychle, až se
ho všichni lekli.

Ráno šla Olga v „polovičním pucu“ ku svaté
zpovědi a ku přijímání, aby očistila svou duši před
zdavkami, ale přišla brzy domů. Ostatek dne až do
rozhodné hodiny byl pak věnován okrase těla! Jak
pak jinak? Okrasu těla vidí kde kdo, okrasu
duše ne!“

K jedenácté hodině zazněla na náměstí ve
selá hudba.

Emilie kadeřila pravě Olze vlasy. Běžela
k oknu a volala na ni: „Pojď se podívat, Olginko,
jde svatba.“

Z přifařené venkovské osady šli svatebčané
do kostela. Hudba —šlapřed nimi, stárci si vykra
čovali s ozdobenými klobouky, nevěsta a družičky
hořely barvami jako makové pole.

„Hahal“ zasmála se Emilie. „Podívej se, toje
jako na divadle. Kdyby nebylo mne, měla bys bez
mála také takovou svatbu, ale teď'budeš míti jinoul“

A měla jinou!
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Odpoledne po čtvrté hodině sjížděly se kočáry
se všech stran. Z nádraží přijeli manželé Klobásovi
a pan professor, ženich Emiliin. Dovezli čerstvé kytice.

K páté_hodině stála celá řada lesklých nebo
naleštěných kočárů před Vocelkovými. Kočové byli
slavnostně oblečeni a koně měli hřívy zapletené.
Právě o pěti hodinách usedlo „panstvo“ do kočárů
a jeli do kostela, ač bylo od Vocelkových ke ko
stelu sotva dvě stě kroků.

Na ulici i v kostele bylo plno diváků, zvě—
davých a závistivých ženských očí.

Pan professor, první družba, zavedl nevěstu
k oltáři, poštmistr slečnu Emilii a za nimi šla celá
řada mládencův a družiček.

Nevěsta m'ěla bílé hedbávné šaty s dlouhou
vlečkou, na hlavě myrtový' věneček a závoj, jenž
jí splýval až na zem. Na rukou měla bílé ruka—
vičky, sahající bez mála až k loktům a na nohou
bílé, atlasové střevíce. V ruce držela velikou,
drahou kytici. Bylať věru krásná nevěsta. Slečna
Emilie s panem professorem a dva svědci stoupli si
za snoubence. Ostatní družičky s kyticemi v rukou
a mládenci stoupli si do polokruhu. Tak stkvěla
se nevěsta jako nejkrásnější růže ve věnci spanilých
družek. Klonila hlavu a rozčilením ji tváře hořely.
Za ní stála Emilie s hlavou hrdě vztýčenou a my
slila si: „Pěkně jsem to zaranžovala! — Až budu
já míti svatbu, bude to ještě krásnější!“

Pan děkan vyšel ze sakristie, nevěsta se
obrátila a podala svou kytici p. professorovi. Svatební
obřad započal. V kostele bylo ticho, jak v kostele
ticho býti má. Ženské stoupaly na prsty a tajily
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dech. Když si měli snoubenci podati ruce k věčnému
slibu, musil pan děkan hodnou chvíli čekati, než
si nevěsta rozepjala u rukavičky dlouhou řadu
knoflíčků.

Jakmile kněz novomanžely pokropil, zanotili
zpěváci na kůře píseň o ráji manželském, o kve
toucích růžích lásky, o hvězdách štěstí, Emilie po
líbila nevěstu a přála ji u oltáře štěstí a ostatní
družičky též. Páni se klaněli & přáli vše dobré.
Poštmistr zářil radostí, podal své „ženušce“ páži a
vedl ji v triumfu ke kočáru.

Oltáři se již ani nepoklonil.
A celé město si povídalo: „Toto byla ,nóbl“

svatba !“

2. Křtiny.

Za deset měsíců po svatbě chodil R ský
poštmistr rozčilen po kanceláři. Co chvíle se zastavil
a naslouchal napnutě, jakoby někoho očekával.

Najednou se rozíétly dvéře a Vocelková vběhla
všecka rozpálena a radostízáříc: „Máme děvčátko,
krásné, tlusté děvčátkol“ zvolala.

Poštmistr vyskočil a objal ji upřímně, což se
tchyním zřídka stává.

„A je Olginka zdráva?“ ptal se chvatně.
„Chvála Bohu, je !“
„Ať si přijde kdokoliv, nechť čeká,“ řekl pošt

mistr rozhodně. „Půjdu se podívat na svou dceru.“
Zamkl kancelář a spěchal do svého bytu.
„Neutíkej tak, vždyť ti nemohu postačiti,“

volala za ním Vocelková a plesala. v srdci, že má
zeť nad narozením dcerušky takovou radosť.
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Po chvíli přiběhl poštmistr do kanceláře zpět
a napsal na krásný listový arch velkého formátu
slavnostním spůsobem professorovi K jenž si
vzal Klobásovu Emilii, tento dopis:

„Velectěný pane professore! \
Velevážená a spanilomyslná paní professorová!

Především Vám, velectěni a milí přátelé,
zvěstuji radostnou zprávu. Moje drahá Olginka
obdařila mne roztomilou dceruškou. Děťátko je
krásné, tlusťounké jako váleček a babička i moje
milá paní tchyně ujišťují, že je podobná na mne,
ale oči má maminčiny. Jsem radostí v třetím
nebi! Má drahá Olginka Vás, ctěná paní pro
fessorová, tisíckráte líbá a Vás, pane professors,
uctivě pozdravuje a prosí, abyste naší malé dce
rušce byli kmotry, jak jste ]IŽ dříve slíbiti ráčili.
Já přidávám se k této prosbě své předrahé man
želky se vší vroucností & prosím, pište nám, ve
který den Vás čekati máme a v kterou hodinu
si přejete, aby naše maličká pokřtěna byla?
Jméno pro naši malou dcerušku nechť vyvolí
paní kmotřenka sama. Moje Olginka je dle po
měrů zdráva, chvála Bohu!“

Opětuje svou snažnou prosbu, líbám paní
kmotřence ručičku a znamenám se v nejhlubší
úctě oddaný Herman Altmann,

c. k. poštmistr.

P. S. Byl bych samou radostí brzy zapomněl
Vám psáti, že moje drahá Olginka si přeje
Haustaufe (křest ve světnici), nebudete tedy při
tom mnoho obtíží míti.
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Prosím uctivě, račte nám, možná-li, odpo
věděti obratem pošty, abychom se mohli náležitě
připraviti.

V R ich dne 2. února 1881. Hořejší.“

Hned třetího dne přišlo zelenavé, voňavé psa
níčko s německou adresou, psanou ženskou rukou:

„Ihr Wohlgeboren Frau, Frau
Olga Altmann,

k. k. Postmeistersgattin
in B tz.“

„Aha, to jest od paní professorové,“ řekl si
poštmistr. „Zaneste to psaní hned mé paní,“ po
ručil poslovi, jenž psaní roznášel. (Poštmistr bydlel
totiž v prvním patře a kancelář měl v přízemí.)

Posel zanesl list nahoru do kuchyně, Vocel
kova jej vzala & zanesla opět dceři, ležící v posteli
záclonami ověšené.

„Má dušinko, zde jsi dostala z Brna psa
níčko,“ řekla matka lichotivým hlasem.

Mladá matka vzala list, pohlédla na adresu a
usmála se: „To jest od Emilky.“

„Mám ti jej přečísti nebo budeš čísti sama?“
tázala se matka.

„Já sama,“ řekla dcera mazlivě.
„A neunaví tě to ?“
„Snad ne. — Otevřte obálkuíu
Stará vyňala list 2 obálky a dcera četla:

„Má drahá Olginko!
Tisíckráte bud' políbena, mladá matinko, iten

tvůj*') malý andílek. ('), jak se těším jej uvidětia
k srdci přitisknouti!

*) O svatbě si počal Emilie s mladou poštmistrovou tykatí.
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S radostí vyhovujeme Tvé i Tvého p. manžela
žádosti a přijedeme v neděli s poledním vlakem
na křtiny. Doufám, že nebudeš míti nic proti tomu.
Ve všední den by nám bylo velmi obtížno odejeti,
poněvadž má můj mužíček každodenně přednášky.
Že chceš míti domácí křest, schvalují Ti, drahá.
Olginko, docela; ono je to nóblejší. Do kostela za
náší ke křtu každý žebrák své děti, doma však
ke křtu vše slušně upraviti —- může jen zámož
nější rodina, která má též k tomu hodící se byt.
Zdejší obchodník s kostelními paramenty má po
hotově malý, Vkusný oltářík pro domácí křty a
mnohé rodiny si ho od něho vypůjčují. Vypůjčím
ho pro tebe a dovezu ti jej, abys neměla mnoho
starostí. —-Prosím Tě, nedělej si k vůli nam zby
tečných výloh. Když mi dáš sklínku kávy a mému
mužíčkovi sklínku piva, budeme docela spokojeni.

Těším se na neděli jako dítě, pak si, drahá
(_*)lginko,všecko, všecinko povíme! — Matinka tě
pozdravuje — — —“

„Tedy v neděli přijedou?“ Vpadla jí Vocel
kova do čtení.

„Ano, v neděli v poledne.“
„Dnes máme středu — času dosť ku přípravě,“

řekla stará.
„Jak je ta Emilka pozorná,“ usmívala se Olga

spokojeně, „doveze chudinka všechno, čeho je k do
mácímu křtu potřebí. Musíme ji za to hodně uctíti.“

„Arci, arci! To by tak bylo, abychom jí jen
kávy dali, jak píše! Takový křest by si zde ta
malinká zasloužila? — Jaké pak jí da kmotřenka
jméno?“
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„Počkejte, třeba to zde v psaní ještě stojí,“
řekla dcera a četla dále pozdravy od Klobásových
a obvyklé zdvořilosti. Teprve po všem bylo na
prázdném kraji listu napříč napsano: „Tvému
andílkovi jsem vybrala krásné jméno a doufám, že
se Ti bude také líbiti. Vyber si Ty také jedno
jméno a babička též, aby dostalo děvčátko tři
jména. To je teď nóbl“

Staré Vocelkové ten navrh zalichotil. Při

kývla spokojeně hlavou: „Ano, ano, vyberu jí také
nějaké jméno. — Ta paní professorova má saku
lajtské nápady!“

* *
*

Poštmistr zaklepal na děkanovy dvéře.
„Avel“ ozval se hlas.
Poštmistr vešel a uklonil se zdvořile. Nebyl

již tak pečlivě učesán, jako když před svatbou
s nevěstou na děkanství přišel, a měl také delší vousy.

„Nejhlubší poklopu, nejdůstojnější pane!“
„Pěkně vítám. Cim mohu sloužiti?“
„Račte odpustiti, přicházím opět obtěžovati.

Pán Bůh nám dal děvčátko —“

„Gratuluji. “
„— a. rádi bychom měli v neděli odpoledne

křest, bude—limožno ?“ A poštmistr pohlédl prosebné
na děkana. „Kmotrem bude pan professor K
z Brna a ten nemívá jindy času ——“

„Prosím, netřeba žádných omluv,“ vzal jej
děkan za ruku, „nám jest lhostejno, kdy přijdete,
jen když o tom víme. — Tedy v neděli odpoledne ?“

„Ano, prosím uctivě, asi ke třetí hodině.“
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„:Qobře, dobře,“ usmál se děkan vlídně.
„& pak bych uctivě prosil, kdyby velebný

pán přišel k nám do domu naši dcerušku nám
pokřtít.“

Pojednou zmizela s děkanových tváří všechna
vlídnost, pustil poštmistrovu ruku a řekl táhlým
hlasem: „Do domu?! A proč?“

„Moje ženuška si to, prosím, přeje, protože
to je v Brně v lepších rodinách zvykem, a pak se
bojí, aby se děťátko v té krutě zimě nenachladilo
a nám neumřelo.“

„Což je dítě nemocno?“
„Chvála Bohu, to právě ne, ale útlounké je

a ta -— ta krutá zima —. Prosím, nejdůstojnější
pane, račte nám to udělati, má žena by se mi jinak
strachem roznemohla.“

„Milý pane poštmistře,“ pravil děkan vážně,
„dítě má býti přineseno ke křtu sv. do kostela,
tam stojí křtitelnice, kostel má býti rodným či ob—
rodným domem každé duše křesťanské. Jen v čas
nejnutnější potřeby může býti dítě pokřtěno doma
buď babkou z nouze nebo na žádost rodičů též od

kněze, ale zdravě dítko má býti ke křtu sv. při
neseno do kostela. A přece pochopujete zajisté sám,
že jest slušno, aby nesmrtelná duše V domě nebe
ského Otce synovství nebeské obdržela a ne v domě
svých rodičů, ve světnici, která slouží přece všem
našim všedním, tělesným potřebám, kdežto chrám
Páně jest výhradně službě Boží & posvěcení našich
duší určeni“

„Uznávám to, nejdůstojnější pane,“ uklonil se
poštmistr rozpačitě, „a já sám bych na to ani nenaléhal,
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kdyby má ženuška o to dítě tak tuze se nebála!
A pak u nás bude také vše důstojně připraveno.
Máme z Brna vypůjčený Oltářík, schválně k takovým
příležitostem určený —“

Děkan se trpce usmál, mysle si: „Co ti lidé
k vůli té pošetile chlubivosti všechno neobětujil“
Pak pokrčil ramenoma a řekl: „Rád bych vám
vyhověl, ale dítě je, jak sám pravíte, zdrávo _“

„Totiž, nejdůstojnější pane, úplně ne. Pan
doktor to zajisté dosvědčí.“

„Donesete-li si lékařské vysvědčení, pak uhlí
dáme, ale stalo by se to proti mé vůli, — to vy
sloviti považuji za svou povinnost.“

Poštmistr řekl ještě několik slov na omluvu
a odešel domů.

„No jak, mužíčku?“ tázala se ho mladá matka
nedočkavě.

„Křest V neděli bude, buď bez starosti, má
drahá, ale musím ještě jíti k doktorovi.“

„K doktorovi? A proč?“
„Děkan řekl, že má býti každé dítě pokřtěno

v kostele, jen nemocné mohou býti pokřtěny doma.“
„Co to má ten děkan zase za hlouposti?!“

vykřikla mladá. „V Brně bývají bezmála všechny
děti doma křtěny a jsou zdravy jako bucil“

„Nerozčiluj se tak, má drahá,“ chlácholil
poštmistr ženušku, „pan doktor mi dá vysvědčení,
že je naše dceruška tuze ůtlounká, že by tě zimy
v kostele nesnesla, a pak se musí děkan podložitil“

„To udělej a hned!“ řekla Vocelkova. „Nevím,
co ten děkan proti nám má? Vždyť mu přece po
každé pořádně zaplatíme a více, než jiní lidé, a přece
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nám nikdy nechce udělati po vůli! Se svatbou
dělal takové caherty a teď zase.“

„To je hrůza!“ zasténala Olga a klesla zpět,
„já se ještě rozstůnul“

„Olginko, pamatuj se !“ zvolala Vocelková a
přiskočila ku dceři. „Bermane, zaskoč rychle k tomu
doktorovi !“

Poštmistr vzal klobouk a spěchal do vedlejší
kavárny, kde doktor v tu hodinu obyčejně sedával.

Řekl lékařovi, co se stalo, ten se ušklíbl a
pravil: „Je s těmi paničkami trápení. Jak jim nejde
vše po vůli, je hned zle. — Vlastně bych vám
vysvědčení dáti neměl, vždyť je dítě jako lusk, ale
nedám-li vám je, rozstůně se matka, a to by bylo
horší. ——No nechť, již nějakou tu hubovou polévku
od pana děkana spolknu.“

*

V neděli po ranní mši svaté setkala se po
rodní babka Klepáčkova před kostelem s pernikářkou
& starou traňkantkou. Nedbaly kruté zimy a chu
melice, a skleply si.

„Pěkně jich prosím, babičko,“ tázala se perní
kářka Sladká, „je to pravda, že poštoví nebudou
křtiti v kostele ?“

„Je to pravda, milá paní Sladká,“ přisvědčila
babka. „Paní kmotřenka přiveze z Brna vypůjčený
Oltářík, postaví jej v druhém pokoji a bude prý to
tuze krásně!“

„A jdou! Oltářík přiveze? Na ten bychom
se měly podívat.“

„A o kolika bude ten křest ?“ tazala se trafikantka.



„Po požehnání, — o třech hodinách.“
„A proč nechtějí křtíti v kostele jak ostatní

lidé ?“

Babka se potupně usmála: „Děťátko prý by
se jim mohlo nachladiti a umříti.“

„No arci,“ ušklíbla se trafikantka, „ono je
jiné než ostatní děti, je z jiného těsta! Toto jsou
mi Hauzy! Že k tomu ten pan děkan svolil !“

„Co měl dělati ?“ vyzradila babka, „pan doktor
dal vysvědčení, že je dítě velmi slabounké.“

„A je ?“
„Ale kde pak! Povídám jim, jako válec je.

Když je koupam, div je z té vandličky vyzdvihnu.“
„Jen aby jich Pán Bůh netrestal,“ horlila

pernikářka, „a to dítě jim přece nevzal! Kdo to
kdy v našem městě slyšel, že by se někdo za kostel
styděl a dítě doma pokřtíti dal? Ja jsem jich měla
osm a všechny se narodily v zimě a žádné se při
křtu nenastudilo.“

„Což jejich děti byly jen obyčejné děti,“
vtipkovala. traňkantka, „ale to na poště musí býti
něco zázračného. To přišlo bezpochyby jinak na
svět, než ostatní děti. Měly bychom se na ně
opravdu podívati.“

„Přijdou po křtu,“ zvala je babka. „Oltářík
bude ještě státi, dítě bude v parádě a poštmistrová
bez toho na to čeká, aby se mohla pochlubiti.“

„Přijdm proč' bych ne ?“ slíbila pernikařka.
„Zastavijou se pro mě, až půjdou,“ řekla.

trafikantka.
Na věži bilo devět. Klepáčkovou to trhlo:

„Juž devět? Musím utíkati. ——S Pánem Bohem



a přijdou se. jistě podívat, já to paní poštmistrové
řeknu.“ !

* *
*

V poledne jel Vocelka v kočáře k nádraží
pro kmotry z Brna. Poštmistr nemohl, byl v kan
celáři zaměstnán.

O půl jedné přivezl vlak professora a. jeho
elegantní choť. Ústroj na Oltářík přivezli ve ve—
liké krabici.

Přivítali se, vsedli do kočáru a koně je vezli
letmo do města.

Poštmistrová stála v elegantním županě u
okna a vyhlídala hosty. Dítě leželo v kolébce pod
modrým baldachynem.

Když professorovi do dveří vkročili, rozevřela
Olga náručí a professorova objala ji jemně, aby jí
'neublížila, a políbily se mlčky několikrát.

Pak zvolala professorová: „Má draha! co jsi
vytrpěla! Ale teď ta radosti!“

Professor se uklonil: „Gratuluji srdečněl“

„Pane professore, jste tak tuze laskav! Díky!
A má roztomilá Emilko, zaplať Pán Bůh za všechno.“

„Vše s radostí činíme. Kde pak maš svého
andílka ?“

Šly ke kolébce a bylo dívení a líbání bez konce.
Přiběhla též Vocelková z kuchyně, poštmistr

z kanceláře. Nové vítání, opětné poklony. Pak za
sedli jako nějaká vysoká vrchnosť k „dinatoáru“
(masité hojné snídaní).

Po snídani upravila professorová s babkou ve
vedlejším pokoji Oltářík, a když se blížila třetí ho—

Kukátko v. 26
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dina, sedla si poštmistrová do lenošky, jakoby byla
na smrť unavena.

O třech hodinách přišel kaplan s kostelníkem
a ministrantem. Kostelník nesl matriku, sv. oleje a
svíčky, ministrant křestní vodu a agendu.

. V předsíni přivítal poštmistr kaplana a uvedl
jej do pokoje, kde professorovi a babka s dítětem
již čekali. Vocelkovi a ostatní jejich děti stáli u zdi.
Poštmistrova dívala se otevřenými dveřmi z vedlej
šího pokoje na svatý výkon.

Kostelník postavil sv. oleje, křestnou vodu a
svěcenou sůl na Oltářík, zašňupl si notně a stoupl
si za kněze.

Professorová vzala dítě na lokty a kaplan se
otázal: „Jak chcete to dítě jmenovati?“

Professorová odpověděla vážně: „Melanie,
Aurora, Delfína.“

„Zrovna tři jména a jakási pohanská,“ za
šeptal kostelník nevrle.

„Delfína byla svatá,“ pošeptal mu kaplan ká
ravč a pokřtil dítě.

Po křtu svatém zanesla kmotřenka dítě místo

k Bohuna oltáři,j ak ostatní kmotřenky činívají, k matce,
aby svou Melauii -—-Auroru -— Delfínu políbila.

Kaplan matce blahopřál, zapsali dítě do matriky
a vše pak ukončeno slavnými hody.

I kostelník dostal kuchyni notný kus pe
čeně a lahev vína. To jej smiřilo.

A Vocelková pak dlouho kde komu vyprávěla;
jak krásné křtiny měli a že takových v městěještě
nebylo. Končívala svoje líčení pokaždé slovy:.
„Zkratka: bylo to nóbl !“
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3. Pohřeb.
Malá. Melanie Aurora Delfína rostla a prospí

vala až radostí Za několik let dokázala, že druhé
a třetí křestní jméno nebylo jí nadarmo dano: měla.
tvářičky červené jako aurora (jitřenka) a byla
mrštna jako delfín (ryba plískavice). Nezůstala arci
sama, přišli za ní brzy bratříčci i sestřičky, ale
Melanie zůstala matce přece nejmilejší proto, že
menší dvě sestřičky ještě jako nemluvňátka umřely
a Melanie byla tedy jedinou dcerou. A která matka
by své jediné dcery nezbožňovala? Již z té příčiny,
že ji může více strojiti, než chlapce, že se s ní může
paráditi a pak každé děvče steskům a starostem
matčiným lépe rozumí a je ochotněji sdílí, než
chlapci. Melanie byla klenotem v domě a jako
klenot chráněna a ošetřována. Každý její rozmar
byl všem zákonem a běda služce, běda mladším
bratrům, když ji rozhněvali!

Melanie byla by se zajisté později v životě
nešťastnou stala, poněvadž by nikdo jejím vrtochům
byl nevyhověl, ale Bůh se nad ní smiloval a vzal
ji k sobě dříve, než pel nevinnosti s jejího srdce
byl setřen, než špatné semeno, do jejího srdce za
seté, vyrostlo a všechny krásné květy udusilo.

Když byla Melanie vc dvanáctém svém roce,
měli školáci před prázdninami „výlet“ do nedalekého
lesa, jak to teď bezmála všeobecným zvykem jest.
Byli tam od pánův učitelů s hudbou vedení a zpívali
a deklamovali a tančili až do unavení. Mladší

páni učitelé tančili se slečinkami, které se na výlet
podívat přišly, a brali též větši školačky do kola —
snad dle paedagógic'kých zásad.

26“



—404——

Poštmistrová tonula v rozkoši, vždyť její Me—
lanie byla pořáde v kole a její třídní pan učitel
s ní třikráte tančil, vyznamenal ji jako vyní
kající školačku.

Děti zůstaly v lese až do samého večera.

Na zpáteční cestě se Melanie vezla, otec poslal
kočárek. Z velkého rybníka u .lesa vystupovalo
chladno. Uhřátá Melanie se zaehladila a druhého

dne ráno naříkala, že jí bolí hlava.

„Hlavička tě bolí, má dušinko ?“ hladila ji
matka. „Inu, není divu, včera jsi se tuze rozčílila.
Dám ti šumíeí prášek a nechoď dnes do školy,
zůstaň pěkně doma.“

„Ano, aby se mi ostatní vysmály, že nic ne
vydržím ?“ odporovala Melanie. “„Ne, ne, já půjdu.
Ráda bych věděla, co bude která o tom včerejším
výletě vypravovati.“ — Na to se zamyslila a řekla
pak jaksi nesměle: „Maminko, ráda bych donesla
panu učitelovi nějakou pěknou kytici, — víš, včera
se mnou třikráte tančill“

Poštmistrová se usmála a pomyslila si: „Po
dívejme se, již se o ni pokouší láska,“ řekla však
proti svému zvyku rozhodně: „Ne, má dušinko,
tentokráte by se to neslušelo. Kdyby byl jeho svátek,
ano, ale včera jsi s ním tančila a dnes bys mu
nesla kytici — to nejde: jsi na takové věci přece
již trochu velká. Až budeš starší, připome'nu ti to
a poznáš, že maminka měla pravdu. — Za nedlouho
bude ti snad nositi kytičky on.“

Děvče prohodilo trucovitě hlavou: „Když ne
chceš dnes, tak mu donesu kytici zítra.“
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Oblekla si pláštík, posadila si před zrcadlem
koketně klobouček na hlavu, vzala tašku s knihami,
políbila matce lhostejně ruku a šla do školy.

Matka dívala se z okna za ní a usmívala se

spokojeně: „Jak si již vyšlapuje, jako hotové slečna!
Bude z ní krásné děvče. Ta pomate mnohému hlavu,
ale ledakomu jí nedáml“

Nejmladší na kolébce zaplakalo a paní pošt
mistrová šla za svou mateřskou povinností.

Asi za dvě hodiny přivedly dvě spolužačky
plačící Melanii domů. Byla bledá jako smrť a
drkotala zuby.

„Pro Boha, Melánko, co je ti?“ zvolala
matka zděšeně.

„Mami, mně je tuze zima, honem do postele,“
naříkalo děvče a trhalo se sebe šaty.

Matka ji rychle uložila a volala na děvečku:
„Tony, honem, honem pro pana doktora, že je zlel“

Doktor přišel, prohlédl děvče a řekl: „Uvařte
jí rychle bezového květu, aby se potila. Pokouší se
o ni nějaká nemoc, ale ještě nemohu říci, která.
Odpoledne přijdu zase.“

Odpoledne zjistil lékař, že má Melanie zánět plic'.
„A je to nebezpečné?“ tázala se polekana

poštmistrová.
„Uvidíme, až 'jak se nemoc vyvine,“ řekl lékař,

předepsal medicínu a poručil ledové obkladky.
Olga nehnula se ani chvilku od lůžka své

dcerušky a vzala si ještě matku k pomoci. Ošetřo
valy nemocnou, jak nejlépe mohly, dělaly vše,
co lékař naporučil, ale všechno namáhání zů
stalo marno.
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Patého dne hleděl lékař povážlivě, když od ne
mocné ven vyšel: „Nepouštějte k ní žádného,“ roz
kazoval, „děvče je tuze slabé a mluvení jí škodí.“

„Ale, pane doktore, když k ní přijdou přítel
kyně na chvilečku, to jí přece nemůže škoditi, ——
ona se s nimi trochu potěší a pobaví,“ přimlouvala
se poštmistrová.

„Na zábavu není teď času,“ zavrtěl lékař ká
ravě hlavou. „Užitečnější by jí bylo, kdybyste jí
zavolala kněze, aby ji zaopatřil“

Poštmistrová div neomdlela: „Zaopatřiti? Pro
Boha, pane doktore, což je tak zle? Musí má Me
lanka umříti?! Pane doktore!“

„Jcn neztrácejte již opět vší mysli,“ chlá
cholil ji lékař. „Kdo se da zaopatřiti, nemusí
proto již umříti. Mnohý byl již několikráte zaopatřen
a chodí zase. U vaší dcerušky rozhodne teprve
sedmý den, ale nemoc je nebezpečná, a proto po
kládám to za svou povinnost, vás na to upozorniti.
Dítě bude také klidnější, když bude zaopatřeno:
mám toho zkušenost“

„Tedy teprve sedmý den rozhodne ?“ oddechla
si polekana matka.

„Ano, pak teprve nastane krise.“
„O, pane doktore, nechme to zaopatřování tedy

až na pozejtří. Melanie, chudinka, nema tušení, že
je s ní tak zle, a kdybych se ji o zaopatřování
zmínila, polekala by se a nemoc by se zhoršila.“

„Ale pozítřku může již býti bez vědomí,“
namítl lékař.

„To snad Pán Bůh nedopustí, vždyť ona je
jak andílek“
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„Řekl jsem vám své mínění, ostatně si dělejte,
jak se vám zdá,“ pravil lékař a odcházel.

„A kdy přijdete zase, pane doktore?“
„Odpoledne — Poroučim se.“
Když vyšel lékař na' náměstí, potkal kaplana,

vracejícího se ze školy. Pozdravili se a podali si ruce.
„Přicházíte od poštmistrových ?“ tázal se kaplan.
„Ano.“
„Jak je Melanii?“
„Sotva okřeje. Měl byste se na ni podívat a

matku přemluvit, aby ji dala zaopatřiti. Zmínil
jsem se ji o tom, ale nechce ani slyšeti, že prý by
se děvče přílišně polekalo.“

„To jsou nemoudré matky. Děkuji vám, pane
doktore, za upozornění. Je to s tím zaopatřo
váním pilné?“

„Okamžitého nebezpečí není, ale pozítřku
může nastati smutný převrat.“

„Půjdu tam odpoledne,“ slíbil kaplan.
* *

*

„Olginko, pojď na okamžik ven!“ zavolala od—
poledne stará Vocelková svou dceru, u nemocné sedící.

„Melánko, má dušinko, hned přijdu,“ pohladila
poštmistrová nemocné rozpálenou tvář a vyšla po
prstech ven.

'V prvním pokoji stál pan kaplan.
Poštmistrová se ho lekla a přivítala jej jen

nucenou přívětivostí.
„Pěkně vítám, velebný pane.“
„Děkuji uctivě. Přicházím navštívit svou ško

lačku. Je prý, chuderka, těžce nemocna.“
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„Je to velika pozornost od vás, velebný pane,
a Melanka bude míti zajisté velikou radost až vás
uvidí, vždyť vás mívala vždy tak ráda, ale prosím
vás pěkně,“ sepjala před knězem ruce, „nezmiňujte
se jí o zaopatřování, chudinka by se tuze polekala.“

„Nebojte se, milostpaní, nepoleká se, vždyť
bývala vždy hodná.“

„Ale s tím zaopatřováním to tak nekvapí, pan
doktor řekl, že teprve pozejtří nastane kráse.“

„Vždyť já ji nechci okamžitě zaopatřovat,“
chlácholil kaplan rozčilenou matku, „jen ji na to
připravím, a kdyby bylo hůře, pak mě zavolejte.
Zajisté nechcete, aby umřela bez Pana Boha.“

„To ne, to ne!“ vzdychla poštmistrova zhlu
boka a zalomila rukama: „Ach, můj Bože, co jsi
to na nás seslal?! O zaOpatřovaní slyšoti, o zaopatřo
vaní svého nejmilejšího dítěte, to, velebný pane, je
hrozné! Vy to ani pochopiti nemůžetel“

„Mohu se do vašeho postavení vmysliti a cítím
s vámi, milostpaní, vždyť mám Melanii ze srdce
rád,“ řekl kaplan pohnutým hlasem, „a právě proto
přicházím k ní jako dobrý přítel, abych jí nabídl
posily a pomoci nejlepšího lékaře. Smím se na ni
podívati?“

„O prosím, račte dale. ——_Melánko, podívej
se, kdo k tobě přišel návštěvou “

Nemocná obrátila ku dveřím hlavičku a ví

douc katecheta, usmála se radost? a vztáhla poněm ručka. .

Kaplan si k ní sedl, vyptával se jí, kde ji
bolí, těšil jí, že dá Pán Bůh a vstane opět, a potom
že pojedou na sv. Hostýn na pouť.
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„Tam je krásně, milé dítě, tam ti srdce radostí
poskočí a poděkujeme tam Matce Boží za tvé uzdra
vení. Ano ?“

„Ano,“ zašeptala Melanie.
„Ale abys se spíše uzdravila, víš, co bych ti

radil?“

Děvče pohlédlo naň tázavě.
„Učila jsi se ve škole, jak Ježíš Kristus ne

mocné svátostí posledního pomazáni posiluje a jak
jim vrací zdraví zpět, je-li to k jejich spasení.
Nechtěla bys, abych ti toho nebeského lékaře přinesl?“

\ Matka strachem trnula a jen stěží dusila pláč.
Melanie hleděla na milého jí kněze rozumnýma,

velkýma očima, hleděla chvíli, jakoby přemýšlela.
a zašeptala pak: „Prosim vas, velebný pane.“

„Ale ne hned!“ zvolala matka, „vždyť ti není..
tak zle, má zlatá dušinko.“

Nemocná zakašlala a celý obličej zkřivil se
jí “velkou bolestí.

„Velebný pane, děkuji vám uctivě za návštěvu,
ale vidíte, že je Melanka příliš unavena. Až se utiěí,
vzki'ižu vám.“

„Ale jistěl“ řekl kněz vážně a pohlédl přísně
na matku. „Melanie, opatruj tě zatím tvůj anděl
strážce, a až ucítíš touhu, popros maminku, aby pro
mne poslala, přijdu okamžitě.“

Poznamenal nemocnou na bělostném čele křížem

a odešel. — _

Doma čelŠtl do večera, s pošty pro něj ne
posýlali; čekal celý druhý den, opět nic, — teprve
na třetí den časně ráno klepal kostelník na jeho
dvéře, aby šel zaopatřovat. Spěchal, co mohl, ale

/'
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Melanie ležela již v umírání, když k ní přišel. Ne
poznala ho.

Poštmistrová rvala si vlasy. ——— — ——
Mrtvola Melanie ležela v krásné, bílé, růžemi

vystlané rakvi. Mladé, ulomené liliji ustlali na. růžích.
Jak ležela klidně a krásně! Zlatolesklé vlasy

splývaly jí měkkými vlnami kolem ramen, hlava
byla ozdobena věnečkem z bílých růží, na ztuhlém,
jako slonovina přižloutlém obličeji zrcadlil se klid
věčnosti. Spatřiv ten obličej, mimoděk každý po
klekl aneb stanul v tichém rozjímání: 7,Kýž bych
byl ve své mladosti tak do rakve položen, jako ty,
bylo by mi lépel“

Ostatní tělo mrtvoly bylo oděno bílým rouchem,
v kterém nebožka k prvnímu sv. přijímání šla. Bílé
ručky byly ovinuty růžencem a držely bílý křížek.

Celá mrtvola byla pokryta obrázky, spolu
žačkami zemřelé věnovanými

Mnozí považují to za.malicherné, když příbuzní
a žnámí na mrtvoly obrazy svatých kladou, pro
srdce křesťanské však spočívá v tomto zvyku hlu
bo'ký smysl a sladká potěcha, že svatí, jichžto obrazy
jsme s pobožnou modlitbou do rakve položili, za
duši zemřelého orodovati budou a ve věčném ráji
mile ji přivítají a s ní se sbratří.

Kolem rakve hořely čtyři voskovice. Na
svícnech byly zavěšeny krásné věnce, zemřelé věno
vané. Několik spolužaček klečelo u rakve a modlily sc.

U stěny stál fotograf se svým strojem a foto—
grafoval celé skupení.

Ve vedlejším pokoji oblékala se poštmistrova
do černých šatů. Byla bledá jako smrť a oči měla
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od pláče červené. Chodila jako bez paměti, jen pro
jedno měla smysl: aby pohřeb co nejkrásněji vypadl.

„Kamillo, Zdenko,“ volala na své chlapečky,
„pojďte sem, učešu vám vlasy, abyste byli 0 pohřbu
své sestřičky hodně hezci. Kdyby vás tak rozkoří
pané viděla, ta by se chuderka vadila“

Počala chlapce česati a myslila si při tom:
„Raději bych vás některého místo Melanie v rakvi vi
děla.“ Sotva však si to pomyslila, již jí činilomateřské
srdce předhůzky, i přitiskla chlapce bojácné k srdci.

„Milostpani, jsem již hotov. Obraz bude velmi
krásný, mrtvá vypadá jako andílek,“ ohlašoval
fotograf.

„Není-liž pravda? Ach, jak je krásná i mrtvál“
usmála se poštmistrová. smutně.

„Jak jsem řekl, jako andílek. Kolik obrazů
mám, prosím, udělati?“

„Hodně mnoho, asi čtyři tucty. — Půjdete
také na pohřeb?“

„Jak pak by ne, milostpaníl“
Před okny zahrčel kočár.
Poštmistrová pohlédla z okna ven a letěla ke

schodům. Dole v předsíni padla professorové kolem
krku. „Má drahá, děkuji ti na stotisíckrát, že jsi
mne přišla potěšit. Má — Melánka — juž leží —-—
na —- růžích!“

A počala usedavě škytati. Professorová s ní.
Professor stál několik krokův opodál, tvářil se

vážně a držel v rukou veliký, skvostný věnec.
Plačíci matka obrátila se k němu, podávala

mu ruku a škytala: „Pane kmotříčku, ——co —
tomu — ří — káte?“



„Potěšte se, pani kmotřenko, Melanie jest
na Boha.“

Tu přišel poštmistr z kanceláře. Pohled na
něho byl dojemný. Muž jindy vždy veselý byl jako
zdrcený. Vousy měl rozcuchané, oči pomatené. Ne
přivítal professorových, jen jim podal mlčky ruku,
ale bledé rty se mu při tom chvěly. Pak ukázal
na schody a zašeptal: „Prosím“

Šli nahoru k mrtvole. Světnice byla právě
prázdná, jen několik malých dětí dívalo se zvědavě
na mrtvou.

Když ji professorová spatřila, objala svou
přítelkyní Olgu a počala znova usedavě plakati.
Po chvíli se utišila, pokropila mrtvolu svěcenou
vodou, položila jí na prsa misto obrázku kytici a
zadívala se pak na zemřelou. Ponenáhlu polil
úsměv její obličej, uchopila přítelkyni za ruku a
řekla: „Bože můj, jak je krásná! Taková nevinná
nevěstinka smrti! Vlastně — měli bychom ji toho
přáti; nebude ji na světě nic více soužití jako nás.
Jen se podívej, Olginko, na tu krásu. Nemáš radosť?
Já budu chudinku tak až do smrti v duchu viděti,“

Poštmistrová usmála se též: chvála o kráse

mrtvé dcerušky ji lichotila. Zašeptala své přítel
kyni: „Dala jsem ji tak fotografovati.“

„Dobře jsi udělala. A dáš mi také jednu
fotografii ?“

„Dám třeba více.“
Za. chvili odešli do druhého pokoje a profes

sorová šeptala svému mužovi: „Již zapáchá.“
A otřásla se.

Professor mrkl jen klapkami a neřekl nic.



O třech hodinách zazněl na věži velký zvon.
Sli se ještě jednou na mrtvolu podívat a pak roz
léhaly se v prvním pokoji přidušeně rány na víko.

Poštmistrová omdlela, voňavky ji však opět
vzkřísily.

Snesli rakev dolů do předsíně, přišli školáci
s pány učiteli, přišli zpěváci, hudebníci, družičky
a mládenci, přišli kněží a veliký dav lidí pansky
i nepansky. nastrojených.

Vůně kadidla prostoupila dům, zpěv vznesl se
vzhůru k oblakům a pak zanesli rakev věnci po—
krytou za zvuků smutečního pochodu a zpěvu žalmů
na hřbitov do hrobu kvítím vystlaného.

Když se ze hřbitova vratili, klesla Olga do le
nošky, zalomila ruce a zůstala bez pohnutí jako socha.

Professorova ji hladila a přimlouvala jí: „Již
se jen přestaň trápíti, drahá ()lginko, a zachovej
se ostatním. Co Bůh vzal, je u něho, a můžeš míti
přece radost, že měla tak tuze krásný pohřeb. Tolik
družiček, tolik lidí, tolik věnců ——ne, skutečně,
byl to velmi krásný pohřeb !“

„J e to pravda,“ řeklastará Vocelková., „a mam
z toho velikou radost, jen to mne bolí, že chudinka
nebyla“ — a počala plakati -— „zaopatřcna“

Poštmistrova sebou trhla. „Co to zase mluvíte?
"Vždyťtady byl P Jan a dal jí poslední pomazání“

„Ale vyzpovídati se již nemohla,“ namítla stará.
„Co na tom ?“ pravila professorová. „Jaké pak

může míti takové nevinné děvčátko hříchy? Z čeho
by se zpovídala? Jen když dostala poslední po
mazání, to dostačí. A teď měla nóbl pohřeb — jen
co je pravda, a to je hlavní věc.“ —
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Za týden po pohřbu malé Melanie přiběhla
stara Vocelková rano všecka zděšená k pošt
mistrovům.

Poštmistrova vypravila právě chlapce na pro—
cházku a obírala se s nejmenším. Když uviděla
matku jaksi pobouřenou v neobyčejnou dobu při
cházeti, podívila se: „Vy dnes tak časně? Co pak
se, prosím vás, stalo?“

„Pojd' do druhého pokoje, aby nás neslyšela —-—“
a zašilhala po kuchyni, kde byla děveěka.

„Franci,“ zavolala poštmistrová na děvečku,
„pojď, vezmi si Theodorkal“

Děvečka přiběhla pro dítě a matka s dcerou
šly do druhého pokoje.

„Tak — co se stalo?“ tázala sc Olga ne—
dočkavě u samých dveří.

Vocelková sevřela ruce a pohlédla na dceru
bolestně: „Zlatá dceruško, měla jsem dnes strašnou
noc! Ještě se všecka třesu.“

„Byla jste nemocna?“
„0 ne! To by bylo to nejmenší. Raději bych

ismrť podstoupila, než bych ještě jednou takove
noci se dočkatí si volila“

„Pro Bohal“
„Do nejdelší smrti na ni nezapomennl“
„Ale mluvte přece, co bylo vlastně?“
„Ani sama nevím, mám-li ti to říci? Polekáš

se tuze a mohlo by ti to škoditi.“
„Jen mluvte, ať je to, co chce!“ naléhala

dcera na Vocelkovou již roztrpčeně. „To vaše okol
kovaní jest mi trapnější, než ta nejhorší pravda.
Vy jste, maminko, někdy divná-.“



„Tak ti to tedy povim, ale neber si to tuze,
však nebohé Melánce k svatému pokoji dopo
můžeme,“ doložila plačky.

„Melánce'P“ vykřikla poštmistrová a chytla.
matku za obě ruce.

„Ano, Melánce,“ zaškytala Vocelková a klesla
na židli. „Měla jsem ti dnes strašný sen —“

Poštmistrová sedla si naproti matce a hleděla
mlčky na ni. Hrozná úzkosťjevila se v jejím zraku,
v celé její tváři.

Vocelkova utřela si slzy a počala matným
hlasem vypravovati: „Tak jsem ti, milá Olginko,
včera večer teprve po jedenácté hodině usnula.
Tatínek přišel o desíti hodinách z kasina a já..
jsem pak nemohla dlouho usnouti, pořád jsem měla
nebožku Melánku, chuďátko zlaté, na mysli. A když
jsem konečně usnula, zdálo se mi, že ke mně
chuderka přišla — tak jak v truhličce ležela,
v bílých šatkách, s věnečkem na hlavě 'a s růže—
nečkem v ruce. Vznášela se nad mou postelí jako
andílek, &dívala se na mne, ale tak smutně, — tak
smutně — -——!“

A Vocelková zakryla si oči a dala se znova
do pláče.

Dcera zaplakala ovšem též, ač vlastně ještě
ani nevěděla, proč. „Mé nebohé dítě!“ vzdycblu..

„Ba nebohé!'* přisvědčila matka. „Leknutím
jsem se probudila — dívám se kolem sebe, ale
Melánka byla tatam. Jen měsíček svítil do oken a
hodiny bily čtvrť na jednu. Pomodlila jsem se pčt
Otčenášů za dušičky v očistci, ——to dělávám
vždycky, když nemohu spáti, ——však jsem ti to již



—416——

kolikrate řekla, a dělávej to také, to pomůže
vždycky, — a usnula jsem zase. A mila brachu,
sotva jsem usnula, ukázala se mi Melánka zase ——
ještě smutnější než ponejprv. Viděla jsem na ní,
že .by ráda mluvila. Zeptala jsem se jí: Melanko,
co žadáš? a ona — oh, můj Bože —-!“

A Vocelková padla dceři s hlasitým pláčem
kolem krku. Poštmistrová škytala též hlasitě.

„Co řekla, maminko, co?“
. „A ona, chudinka, řekla tak smutným hláskem:
,Proč jste — mne nc — dali — vyzpovídati
se?“ ——Ach, můj Bože, ona je, chudinka ubohá.,
v očistcil“

Poštmistrová si sáhla k srdci, vykřikla &sklesla
zpět. „Ma Melánka! Maminko, to není možná, ona
musí býti andílkem !“*)

„Zlaté dítě, povídám ti jen svatou pravdu, co
jsem v noci viděla. Ale nerozčiluj se tak tuze.
Chybili jsme arci, že jsme ji nedali dříve zaopatřiti,
— mne to bude do smrti boleti, ——ale dlouho ji
v očistci nenecháme. Časně ráno jsem běžela do
fary a hned o' šesti hodinách sloužil za ni P. Josef
mši svatou. A na modlení jsem dala také.“

Poštmistrova lomila rukama: „Ona se tam za.
hrobečkem trápí! Ještě dnes dám na tři mše svaté,
a zanesu jí na hrobeček čerstvý věnec.“ ——

Děvečka slyšela celou rozmluvu dírkou ve dve
řích. Odpoledne věděla kde která klepna v celém mě
stečku, že se Vocclkové'Melanie ukázala a cojí řekla.

*) U lidu sevšeobecnělo mylné mínění, že zemřelé dítě
stává se andělem.
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Pernikářka zašla si schválně k trafikantce

za 2 kr. pro šňupavý tabáček, aby mohla s ní dů
kladně o celé té poplašujicí události porokovati. .

Výsledek celého rokování byl: „Inu, jinak to
nemůže ani býti, je—li Pán Bůh spravedlivý. Vy
zpovídat se — nic — ale za to nóbl pohřebl“ řeklaq
pernikářka.

„A před tím nóbl svatba a nóbl křtinyl“ do
ložila traňkantka.

„Tak tak. Teď jim to nóbl přineslo ovocel
Dobře tak na ně! Ale té nebohé dušičky jest'mi lítoffí

„Však ji Pán Bůh dlouho trpěti nedá.“

0 Božím Těle.

V noci padl tichý, teplý déšť. Země omládla
a usmívala se ráno jako umyté dítko. Obloha byla
již zase jasna, jen na obzoru nad lesy stál po-i
vláček.

Časněji než obyčejně zněly zvony a zvaly na.
ranní mši svatou. A zdálo se, jakoby bylo těch;
zvonů po krajině více než jindy a jakoby měly
jasnější, radostnější, slavnější hlasy. Kouzelné nesly
se po vlhkých lučinách a nivách sladké jejich zvuky
a pojily se u velebný, srdce jímající sbor.

A svátečně odění lidé spěchali se všech stran
za hlasy zvonů ku chrámům, vždyť bylo dnes Bo
žího Těla. Byly to bez mála samé stařeny a ho—
spodyně, které pro domáci prác nemohly se
sůčastniti později slavnostního průvodu s velebnou
Svatosti, jako muži a mládež.

Kukátko v. 27

!
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Osada byla čistě umetena, vedle cesty posta
veny majky &cesta posypána puškvorcem a kvítím.
Se střech vlály pestré prapory. Kolem domův, u nichž
stavěli oltáře, bylo živo a pilno.

Po ranní mši svaté šel vlp. kaplan s velebnou
Svátosti do chaloupky vedle domu, u něhož stavěli
třetí oltář. Tam ležela na bílém lůžku mladá dívka.

Plicní neduh hlodal již dlouho na jejím životě
a teď kořínek jeho již dohlodával.

Františka byla již jen kosť a kůže, ale oči
její byly veliké a krásné a hleděly tak vážně a
Svatě, jakoby z nich zíral jiný, krásnější svět, než
jest náš.
“ Když k ní přišel kněz, uvítala ho vlídně a
klidně, ač věděla, že jest jen předchůdcem jiného
hostě, který nám Všem kdysi ledové své prsty na
oči a na srdce položí, že jen přichází, aby ji na
toho hostě připravil.

Kněz zůstal s ní po delší dobu sám, a když
podav jí Tělo Páně a uděliv poslední pomazání,
odcházel, řekl chvějícím se hlasem, ale s vlídným
úsměvem; „Za chvíli uvidíte zde kolem okna
krá-četi krásný průvod a uslyšíte sladkou hudbu a
;zpěv kupectě velcbné Svátosti. Poprosím důstojného
pána, by požehnal monstrancí také Vás, abyste brzy
uviděla slávu _mnohemvětší a uslyšela zpěv mnohem
krásnější — tam v nebil“

Františka p_ohlédln naň dětinsky vděčně a za
šeptala: „ZaÉJiaťPán Bůh!“

Když kněz odešel, pomodlily se přítomné
přítelkyně s nemocnou uložené ji pokání, slíbily, že
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ji odpoledne navštíví, a spěchaly pak přistrojit se
na průvod

„Mamil“ volala nemocná.
„Co chceš, má dušinko?“
„Přistavte mi postel blíže k oknu, abych -—

dobře viděla. -— A otevřte okno !“

„Neuškodí ti to? V noci pršelo.“
„ó neuškodí ! Vzduch je tak teploučký a voní,

až až milo. — A pak — co mi může ještě škoditi?
Musím bez toho brzy odejíti.“

„Nemluv tak, mě srdečko; není ti ještě tak zle.
Chceš-li, přišoupnu ti tedy postel k samému oknu.“

Nemocná se usmála a zahleděla se na zahrádku.

Rozkvetlé růže skláněly se až do okna.
„Mamil“ zašeptala nemocná opět.
„Co chceš?“
„Uvijte mi z těch růží věneček a dejte mi

jej na hlavu. Byla bych ráda také družičkou —
aspoň na posteli, když nemohu — s průvodem."

Matka se rychle odvrátila a utřela si slzy.
„Ano, ano, upletu.“
Vyšla d_o zahrádky, natrhala růží a kvítí,

upletla věnec a položila ho dceři na pěkně uče
sané vlasy.

Za chvíli zahlaholily s věže zvony. Děti, panny,
mládenci, muži — kde kdo mohl, spěchali v nej
krásnějších svých šatech s radostnou tváří do
chrámu Páně. Zazněl veselý pochod a vysloužilci
„táhli“ s vlajícími chocholy na kloboucích též na
služby Boží.

Františka naslouchala vesele hudbě a dvě velké

slzy kanuly jí po bledých, upocených tvářích.
27*
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Proč? Bylo jí snad líto, že radostná hudba
jí vícekráte hrávati nebude? Nebo litovala, že se
dříve někdy za zvuků hudby radosti oddávala? Nebo
rozechvěly jen ladné zvuky choré její čivy?

Z nenadání vystřelili za kostelem z hmoždíře.

Nemocná sebou trhla a vykřikla.

„Lekla jsi se, má dušinko?“ pohladila jí
matka. líce.

„Ano.“
„Kdybych mohla, zakázala bych jim tu střelbu.

Polekají tě dnes, nebohé dítě, ještě vícekráte. To
bude nějakého střílení !“

„Nechť si, však je to ke cti Boží.“ '
Na to zazvonili na věži podruhé a z blízkého

kostela zaznívaly zpěv a hudba.
Františka vzala ze záhlaví růženec a modlila

se na něm, šeptajíc si při jednotlivých částech mše
svaté spokojeně: „Teď jest epištola, teď evangelium,
— obětování — _“ a nemohla se takřka konce

mše svaté ani dočkati, aby uviděla průvod.

Konečně vyšli z chrámu Páně a ve všech
oknech po osadě rozžíhány svíce.

„Maminko, podložte mi ještě jeden polštář,
abych se_mohla posaditi a všechno pěkně viděla,“
prosila Františka.

Matka posadila ji, podložila polštáři a nemocné
družička hleděla blaženě ven do osady na vlající
prapory, na školní dítky, krásné družičky, na hu
debníky, zpěváky, kostelníky, ministranty a kněze
pod baldachýnem, před nímž děvčátka, jak andílci
bíle oděná, kvítí sypala; hleděla k zářivé monstranci,
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v níž nesen byl Bůh, v Nějž věřila, po Němž tou
žila — a srdce se jí radostí svíralo.

Zpěv, hudba, lesk, vůně, — to vše dohromady
ji omamovalo. Zavřela oči a naslouchala jen.

Pobožnosť u prvního a druhého oltáře vyko
nána. Teď se blížili k oltáři třetímu.

Františka se opět vztýčila a hleděla ven. Průvod
šel okolo jejího okna. Všichni dívali se na nemocnou
pod věncem — děti zvědavě, rozumnější s pohnutím.

U třetího oltáře vedle nemocné zanotil pan
farář: „Ecce panis angelorum,“ a lid pěl zřetelně,
že, Františka každičké slovo slyšela :

„Aj chléb svatých nebešťanů
stal se stravou pozemšťanů,
synům v podíl pravý dán;
prorokován v Izákovi,
předzvěstován v beránkovi,
v maně svaté předvídán.
Dobrý vůdce, pravý chlebe,
živ nás s nebe,'dej nám Sebe,
dej zřít věčnou slávu nám!
Ty, jenž vše ví & vším vláda,
pas nás, ovce Svého stáda,
k bodům veď nás ve Svůj chrám.“

Nemocná sepjala ruce, obratila oči vzhůru a
zašeptala : „Bože — krása !“ a klesla do podušek zpět.

Matka hleděla z okna za průvodem, jak se
hnul ku čtvrtému oltáři.

Když byla tam pobožnosť vykonána a kněz
zazpíval: „Te Deum laudamus“, obrátila se matka
k nemocné.

Ležela klidně s blaženým úsměvem na tváři.
„Spí,“ zašeptala matka.
Ano, spala. Bůh ji vzal „,ve Svůj chrám“.
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Mateřídouška.
Když máš vřele milovaný velepastýř Olbramo

vické děkanství visitoval, přenocoval též ve faře
L. ké. Kdo byl již někdy svědkem, jak
neunavně a namáhavě náš pan biskup V ta
kových visitacích od Božího rána do tmavé noci
pracuje, ten zajisté obdivoval jeho železné zdraví
a neúmornou vytrvalosť, a rád uvěří, že býva večer,
jak říkají na smrť ukonán, a že osvěžující spánek
rychle na jeho oči se klade.

Též v L . . ích pracoval jako jinde po celý
den, když však večer k odpočinku se uložil, spánek
nechtěl dlouho a dlouho přijíti. Bylo mu na loži
nevolno. Blížila se již půlnoc, v celém domě bylo
mrtvé ticho, vše spalo, jen on nemohl usnouti. Pudilo
jej cosi pryč. Vstal a šel do vedlejšího pokoje na
pohovku. Tam usnul hned. Najednou probudila jej
silná rána. Naslouchal, co to? — ale vše bylo zase
ticho. Usnul znova a spal klidně dále.

Když časně ráno do vedlejšího pokoje šel,
viděl, že těžké kývadlové hodiny, které visely nad
jeho postelí, se skříní spadly a na posteli roztříštěny
ležely. Kdyby byl v té posteli spal, byly by jej
buď zabily neb aspoň těžce poranily.

Co mu, unavenému, nedalo usnouti?
Mnohý řekne: náhoda; každý věřící křesťan

však řekne: „Bůh ho chránil a anděl strážce“ a
pohlédne s díkem k nebi vzhůru, jako nejdůstojnější
velepastýř náš Bohu na kolenou děkoval, když spatřil,
jakého nebezpečenství ho uchránil.

Za několik dní potom, když jsem se o této
radostné události dověděl, chodil jsem po kopečku
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Panny Marie 11Tvarožné, jenž je teď krásně po
sázen a za několik roků zajisté rozkošným místem
se stane.

Kam jsem stoupl, všude voněla pode mnou
mateřídouška sladkou svou vůní. Mimoděk zanotil

jsem potichu Erbenovu dojemnou píseň:

„Zemřela matka a do hrobu dána,
siroty po ní zůstaly;
i přicházely každičkého rána
a matičku svou hledaly.

I zželelo se matce milých dítek,
duše její se \vrátila
a vtělila se v drobnolistý kvítek,
jímž mohylu svou pokryla.

Poznaly dítky matičku po dechu,
poznaly ji a plesaly;
& prostý kvítek, jenž jim dával těchu,
mateřídouškou nazvaly.“

Ajak jsem si tak popěvoval, přišla mi myšlenka,
že láska mateřská v hrobě neumírá a že dítko všude

obletuje, jako vůně mateřídoušky a vzpomněl jsem
si na ochranu, které se mi před léty z lásky ze
mřelé mé matičky dostalo.

Povím vám to, ne snad, abych se vychluboval,
vždyť nemám v tom pražádné zásluhy, ale jenom
abych důkaz podal, jak láska mateřská i z hrobu
dítě objímá a chrání.

Mám vedle jiných i ten nerozumný zvyk, že
v posteli při světle čtávám. Beze čtení nemohu
usnouti.

Asi před desíti léty ulehl jsem též jednou
večer a dal se do čtení. Mám slabý zrak, a- proto

jsem si dal svíci na noční stolek blízko hlavy. Aby
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mne stolek netlačil, podložil jsem na roh polštář a
četl -— četl. — Co se dále dělo, nevím.

Ráno mě probudil výkřik. Hleděl jsem omámen
kolem sebe, co to je? Trvalo hezkou chvíli, než
jsem se vzpamatoval a poznal, co se stalo. Když
jsem v obyčejnou dobu nevstával, přišli mne buditi
a nalezli světnici plnou dýmu a čmoudu. Mezi čtením
jsem usnul, svíčka dohořela až k cípu polštáře,
polštář se vzňal a celý cíp až k mé hlavě shořel
i s peřím. U mě hlavy přestal hořeti, jakoby uťal;
neměl jsem ani vlasu popraženého.

Všichni se divili, že jsem se nepopálil nebo
neshořel docela.

Šel jsem do kostela a děkoval při mši sv. Bohu
za ochranu.

Když jsem se domů vrátil, ukazovala mi hospo
dyně s radostnou tváří malou medailku s obrazem
Panny Marie, kterou našla v popáleném polštáři
právě na tom místě, kde hořeti přestal.

Vzal jsem medailku do, ruky a poznal, že
právě takovou mi nebožka matka dala na krk,
když jsem šel do Jihlavy na studie, a že řekla: „Nos
tu medailku vždycky na krku, Panna Maria tě
pak ochrání. Do podhlavce dala jsgm ti také jednu,
aby ti dávala Matka Boží dobrá vnuknutí“ A
tentýž polštář měl jsem pod hlavou, když v noci
hořeti počal.

Oslzel jsem, poděkoval v duchu nebožce matce
a poručil, aby tu medailku do nového polštáře zašily.



Úryvek z obecních účtů slavné obce Drnkálova
za rok 1846.

Zaslechl jsem několikráte výčitku, že prý se
vysmívám rolníkům, kdykoliv něco z Drnkálov
ských dějin vypravují.

Předhůzky ty jsou naprosto bezdůvodný a ne—
spravedlivy. Jakživo mi nenapadlo posměšky z rol—
níků si tropiti; naopak, považuji rolníka za to, čím
skutečně jest, za základ celé společnosti lidské, a
ctím rolníky, kteří poctivě ku zděděné půdě, ku
mravům & zbožnosti svých předků lnou.

Když jsem byl študentíkem, uměl jsem na
zpaměť báseň o rytíři obru, jenž na vysokém hradě
sídlel. Měl dceru obryni. Vyšla si jednou z otcov—
ského hradu do údolí na procházku. Uviděla na
poli sedláčka orati. Koně, pluh i sedlák zdáli se
jí malými jako hračka; a že hračka ta byla živá,
líbila se slečně nad míru. Zatleskala radostí rukama,
přiklekla k poli, shrnula opatrně spřežení, pluh i oráče
do zástěry a pospíchala po skále vzhůru na otcův
hrad. Rytíř obr seděl za velikým stolem a pil z po
háru víno. Uviděv dceru vesele poskakovati, usmál
se a zeptal se jí: „Proč pak jsi tak veselá ?“

„Otče, podívej se, jakou krasnou hračku jsem
na poli našla.“ Na to rozprostřela zástěru a po—
stavila živou hračku na stůl.

Starý obr stáhl však obočí, svraštil čelo a za
vrtěl nevrle hlavou: „Milé dítě, to jest sedlák a
žádná hračka. Kdyby nebylo sedláka, neměli by
páni chleba. Jdi rychle a zanes ho tam, kam patří
— na pole.“ —
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Na poučení z této básně plynoucí nezapomněl
jsem nikdy, a proto jsem se také sedlákům. nikdy
nevysmíval. Vypravuji-li nějakou historku z Drnká—
lova, stává se to proto, abych vylíčil staré, tak zvané
„dobré časy“ a zachránil je zapomenutí. Z té a žádné
jiné příčiny podávam tento úryvek z obecního účtu.

(Opis těchto účtů leží přede mnou a budu
z nich některá vydaní věrně opisovati.)

* *
*

„Škoda, přeškoda starých, dobrých časů! Ten
kráte přál jeden druhému a měli se všichni dobře.
A obec při tom přece nezhynula.“ Tak říkávají
staří sousedé a ti jsou pamětníci, ti to přece vědí.

Že nelhou, dosvědčí vám tento obrázek.
Je po Třech králích r. 1847. Pulmistr Troufal

sedí za stolem, a ač jest ve světnici jako v pekárně,
má přece beranicí na hlavě. Hledí zasmušile před
sebe a píše číslice na arch papíru. Na to pozname—
nává si součet křídou na stole, srovnává jej s jiným,
dříve již napsaným, a kroutí nevrle hlavou.

„Nijak mi to nevypadá,“ zabručel, vyplivl na.
součty a setřel je rukávem. Pak počal číslice na
papíře znova měniti.

Konečně po dlouhé, trapné práci byl spokojen.
Vstal od stolu a šel ven do kuchyně.

„Ty, Marjano,“ zavolal na ženu, „ještě není
Tonek ze školy doma?“

„Není. Také nevím, proč jic'h ten pan rechtor
tak dlouho v té škole trápí,“ řekla pulmistrová
mrzutě. 7,Chci si chlapce poslat pro koření a ne—
mohu se ho dočkat.“



„Však přijde,“ chlacholil ji muž; „a na pana
učitele mi nemluv, to ti povídám! Tím mne jen
dožereš. On koná svou povinnosť, a víš, že tako
vých učitelů, jak on, ve vůkolí není. ——Kde pak
je Apolena ?“

„Seká dobytku řepu.“
Troufal vyšel na prah a zavolal: „Apolenol“
„Co chcete ?“ ozval se pronikavý hlas z chléva.
„Nech všeho a pojď sem !“ rozkazoval hospodář.
Ve chlévě bác ——a hned vyběhla mladá. dě—

večka v krátkém kožíšku, s bačkorama na nohou.
„Tady jsem. Co chcete ?“
„Vezmi si vlňák na hlavu a skoč honem pro

hlásného, aby sem hned přišel. Ať je to ajns, cvaj !“
Děveěka zašla do síně a pulmistr dívaje se chvíli

na těžké., šedá mračna, prorokoval: „Bude nám
zase padati sníh. Již by to mohlo přestat, sice bude
zase outrata s vyhazováním cesty.“

Na to se vrátil do domu, zašel do přístěnku
navštívit plucar se slivovici a zasedl pak' opět za
stůl ku svým číslicím.

Za kratkou chvíli zaduněly na zapraží těžké
kroky a kolem okna mihla se ošuměla beranice.

„No, juž jde,“ kývl pulmistr spokojeně hlavou.
Hlásný Černý, silný, černovlasý chlap v dlouhém

kožiše, otloukl si o prah sníh s botů, nazdvihl před
pulmistrovou beranicí a pozdravil: „Pochválen Pán
Ježíš! Pán Bůh dobré dopolednel“

„Na věky. Dejž to Pán Bůh! Vítám vás,
hlasný.“

„Kde jsou pan pulmistr?“
„Ve světnici. Běžte za ním!“
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Černý utřel si rukávem nos, smekl pokorně be
ranicí a zaklepal na dveře, jakoby kladívkem tloukl.

„Herajnl“ ozval se pulmistr.
Hlásný vešel, pozdravil a zůstal u samých

dveří stati. „Co byste rád, pane pulmistře?“

„Již jsem vám stokrát řekl, že máte říci:
,Co poroučíte ?“

„Odpusťte, pane pulmistře, zapomněl jsem. —
Co poroučíte?“

„Tak se to patří. — Tedy, hlásný, běžte na
před k panu učitelovi, že se necham poroučet,
aby sem, až poobědvá, hned přišel; odpoledne
aby dal legraci — budeme psati obecní účty.
Rozuměl jste mi?“

„Rozuměl dobře!“
„A řekněte mu pěkně ,pane učiteli“ a ne ,pane

rechtoreS jak to máte ve zvyku. Když jste obecním
služebníkem, musíte býti moresný. ——Pak zajděte
k rychtářovi a ostatním úředním, aby se sem o třech
hodinách všichni do jednoho dostavili. A zastavte
se také V hospodě, ať přichystá dobré pivo — bez
toho budou páni sousedi chtíti nějakou zavdanou.“

„Dobře, pane pulmistře.“

„A tento ——co pak jsem ještě chtěl? Ano,
než to obejdete, bude beztoho poledne, —' za
skočte domů, pojezte a přijďte sem hned, bude vás
tady potřebí“

„A více nic neporoučíte?“
„Ne. Je toho beztoho juž dosť; jen nanic

nezapomeňtel“
* *
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Když odzvonilo poledne, donesla pulmistrova
na stůl mísu bramborové polévky, vyňala ze šuplete
lžíce a volala domáci k obědu.

Pomodlili se a. jedli z jedné mísy. Tonek,
desítiletý kluk, nemohl sedě do mísy dosáhnouti,
proto si na lavici klekl, opřel se levým loktem o
stůl a jedl, až z něho teklo.

Apolena seděla opřena o zeď a brala pozvolna
lžičku za lžičkou přes celý stůl. Za krátko byla
polévka do poslední kapky vyjezena.

Hospodyně odešla do kuchyně a poručila dě
večce: „Dones prázdnou mísu za mnou a dej ho—
spodářovi talířek!“ Pak se vrátila s velkou mísou
hrachu s kroupami. Nahoře ležela dlouhá klobása.

„Klobása je pro tebe,“ řekla hospodyně, stavíc
mísu na stůl.

Pulmistr nabodl klobasu a dal si ji na talířek..
Kluk div ji očima neshltl.

„Dej mu také kousekl“ orodovala zaň matka.
„Takoví chlapci masa nepotřebuji,“ řekl otec

přísně. „Jez hráchl“
Tonek se zakabonil a svěsil hlavu. Položil.

lžíci a plazil se od stola pryč.
„Což nebudeš jisti? Jez !“ poroučela mu matka.
„Já. nechcu,“ řekl chlapec plačtivě a přitiskl

pěstě k očím.
„Tak se neříká,“ káral ho otec. „Řekni:

zaplať Pán Bůh !“
„Prosím tě, nevaď se s ním, sice se da zase

do pláče,“ prosila pulmistrova muže.
Sotva že to kluk zaslechl, dal se skutečně do

pláče a schoulil se do koutka u kamen.



„Mlč a nebeč.'“ mtec zlostněnohou,„sice
dostaneš, abys měl proč plakat.“

Matka vstala a vedla chlapce do kuchyně.
„Neplač, Toničku, neplač, ať se tatínek nerozhněva.
Dám ti v kuchyni hodně velký kus.“

„Proč pak Antonín pláče ?“ ozval se mezi
dveřmi ze síně hlas.

„Ah, pěkně vítám, pane učiteli,“ usmála se
pulmistrová. „Nechtěl hrách, a proto se s ním ta
tínek vadil. — Pojďte dále.“

Otevřela dvéře a vedla hosta do světnice.

„Dobré chutnání přeju, pane starosto,“ uklonil
se učitel vkročiv do světnice. „Pochválen buď Pán
Ježíš! —- Kdybych byl věděl, že teprve obědvátc,
byl bych přišel později.“

„To je jedno. Jsem rád, že jste tady. Pěkně
vítám, pane učiteli,“ vítal jej hospodář a šel mu
vstříc. „Posaďte se a vezměte si s námi!“

„Děkuji uctivě, právě jsem po obědě.“
„Ale kousek klobásy snad přeceještě zmůžete.“
„No, klobásy jsem neměl.“
„Ženo, honem talířek a vy —“ mrkl na dě

večku a pohůnka, „vezměte si mísu do kuchyně a
najezte se tam! My zde máme důležité jednání.“

Hospodyně postavila před učitele tOUfal'OVý
talířek a položila naň dvouzubou vidličku. „Nůž
mate, pane učiteli?“

„Mám, mám,“ přikývl učitel a sáhl do kapsy.
„Tak si krájejte7“ nabízel mu 'pulmistr klobásy,

„a ty, ženo, uvař ještě jednu. Je tady juž hlásný?“
„Akorát jde.“
„Ať nám donese dva mázy piva a čerstvého“
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„Žádnéodklady!“Él druhý konšel Čurda.
„Co musí býť, ať je to hned.“

„Atta, juž by rád pil,“ zašeptal Králík svému
sous du Skardovi.

„Však ty také nezahodiš,“ píchl ho Škarda.
„Co bych šetřil obecního ?!“ ušklíbl se Králík.
„Tak se tedy do toho s Pánem Bohem

dejme,“ usoudil pulmistr. „Hlásný, běžte do školy
propapírl“ <

„Ať nám ho pošle panímáma celou knihu a
inkoust a péra“

(, „Inkoust a péro mám tady,“ řekl pulmistr.
X „Píšu nejraději svým vlastním,“ pravil učitel.

„Jen to doneste všecko ze školy, však to
obec zaplatí,“ rozhodl rychtář.

Hlásný šel a za čtvrť hodiny vrátil se, za
každým uchem jedno brkové péro, v jedné ruce
papír, v druhé inkoust. Šel s tím pomalu a pozorně
jako s malovaným vajíčkem.

„Tak to máme všecko zde a můžeme začíti,“
nutil Čurda.

„Ještě ne,“ poučoval jej první konšel Kroutil.
„Což nevíš, že musí pan rechtor papír napřed se
šíti a pak nalinírovat?“

„Pane pulmistře, kde pak máte liniárP“ hledal
učitel pravítko.

Pulmistr podíval se za trám a na okno —
pravítka nikde.

7,Nevím, kam' mi ho ten čertův kluk zase
dal. Tonku !“

„Kde je tomu konecl“ máchl Králík rukou.
„Viděl jsem jej na klouzačce na rybníčku“

Kukátko v. 28
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„Černý, zaskočte tedy do školy pro liniárl“
rozkázal pulmistr.

Než hlásný pravítko donesl, uplynula opět
chvíle. Pan učitel si zatím opravil péra a dal se
pak do linkovani.

Pulmistr vykládal sousedům, jaké měla obec
příjmy, a když bylo nalinkovano, napsal pan učitel
na první stranu velkými písmenami doslovně toto:

Pocžet
Z Přigmu a rozličného Obecnjho wydaní Roku
18 Schest a Cztyridcateho od Pudmistra Josefa
Troufal, s potvrzenjm Rychtáře Jana Kratochwil a
třech Konschelův Petra Kroutil, Mikuláše Cžurda a

Jakuba Králík.
Všichni hleděli naň, jak krásně to napsal,

a když to bylo dohotoveno, počal pulmistr čísti
příjmy a učitel psal, mnoho-li obec přijala nájem
ného ze „Schenku“, z kovárny, z polí, z luk a za
odprodaná místa. Když všechny příjmy napsal,
spočítal je ještě jednou. „Hlavní Suma“ příjmů
obnášela 1053 zl. 30 kr. „W Schaynech“.

„Pěkný příjem,“ přikývl Čurda spokojeně.
„Ale jaké je vydání ?!“ řekl opatrný Skarda.
„To se dovíme zítra,“ ozval se rychtář, „dnes

je té práce již až moc.“
„A horko je tady,“ přidal Kroutil.
„No, páni ouřadi, řeknu vám pravdu,“ ozval

se pulmistr, „mně se dnes již až hlava točí. Celé
dopoledne jsem počítal a rád bych si trochu od
počal, ale chcete-li, pracujme dále, třeba do půlnoci.“

„Jakživo to nebývalo. aby se účty za jeden
den vyhotovily,“ vstal Úurdarozhorleně. „Ty, Škardo,
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vždycky nějakou novotu začínáš. Jak to bývalo
vždycky, ať je také tentokrát. Nechme si vydání
na zítřek. Dnes je práce již až kvalt, pojďme se
posilnit“

„Jste s tím, páni sousedi, srozuměni?“ tázal
se pulmistr.

„Jsme,“ přisvědčili všichni i sám Škarda,
který chtěl jen rozumem trousiti.

„Tak toho tedy nechme. Účty zamknu zde
do almárky, a zítra, jak Pán Bůh dá, hned po
obědě se sejdeme.“

A šli svorně do šenku.

Druhého dne seděli úřadi hned po obědě
u pulmistra a pan učitel namáčel právě péro, aby
napsal velkými pismenami:

Vydání:
„Holt, pane rechtore,“ zvolal konšel Čurda.

„Pane pulmistře, než se dáme do práce, dejte při—
nésti kapku vína, mám po včerejšku jaksi v krku
vyscblo.“

„Napijte se vody!“ škádlil ho Králík. Byl
mnohem mladší a proto mu vykal.

Čurda však spustil na něho s vysoka: „Ne
dopaluj mne a kór při obecním pořádku! Když
děláme obecní pořádek a některý z pánů sousedů
krapečku něčeho chce, tak mu to patří, protože
pracuje pro obec. Tak to vždycky bývalo a tak
to má býti. Pamatuj si'tol“

„Kmotře konšeli, nech nyní Všech řeči a ne
hněvej se, máme důležitou práci před sebou!“
chlác'holil rychtář. „Však on pan pulmistr nebude
od toho a pro trochu pošle.“
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„Je—livaše libosti,“ řekl pulmistr, „mně na
tom nezáleží. ——Hlásnýl“ zavolal na Černého
u dveří, „zaskočte do šenku, ať nám pošle nějaký
máz vína. — No a teď začneme! Napřed máme
vydání, a sice, které každoročně nevyhnutelně při
chází, jako jsou daňky, vydání a potřeby na školu,
na obecní stavení a na pastoušku a jiné a jiné.
Však nám to pan reehtor zde přečte; ja na to již
jaksi nevidím.“

Učitel počal čísti položku 'po položce. Nechci
je zde uváděti pro nedostatek místa; a potom, že
taková vydání na všech obcích účtována bývaji.

První účet činil celkem 467 zl. 27 kr.

Druhý účet byl na vydání za rozličné 77po
chůzky“ pulmistrovi a konšelům; obnášel
celkem 66 zl. 47 kr.

Třetí : Vydání regrutyrských
autrat 45 zl. 32 kr.

Čtvrtý: Vydání na jakousi
žebračku 60 zl. 21 kr.

Velmi zajímavým z mnohých příčinjest vydání
páté, 7,tejkajícího Saudu skrze Bendlákyf“ Zní“takto:

Za štempl na ten Saud . 1 zl. 15 kr.
Pudmistr, dva Auřadni a tři Sausedi

byli na kanceláři 8 „ 38
Pak zas tři Sausedi byli na kanceláři 2 57
Když ten Rozsudek byl hotový, tak

zas tři Sausedi byli na kanceláři 3 48
Za Stempl na Meldung Rekursu — 15
Za vyhotovení tohoRekursu Kováříkovi 3 —
Pudmistr nosil ten Rekurs na kancelář —- 30 „:!:!:!3
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Pudmistr, Petr Kroutil a Mikuláš Čurda
byli na kanceláři skrz ten Rekurs 3 zl. 48 kr.

Mikuláš Curda a Jakub Králík byli
na poradu u pana aktuara skrz ten
rekurs 1 „ 42 „

Pudmistr, Rychtář, Petr Kroutil a Mi
kuláš Čurda byli na kanceláři. 3 „ 47 „

Pak Pudmistr zas tam musil skrz to jít ——„ 42 „
Kováříkovi od psaní toho Melduňku

na Rekurs 2 „ 45 „
Když ten advokát přijel 3 „ 43 „
Za 4 libry Putry a Kopu vajec špendyru

Panu J usticiaru na ten Saud 4 „ 27 „
Pudmistr a Králik byli ponejprv u advo

káta 4 „ 34 „
A advokátovi platili 7 „ 30 77

„To jsme rychtyk platili,“ ozval se Králik.
„Nezdržuj prácul“ pokáral ho Čurda. „Toť

se rozumí, že jste platili, vždyť by to nebylo v účtech.“
Pak přijel ten advokát na kancelář a

vzal za cestu 12 zl. 30 kr.

Megtorsem a tam koštovalo 1 „ 50 „
Pudmistr a Králík zas k němu musili

donest ty staré obecní spisy 4 „ 57 „
Pak zas oni a Mikuláš Čurda k němu

musili, že to již bude hotovy a že
se to odevzdá 6 „ 40 „

Zatím když tam přišli, tak se vymluvil,
že těch 14 dní nebyl doma, ale že
to pošle nejspíš k panu Aktuarovi;
když to neposlal, tak tam pudmistr
zas musil 1 30 „
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Ale on to ještě hotovy neměl; zas
kázal v pátek přijít, tak tam šel
Mikuláš Čurda 1 zl. 12 kr.

A vzal špendýru do kuchyně, dal za to 2 „ 48
A ještě to nebylo, tak v pondělí tam

šli Králík a Petr Kroutil, & tito
teprv donesli 2 „ 30

Od vyhotovení toho musilo se jemu
platit 37 „ 30 „

Králíkovi za ty čtyry cesty 4 „ _. „
Mikuláši Čurdovi za dvě cesty 2 „ _ „
A za přivezeni a odvezeni toho

advokáta 10 „ __ „
Petrovi Kroutilovi za jednu cestu 1 „ —- „
Pudmistrovi za čtyry cesty 4 „ __ „
Učitelovi od psaní těch příčin, podle

kterých to ten advokát proti Bendlo
vým musil psát. — „ 36 „

(Napsav tuto položku pan učitel vzdychl a
pomyslil si: „Já dostávám vždy již tu nejhorší zá
platu“ -— a psal dále:)

Pánu Aktuarovi za jeho práci a po
radu, kady se má kráčet skrz ten
Saud . 6 zl. — kr.

W Sumě 152 zl. 24 kr.

„To byl drahý soud,“ zakroutil Škarda hlavou,
„a ještě jste prohráli.“

„Však ty bys byl taky nevyhrál,“ odsekl mu
Králík. „Chodil jsem sám taky na kancelář a k ad
vokátovi. — Milý brachu, s těmi pány tak mluviti
jako tady, to nejde.“
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„Nechte toho,“ napomenul je rychtář, „a po
kračujme dále !“

VI. Vydáno Schenkyřovi za Trunk, který se
od Sausedů při Hromadách, Robotách a rozličných
Pochůzkách užil.

(Podány jsou zde z -toho účtu jen některé
položky.)
V pondělí po Početní Hromadě za Trunk

„ „ „ za oba
dva dni za jídlo

Za sklenice, za talíř a za rozbitý plucar
s kořalkou

Za dříví na ty dva dni k t0pení Schenku
Na Wostatky Auřední a 6 Sausedů
Po Konskrypcy Wečer Auřední a Sausedi
Při rozměřování Aulehle

Při Licytacy obecních Rolí
Anton Brázda pouštěl vodu do Rybníčka
Při sázení stromků

Pudmistr, Čurda, Králík byli na kanceláři
skrz ten soud

Při líčeníSohenku najaře za vápnoa Autraty
Sausedi byli sejiti, aby se uradili, kteří

mají jít na kancelář skrz to Pastvisko
& co mají mluvit

Pak tam šel—Pudmistr & 5 Sausedů
Na Jeří za Gídlo a Wíno

Při Spravování Cest Sausedi a Hofeři
Při Štěpování dětí Auřední, Doktor a Učitel
Pudmistr při pořádku
Po modlení chtěli Sausedi přijímat Beránka
Učitel byl s dětmi u sv. zpovědi

zl.
14

HUD»F—b—A—lrhwwv-ar-acn

r—tu—a

pht—*Hotw

„>

kr.
42

35

59
30
08
57

17
22
04

16
32

22
19
05.
07
29
54
16
1-1
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Na křížovou středu za 14 liber telecího Masa

Kuchařky
Pak za pecen chleba, za Wíno a za všechnu

přípravu k tomu Obědu
Harfenistovi při tom
Za okno spravovany

„Kdo pak je rozbil?“ tázal se Škarda.
„Tady strejček Čurda, kdyz hodil po hlásném

sklinkou,“ připomněl mu Králík.

kr.
06
28

56
50
21

„Neplkejte o starých věcech,“ rozdurdil se
Čurda, „a nepřetrhujte pracu! — Pane rechtor,
pište dálel“
Při přijaté Hlásnýho se přepilo
Když se dostalo od p. Obročního Pivo,

přepilo se
Pannam při líčení kaple
Pannam při líčení Zvonice
Při tom Auřadi byli sejiti
Při Robotě u starého Kříže

Při tombyla hromada schválněskrz Pastvisko
Při stavění Komína v Pastoušce

Po modlení byla Hromada, prodával se Hnůg
Druhý den byli Sausedi sejiti skrz Pastvisko
Když byli u Rozsudku skrz ten Saud
Pak byla Hromada skrz Rekurs
Po modlení byla hromada, kdo má jít ten

Rekurs na kancelář meldovat

Když se Lauky prodávaly
Při caudění Rybníčka
Při Hromadě se jednalo, kdo k tomu advo

kátovi jít má
za Khost pro Exekucy na obecní Daňku

zl. kr.
3 51

1 42
4 12
2 50
1 26

9 58
8 28
4 59
9 26
7 52
4 19

12 52

5 62
9 31

10 69

6 29
—— 52



—441-—

Když přišli od Advokáta Auřední a Sausedi
Při wyzytyrování podezřelýchdomů Auřední

s Písařem .

Aufseři hledali tabák, Auřední musili byt
s nima

Když přišlo z Kanceláře, že tu Žebračku
živit musíme, tak byla Hromada skrze to

Při. sečení 'a hrabání Otavy
Po modlenibyla Hromada, prodávala seHlína
Při Hromadě, že Rybníček se musí ob

schrankovat

Regruti se dostavili do Slavkova
(Krom zvláštního účtu na rekruty.)

Regruti když měli do Brna jet
Když zdechl Begk a zakopávali ho

10
23

33
6

kr.
50

30

46

24
45
50

27
40

17
56

„To bylo na uhašení zármutku,“ šplíchl Škarda.
„Mlč !“ okřikl ho Curda a střelil po něm očima.

V Hody Obec užila.
Když byla Hromada, aby se Begk koupil
Při stavění kamen v Schenku a při nich

katr — Sausvdi

Když byli Sausodi skrze Begka a vybírali
hlásnýho Rýž

Pak večjr byla Hromada, volil se hlásný
Když šli pro Begka, tak snídali
Když ho dovedli, tak se sešli Sausedi večjr
Od školního dříví

Když byla Hromada skrz cestu a Hlásnýho
Při přijaté hlásnýho se přepilo
Auřední při Wyzytýroe, protože čekali na

Písaře

Auřad dělal Popis Žebráků k Wrcbnosti

20
3

50
24

41

53
47
38
56
35
11

31

36
55
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Při stavění Šporhertu Žebraěce zedník a zl. kr.
Sausedi 4 51

Na wánočni Svátky Auřadi a Sausedi 4 28
Auřad &Sausedi podpisovali pansky Počet,

propili 4 20
A než šli k Pudmistrovi v Schenku 1 '54

A tak dále.
Konečně: Přidodělání celéhoAučtu Pudmistr

s Učitelem . 2 40
Suma ó3l 41

„Zaplať Pán Bůh, žejsme hotovi !“ zvolal Čurda.
,,To je strašně vydání,“ ozval se soused

Kašpárek. „A nejvíce se propilo.“
„Však pils také a jakoby do holínky lil,“

zakřikl ho rychtář.
„Páni sousedi,“ řekl pulmistr vážně, „máte—li

některý proti tomu účtu co k namitání, jen řekněte,
než jej podepíšeme.“

„Všecko je v nejlepším pořádku !“ zvolal Čurda.
„Podpisovat !“

„Podpisovatl“ voláno se všech stran.
„Počkejte, pánové, napřednapíšu Rewidyrung,“

řekl pan učitel.
„Ale jen čerstvo, je juž—pozdě,“ nutil Čurda.
Se zvonice zavzněl zvonek.

Kroutil sebou trhl: „J už klekáni?“ Pak vstal,
vzdychl „Pán Bůh s námi!“ pokřižoval se a modlil se
s ostatními.

Pak psal pan učitel ještě asi pět minut.
Ve dveřích objevil se pulmistrův kluk Tondík,

sezul dřeváky u dveří a šoural se ke stolu jen
v punčochách.
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„Co chceš?“ tázal se ho otec.
„Byl tady hospodsků Francek, že prý jé pečinka

juž upečená.“

„NO tak teda a my tady ještě pracujeme,“
křikl Curda. „Pane rechtor, honem!“

„Juž jsem hotov. Poslouchejte!“

Rcwidyrung.
Když se menší příjem, to jest 1137 zl. 30 kr.
od vydání. 1324 „ 14
odtáhne, tak Obec restyruje 186 „ 44 „
A od roku 1845. zůstal Rest . 772 „ 58 „

Tak tedyjestObecvšehodluhudlužna 959 zl. 42 kr.
„Tolik!?“ zvolal Škarda.

„Což nemá za to ?“ pohlédl naň Králík po—
směšně.

„V městechjsou obce také dlužny,“ řekl Kroutil.
„Ba právě !“ přisvědčil mu Čurda, „a více! —

Jen podepsat!“
Učitel připsal ještě: „Že tento Pocžet celey

Obci při auplném Shromáždění auplně přečten a od
Sausedů za pravý uznán byl, s tímto se potvrzuje.“

Na to se všichni podepsali a Čurda, než svým
podpisem pravdivost účtu potvrdil, oblízl napřed péro.

Pak vstali spokojeně a šli do šenku, kde na

ně čekala již vonna pečeně. — —.
Skoda starých, dobrých časů! — —



Co tatínek činí, vždycky dobře činí.

(Volně dle Andersenevy báchorky.)

Když jsem byl ještě malým chlapcem, slyšel
jsem jednou povídačku a ta se mi tehdy tuze líbila.
Vzpomínám si na ni častěji a líbí se mi vždy víc
.a více. To je nejlepším znamením, že je to skutečně
pěkná povídačka, a proto vám ji budu vypravovati,
abyste ji také poznali.

V podhoří stojí na konci osady selské stave
níčko — nevelké a staré. Doškova střecha jest
mechem porostlá., dřevěné stěny jsou nakloněny, okna
malá a jen jedno je otvírací. Na zahrádce nakloňuje
se přes tyčkový plot bezový keř (modřík) k po
toku, na němž plove několik kačen. Na dvoře jest
k boudě přivázán starý, nevrlý pes; vítá každého
zlostným štěkotem.

V tom domku bydleli obstarlí manželé, lidé
jim říkali stařeček a stařenka, oni však sami sobě
„tatínku“ a „maminko“.

Byli chudí a přece měli jednu věc zbytečnou.
Byl to starý kůň, kterého měl astařeček jak oko
v hlavě. Jezdíval s ním po léta na výdělek; výdělky
byly však v poslední době tak špatné, že se staří
lidé jednoho večera usnesli na tom, koně bud' pro
dati anebo za něco jiného vyměniti.

„Ale za co ?“ potřásl starý rozvážině hlavou.
„Tomu ty, tatínku, nejlépe budeš rozuměti,“

pravila stařenka. „Bude právě trh v městečku,
zajeď si tam a koníčka buď prodej anebo za něco
vyměň. Co uděláš, bude dobré. Tak, tak, tatínku,
zajeď si na trh.“
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Druhého dne ráno uvázala mu po snídani šátek.
na krk, ——tomu rozuměla přece lépe než on —
zatočila oba cípky trochu do výšky, utřela klobouk
zástěrou a posadila mu jej trochu šikmo na hlavu,
tak že stařeček vypadal skoro režonsky.

„A fajfkul“ poručil starý.
Stařenka poskočila k oknu, donesla dýmku &

míšek s tabákem, starý si nacpal a zapálil, podal
ženě ruku a šel vsednouti na koně.

Stará ho doprovázela až ke vratům a na roz
loučenou řekla: „Těším se juž na to, co domů do
neseš nebo dovedeš.“

„Neboj se, špatného to nebude nic,“ sliboval.
starý a vyjel kurážně ze vrat.

„O to nemám strachu,“ šeptala si stařenka..
„Náš tatínek se nedá, ten tomu rozumíl“ —

Byl parný den. S bledé oblohy pálilo slunko,
po silnici jelo a šlo tolik lidí, že se dusivý prach
bez ustání zdvihal a člověku ani zvířeti volně dý
chati nedal — a nikde stinného místečka k odpo—
činku! Mouchy sedaly v celých rojích na ubohého
koně, že se nestačil ani oháněti.

„Nebohé dobytčel“ vzdychl starý. „Groš na
silnici vydělaný je skutečně trpkýl“ rozumoval.
„Prodám koně a vícekrát jiného nechci!“

Za chvíli dohonil člověka s kravkou. Byla to
pěkná kravka, ne veliká, na nízkých nohách, ale

roztomilá a vemínko měla až radost'. _
Stařík díval se na kravku se zalíbením a myslil

si: „Je zajisté dobrá dojka. Nebyl by to špatný
handl, kdyby mi ji chtěl dáti za mého valacha.“
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Vyňal dýmku z úst, odplivl a zavolal: „Hej,
človíčku, kam pak, kam ?“

„Na trh.“
„Já také. Pojďme spolu. — Počkejte, slezu.

— Co pak_chcete za tu kravku?“
„Ještě ani sám nevím; až jak budou na trhu

platiti.“
„Je ta kravka dobrá dojka?“
„No a jaká! Když jsem ji vyváděl z domu,

žena ji celou zulíbala a všechny děti plakaly. Ne
prodal bych ji, kdybych nemusil: ale potřebuji koníka
a nemám dosť peněz, proto musí kravka na trh.“

„Konika chcete koupili?“ zaradoval se starý.
„Jak pak, abychom spolu handlovali? Kůň stojí arci
za více, než kravka, ale rád bych nějakou kravku a
na trhu neví člověk, jakou dostane. Tato je, jak po
vidáte, dobrá dojka, a takové hledám. ——Dejte mi
ji tedy za valacha.“

Sedláček pohlédl napřed pátravě na koně,
pak na staříka, nedobíra-li si ho, a řekl: „Myslíte
to opravdově?“

„Toť se rozumí. Jakživ jsem neselhal. —
Chcete-li, pleskněme si.“

„Požehnej Pán Bůh!“ pleskl sedláček a podal
stařečkovi provaz, na němž kravku vedl.

Sedláček vzal koně za uzdu, p0pleskal ho a
usmál se: „Tak mám cestu na trh ušetřenou. Sta
řečku, požehnej vám té kravky Pán Bůh. Pojedu
zrovna domů.“

Vyhoupl na koně a dal se cvalem k domovu.
Stařeček mohl se teď také vrátiti, vždyť koně

již vyhandloval, ale pomyslil si: „Když jsem se juž
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na trh vydal, podívám se až tam, aspoň něco uvidím, a
budu moci mamince doma vypravovati, — bez toho
chudera po celý7Boží rok o světě ničeho neuslyší.“

Šel tedy dále k městečku. Ač byl starý, vy
kračoval přece statně a kravka také.

Za chvíli dohonil člověka, jenž vedl ovci.
Ovce byla pěkná, bez řečí, — dobře chovaná a
měla krásnou vlnu.

„Toto je krásná ovečka,“ pomyslil si stařík,
„tu bych měl rád! Kravku nám bude bez toho
těžko uživiti, ale pro ovci bylo by pastvy za humny
dosť a v zimě mohli bychom si ji vziti do světnice,
aby nám nebylo tak smutno,“ stavěl si zámky
v hlavě. „Dala by nám vlnu a maminka upletla by
teplé punčochy, však nám ty staré již doslužují. A
co by měly děti ze vsi za radosť! V celé osadě
není ovečky. ——Hej, človíčku,“ zavolal na muže
s ovcí, „je ta ovečka na prodej ?“

„Žádná ovečka, je to notná ovce, jakých je
málo!“ odvětil muž chlubivě. „Proč se ptáte?
Chcete ji snad koupiti?“

„Rád bych.“
Muž pojednou zpřivětivěl: „S radoStí vám ji

prodam, staroušku. Je to vzácné plemeno, přál
bych Vám jí. Co mi za ni dáte?“

„Peněz nemám,“ vyznal stařeček, „ale chcete—li,
vezměte si zde tu kravku a dejte mi vaši ovečku“

S tím byl muž arci srozuměn. Vzal si kravku
a dal stařečkovi ovečku.

Tento ji pohladil, ulomil jí se stromu u silnice
halouzku a zalicbotil: „Pojď, pojď, ovečko milá,
dobrá, u nás t'i nebude zle.“



—448—

Vedl ovečku na provázku dále. U stežníka
setkali se s člověkem, jenž nesl pod paží krásnou,
velkou husu.

Stařík pohlédl na ni překvapen a zvolal:
„Akulajde, to je husa! Takové jsem ještě neviděl.
Tatě ma sádla a co peří! Tu kdybychom měli!
Maminka juž dlouho povídá: Kdybych jen měla
husu! Potřebuji peří do polštářů, jsou juž jen jako
dlašťky. — Počkej, maminko, donesu ti husu, abys
měla také jednou radost'. -— Hej, človíčku, nechtěl
byste se mnou handlovati?“

„A nač ?“
„Tady na tu ovci. Dejte mi za ni vaši husu.“
Člověk podíval se na stařečka, není-li napilý,

dal mu rychle husu a pospíchal s ovcí pryč.
Stařeček vzal husu pod paži, potěžkal ji spo

kojeně a šel dále.
Byl již u samého města. Lidé hrnuli se sem

itam a silnice byla plná vozů, dobytka ilidí.
Stařík se chtěl vyhnouti tlačenici, překročil příkopu
a šel brázdou podél brambořiště, které patřilo mýt
nému. U plota byla uvázána podivná slepice, cho—
cholatá, chomola — na vysokých nohách. Mýtná
ji tam uvázala, aby se jí v tlačenici nezatoulala a
neztratila. Stařeček jakživ takové slepice neviděl.
Zastavil se a hleděl na ni všecek udiven.

„Jaká pak je to slepice ?“ kroutil hlavou. „Je
větší než kohout. Ani na faře takové nemají. Tu
kdyby naše maminka viděla, jistě by ji chtěla —
již k vůli vzácnosti. — A co, však můžeme my
chudí lidé také něco vzácného míti! Každá slepice
najde své zrnko a tato najde jistotně dvě. Chytrosť



kouka ji z očí. Uživí se bez mála sama a za va
jíčka utržíme pěkný groš. — Hej, pane mýtný, je
to vaše slepice ?“

„Ano. A proč?“
„Nedal byste mi ji tady za tu husu?“
„Husu mi za ni chcete dáti?“ podivil se

mýtný. „I s Pánem Boheml“ ?
Stařeček vzal si tedy vzácnou slepici a po

ohlížel se po hospodě. Však si také zasloužil sklínku
piva a kousek chleba. Byl cestou a horkem unaven j

a k tomu ke všemu ještě tolik toho vykonal, — '
za koně měl slepici.

Právě naproti mýtu byl hostinec „u vola“.
„Tam si zajdu a odpočinu si,“ řekl sám sobě a šel.
Ve dveřích vrazil do hostinského, jenž nesl

na rameně plný pytel.
„Počkat!“ zvolal stařík. „Vrazili jsme do sebe. !

Co to nesete ?“

„Shnilá jablka prasatům. Kdosi mi je nechal i
v nálevně stati a pánům tam smrdi“

„Plný pytel jablek. 9“ podivil se stařeček.
77Tolikjablek kdyby maminka viděla, spráskla by *
ruce. V loni jsme měli na naši jabloní jen jedno
jedinké. Maminka je dala na almaru a tam stálo .
přes celou zimu, až shnilo. Jářku: ,Zahoď je.“ ——l
,Nač ?“ řekla. ,Shnile jablko jest přece lepší, než
žádné“ — a tak je na almaře až podnes. Kdyby měla
tady ty v tom pytlu, to by bylo radosti!“

Hostinský se šelmovsky usmál. „Chcete je? *
Co mi za ně date ?“

„Tady tu slepici“
„Dobrág zde jsou.“

Kukátko V. 29
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Stařeček vzal pytel, zanesl ho do nálcvny,
.postavil ke kamnům a poručil si piva.

V nálevně bylo plno sedláků, koňařů, řezníků
— ba i několik cikánů sedělo v koutě za stolem.

Jeden křičel přes druhého a bylo hluku a smíchu
a hádky, až šla hlava “kolem.

Kamna byla horká, poněvadž v kuchyni pckli
a vařili. Jablka v pytli, přistavena ke kamnům,
počala za chvilku syčeti „š-š-š—š.“

„Pst! Co to?“ zvolal řezník nedaleko kamen
sedící.

Hluk na chvilku utichl a všichni poslouchali.
„To syčí tady má jablka,“ řekl stařeček.
Řezník se ohlédl na pytel a zakabonil se:

„To je ten pytel se shnilými jablky? Proč jste ho
neodnesl. hospodský ?“

„Odnášel jsem jej, však jste viděl, ale tady
stařeček jej ode mne koupil.“

„Koupil?!“ podivili se hosté. „A zač?“
„Za slepici — a za jakou pěknou!“ chlubil

se hostinský.
Řezník vyvalil na stařečka udivením oči a

otázal se: „Prosím vás, z kterého konce světa jste,
že jste dal za to shnilisko slepici?“

A stařeček vypravoval za všeobecného napjetí
a smichu, jak vyjel z domu na koni, toho že pro
měnil za krávu, krávu za ovci, ovci za husu, husu
za slepici a teď že má místo koně tady ten pytel
shnilých jablek.

„Na mouduši, takového obchodníka, jako vyjste,
jsem ještě neviděl!“ smál se řezník. „Toto je přece
kšeft: za koně donésti domů pytel shnilých jablekl“
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„Všaktě dostane doma od staré za každé
jablko bouchanec. Nechtěl bych je „míti na zádech,“
řekl druhý řezník.

„Ohol“ bránil se starý, „takových pořádků
doma nemáme. Ma stará mě ještě pochválí a řekne:
,Co tatínek udělá, je všechno dobře!“

„No, to by nemusila míti kouska rozumu,“
udeřil první řezník na stůl.

„Však ono to tak hladce nedopadne,“ řekl
druhý řezník. „Stařečku, vsaďme se, že dostanete
bouchance.“

„A že ne!“
„Ano, vsaďme se, třebas o dvě stě zlatých

proti dvoum zlatkám !“ přidal se první řezník k ná
vrhu. „Platí, stařečku? Pojedeme s vámi a dosta
nete-li od staré, dáte nam dvě zlatky, a pochválí-li
vás, dáme vam my dvě sti-Sl“

„Platí,“ pleskl stařeěek.
Vypili každý ještě sklínku, pak naložili pytel

s jablky na vůz, sedli všichni tři a jeli. Stařeček
vezl se domů jako pán.

Přichvaloval si: „Kdyby ta jablka k ničemu
jinému nebyla, aspoň se s nimi vezu. Jinak byl
bych musil já, starý člověk, v tom prachu capkati
pěšky.“ A zapáliv si dýmku, kouřil spokojeně.

Když dojeli před stařeěkův domek, stála sta
řenka právě mezi dveřmi.

„Vítám tě, tatínku,“ volala radostně. „S kým
pak se to tady vezeš ?“

„To jsou dva pani řezníci, zavezli mě schválně
domů,“ odpovídal stařeček, slézaje s vozu. „Pozdrav
tě Pán Bůh, maminko! Jak pak jsi se měla?“

29'
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„Dobře. A jak ty, tatínku ?“
„Děkujíc Pánu Bohu, také dobře. Valacha jsem

šťastně prohandloval.“
„Ano? No vidíš. Což, neměla jsem o to strachu,

však ty tomu rozumíš. A zač“jsi ho prohandloval?“
„Za krávu“
„Zaplať Pán Bůh za mlíčko juž napřed!“

zvolala stařenka. „Teď budeme mívati zase mléčnou
polévku a máslo a sýr. To byl rozumný handl“

„Ale kravky nemám; dal jsem ji za ovci.“
„To je ještě lepší,“ pravila stařenka rychle.

„Ovce nám dá také mlíčko a brynzu, a'ta prý je
zdravější, než kravský sýr. A pak ovečku snadněji
vyživíme, než krávu, nepotřebuje tolik píce“

„A vlnu nám dá,“ prohodil starý.
„Ano, ano, na to bych byla málem zapomněla.

Z vlny mohu naplésti teplých punčoch, a co bychom
měli z krávy? Ta vlny nedá, té vylíná všecka srsť.
Dobře říkávám, že jsi rozvážný, rozumný muž.“

„Ale za chvíli jsem za ni vyhandloval husu.“
Stařence se zalesklo v očích. „Tak budeme

míti letos na sv. Martina husu? Na to se těším;
neměli jsme již po kolik roků husiny.“

„Netěš se, maminko, nadarmo,“ pravil sta
řeček, „za husu jsem pak vyměnil krásnou cho—
molou slepici“

„To byl zdravý nápad!“ zvolala stařenka.
„Slepička nasnáší nám vejce, ty pak vylíhne a budu
míti plný dvůr kuřat. To bylo dávno mé tajné
přání. Jak pak jsi je tak uhodl?“

„Milá brachu, z toho nebude také nic: za
slepici jsem vyhandloval pytel shnilých jablek.“
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„Teď však abych ti zrovna kolem krku padla !“
zvolala stařenka. „Počkej, povím ti, proč. Chtěla
jsem ti uchystati dobrou večeři —-vajíčka na másle.
Vajíčka mám, ale žádnou pažitku. Šla jsem k sou
sedce, aby mi jí špetku dala, však ji má v zahradě
na zahoně dosť. Ale ta lakotice mi ji zapřela, že
prý v jejich zahradě neroste, jim že neroste “vůbec
nic, ani shnilé jablko ne. — Odešla jsem s nepoří
zenou, ale zlobí mě to posavad. Teď se jí mohu
pomstiti. Vezmu těch jablek do klína a zanesu jí
a řeknu: ,Když vám, chudáku, ani shnilé jablko
v zahradě nevyrostlo, přináším vám jich tady ně
kolik ctí a darem.“ — Děkuji ti, mužičku, za ta
jablka; když jsi je vyhandloval, bylo to skoro jako
vnuknutí. Kde pak je máš?“

Řezníci poslouchali a divili se čím dále tím více.
První řekl: „Toto se mi líbí. Čím dále s kopce, tím je
.ta stará spokojenější. To stojí opravdu za peníze.“

A vyplatili stařečkům dvě stě zlatých.
Věru, nezůstane nikdy bez odměny, vyvolí-li

si žena heslo: „Co tatínek činí, je vždycky dobře!“

Fonograň
V našem století podařilo se přírodozpytcům

dříve netušené síly, kterými Tvůrce přírodu obdařil,
nalézti, odhaliti a vůli své jich alespoň z části
podmaniti — tak říkajíc ——ochočiti. Potřebí-li
mnoho důvtipu a pevné, nezlomné vůle i trpělivosti,
než se někomu podaří, ve svobodě vyrostlé, svo—
bodě zvyklé zvíře zkrotiti, službě své podrobiti,
kolik důmyslu, kolik pevné vůle a trpělivé prace



—454—

vyžaduje pak podmanění, Zkrocení gigantických,
obrovských přírodních sil, které od stvoření světa
jediné svému Tvůrci poslušnu býti uvykly?!

Arci, člověku se nepodařilo a nepodaří nikdy,
síly tyto tak zkrotiti, aby mu sloužily proti zá
konu, jejž jim Bůh dal, on nanejvýš dovede zákon
ten vyzkoumati a sil přírodních v mezích toho zá—
kona ve svůj prospěch užíti, čili, abych obrazně
mluvil, jich zkrotiti, ochočiti.

Takových krotitelů sil přírodních je mnoho.
Jeden krotí tu, druhý onu. Nejsou arci všichni
stejně dovední a proto stejně slavní.

Jeden z nejslavnějších za nynější doby jest
Amerikan Edisson, krotitel síly elektrické. Co
tento muž i mimo elektriku vyvádí, jest Věru
podivuhodné !

V pražské jubilejní výstavě produkoval se
znamenitý krotitel zvířat. Zapřahal lvy do vozu a
jezdil s nimi jako s krotkými psy. Naučil slona,
koníky a psy houpati se jako kluci, tančiti a hráti.
Lidé se tomu divili a tleskali krotiteli i zkroceným
zvířatům pochvalu, až je dlaně bolely

Mnohem větší pochvaly však a hlučnějšího
potlesku zasluhuje zajisté p. Edísson. Ten naučil
přístroj psáti, mluviti, zpívati, na všechny nástroje
hráti, ba i stříleti!

Nevěříte? Sestavil stroj, jejž fonografem na
zval. Strojek ten, je-li otevřen a natažen, zachycuje
všechny zvuky a hlasy: hlasy lidské, hlasy zvířecí,
hlasy hudebních nástrojů, střelných zbraní, slovem
všechny možné hlasy, které před ním zazněly, a
vpisuje vše tak věrně na staniolovou blánu, že kdy—
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koliv ten, kdo s tím strojem zacházeti umí, chce,
aby je opakoval, vloží jen ionograiem popsanou
blánu do stroje, spustí péro a milý fonograf Opakuje
vše úžasně věrně. Zazpíval-li na př. někdo před
ním píseň, opakuje ji fonograf tak, jak ji zpěvák
zpíval, jenom že poněkud přidušeně, jakoby, jak
říkáme, „pod duchnou“ zpival. Napodobuje každé

'slovo, každý tón, ba i barvu hlasu tak, že
uhodneš, kdo tu píseň zpíval, je-li ti zpěvák znám.
Proto dal Edisson tomu stroji název „fonograf“,
jakoby řekl: „zvukopisec“. Ve výstavě jsem slyšel
z fonografu žertovnou deklamaci a dle hlasu jsem
poznal hned, že ji deklamoval oblíbený komik ná
rodního divadla Mošna. Bylo slyšeti i chechot po
sluchačův a potlesk.

Pak zazněl z fonografu pochod celé vojenské
bandy i s bubnem a talířemi, a naposled c'vičení
vojáků se střelbou. Chutě jsem se zasmál, když ze
stroje zaznívaly tenké, vřískavé hlásky velících
lajtnantků, jedny blíže, jiné vzdáleněji.

Člověk se dívá na ten strojek jako hloupý
a nechce ani vlastním uším věřiti. Kdyby nebožky
bábičky z hrobů vstaly a to slyšely, křižovaly by
se jedna přes druhou a myslily by nejinak, než že
je to dílo toho — zlého. K čemu lidé toho úžas
ného vynálezu ještě využitkuji, kdož to může věděti?

Přál bych člověčenstvu, aby ho použil každý
tak rozumně a dobře, jako pan professor Lahoda.

Professor Lahoda přednášel fysiku a byl
člověk až ku podivu lahodný. Snad nikdy nevyšlo
z jeho úst nevlídné, tím méně hrubé slovo. Byl
shovívavosť sama a zdálo se, že si za heslo vybral
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průpověď sv. Františka S.: „Na jednu kapku medu
chytneš více much, než na celou bečku octa.“

Této lahodnosti a shovívavosti bylo mu však
také vrchovatě potřebí, aby zachovati mohl mír se
svou mladou žínkou, jež by byla ráda bývala nejen
paní professorovou, ale též paní professora.

Paní professorová Lahodová byla krásná, mladá
a „vzdělaná“ panička. Kdykoliv šla po ulici, po
zdravovali ji všichni pani velmi vlídně a ohlíželi se po
m. Ve společnostech okouzlovala všecky svou vlíd—
ností & sršícím vtipem. Proto bývala také všude
zvána, všude vítána. Bez ní nebylo plesu, nebylo
koncertu, nebylo divadelního představení. Rozumí
se samo sebou, že byla též ve výbóru dámského
spolku, jenž podporoval chudé a zanedbané dítky
a každoročně vánoční stromek jim strojíval, — a
v čele jiných zábavných i dobročinných podniků.

Professor Lahoda miloval svou manželku a licho—

tilo mu, že je tak ctěna a hledána, jen kdyby to její
všestranné zaměstnání nebylo tolik času vyžadovalo!

Paní Lahodová měla doma tři malé dítky a
pan professor pozoroval, že je manželka jeho pro
samou starosť 0 cizí děti někdy zanedbává; že
nejsou zvedeny, jak by měly býti, ba že bývají
často špinavy. Mnohdy se též přihodilo, že paní
professorová pro přílišné práce a starosti V rozma
nitých spolcích neměla ani pókdy kuchyně si všímati
a vařečku docela služce ponechala. Pak býval pan
professor obyčejně mezi obědem málomluvným a
vymlouval se, že má pokažený žaludek a že mu
nechutná. Byla to však pouhá jemná výmluva;
v pravdě mu nechutnalo, že byl oběd nechutný.
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K tomu ke všemu se v poslední době ještě
jedna obtíž přidružila, kterou paní professorová,
jak manželovi dokazovala, „společnosti dlužna byla“.

Mezi vynikajícími dámami zavládl totiž rozto—
milý zvyk, že se zvaly k utužení vzájemnosti a.
za příčinou důvěrnějších porad vespolně na svačiny.
Při takových příležitostech chtěla pak každá nad
ostatní vyniknouti a strojení, chystání a kupování
lahůdek nebývalo konce.

Paní professorová Lahodová chtěla i v té věci
býti primaristkou, ač tobolka manželova na to ne
dostačovala.

Nebohý dobrák Lahoda trpěl, jak dlouho
mohl; když však jeho krásná a vynikající paní
manželka jednou dámy opět na „koflíěek kávičky“
pozvala a na manželovi peníze pro cukráře chtěla,
osmělil se nebohý manžel říci:

„Milé dítě, dovol! Je mi divno, že se společen—
skýrn povinnostem tak cele, až příliš věnuješ. Unavuje
tě to a doma se pak musíme uskrovňovati _“

Lahodová poblédla překvapeně na svého man
žela: „Jak tomu mám rozuměti, můj drahý? Chceš
snad, abych si ničeho nevšímala a dřepěla doma a
nechala v naší společnosti jen tu Tvrdou vlád
nouti? Či mám býti nezdvořilou a odmítnouti, když
mne zvou?“

„Nikoliv, mé dítě. Těší mne, že uznávají
tvou duševní převahu a že tě staví všude v čelo,
— ale jen aby tím naše domácnost netrpělal“

„Oho, pane manželi, co to slyším?! Prosím,
jak tím naše domácnost?trpí? Kde a kdy jsem co
zanedbala?“
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„Doposud ještě ne, ale bojím se, že, půjde-li
to tak dále _“

„Toho se nerač strachovati, prosím. Znám
své povinnosti & nebudeš míti nikdy příčiny k ža
lobám. Či jsou ti snad moje přítelkyně, které jsem
si na dnešek pozvala, protivny?“

„To právě ne, ale obávám se, že nejsou tak
věrnými a upřímnými přítelkyněmi, jak se domníváš.“

„Prosím tě, Karle, neurážejl“ rozdurdila se
Lahodová opravdu. „Cti svých přítelkyň se musím
i proti vlastnímu manželovi zastati.“

„A jak pak, kdybych dokazal, co jsem řekl?“
usmál se Lahoda čtverácky.

„Dokázal? A jak?“
„Uvidíš. A 'ještě dnes ti to dokážu“
„Pak arci —- bych ——— ale ty mi toho do

kázati nemůžešl“ _
„Uvidíme. A dokážu-li ti to, nebudeš jich

již zváti?“
„Za celý svět ne!“
„Pak bude u nás dnes poslední dámský

kroužek,“ řekl professor spokojeně.
Professor Lahoda odešel do školy a tam byl

tak dobré nálady, že to studenty, kteří přece jeho
vlídnosť znali, “až překvapilo. .

Za to byla jeho panička celé dopoledne roz
čilena. Důtka manželova, ač velmi jemná, mrzela
ji velice a pak jí vrtalo mozkem, proč její
manžel pozvané paničky podezírá, že nejsou k ní
upřímny, a jaký důkaz té neupřímnosti jí dá? —
Samým rozčilením neurovnala a neočistila v pokoji
vše tak, jako jindy. Za to přichystala téhož dne
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chutnější oběd, aby její 7,pan manžel“ neměl opět
příčiny k nespokojenosti.

Professor Lahoda obědval za to také s ne

obyčejnou chuti & zasypával manželku chválou.
Vše uznal výtečným: polévku, omáčku i moučné
jídlo. Paničku však ta chvála jaksi příliš netěšila,
aspoň ne tak, jak by se to bylo jindy stalo.

Když po obědě opět do školy odcházel, po
líbil děti, slíbil, že jim něco donese, a podavaje
manželce ruku, řekl s úsměvem: „S Bohem, že
nuško, a oblec se pěkně, abys se svým přítel
kyním hodně zalíbila. ——V kolik pak hodin
přijdou ?“

„Ve čtyři. Ale pověz mi, mužíčku, jak mne
chceš přesvědčiti?“ zalichotila a ovinula mu ramě
kolem krku.

„To jest mým tajemstvím, drahoušku,“ usmál
.se Lahoda čtverácky.

„Ty mne nepřesvědčíšl“
„Přesvědčím jistojistě !“
„Ale jak ?“
„Nebuď tak zvědava,“ hrozil ji Lahoda.

„Kdybys byla děvčátkem, řekl bych ti, že zvě
davosťnení hanka“

„ Ě'S'Ý'ďsvié tajemstvi nech, ty škaredýl“

odvrátil „gd něho.„,Nestojím ti o ně, abys věděl.*“
„Juž še je'h ziaseneškareď, nesluší ti to,“

zasmál se professo'w hlasitě a odešel.
*

*

Ke čtvrté hodině byla paní Lahodova při
chystána, návštěvu přivítati. Děti byly pěkně oble
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čeny a učesány, zvláště malá Aurorka, která teprve
běh-ati začínala, byla samá pentle.

V kuchyni stála služka ve svátečních šatech
u kamen a vařila kávu. Domácí paní upravila si
ještě jednou před zrcadlem šaty avlašy, a napomí
nala pak, kdož ví, po kolikáté již — své dva
chlapečky: „Rudolf und Waldemar, brav sein-!Das
sag' ich euchl“ (Rudolfe a Valdemáre, buďte hodni,
to vám povídáml)

(Připomínám, že líčím zde- paničky z menšího
města, které jsou rodem Češky, ale rády sina
Němky zahrávají a své děti německy “vychovávají,
pokud totiž mohou.)

Pak šla do vedlejšího pokoje, kde s.lavnostní
svačina odhývati se měla, a jenž byl pýchou &
chloubou domácí paní. Tam byla červeným aksa
mitem potažená pohovka a čtyry stejná křesla okolo
moderního stolu, tam byl nejkrásnější nábytek, vý—
bava mladé paní, rozestaven V koutě na zvláštním
stole byly cukrovinky a koláče na krásných talířích
vkusně narovnány a koflíky na kávu přichystány.

Paní Lahodová poohlédla se po pokoji pá
travým okem, je-li vše v pořádku, a šla pak k oknu,
podívat se, nejdou-li již pozvaná. - u..

V tom zazněl v kuchynH-ŠŘ egraf a
hned na to volání služčinq-r iin'á' ;ilost—fl

paní, kííšs die Hand rósíďn, špac . dá_

Lahodová spěchŽa'QO půního Fai—hi při—vítat přicházející. —.

Ve dveřích objevila se tlustá, již-_obstarší
kupcová a mnohem mladší vdova po továrnickém
řediteli, Hezounová.
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„Těší mě velice a ctí, milé a vzácné dámy, že
jste mým pozváním nepohrdly,“ vítala je Lahodová
a políbila kupcovou: „Pěkně vítám, paní Kmínková,“
a pak vdovičku: „To je pěkné, paní ředitelova. A
máte již opět nový klobouček — a jak krásný!“

„Byla jsem onehdy ve Vídni, uviděla jsem ho
ve skladě, zalíbil se mi a tak jsem si ho koupila.
Však 'je to jen laciné zboží!“

„.Inu, paní ředitelova udává v našem městě
módu, jen co je pravda,“ řekla kupcova takovým
hlasem, že člověk nevěděl, mčl-li to býti úšklebek
nebo pochvala.

„Však jí to také, patří,“ pravila Lahodová a
objala přítelkyni kolem pasu., aby seznala, jak je
pevně utažena. _— „Je vdovička ——a mladá k tomu
— dětí nemá: ——co ji má jiného tedy těšiti, než
šaty? N_ení—ližpravda, drahá přítelkyně? — Ale
prosím, drahé damy, pojďme dále.“

Rudolf a Valdemar stáli vedle sebe oblečeni
jako dva pidimužíci. Vlasy měli napřed u samých
—očípřistřižené; vzadu j-im visely hluboko přes ra

mena. Dívali se vagikýma, udivenýma očima na
' - a_ _menší Valdemárek měl

-_ -'Í"';'_':Midemar, waqbist das?“ volala na
" Diener mačhenl“

„All, '-Ljsou krásní chlapečcil“ volala Kmínková.
„A to roztomilé děvčáakol“ naklonila se ře

ditelova k malé Aurorce. ?Ta je věru jako cu
krová panenka“

„Celá matka,“ chválila kupcová.



——462—

„A jak jsou pěkně vkusně oblečenyl“ obdivo
vala Hezounová.

„Za chvíli budou zase špinavy,“ stěžovala si
Lahodová.

„U malých dětí to jinak není,“ těšila ji zkušená
kupcová.

„Prosím, prosím, račte dále a odložte,“ zvala
domáci paní.

Dámy sňaly klobouky, odložily slunečníky a šly
do vedlejšího pokoje. Posadily se, přelétly očima pokoj
a Kminková se tázala: „A kde pak je paní Tvrdá?“

„Ta nemůže přece v určitou hodinu přijíti, —
nebylo by to nóbll“ řekla Hezounová vážným sice
hlasem, ale pohlédla při tom čtverácky na ostatní.

„0 prosím, přesně v určitou hodinu se dostaviti,“
pravila domácí paní, „právě to je teď nóbl. Když
jsme byli ještě ve Znojmě, byla také paní hraběnka
N — velmi roztomilá paní ——členem našeho
dámského dobročinného spolku, a ta přijela vždy
přesně v určitou hodinu, takřka na minutu.“

„Tak jednají nejen hraběnky, ale Všechny
opravdu vzdělané dámy,“ řekla tlustá kupcová na

dutě, „vždyť juž pouhá slusjnosťůdg: &y k vůh
jedné ostatní čekati nemusily. (Ej-Z' ,

„Ona tomu jinak nerozumí “ ašklíbla se
zounová. „U nich doma na vsi čhřákádý, abyá
třikrát zvali, než se' ůráčí přijíti. Je to děsnél“

„Výborněl“ smála se professorox'á. „,Ne paní'
ředitelová, jste vy čtveračka! A ona myslí, že zde
v městě může také ty vesnické zvyky zachovávati“

„To je zase důkaz, že peníze nejsou vzděla
nosti,“ píchla Hezounová.
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„Arci, arci,“ přisvědčila bohatá kupcová, „ale
vzdělanosť bez peněz je také smutná věc.“

Domácí telegraf ozval se opět a professorová
se vzchopila: „Odpusťte, ctěné dámy, paní Tvrdá.
bezpochyby juž přichází.“

A skutečně, v kuchyni zaznělo opět služčino
„kííss die Hand“ a paní Tvrdá objevila se v prvním
pokoji jako vystrojená loď.

Tvrdá byla jedinou dcerou bohatého rolníka,
hotového statkáře. Provdala se do města za majitele
parního mlýna, který si jejími penězi pomohl, a teď
vystupuje velmi po pansku. Přišla v šedých hed
bávných šatech.

Lahodová ji v prvním pokoji objala, zulíbala.
a zavedla ji mezi paničky.

Tvrdá se uklonila a usmála: „Moje úcta,
dámy. Račte odpustiti, že přicházím pozdě. Přišla
ke mně právě švadlena, — zabavila jsem se s ní.“

„Prosím, prosím, neračte se omlouvati,“ po
vstala ředitelová a uvítala ji. „Také jsme právě
teprve přišly“

Kmínková, jakožto nejstarší, vstala jen napolo.

řahodová zavřel-a.dvéře, aby jich děti nerušily,přiseda & pohlédla na hodiny.

“„Račt'e,*prosím,trochu poshověti; poručila jsem
služce, aby připravila kávu o půl páté. Neosmělilajsem
se ani doufati, že by dámy tak přesně v čas přišly“

„Neračte k vůli nám svého domácího pořádku
rušiti,“ řekla Kmínková. „Pořádek nade všechno!“

„Docela můj náhled,“ přisvědčilaTvrdá rozum
bradsky. „Já aspoň, jakmile jen poněkud se proti
pořádku prohřeším, vždy toho pykám.“
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V těch několika okamžicích prostudovala ře
ditelová celou Tvrdínu toaletu až -do nejmenších
záhybův a jakýsi úšklebek přeletěl jí kolem úst.
Nalezla bezpochyby něco, co nebylo v pořádku,
nebo proti módě.

„Pardon, ctěné dámy,“ ujala se Lahodová
slova, „nebylo by snad libo zatím pohovořiti o tom,
jaké bychom těm maličkým ze zahrádky vystrojiti
měly radovánky?“

„Výborně!“ volaly Ostatní-.
„Napřed povinnost, potom teprve zábava,“ pro—

nesla Tvrdá vážně.

Na dveře zaklepáno.
„Volno!“ zvolala domácí paní.
Professor Lahoda vstoupil s jakousi krabicí.

jež měla zpředu trychtýřový otvor, uklonil se uctivě
dámám a pravil lahodným hlasem: „Račte, velectěné
dámy, odpustiti, že vyrušuji. Postavím si jen tento
aparát zde na skříň, aby mi ho venku moji hoši
nějak neporouchali. Ti nedají ničemu pokoje.“

A postavil aparát na skříň, u dveří stojící, tak, že
stál otvorem obrácen ke stolu, u něhož dámy seděly-;

„Těší nás, pane professore, že jste přece jednou
mezi nás přišel,“ řekla ředitelová, 7,bežtoho'se nám
vždy vyhýbáte.“ _ „'A

,,Ano, ano, pane professore,“ hrožíla mu Tvrdá
prstíčkem. „To není hezké! Za to vás teď nepustímc.
Sedněte si mezi nás.“

Sotva že professor sedl, rozlebl se v prvním
pokoji zlostný křik a pláč obou chlapců.

„Co pak se tam děje?“ zvolala polekanáLa
hodová, běžela do prvního pokoje a manželza ní.
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Bylo slyšet vyptávání a chlacholení.
Ředitelova vstala zvědavě a šla ku skříni.

Ostatni paničky za ni.
„Co pak je to asi za aparát ?“ řekla .ředite

lová a,pohlížela naň patravě.
Kmínkova chtěla jej vziti, položila ruku na

skříň a zvolala: „Pfuj, tady je prachul“
„Prachu'P !“ divila se Tvrdá. „To není možná.“

„Prosím, přesvědčte se sama,“ pravila Kmín
kova a ukázala zamazané prsty záříc radostí.

„Skutečněl“ spráskla Hezounova ruce. „Ne,
to je děsnél“

„Hanba je to!“ pravila Tvrdá. „Hanba pro
Lahodovou a urážka pro nás. Pozve si hosty a ani
neutře prachu. Inu, kdo se stará 0 celý svět a
všude chce býti prvním, ten se pak nemůže o vlastní
domácnosť starati.“

„Zde aby člověk věru ani rukaviček nevyslékal,
nechce-li vypadati jako kominář,“ bubovala Kmín—
ková, utírajíc si zamazané prsty.

„Ale, že aspoň děvečce neporuěila, aby ten
prach utřela !“ divila se Hezounova.

„Ano, kdyby jedna děvečka mohla na všechno
stačiti !“ odvětila Kmínková. „Ale dvě ruce všechno
nezmohou. Ma děti opatrovati, do města běhati,
vařiti, práti ——a ještě poklízeti? — Tu děvečku
bych ráda znala, která by to všechno podělala.“

„Docela dobře,“ přisvědčila jí Tvrdá. „U nás
je jinak, my si můžeme vziti děveček, kolik po
třebujeme, kde však nemá příjmů podle toho, má
se uskrovniti.“
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„A nehrati si na velkou paní,“ doložila
Kmínková.

„Nepochopuji, že jí to její muž dovoluje !“
řekla Hezounová.

„Co má chudák počíti?“ ušklibla se Tvrdá.
„Je pod pantoHem.“

„A jak má kluky nezvedené -—_-“počala He—
zounová. 'dale posuzovati; "v tom však vkročila
Lahodová se svým manželem do pokoje.

„Prosím tisíckráte za odpuštění, velectčné
damy, že jsem vás na tak dlouho opustila, ale zde
ten hříšník je toho vinen,“ ukázala na svého
manžela. „Jen si rozvažte, co zase nevyvedl. Do
nesl chlapcům kornout cukrovinek, — právě dnes,
kdy nemám času na ně dohlížeti — jindy ho to
ani nenapadne — a dal jim je, aby prý se rozdělili.
Je to nápad! Děti se mají samy děliti! Tot' se roz
umí, že se pak při tom pohadají. Měl jsi je aspoň
sám poděliti. Dámy si pomyslí, že jsou děti hrozně
nezvedený.“

„Prósím, paní professorová, neračte se proto
rozčilovati. Děti jsou děti, a pak se tak rychle
utišily. Je viděti, že jsou vaši synáčci dobře vy
chovanil“ chlácholila ji Tvrdá.

„Pane professOre,“ zatočila ředitelová řeč
jinam, „prosím, jaký to máte zde aparát? Tako—
vého jsem ještě neviděla.“

„To je nový vynález, tak zvaný fonograf.
Je-li dámám libo, zasvětím vás do jeho tajnosti. Je
to bez mála poloviční zázrak.“

„Prosíme pěkné!“ sepjaly dámy ruce.
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„Napřed posvačímc a pak nám můžeš své
zázraky ukázati,“ řekla domácí paní. „Bav zatím
dámy, poručím služce donésti kávu.“

Za okamžik byla káva na stole a paničky
srkaly slaďounký mok za nejsladších a nejvlídnějšícb
řečí. Zdálo se, že ani svatí v nebi v upřímnější shodě
a větší lásce vespolek obcovati nemohou, jak ony.

Professor odešel zatím do své pracovny, aby
jich v tom důvěrném obcování nerušil.

Po svačině šla si ředitelová pro Lahodu a
prosila jej lichotivým hlasem: „Pane professore,
prosíme pěkně, ukažte nám ten nový stroj!“

„S největší radostí,“ řekl professor ochotně
a postavil stroj na stůl. „Ctěné dámy, toto jest
z nejgeniálnějších vynálezů slavného Edissona; po
jmenoval stroj svůj, jak jsem měl již dříve čest'
sděliti — fonografem — zvukopiscem. Stroj jest
jednoduchý. Račte nablédnouti.“ Otevřel stroj a
poučoval: „Mluví-li nebo zpívá-li se blízko tohoto
otvoru do stroje, píše toto jemné rydlo zde všechny
zvuky na tuto blánu, kterou vidíte zde na tom
válci. Když pak je blána. popsána, může se s válce
sejmouti a uschovati. Chceme-li, aby fonograf nám
opakoval, co zachytil. netřeba, než popsanou „blánu
znova na válec dáti, válcem točiti, & ze stroje za
znívají věrně tytéž zvuky, které do něho byly
mluveny nebo zpívány“

„K neuvěřeníl“ volaly paničky.
„Dámy se okamžitě přesvědčí. Připravím stroj

a libo-li, račte do něj samy něco mluviti nebo za
zpívati. Možná však, že, tato blána již něco za
obytla. Přesvědčíme se.“ 3..



Upevnil blánu na válec předním koncem,
zavřel stroj, spustil péro, aby válcem točilo, a z mi—
lého fonografu zazněl ředitelčin hlas:

„Co pak je to asi za aparát?“
Ředitelova sebou trhla a ostatní pohlédly na

ni udiveně.

V tom však ozval se tlustší, trochu chraptivý
hlas paní Kmínkové:

„Pfuj, tady je prachul“
Kmínková se lekla a pohlédlaúzkostně na ostatní.
„To je váš hlas, paní Kmínková,“ šeptala

Lahodová.

Fonograf mluvil však dále, tentokráte diskantem
paní Tvrdé: a,

„Prachu? To není možná!“
„Prosím, přesvědčte se sama,“ chraptěl stroj

dále hlasem paní Kmínkové.
Damy bledly, Lahodová počala je ostře očima

měříti a stroj vyzrazoval neláilosrdně dále. Vykříkl
hlasem krásné vdovičky: „Slfš'llmtečně!Ne, to je děsné !“

Hezounova'bočala kašlati a zakrývala si ústa
bílým šátečkem.

Z fonografu pištěl opět hlas paní Tvrdé:

„Hanba je to! Hanba pro Lahodovou a uražika pro
nás. Pozve si hosty a ani neutře prachu. Inu, kdo
se stará 0 celý svět a všude chce býti prvním, ten
se pak nemůže o vlastní domácnosť starati.“

Professor se usmíval ďábelsky, dámy hryzaly
se do rtů a Lahodová počala křečovitě oddychovati.

„Zde aby člověk věru ani rukaviček nevy
slékal,“ klevetil stroj dále hlasem paní Kmínkové,
„nechce-li vypadati jako kominář.“
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„Ha! Mně je zlel“ vzkřikla Lahodová křečo—
vitě a klesla do křesla.

Professor přiskočil ku své manželce, dámy
křičely: „Vody, vody!“ popadly své klobouky &.
deštníky a utíkaly do kuchyně. Poslaly děvečku
k paní, posadily si klobouky na hlavy a utekly mlčky.

Na schodech zašeptala ředitelová : „To _)e děsné !“
„Škandáll“ vzdychla Tvrdá.
„Mně se dnes zdálo o špinavé vodě,“ řekla

Kmínková.

Lahodová se za chvilku probrala a ohlédla
se poděšegyma očima po pokoji. „Jsou již pryč?“
tázala se. *;

„Ano, ženuškol“ řekl professor.
Podala mu ruku a pravila chvějícím se hlasem:

„Byla to trpká pilulka, ale zdravá. Děkuji ti, mu
žíčku. Kde jsou mé děti?“

Od té doby byla professorová Lahodová vzorem
starostlivě ženy a matky. Přátelství však mezi ní
a jmenovanými třemi paničkami nápadně ochablo. —
„Proč to ?“ divilo se celé město. My se nedivíme.

S 1z yJ \
U pohoří Horeb stála skála a daleko široko

vůkol prostírala se suchá, smutná, chudá poušť. Tu
přišel muž Boží Mojžíš a na rozkaz Hospodinův
udeřil holí na skálu. I vytryskl z ní pramen oživu
jící vody a ten tekl a hrčel a bublal po pusté poušti
a hle, vedle něho za nedlouho rozzelenala se tráva,
poušťprokvetla kvítím a po letech vypínaly se u skály
stinné palmy míru a poklidu.



Mnohdy uléhá na naše srdce těžká bolesť,jako
veliká skála a zdá se nám, že celý náš' budoucí
život bude jen smutnou, chudou, strašnou pouští
bez radosti, bez potěchy, bez klidu.

Mnohý, jenž nezvykl si pozdvihovati oči svých
vzhůru, v takových dobách si zoufá a domnívá se,
že poušti té unikne někde ve chladivých vlnách
hluboké řeky, nebo jiným způsobem přetrhne násilně
niť svého života a ocitá se pak nešťastník ještě
v krušnější poušti, která nemá mezi a. naším tě
lesným očím teď arci rouškou neproniknutelnou
zastřena jest.

Blaze však každému, kdo v takových hodinách
velikého zármutku pohlíží vzhůru, odkud všem za
rmouceným kyne potěcba: toho se pak dotýká láska
Boží jako zázračným prutem & z těžké skály, ležící
na jeho srdci, vytrýská oživující pramen, plynou
hojivé slzy. A smutná poušť, jež rozprostírala se
v srdci jeho, zazelená se ponenáhlu novou nadějí,
květy radostí, kterých již neočekával, rozkvétají
opět a palma pokoje a klidu klene se nad ním.
Proto: požehnány buďte slzy a nikdo, ani muž, ať
se za ně nestydí! Já aspoň jsem jim žehnal již často
a opět teprve nedávno — — ——

Na důkaz, jak velkým dobrodiním Božím slzy
jsou, poslyšte toto.

V jistém městě byl uvězněn odsouzenec na
smrť. Za svých dětských let byl radostí a chloubou
celé rodiny, kde kdo divil se jeho bystrosti a ne—
obyčejným vlohám. Ale právě tyto neobyčejné dary
ducha byly mu k záhubě, jak oslňující krása někdy
dívkám a ženám záhubnou bývá.
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Rodiče dali ho do škol. Učení bylo mu pouhou
hračkou, proto oddal se zahálce, a když počal do
růstati, vrhl se do lákavého proudu neřestí. Pel
neporušeného jinošství byl brzy s obličeje jeho setřen,
a než gymnasium dostudoval, byl ze všech učilišť
vyloučen. Otec, zprávou tou zdrcen, proklel syna
a rozčilením umřel.

Matka synu neklnula, plakala jen a modlila se.

Syn potloukal se světem, padal hloub a hlouběji
a zaopatřoval si prostředky ku svému rozkošnictví,
jak mohl: podvodem, krádeží i ůkladnými vraždami,
které velmi obezřetně páchal.

Za několik let byl však přece vyzrazen,
polapen a k smrti odsouzen.

Seděl v žaláři ještě mladý a již ležely všechny
naděje před nohama jeho zlomeny a život jeho měl
býti též co nevidět zlomen. Byl celé dní a noci za
dumán, pokrmu se nedotkl, leč z přílišného hladu,
a nespal, leč když tělo slabotou již omdlelo.

Příbuzní se za něho styděli a nenavštívil ho
z nich nikdo, a ta jediná, která by ráda k němu
byla chvátala, jeho matka, ležela těžkou chorobou
a žalem sklíčena.

Přišel k němu žalařní kněz a přimlouval mu
vlídně, aby se před svou smrtí s Bohem smířil; od
souzenec mu ani neodpověděl a ukázal jen vzdorovitě
na dvéře.

Kněz přišel po druhé, po třetí, poslal k'němuv
i jiné kněze, aby se pokusili, svou výmluvností ne
šťastníka obměkčiti.

Marně! Zůstal jako skála.



O tom se dověděl starý kapucínský fráter,
který po městě již dlouhá léta almužnu sbírával.
Bylo mu nešťastníka líto a vyprosil si přístup k němu,
že se chce o jeho obrácení pokusiti.

Vstoupil do žaláře, pozdravil po křesťansku a
postavil se před odsouzeného s růžencem v rukou.
Hleděl naň upřeně a kýval povážlivě hlavou.

Odsouzenec sebou zlostně trhl: „Co tady
chcete ?“

„Přišel jsem se podívat na hříšníka, který se
před smrtí nechce s Pánem Bohem smířitil“ řekl
fráter vážně.

„Co je vám po tom ?“ vykřikl nešťastník. „K.liďte
se mi s oči!“

„Hned půjdu, hned, jen miještě řekni, nechceš-li
opravdu se vyzpovídati?“

„Ne! Dejte mi s těmi hloupostmi pokoj!“

„Dobrá tedy. S Pánem Bohem. Teď půjdu k tvé
nemocné matce a povím jí to. Bude míti, chudera,
velikou radosť! To bude její poslední !“

Po těch slovech zakryl si odsouzenec oběma
rukama oči, prsa počala se mu dmouti, slzy vy
tryskly mu mezi prsty, padl na kolena a zvolal:
„Velebný pane, vyzpovidejte mě!“ '

„Já nejsem kněz,“ řekl fráter radostně, „ale—
pošlu ti kněze hned. Veleben buď Bůhl“

V té chvíli slavil odsouzenec své vzkříšení.

Alleluja! Požehnány buďte slzy!
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Prodej a kup lysáka.

Kdykoliv potkám cikána Martina, vždy mívám
z něho upřímnou radost, a přál bych si opravdu
někdy s ním o samotě se setkati, abychom si mohli
nenuceně pohovořiti. Musila by to býti pravá rozkoš.
Doposud jsem však toho štěstí neměl a musil jsem
vzíti za vděk pouhým němým pozíráním na tohoto
vynikajícího člena cikánské čeledi.

Martin. jest cikán jak se patří, jest takřka
typem cikána. Již jeho křestní jméno jest právě
cikánské. Cikáni jsou pravý kočovný národ a nej—
milejším a nejvzácnějším majetkem každé rodiny
jest kůň, s nímž jest cikáně jako srostlé. Proto
považují za dokonalé svaté jen ty, kteří bývají na
koni vyobrazeni, jako sv. Jiří, sv. Martin, a dávají
jejich jména novorozeným chlapcům. Každý cikán
je buď Jura, buď Martin. Náš Martin je neveliký,
ale zavalitý a pružný; pomalu jíti nebo pohybo—
vati se jsem ho ještě neviděl. Obličej má osmahlý,
kostnatý, vlasy a plnovous černý, kudrnatý, již
trochu prošedlý. Oči má taktéž černé, jiskrné, a

-když s někým mluví, hází hlavou do zadu, roz
kládá rukama, vyvaluje oči a skáče z místa na místo
jako nejvycvičenější divadelní herec. Na hlavě mívá
šedý klobouk se širokOu zelenou pentlí a peřím.
Nosí šedý, krátký burnus a na levé klapce mívá
tam, kde nosívají velcí páni barevné pentličky
svých řádů, v dírce zaklesnutý kapesní šátek, bez
pochyby proto, aby každý již zdaleka viděl, že je
Martin moresný člověk a pak zajisté též z opatrnosti,
aby mu nikdo tuto u cikána vzácnou čásť tělesného



vystrojeni z kapsy nevytáhl. Martin ví z vlastní
zkušenosti, že podobné choutky člověka pokoušívají.

Další části jeho toilety bývá bílá zástěrka,
hodně ušpiněná, ale na cikána přece ještě dosti „čistá.

Na kalhoty a boty nezdá se příliš marnivým
býti, protože mají na sobě zdaleka viditelné stopy
matičky země, na níž Martin léhává kdekoliv „jako
pán a do níž bude někdy pochován,“ jak píseň
pěje. Je dobrý křesťan, jak říkává, a nebojí se země.

Nerozlučným jeho soudruhem, takřka částkou
jeho bytosti, jest dlouhý, pěkný bič, jejž Martin
stále v ruce držívá. Tuším, že s ním i spává.

Proč vlastně Martin ten bič stále nosí, bylo
by mi nepochopitelno, protože jseřn ho s koněm
ještě nikdy neviděl, vyjma jednou, kdy vedl jakousi
koňskou mumii, kdybych se' byl nedověděl, že
Martin všechny koňské trhy v dalekém okolí obíhá,
že o každém trhu kupovati a prodávati pomáhá,
za to pak haldamášův účastným bývá 3 tak po celý
rok svátek mívá.

Na těch hodech brává pak arci též černá
Dorota podíl, která ho jako věrná manželka s děckem
v plachtě na zádech všude doprovází. Je to vzor
ženy! Pokaždé, když se manželé z takových hodů
ku svému rodinnému stanu vracívají, týrává. Martin
věrnou Dorotu slovem i bičem, buď že mu dělala
v městě před „panstvem“ hanbu, nebo že byla ne
dbalá a nic malým domů nenese. Dobrá Dorota
břánívá se sice jak může, ale nemůže-li se ubrániti,
nezoufá si proto. Zná Martinovu „náturu“, že bývá
vždy takový, když je „veselý“, a ví též, že k za
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chování svatého pokoje ve stavu manželském je
potřeba „něco minout a něco svinout.“

Martin bývá tedy na každém koňském trhu
v celém dalekém okolí a následovně byl na něm
též, když lékař Lesínský prodával v Hustopečí
svého lysáka.

Poslechněte, jak to bylo; stojí to za po
slechnutí.

Lesínský lékař, či, jak mu lidé říkali, „doktor“,
měl velký obvod, jejž často, nemocné navštěvuje,
projížděl. Vedle své lékařské praxe měl též malé
polní hospodářství, které se svými čeledíny obdě
lával. Proto koupil si hned před léty pár vraných
Valachů. Starší z nich měl bílou lysku, jmenovali
jej tedy „lysákem“, druhému, mladšímu, říkali prostě
„vraný“. — Starosť o koně byla svěřena Jakubovi,
jenž byl hospodářem, kočím a pacholkem v jedné
osobě. Přišel do domu zároveň s koňmi a přilnul
celým srdcem k lékařově rodině, ještě však více
ke svým svěřencům — vraníkům. Staral se o ně
jak o své děti a znal dcpodrohna všechny jejich
slabosti i dobré vlastnosti. Dříve miloval lysáka
více než vraného, hladíval jej a leckdy laskavým
slovem obdařoval, ale od nějaké doby změnil Jakub
své chování nápadně. Pozoroval, že vraný je posud
„chlapík“, že nosí hlavu hrdě jako stárek, běží,
když je potřebí, jako vítr, & musí-li někde déle
státi a čekati, že hrabe ještě pořád netrpělivě
kopyty a zlostně frká. S lysákem bylo jinak. Na
tom počaly se nápadně smutné následky a obtíže
stáří jeviti.



Lysák snášel, jen co je pravda, následky a
obtíže ty trpělivě, bez reptání a odevzdaně, jako
pravý filosof, ale co mu prOSpěla jeho trpělivosť,
když ji neměl Jakub, jeho ošetřovatel a vůdce?
Ten dávno již pozoroval — a s povzdechem i zá
rmutkem pozoroval, že to s milým lysákem jde
„s kopěe“. — Při práci na poli činil se lysák ještě
dosti, ale při rychlé jízdě zapocoval se nápadně,
a když pak Jakub na povel lékařův někde zastavil
.a na pana doktora čekal, svěsil lysák pravidelně
hlavu zasmušile k zemi, ano někdy samým unavením
vyplázl i dlouhý jazyk. Hrabal-li vedle něho vr'aný
netrpělivě, nazdvihl lysák chvilemi též nohu, ale

jak! Mdle, omrzele, jakoby jí chtěl aspoň na oka
mžik uleviti. A ošlehl-li se někdy ohonem, nestalo
se to nikdy z bujnosti, vždy jen proto, aby za
plašil mouchy, a činil to tak'bručivě, jako když starý
mládenec odhání mouchu s dřímotou těžkého čela.

Když tak Jakub na pána čekaje, počínání
lysákovo pozoroval, zavrtěl obyčejně hlavou, vyňal
krátkou dřevěnku z úst a odplivl. Odplivnutí to
však nebylo ani zlostně, ani Opovržlivé, ale stoické;
Jakub chtěl tím naznačiti: „Což je po všem na
světě, když i nejhodnější kůň hyne?“

Dlouho trpěl s lysákem, dlouho zakrýval jeho
slabosti, dlouho mlčel; konečně nedovolovalo mu
však kočovské svědomí déle mlčeti. I odhodlal se
k velkému a bolestnému kroku.

A to se stalo v pondělí před hustopečskýni
koňským trhem. Pan doktor obcházel po obědě svůj
dům a podrobil vše přísné .prohlídce — od slepice
na smetišti až k holubovi na střeše, od kozy ve



—477—

chlivku, kterou si chovala nejmladší jeho dcera —
až ke koním v konírně.

Když přišel do konírny a vše se zalíbením
v pořádku spatřil, přistoupil k němu Jakub s vážnou
tváří, nazdvihl trochu beranicí a řekl: „Milostpane,.
co počneme s lysákem?“

Utřel si ukazováčkem pravé ruky nos, ač
toho potřebí neměl, a hleděl tázavě svému pánu
do očí.

Lékař přistoupil k lysáku o krok Íblíže, po
šoupl brejle na nose a tázal se: „Což je nemocný ?“

„To ne, ale již to s ním nejde. Však vy sáml
dobře víte.“

„Co nejde? Nepozoroval jsem nic.“
„Milostpane, nezapírejte! Vím, že je vám ly

sáka líto, však mně také a více než vám, jsem na.
něho zvyklý, ale málo platno, již to nejde! — Jak
povídám, nemám proti němu nic, je to dobrý kůň,
věrný, spravedlivý kůň, jen co je pravda, jakživ
mne 'neošidil! ——To tady vraný není již takový!
Ten je politikář, &kdybych dovolil, nechal by často
chudáka lysáka samého táhnouti, ale to u mne
nejde, takových fortelů já netrpím! ——Jak po—
vídám: nemám proti lysákovi nic, a kdybychom ho
potřebovali jenom k polní práci, sám bych se za
něho přimlouval a hleděl bych mu vyhověti, jak
bych mohl, ale my potřebujeme koně také do běhu,.
do kočáru, a k tomu lysák již není. Ono není také
divu. Ča? všecko stráví ——i koně, a lysák má již
16 let na hřbetě.“

„Nekalabisuj tolik a pověz, co chceš,“ řekl
lékař netrpělivě.



Ale Jakub, jakoby ho ani nebyl slyšel, vedl
svou dále: „Jak povídám: srdce mně bolí, když mu
síme někam rychle jeti, a on chudák tady vedle
vraného — což, ten je jako vítr! — klusá a klusá
— přičiní se, což je o to! — ale nejde to! — Jak
povídám: kdyby se tak dostal do dobrého domu,
kde by jen byl do tahu, přál bych mu to ze srdce
a nikdo by se s ním neošidil, —- to ne! — Proto
myslím, milostpane: V pondělí bude v Hustopečí
koňský trh, jeďme tam a prodejme ho. Dá Pán Bůh,
že přijde zase do dobrých rukou, — však si
to poctivě zasloužil. Jak povídám — takového
koně není.“

Lékař se usmál neobyčejné výmluvnosti svého
obyčejně zamlklého kočího, a řekl: „Myslíš-li, pro
dejme ho tedy. Jak pak ale, kdybychom za něho
pak koupili horšího, než je lysák?“

„Toho se, milostpane, nebojte; na to jsem já
tady, starý, zkušený pacholek, aby nás nikdo ne
chlad.“

„Milý brachu, na trhu bývají prohnaní šibali.“
„To vím,“ kývl Jakub sebevědomě hlavou,

„ale mne ani deset cikánů neošidí.“
„Dobrá tedy, pojedeme v pondělí do Husto

peče,“ svolil lékař, „ale to ti povídám, koupíme—li
nějakého janka (jankovitého koně), nenaříkej mi
potom!“

Jakub vztýčil hrdě hlavu a udeřil si na prsa:
„líilostpane, koupím—li janka, zažeňte mne ze
služby!“

Bylo tedy ujednáno, že bude lysák v pon
dělí prodán.
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Nastaly mu hody, jako rekrutovi, když má.
na vojnu. Jakub jej česal a hladil bez ustání,
sypal mu ovsa, co jen mohl sežrati, a mluvil s nim
nejlaskavějšimi slovy, jak otec se synem před
rozloučenim.

V neděli po obědě řekl v kuchyni domácím
dcerám: „Slečinky, prosím vás, dejte mi nějaké
pantličky.“

„Pantličky, Jakube ?“ zasmála se starší dcera
Leopoldina. „A nač jich potřebujete? Snad ne
půjdete na svatbu?“

„Kdybych šel na svatbu, musila by mi dáti
rozmarýn s fáborem droužka. Potřebujijich pro ly
sáka; musim mu přece zaplést hřívu.“

„Ale, Jakube, co vás to napadlo, že jste pře
mluvil tatínka, aby lysáka prodaIP“ předhazovala
Jakubovi mladší dcera Jitka. „Takový hodný kůň,
a kdo ví, do jakých rukou přijde! Je ho škoda!“

Jakub nazdvihl pravou ruku jako na obranu:
„Slečinko, prosím vás, přestaňte, mam bez toho
dosť těžké srdce. Co pak vy víte, jaká je to do—
brota kůň! Vy jste se s ním tak nezabývala, jako
já: já jej znám! Věřte mi, kdybych byl boháčem,
měl by u mne pcnsi do smrti, ale tak — — Do
běhu není a my potřebujeme koně do běhu, tak
co? Málo platno, musí na trh! — Prosím vás o
ty pantličky.“

Slečny daly Jakubovi červené a modré pentle
a ten šel nastrojit lysáka jako na bál. Ba věru —
jako na bál! — Proč strojí rodiče mnohdy své
dcery a vodí je po bálech, než aby je odbyli?



—480—

Časně ráno vyvedl Jakub ve slavnostním
svém oděvu, s premovaným kloboukem na hlavě,
nastrojeného -a 'vyčesanébo lysaka, zapřáhl ho
s vraným do kočárku a předjel před dům.

Doktorová s dcerami _vyšly, pohladily naposled
milého lys'áka, daly mu cukru a .Jitka řekla:
„S Bohem, milý lysáčku, měj se dobře, a Jakube,
než byste ho prodali nějakému špatnému člověku,
raději ho přiveďte zase domů.“

Jakub svíral křečovitě špičku od dýmky a
odfukoval veliké kotouče dýmu. Dvě velké slzy
vyhrkly mu na osmahlé, poctivé tváře. Lékař vyšel
ze dveří, vboupl do kočárku a poručil: „Jeďl“
Jakub šlehl do koní, lysák se ještě jednou smutně
ohlédl a kočárek vyjel ze dvora ven.

V Hustopečí bylo živo a hlučno. V předměstí
stálo před hospodami plno vozů, ale koní bylo jen
málo spatřiti.

Jakub se obrátil k pánovi a řekl nevrle: „Vy—
jeli jsme pozdě. Je všechno již na trhu, a zdá se,
že je dnes silný trh.“

„Času dost!“ chlácholil ho lékař. „Zajeď do
hospody a vypřahni rychle; půjdeme hned mezi koně.“

Jakubovi nebylo té pobídky potřebí.__Šlehldo
koní a kočárek racllotil po nerovném dláždění k ho
stinci, kde lékař obyčejně stával. Podomek stál
službovolně před vraty. Jakub naň kývl, aby mu
pomáhal vypřáhati, odevzdal vraného ochraně po—
domkově, napojil lysáka & vedl jej na trh. Lékař
šel zvolna za ním.

Ulice k tržišti vedoucí hemžila se přicházejí
cími a odcházejícími. Cikánky a cikánské, polo—



—481—

nahé děti pobihaly semotam a žebraly dotěrně.
Několik kolovrátků vřískalo a kvičelo a „viřtláci“
nabizeli horké uzenky.

Jakub, vyparáděný po pansku v dlouhém ka
bátě a s premovaným kloboukem, budil všeobecnou
pozornosť. Jakmile přivedl lysáka na tržiště, shlukla
se kolem něho celá hromada rasův a koňských
„handlířů“. Počali s lékařem smlouvati, prohlíželi
lysákovi zuby, kopyta, Jakub ho musil provésti hned
krokem, hned zase klusem, sto očí pozorovalo ne
bohého koně znalecky a neúprosně přísně, ale na
štěstí ne dlouho. Za chvíli koupil ho jakýsi samému
Jakubovi neznámý tlustý obchodník — a Jakub znal
přece všechny koňské „handliře“ daleko široko!

Lékař dostal 65 zl. a Jakub, odevzdávaje
kupci lysáka, pohladil ho naposled a řekl: „Za
cházejte s ním dobře! Takového koně jakživ více
kráte nekoupite!“

Pak se obrátil k svému pánovi: „A nynčko,
milostpane, abychom se sami po nějakém koni po
ohlédli !“

„Pane doktore, chcete koupit?“ otázal se
ochotně vedle stojící ras ze Z.

„Až za chvíli,“ řekl doktor. „Teď půjdu na
snídani. Jakube, pojď !“

Šli do hostince. „Jakube, poruč si kuláš nebo
uzenky, a víno nebo pivo!“ řekl lékař svému dů
věrnikovi v nálevně a sám šel do vedlejšího pan
ského pokoje.

Snídaní trvalo trochu dlouho, a když konečně
lékař z pokoje vyšel, hořely mu tváře i oči a Jakub
byl také jako růžička.

Kukátko V. 31



—482—

„Půjdeme?“ tázal se pána.
„Arci, arci, je už čas.“
Jakub doklopil rychle třetí sklínku vína, již

právě pil, přitlačil tabák v dýmce a vstal.
„Fajfku dej do kapsy; tu máš cigaru!“' řekl

lékař, podávaje mu doutník.
Jakub arci ochotně poslechl, zapálil si doutník

spokojeně se usmívaje a šel za svým pánem jako
ještě větší pán.

Když přicházeli k tržišti, potkal jich Martin
cikán, jakoby z nenadání. Nazdvihl udiveně ruku
s bičem, smekl klobouk a poklonil se hluboko.

„Poníženě ručičku líbám, milostivý pane
doktore! Neviděli mou Dorotu?“

„Ah, Martine, tys tady také?“ usmál se doktor.
„Ne, neviděl jsem ji.“

„Skoda, chtěla jim tisíckrát ručičku zlíbat za
tu dobrú medicínu, co jí onehdy dali. Byla po ní
hned zdravá.“

„No, jen když je zdráva,“ řekl lékař a šel dále.
Ale Martin za ním. „Jak se já, chudý cikán,

jim odměním? Pane doktore, proč ráno, když toho
lysáka prodávali, nezavolali starého Martina? Byl
bych nedopustil, aby jich ten tlustý zloděj tak
okradl. Aspoň o dvacet rýnských mohli dostať více,
na mou duši! Že jsem já, starý osel, musil býti
právě na druhém konci trhu, když prodávalil“
tloukl se Martin pěstí do čela. „Tak lacino byl by
nepřišel! Takový kůň a za (55 rýnských! Kdo to
jakživ slyšell? Jakube, vy nejste starostlivý o
svého pána! Proč'jire nezavolal starého Martina na
na radu, což mne neznáte ?“
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„Cikáne, zadrž chlcbárnu!“ osopil se naň roz
zlobený Jakub. „Co ty bys nám dobrého poradil?
Byl bys pana doktora jen o nějaký ,trinkelt“
oblasti.“

„Ne, milostpane, nevěřte mu! Já vám všechno
zadarmo!“ křičel cikán. „Však jste můj dobrodinec,
uzdravil jste mi ženu! — Ale co se nestalo ráno,

'může býti teď. Chcete jiného koně kúpiti?“
„Ano.“
„Půjdu s vámi, aby vás zasenějaký ten bílý

cikán neocikánil.“

„No, tak pojď !“ řekl doktor a vkročil na tržiště.
Trh byl již trochu prázdnějši, ale přece tam

bylo ještě dosti koní na výběr. Jakmile lékař
s Jakubem a několik kroků za nimi cikán Martin

za ohradu vkročili, přitočil se Z ský ras &
pozdravil lékaře uctivě:

„Pane doktore, smím vám posloužiti koněm ?“
„Vy chcete mně koně prodati? Vy ?“ zasmál

se lékař.

„Nic se nesmějte, pane doktore,“ třepal ras
rukou, na níž měl plno stříbrných těžkých prstenů,
„třebas jsem jen ras, přece mám pěkné, dob'ré
koně, pěknějši, než mnohý velký handlíř. Já vím,
jakého koně potřebujete, a. mám právě pro vás se
hodicího. Že jste toho lysáka prodal, dobře jste
udělal; takový kůň se do vašeho kočáru nehodil.“

„Lysák je dobrý kůňl“ zastal se ho Jakub
vážně.

„To mi nepotřebujete povídat,“ odsekl ras,
„vím, že je, — ale do běhu ibni! Já ale mám
koníka jako vítr! Vlaštovka je proti němu olověný

31*



pták! Něco nóbl!“ Přiložil dva prsty k ústům a
mlaskl, jakoby rozkoší. „Hned vám ho dovedu.“

Běžel na druhou stranu tržiště, kde stáli jeho
dva synci s několika koňmi.

„Honzo,“ zavolal na staršího, „vezmi šimla a
veď ho za mnou, — pěkněl“

Honza odvázal šimla, popleskal ho a vedl za
otcem.

Zatím šuškal cikán lékařovi: „Milostpane
doktore, na toho rasa pozor! Mívá někdy dobré,
pěkné koně, ale je šelma podšitál“ A zakroutil při
tom očima, až mu bylo jen bělmo viděti.

Kůň, kterého ras přivedl, byl opravdu pěkný,
bílý jako smetana, vystupoval si parádně a házel
hrdě hlavou.

„No, pane doktore, co mu říkáte? To by byl
koník pro vás.“

Jakub div bělouše očima nepohltil, tak upřeně
a pozorně hleděl na každý jeho pohyb.

„Co mu říkáš, Jakube ?“ tázaŽl'“'-seho lékař.

„Hm, pěkný je, ale škoda, že je šiml; k našemu
vranému se nehodí.“

„Cože?l“ vzkřikl ras a pohlédl na Jakuba
ůtrpně. „Škoda, že jste tak dlouho kočím a nevíte
ani, že právě vraný se šimlem nejkrásněji se nesou.
Běžte do města a uvidíte, že největší páni teď jinak
nejezdivají, než s jedním vraným a jedním šimlem.
To je jedna krása! To je podívání na takový pár!“

„Máte pravdu, je to teď v módě,“ p_řisvědčil
lékař rasovi. „Barva by byla dobrá, ale nemá.
žádné jiné chyby?“
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„Chyby?!“ podivil se ras. Podepřel si levou
rukou bok a zahleděl se přísně na lékaře. „Co pak
si to o mně myslíte, pane doktore, že bych vám
chtěl chybného koně prodati? Vždyť jsme znami,
jsme takřka jednoho řemesla, mohu vás každou
chvilku potřebovati a měl bych míti to svědomí,
vám chybného koně prodati? To mě na vás, pane
doktore, mrzil“

„Pomalu, pantáto, a nevychvalujte vašeho šimla
tak tuze! Znám jej dobře. To je pěkný janek! Do
k0pce s ním mívate celou komediu. Hahal“ A cikán
vycenil bílé zuby.

„Co, co?“ pohlédl lékař na rasa udiveně.

„Drž hubu, cikánel“ okřikl ho ras. „Že je
iankovitý?! Pane doktore, ani zdání! Když s ním
-ko_čí neumí zacházeti, bývá někdy arci trochu
tvrdohlavý, protože je to kůň z čisté krve,\ale
dostane-li ho do rukou zkušený člověk, jako je

tady Jakub, pak nad“ něho není. Jak povídám,
vlaštovka je pw němu olověný pták, a není-li to
pravda, ať mne na tom místě saň sežerel“

„Nezaklínejte se tak, nemám to rád,“ řekl lékař.

„Jak poroučíte. — Honzo, odveď šimla pryč!“
poručil synkovi. „Pane doktore, když je cikánovi
víra & mně ne, neprodám vám toho koníka, ani
kdybyste mi ho přeplatil. Ne a -ne! -—Však._toho
budete litovati, až se od jiných dovíte, co je to
za hovadko.“

„No, no, jen se hned tak ,nekokšiteíl“ za
bručel Jakub. „Však sám povídáte, že je tvrdo
hlavý.“
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„Nemluvte o tom!“ rozehnal se ras rukou.
„Vy s nim jezditi nebudete, za to vám stojím. —
Ale, pane doktore, když nevěříte mně, povím vam
aspoň jinde o dobrém koni, abyste neřekl, že jsem
vám nechtěl upřímně a poctivě posloužiti. Vidíte,
takový jsem já člověk. ——Před chvili přivedl jeden
můj dobrý známý vraníka na trh, ten by byl pro
vas. Když ho zapřáhnete s vaším, budou jako
z dvojčat. — Však tamhle stojí.“

„Který je to ?“ ptal se cikán zvědavě.
„Ten s tím zastřiženým ocasem.“
„Milostpane doktore, mám pro něho jiti?“
„Jdi, cikánel“
Martin zamířil k naznačenému koňovi. Za

okamžik vracel se s člověkem velmi slušně, ale
n'ekoňařsky, skoro šosáeky oděným, a velmi
dobrácky vlídného, až pokorného vzezření. Na
hlavě měl beraničku a na sobě dlouhý, hnědý
svrcbnik. Obličej měl oholený, jen pod nosem
krčily se stydlivě malé vousky. Za ním vedl
chasník dobře krmeného vraného koně s kudrnatou

hřívou a krátkým, po anglicka přistřiženým
oeaSem; držel ho za uzdu na krátce, jakoby krotil
jeho oheň.

Kůň vyhazoval hlavou a stoupal s vysoka.
Jakub díval se naň upřeně a obličej počal se

mu vyjasňovati.
„Milostpane, ten se mi líbí,“ šeptal lékařovi.

„Je k našemu vranému do páru jako stvoř ný. A
krok má bezmála, jako měl lysák, jen že vyš puje
více s vysoka. Inu, je zdaleka viděti, že je mladý.
!! hlavu nese také vysoko.“
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„Mně se také líbí,“ přisvědčil lékař. „Toho si
důkladně prohlédneme“

„Pane Kopyto,“ zavolal ras na příchozího, „za
opatřil jsem ti na toho vraného kupce, tady pana
doktora z Lesina“

Obchodník pohlédl na lékaře uctivě, uklonil
se pokorně a řekl s dobráckým úsměvem: „Těší
mne, pane doktore, že mám. tu česť, ale nevím,
bude-li vám ten kůň dostatečný“

„Ma nějakou chybu?“ tázal se lékař.

„Na světě jsme chybní všichni, jak říkávají,
— ale na tomto koníčkovi nevím o žádné chybě.“

Lékař, jenž se chlubíval, že je výborným
znatelem lidských povah, pohlédl na klidnou,
upřímnou tvář Kopytovu, & uvěřil mu na slovo.

„Jak je starý?“
„To navlas říci nemohu, abych neselhal, proto

že ho mám z třetí ruky, ale jak já znám koně,
více než sedm let nemá.“

„Kdo ví, má-li tolik?“ prohodil ras.
„Podíváme se mu na zuby,“ řekl lékař. „Ne-

kouše?“
Kopyto se usmál dobrácký. „Tak jako já. To

je hotové dítě.“
Lékař otevřel koňovi hubu a díval se s Jakubem

pozorně na zuby. „No, má juž hodně omleté,“ řekl,
„ale přece se nezdá. býti tuze starým.“

„Lysák měl více omleté,“ doložil Jakub polo—
hlasitě. „Podívám se, da-li se lehko kovati.“

Uchopil koně za zadní nohu, zakřikl: „auf !“
a kůň ji poslušně zdvihl. Taktéž přední.
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„Na kování nebude choulostivým,“ řekl Jakub
spokojeně a poklepal vraníka.

Cbasník zatáhl vraného za uzdu, ten odvrátil
hlavu a zafrkal.

„Milostpane, to je koníček k zulíbání !“ šuškal
cikán lékařovi. „Kupijú jej, ale více nedávajú než
90 rýnských !“

„Co pak má ten kůň stati?“ tazal se lékař.
Kopyto se zamyslil, podíval se pak lékařovi

do očí jako nevinné dítě a řekl klidně: „Vám, pane
doktore, nebudu nadsazovati, jak bývá na trzích
zvykem. Líbí-li se vám ten kůň, dejte sto deset
zlatých a je Váš.“

„A ba čertaí“ křikl cikán a zařechtal se.
„Proč jste neřekl zrovna sto padesáti"

„Vás sem nikdo nevolal,“ odvětil mu koňař
docela klidně.

„A je tady milostpán doktor vosk ?“ křičel
cikán. „On si zavolal starého Martina na poradu a
ja nedopustím, aby se ošidill“

„Martine, ticho !“ řekl lékař a počal smlouvatí.
Po delším smlouvání koupil koně za 95 zl.

bez haldamá-še.

Vyplatil Kopytovi peníze, ten je přijal klidně
a řekl: „Děkuju pěkně, pane doktore, a přeju vám,
abyste ho dlouho užíval. Chasník vám ho zavede
do hospody.“

„Jakube, jdi s ním !“ poručil lékař a měl se
k odchodu.

„Poníženě pěkně prosím, milostpane doktore,
cbudému cikanovi něj.—ukončástečk'uf zažebronil
vedle něho Martin. „Kdyby mne nebylo, byli byste
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snad toho jankovitého šimla kúpili anebo aspoň za
tohoto vic dali. Kúpili jste dobře a budete míti nad
tim koněm velků radost“

Lékař mu dal zlatku. „Tu maš a nehuč mi
více do uší! Jestli jsem se ošidil, nechoď mi ani
na oči!“

„Jak pak ošidil, milostpane?! Však milostpan
rozumí koňům lepší než my všichni! Poníženě ruku
líbám a dej Pán Bůh zdraví a štěstí. Má. Dorota
se za nich pomodlí.“

Na to dal bič pod paži, vytáhl z vesty velkou,
ošumělou tobolku, a uložil do ní zlatku s jakousi
vážnosti, jako peníz neobyčejně poctivě vydělaný,
pak se ohlédl po tržišti a sahoval za rasem. Mrkl
na něho a řekl polohlasitě: „Dobře to šlo. Teď mi
dejte mú pětku.“

„Tady přede všemi lidmi ti ji přece dáti ne
mohu,“ řekl ras. „Přijď pak do hospody, tam ji
dostaneš. “

* *
*

„J akube, poruč si kousek masa a sklínku piva,
pojez rychle a pojedeme domů. Možná, že tam če
kají nemocní,“ řekl lékař Jakubovi, když nového
koně vedle vraného do maštale uvázali.

Jakub, jakoby doktora neslyšel, hleděl se za
líbenim na koně a přichvaloval si: „Budou se míti
radi, jsem tomu povděčen. Měl jsem věru strach,
že se budou kousati, ale starý toho nového přijal,
jakoby byli ode dávna kamarády.“

Založil koním na prozatím kousek sena —
(obrok jich čekal teprve doma) '— a šel jako poslušný
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čeledín do nálevny podrobit se rozkazu svého
pána. —

Poobědvali rychle, a právě, když hodiny na
věži bily jednu, vyjel Jakub s viržinkou v ústech
před hospodu.

Po chvíli vyšel lékař červený a veselý. Po
klepal nového koně a řekl:

„Co mýslíš, Jakube, nevysměje se nam nikdo
s tím kupem ?“

„Ale kde! Dnes jsme měli šťastný den:, kapli
jsme na to! -— Slečinky budou míti radost, až ho
uvidí.“

„Do-bře jsi mi vzpomněl. Mám jim dovézti
uzenky. Počkej chvilku.“

Vrátil se do hostince, poručil si 10 párků uzenek
do papiru, vyzunkl ještě na rychlo sklínku vína a
zasedl pak spokojeně do kočáru.

Jakub švihl bičem a lékař, zvyklý na od
polední zdřímnutí, usnul, jakmile dojeli za město.

Jakub vyjel vesele a jeho obličej podobal se
na počátku jízdy jásavé intradě, — ale čím dále
jel, tím více mizela radost a než dojeli do Lesina,
proměnila se tvář jeho úžasně. Výraz jeho obličeje
“klesl s nejvyššího stupně spokojenosti a radosti celou
stupnicí proměn až k nejhlubšímu bodu mrzutosti
a starosti. Přeškoda, že nejsou ty proměny foto
grafovány! Zasloužily by vystavenu býti!

A kdo byl příčinou té nápadné změny?

Nový kůň! A jak by ne?

Když přijel Jakub do první osady v obvodě
svého pána, kde se obyčejně u hostince zastavovali,
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zabočil nový kůň beze vší pobídky k hospodě.
Jakub ho strhl a řekl usmívaje se: „Tam ne! Mně
se zdá, že jsi byl u veselého pána a že znáš všechny
hospody. No, až po druhé zastavíme se také. Dnes
jdi jen dálel“

Přijeli do druhé osady. Tam byl panský dvůr
a lékař zastavoval se vždy u správce, není-li někdo
nemocen. Jakub chtěl se právě svého spícího pana
zeptati, má—lido dvora zajeti, ale nový vraný tam
juž zabočil. Jakub vyvalil zděšeně oči: „Co pak
je toto za koně? Vždyť on potvora jakoby byl
vševědoucí! Jakživ jsem s ním tady nejel a on
jak nebožtík náš ——éh, co povídám nebožtík! ——
jak bývalý náš lysák jde si zrovna k správcovým!
— Just ne! — Hy dál!“

Šlehl zlostně do nového koně a ujížděl dale.

Přijeli do třetí osady. Tam měl Jakub v první
chalupě nevěstu, u které se zastavoval jen tehdy,
když jel sám, — bez svého pána. — Jakmile ku
chalupě přijeli, ohlédl se nový kůň po Jakubovi,
jakoby se ho chtěl zeptati: „Mám se zastaviti
nebo ne?“

Jakub zbledl. „Toto už není po dobrém!“ za—
bručel. „Buď je to s čertem, anebo je to .“

Nedomluvil. Zašlehl do koní, až se“vajali a
tryskem dále uháněli. Lékař se rychlou jízdou
probudil.

„Co je, co je?“ volal polekaně.

„Eh nic, milostpane. Chcete býti brzy doma,
tak jsem koně pošibl.“

„Jen jich nestrhejl“
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Lékař zívl, poohlédl se po krajině, protřel si
oči a zapálil si doutník.

„Jak jde ten nový? tazal se Jakuba.
„Eh, až tuze dobře,“ zabručel Jakub a hryzl

se do rtu.

Asi za půl hodiny na to dojeli domů.

Lékařová stále s dcerami v zahrádce před
okny; očekávaly zvědavě nového koně.

„Mami, to je krásný kůňl“ zvolala Jitka. „Jak
si krásně vyšlapujel“

„A jak nese pěkně hlavu!“ chválila starši
dcera.

„A je celý vraný, to je přece krásné!
Takové koně jsem si davno přálal“ radovala se
doktorova.

Jakub předjel před dům, zarazil koně, paniček
ani nepozdravil a počal nového vypřáhati. Sotva
ho vypřahl, šel milý kůň beze všeho pobizeni zrovna
do konírny ku známému žlabu.

Jakub zůstal jako bleskem ošlehnutý. Hleděl
chvíli ztrnule za koněm, jak vchází radostně do
maštale a na lysakovo místo se staví, pak se vztekle
za ním rozběhl, vyvedl ho ven, přejel mu několikráte
dlaní čelo, podíval se na dlaň a — bac! —- udeřil
koně po hubě.

Lékař hleděl nan udiveně. „Jakube, blázníš?“

Místo odpovědi zaklel Jakub ——ač jindy nikdy
neklíval: „A zatr . . . potvoral“

„Co je ti, chlape ?“ křikl lékař netrpělivě.

Jakub ukázal lékařovi začerněnou dlaň. „Tady
se podívejte!“
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„Kde jsi se začernil?“

„Na té potvoře tady. Dyť je to náš starý lysak !
Oni mu darebáci začernili lysku a my — oslí . . . !“

„Jakube, snad ne?“ zděsil se lékař.

„Jak povídám, juž je to tak! No, _typotvoro,
těš se, ty budeš míti u mne ode dneška body!“

„Ale vždyť má jiný očas a hřívu, & stoupá.
s vysoka,“ bránil se lékař.

„Všecko faleš !“ křičel Jakub. „Ocas mu lumpi
ustříhli, z hřívy vypletli pantličky, proto je kudrnata,
& přikovali mu — že to Pán Bůh trpí! — jiné, vyšší
podkovy, aby dostal jiný krok. A za tak kratkou
chvilku! — Milostpane, já tě hanby nepřečkam!
Hned zítra uteču !“

„Co pak tě napada, blázne! Ty škody nemáš,
ale ja! Tady zůstaneš!“

„Ale ma hanba ! Kdo mě uvidí, bude za mnou
pokřikovati: ,To je pěkný nový kůň!č A kde mam
ode dneška k té slotě vzíti lasky?!“

„Nemluv a zůstaň!“

„Pak mně aspoň dovolte dnes do hospody,
abych tu zlosť a žalosť zapi1.“

„Jdi si, ale až všechno poděláš.“

„Jakživ jsem práce nezanedbal,“ zabručel
Jakub a počal mrzutě druhého koně vypřáhati.
„Nyní tomu rozumím, že jsi ho hned přijal,“ mluvil
se starým vraným, „ty jsi ho hned poznal, ale já
starý osel ne !“ — —

Večer seděl Jakub v hospodě u piva a hleděl
zasmušile do sklenky.



„Jakube, co jste dnes tak zamlklý?“ ptal se
hostinský. „Snad vám nevykázala nevěsta?“

„Eh co nevěstal“ zabručel Jakub. „Za jednu
deset! Nám se stalo dnes něco horšíhol“

„Co pak ?“
„Je mne vlastně hanba to povídati, ale nic

platno; musí to ven, sice by mi to srdce utrhlo!“

A Jakub počal dopodrobna a rozvláěně o dneš
ním prodeji a kupu vypravovati. V hospodě nastalo
ticho, že mohl myš slyšcti. Pozornějšiho poslu
chačstva snad ještě nikdy žádný kazatel neměl.

Když Jakub dokončil, rozlehl se hospodou
smích, ale také výkřiky spravedlivé nevole.

„Nic si z toho nedělejte, Jakube,“ chlácholil
jej starosta, „však on pan doktor ty darebáky najde
a zavede, kam patří.“

„Oběsit lumpy, nic jiného!“ křik! starý soused.
„Mne to ani od těch darebáků tak nemrzí,“

řekl Jakub vážně. „Ras je ras, co může člověk od
něho dobrého čekati? A ostatní lidé nejsou také
o mnoho lepší; faleš panuje ve světě! Ale že již

i kůň je _falešný a takový kůň, za jakého jsem měl
'lysáka, to mne bolí.“

„Proč pak dáváte koňovi vinu? Jak vás mohl
ten ošiditi?“

„Jak? Dobře! Nemohl on Slota, když mne
uviděl, zařechtat jako jindy, abych ho poznal? Ale
ne, mlčel, slota, jako ryba.“

„Nemějte mu to za zlé,“ dobrouchal ho ho—
stinský, „on chudák se přetvařoval z lásky; chtěl
se dostati na staré místo.“
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Jakub pohlédl na hostinského překvapeně:
„Myslíte'P“

„Arci. Jinak to neni.“
„No, pak bych mu to odpustil. A ba že to

udělal z lásky!“ zvolal radostně. „Ještě sklínku.
A lysák tedy ať u nás zůstane, když nás má tak
rád, ale těm darebákům to neodpustím!“
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STANOVY

Dědictví sv. Cyrilla & Methoděje
v Brně.

0-0

5 1. Účel Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje.

Dědictví pečuje o zvedení '_lidumoravského, jakého nás
čas požaduje; o zvedení všestranné, avšak na základě
víry katolické s vyloučením věeliké politiky.

;; :. Prostředky k dosažení účelu tohoto.

Spisování a vydávání knih a sice netoliko výhradně ná
boženských, nýbrž vůbec vzdělávacích a k duchovním potřebám
věku našeho prohlédajicích, zvláště dějepisu, zeměpisu, poznání
vlasti, prírody, řemesel a orby, atd. — I v zábavných spisech
obsažena býti má buď obrana, buď utvrzování pravdy některé
katolické, jížto se odpor časový dotýká.

Vydávati se budou Dědictvím, pokud jmění stačí:
. Obširné životopisy svatých,

Spisy poučné,
. Spisy zábavné,
. Časopisy & všeliké listy běžné,
. Předměty umělecké, ku př. obrazy, zeměvidy čili mapy atd.

Poznámka: Orgánem Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje
jest „Hlas“, čas0pis církevní.

$!“pr

$ 3. Šetření zákonův tiskových.

Při vydávání časopisův, knih běžných, obrazův atd.
budou se stávající zákony tiskové zevrubně zachovávati.

32*



g 4. Zřízení Dědictví.

1. Spoluúdem Dědictví stati se může každý, kdo
za sebe jedenkráte na vždy položí 10 zl. r. m.

2. Vklad tento může se zapraviti bud' najednou, aneb
ve dvou po sobě jdoucích ročních lhůtách po 5 zl. r. m., které
až do dne 30. září každého roku vyplaceny buďtež. Kdo by
do té doby vklad nezaplatil, přestává býti údem Dědictví.

3. Kdo však témuž ústavu 100 zl. věnuje, považován
bude za spoluzakladatele a obdrží 4 výtisky věcí Dědictvím
vydaných zdarma.

4. Kdo jednou na vždy díl 50 zl., bude téhož ústavu
spoluúdem I. třídy a obdrží 3 výtisky. Kdo 20 zl. da, stane
se spoluůdem II. třídy a obdrží 2 výtisky. Kdo 10 zl. r. m.
položí, bude spoluúdem III. třídy a obdrží 1 výtisk zdarma.

Spojí-li se manžel s manželkou v jeden toliko základ o
10 zl., vydávati se jim budou knihy jen do úmrtí toho, který
první v diplomu poznamenán jest.

Poznamenání. Bylo—liby potřebí druhého nebo třetího
vydání některé již vydané knihy, spoluúdové jí dostávati ne
budou, nýbrž knihy ty prodávati se budou ve prospěch poklad—
nice Dědictví, aby se nákladnější díla vydávati mohla.

Aby úmrtí Spoluůda přišlo ústavu tomuto ve známost.
žádají se vpp. duchovní pastýřové, aby úmrtí takové poklad
níkovi Dědictví, třebas přímo poštou oznámiti ráčili. Podobného
oznámení písemného potřebí jest, kdykoliv spoluůd některý
buď k vyšší důstojnosti vynikl, nebo se jinam přestěhoval.

5. Řehole, děkanství (vikariáty), osady, knihovny,
školy, rodiny, spolky, bratrstva atd. vstupují dvoj
násobným vkladem z: spoluzakladatele nebo za spolu
údy věčné do Dědictví podle tříd svrchu jmenovaných.

6. Každému volno, doplněním vkladu 11 vyšší třídu po—

stoupiti. Zašle-li tudíž ku př. spoluúd III. třídy k prvním
10 zl. opětně 10 zl., stane se spoluúdem II. třídy atd. Avšak
spoluúdství postoupiti jinému nedovoluje se
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7. Každý přistupující račiž jméno a místo přebývání
svého, jakož i biskupství a děkanství (vikariát) a poslední
poštu zevrubně udati.

8. Každý kněz, který jest údem Dědictví sv. Cyrilla a
Hethodčje, be'ře na sebe povinnost, bud ve slavnost, bud některý
den v oktdvě sv. apočtolů Cyrilla a Methoděje každoročně shpušiti
mši svatou za všecky živé a mrtvé spoluády dotčeného Dědictví ;
a -li libo a možno-li jinou mši sv. za obrácení národů
slovanských od jednoty církevní odloučených, kterouž pobožnost
jistě každý spoluúd jakožto věrný katolík spolu konati neopomine.

9. Zemřelí, za které někdo vklad k Dědictví učinil, tak
jako ti, kteří na smrtelné posteli nejméně 10 zl. za sebe do
Dědictví odkázali, stávají se ůčastnými duchovních milostí.
v předešlém (S.) čísle jmenovaných.

Každý, jenž byl vklad ten učinil za mrtvého, pokud živ
jest, knihy bez ohledu na velkosť' vkladu, ovšem nejméně
10 zl. r. m., po jednom výtisku dostávati má.

10. Správu Dědictví ss. Cyrilla a Methoděje vede výbor
sestávající z kněží, kteří buď v Brně, buď na blízku přebývají

11. U jiných osob a úřadů zastupuje Dědictví sv. Cyrilla
a Methoděje starosta, a nema-li prázdné od jiného zaměstnání,
jeden z jednatelů.

1'2. Výbor scházívá se čtvrtletně a k vyzvání starosty
i častěji v Brně, aby, čeho potřebí, v poradu bral, a většinou
hlasů přítomných výborníkův o nálezích pro celé Dědictví
platných rozhodoval. — Výbor má právo, počet údů svých
odcházejících doplniti nebo i rozmnožovati, avšak ne jinak
než katolickými kněžími, a. každoročně uveřejňuje zprávu o
činnosti své.

13. Každý spoluůd Dědictví má právo, písemné návrhy
své činiti a přání svá projevovati dotčenému výboru, kterýžto
při svých shromážděních zavázán jest, jich svědomitě v úvahu
bráti a dle nich, pokud potřebno, prospěšno a možno jest, se
zachovati.

14. Ve sporech, z poměru spolkového snad vzniklých,
děje se odvolání k starostovi, a v domněle nedostatečném
vyhovění ku příslušícím c. k. úřadům.
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15. Kdo. témuž Dědictví obětuje práce své literární neb
umělecké, obdrží na výslovnou žádost' honorář podle výbornosti,
obšírnosu' a důležitosti spisu svého, o čemž výbor úsudek
pronese.

; 5. Rozesýlání knih a výtvorův uměleckých.

O rozesýlání knih, spisův a jiných předmětů Dědictvim
vydaných, postará se výbor. Každý přistupující k Dědictví
hned račiž oznámiti, ze které z ustanovených expedici si knihy
bráti bude.

Poznamenání I. Pravidlem v této věci zůstane, co na
lístku tištěno jest: že na poukázání lístku svého každý spoluůd
v hlavní komisi u p. K. Winikera, knihkupce v Brně, Frant.
Řivnáče v Praze a Bedřicha Grosse v Olomouci knihy sobě
vybírati má. Kdo by však chtěl poštou knihy své dostati,
račiž se obrátiti frankovaným listem na jmenovaná knihkupectví
a přiložiž 3 kr., kterýžto peníz přísluší knihkupci za práci a
obálku, mimo to ještě 6 kr. na kolkovaný list nákladní.

Poznamenání II. Všeliké dcpisy v záležitostech Dě—
dictví ss. Cyrilla a Methoděje buďtež posýlány pod adresou:
Vdp. Vladimír Šťastný, konsist. rada, professor gymn. v Brně,
starosta Dědictví Cyrillo-Methodějského; zásylky peněz pak
buďtež činěny v listech frankovaných pod adresou:

Pokladnictvl Dědictví sv. Cyrilla & Methoděje

v Brně, ulice Dominikánská, biskupský alumnat.

% 6. Poměr k vládnímu řízení.

1. Vládnímu řízení se ponechává, nahlédati v jednání
spolku, bdíti nad zachováním nařízení v propůjčeném potvrzení
daných, anebo všeobecnými předpisy stanovených, a uzná-li
toho potřebu, přidati spolku od příslušícího úřadu určeného
císařského komisaře.

2. Kdyby se spolek rozejíti měl, rozhodne výbor 0 jmění
v duchu Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje, a podá o tom
předběžnou zprávu vys. c. k. místodržitelství a svému P. T. nej
důstojnějšímu panu biskupovi.

Stanovy tyto potvrzeny jsou výnosem nejd. bisk. konsistoře v Brně
ze dne 7. srpna 1879, č. 2297, a výnosem vys. c. k. místodržitelství v Brně
ze dne 2. srpna 1879, č. 23376.
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Poznámka redakce. Dle $. 5. stanov přijímají se rody

položením 20 zl.; k tomu podotknouti třeba, že rod se béře,
dokud jméno se netratí. Dcery provdané, není—lisynů, odebírati
budou knihy, pokud žiji; dítky pak jejich, jiné jméno nesoucí,
nemají už práva toho.

. *

'Údů stavu kněžského snažně žádáme, aby, jak stanovami
určeno jest, a jak veškeré údstvo očekává, o slavnosti sv. apo
štolů Cyrilla a Methoděje, nebo v některý den v oktávě téže
slavnosti mši sv. za živé a zemřelé spoluúdy sloužili; mimo to,
je-li možná. a libo-li, druhou mši sv. za obrácení národů
slovanských od ' jednoty církve odloučených. Ostatní údové
nekněži konejtež s týmže nábožným úmyslem v naznačeném
čase vroucí modlitby.

Nesmí se také mlčením pominouti fundace, kterouž učinil
první starosta Dědictví František Sušil u ctih. otců Minoritů
v Brně, aby totiž v jejich chrámě každoročně v oktávě
sv. Cyrilla a Methoděje dvě mše sv. za údy Dědictví se
sloužily.

Údům, kteří o slavnosti sv. Cyrilla a Methoděje nebo
v oktávě téže slavnosti svátosti hodně přijmou, některý kostel
navštíví a na úmysl sv. Otce se pomodlí, udělil papež Pius IX.
brevem ze dne 21. listopadu 1856. plnomocné odpustky, které
se i duším v očistci přivlastniti mohou.



Prosba !( velebnému duchovenstva.
v'v

Stává se nejednou, že po úmrtí horlivého s1ritele
knih našeho Dědictví, jenž pro všechny jeho členy
ve farnosti a v okolí obstarával vyzvedání ročního
podílu v knihkupectví k tomu ustanoveném, od—
b ěvrací lístk y na tyto podíly přicházejí na zmar
a že tím členové, kteří dle stanov povinni jsou na
odběrací lístky své v dotčeném knihkupectví roční
podíl vyzvednouti, ve veliké nesnáze uvedeni bývají.
nevědouce, co sobě počíti. Obrátí-li se podílníci ti
na představenstvo Dědictví, na starostu a poklad
níka, jsou i tito v nemenších nesnázích, zvláště
ztratily-li se podílníkům ve větším počtu i diplomy,
v nichž čísla podílníkův a rok, v němž do Dědictví
vstoupili, zaznamenány jsou. Pak nezbývá, leč pracně
vyhledávati v repertoiru jména podílníků těch, vy
stopovati v matrice Dědictví rok a vklad jejich, a
v knihkupectví, k němuž přikázání byli, vyšetřovati,
kolik ročních podílů již sobě vyzvedli a kolik ještě
vyzvednouti právo mají. To vše však s velikou
ztrátou času a spolu s výlohami poštovními is vý
lohou za nově vystavený lístek odběrací spojeno
jest. A což teprve, když se ztratily nejen lístky a
diplomy s čísly podílníků, nýbrž i jména jejich ne—
jsou známa a na představenstvu Dědictví se žádá,
aby najednou veliký počet všech údů Dědictví
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z celého okoli anebo celé rozsáhlé farnosti, jichž
ani jména ani čísla nebyla udána, v matrikách vy
hledalo & jim nové lístky vydalo!

Aby se takovýmto zmatkům a obtížím pře
dešlo, prosíme velebné duchovenstvo, kteréž vy—
zvedz'tní ročních podílů pro členy Dědictví z děkan—
ství, z farnosti nebo z okolí obstarává, aby lístky
odběrací na bezpečném místě, totiž v archivu farním
uschovávaloa k němu i úplný seznam všech
tamních členů Dědictví i s čísly diplomů při
ložití a tak zachovávati ráčilo. ——Zároveň se p. t.
velebné duchovenstvo česko-slovanské snažně žádá,
aby Dědictví Cyrillo-Methodějské opět, jak bývalo
jindy. mezi lidem hojně .šířiti. rovněž i samo do
Dědictví hojně přistupovati ráčilo.

Vladimir Šťastný,
starosta Dědictví .
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Řídící výbor.
Vladimír Šťastný, konsist. rada, professor gymn. v Brně,

starosta. — Dr. Jak. llodr, bisk. rada a konsist. assessor,
professor bohosloví v Brně. jednatel. ——Antonín Adamec.
kons. rada, spiritual na bisk. bohoslov. ústavě v Brně, po—
kladník. — Dr. Karel Eichler, kons. rada, katecheta
v Brně. - Tomáš Hájek, farář v Nezamyslicích. —
Ferd. Harna, farář ve Chvalkovicíeh u Olomouce. —-—Alois
llrudička, kons. rada, děkan a farář v Telči. — Dr. Fr.
Hošek, kons. rada, emer. prof., bohosloví v Meranu. —
Josef Klíma, kons. rada, farář v Bystrci. ——Václav
Kosmák, kons. rada, člen c. k. okr. škol. rady a farář
v Tvarožné. — Beneš Method Kulda, kanovník na Vyše
hradě v Praze. — Ed. Karlík, kanovník a děkan v Miku
lově. — František Korec, farář v Řeznovicích. — František
Maršovský, č. kanovník kr. kapitoly Brn., arcikněz, rada
bisk. a konsist. assessor, děkan a farář u sv. Maří Magdaleny
v Brně. -—František Poimon, kons. rada. č. děkan a farář
na odpočinku v Polné. — Em. hrabě Poettlng, prelát inful.
a probošt kapitoly Olomoucké. protonotar apošt., arcib. gener.
vikář v Olomouci. — Dr. Josef Posvíšil, rada bisk. a
konsist. assessor, prof. theologie a regens biskup. alumnátu
v Brně. — Jakub Procházka, rada bisk. a kons. assessor,
emer. prof. katechetiky a methodiky v Brně, duchovní
správce v klášteře Voršilek. — Fabian Boháček, kons.
rada, děkan a farář ve Fryšavě. ——Josef Svoboda, bi—
skupský rada a konsist. assessor, děkan a farář v Lulěi.
— Msgr. Robert Šuderla, sídelní kanovník král. kapitoly
Brněnské a pap. komoří. revisor účtů Dědictví sv. Cyrilla a
Methoděje. — Josef Šum, dom. prelát Jeho Svatosti papeže
Lva XIII. a protonotář apošt., rytíř c. k. rak. řádu železné
korun _III.,třídy, skut. rada kons. olom., inful. probošt, arci—
kněz 'š' dáti-n v Opavě, člen rytířského řádu něm. — Ignát
Wurm, vikářOlomoucký, kons. rada Dakovarský a Stanislavský.
— Msgr. Josef Vykydal, kons. rada, děkan v Cholini a pa
pežský komoří. — František Weber, farář v Miloticích,
posl. zemský a na radě říšské. — Jan Křest. Vojtěch, síd.
kanovník, emerit. prof. theologie v Brně. — Theodor Wolf,
kons. rada a c. k. prof. v Brně. — Msgr. Dr. Fr. Zeihel't,
prelát inful. a kapitolní děkan stol. chrámu Páně v Brně,
papežský komoří, rytíř c. k. řádu Františka Josefa.



—507—

Při'em & výdaj Dědictvisti Cyr. & Meth.
od 1. ledna až do 31. prosince 1891.

Í? Na !: Na
0 ,' . .

% Příjem & výdaj | úplscoh hotovosti
zl. ; zl. kr.

'!

Zbytek od roku 1890.: ' „
A) Ve veřejných fondech !86900 — —

I B) Na hotovosti — 1460 14%

Nový příjem: „
I. Úroky & za tažené mor. vyvazov.

dluž. úpisy. . — 5782 07
H Vklady nových údův a doplatky — 1210 70

III. Za odprodané knihy . — 160 61
IV. Koupené jistiny & úroky z nich 3300 138 60
V. Rozličné příjmy ..... . . :! —- 4 32

Souhrn příjmů " 90200 8746 441/2
i

i Výdnj: :

I. Za tisk 3. papír —— 2449 37
II. Honorái -— 326 10

III. Za vazbu . — 1182 75
IV. Daně (aequivalent popl.). — 95 10
V. Za nové jistiny . — r 3037 35

Tažením vy\ azovac1ch mor. dluž. *
úpisův ubylo 2000 — —

VI. Poštovné a povozne' — 61 15
VII. Rozličné výdaje . . ..... — 234 55

Souhrn výdajů “Š2000 7? 37
1

Bilance:

Když se od příjmů a90200 8746 44%
odpočítá vydání . . . . . . . 2000 7385 37

zbývá koncem roklí 1891. ' 88200 \ 1361 O7'/2
i Í

V Brně, dne 31. prosince 1891.

Vladimír Šťastný,
Robert Šuderla, t' Č“Starosm' Antonin Adamec.
t. č. zkoumatel účtů. t. č. pokladník.



Seznam spisů,
které Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje v Brně za 40 roků

své činnosti vydalo:

R. 1851. — Moravan, kalendář na r. 1852. (pořadatelv r. 135, a
18s9 B. M. Kulda) ve 5.000 Vít.

R. 1852. — Moravan, kalendář na r. 1853, „ 2.000 „
Obraz sv. Ludmily od Jos. Hellicha, „ 2.000 „

R. 1853. — Moravan, kalendář na r. 1854, „ 2.000 „
Podíl č. 1. Procházka Tom.. Puto—

vání Krista Pána po sv. zemi 2.000
Mapa Palestinv od Jana B. Fabor—

ského 2.000
R. 1854. —Moravan, kalendái na r. 1855, 4.000

Podílč Fr. X. Škorpík, Missis,
tichomořské, 3.000

Mapa Černé Hory od Jana B. Fabor
ského 3.000 „

R 1855. _NIoravan kalendái na r. 1856, 4.500 „
Podíl č.3. Procházka J., Monta

lembertův Život sv. Alžběty, 3.500
Manes Josef, Diplom pro údy D.

SV. C. a M. (umělecká mčdxrytina)
dává se každému novému údu.

R. 1856. — Podíl č.. 4. Sušil Fr., Josefa Flavia.
O Válce židovské 4.000

Morman, kalendař na r. 1857. 8.000 „
Mapa Palestim 2. vy.d 2.000 „
Procházka Jak., Život sv. Alžběty

?. V\d. „ 2.000
R 1857 — Moravan, kalendář na 1.1858, „ 10.000

Podilč. 5 ŠtulcV. Život sv. Cyrilla
a Methodčje 8.000

Obraz sm Cyrilla a Methoděje od
Jos. Hellicha 8.000 „

Podíl č.6. Novotný V., Fabiola od
Wisemana 8.000

Mapa Italie sti-. od Jana B. Fabor
ského 8.000

Obrázek sv. CyrillaaMethoděje (80)
od Jos. Hellicha „ 24.000 „
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. 1858. — Moravan, kalendář na r. 1859. ve 10.000 výt.
Podíl č. 7. Valouch Fr., Život

sv. Jana Kapistrana „ 10.000
Podíl č. 8. Dudík Ant., Pravé dějiny

sv. mučeníků vých. „ 10.000
. 1859. — Moravan, kalendář na r. 1860, (poř.

B. M. Kulda a Ig. Wurm) „ 12.000
Podíl č. 9. Dr. Bílý Jan, Dějepis

sv. kat. církve . „ 12.000
Obraz sv. Vojtěcha od Jos. Hellicha, „ 12.000

. 1860. — Moravan, kalendář na r. 1861, poř
v r. v86:—1866 lg. Wurm; „ 15.000
Podíl č.10. Procházka Jak., Život

sv. Františka Borg. „ 13.000
. 1861. — Moravan, kalendář na r. 1862, . „ 15.000

Podíl č. 11. Prochazka Mat., Život
Bl. Jana Sarkandra „ 15.000

1862. —Moravan, kalendář na r. 1863 „ 14.000
Podíl č. 12. Procházka Jak., Život

sv. Angel\ z Mer „ 13.000
. 1863. — Moravan, kalendář na r. 1864, „ 14.000

Podíl čís. 13. Dr. Hošek Fr. X.,
Život a spisy sv. Augustina „ 13.000

. 1864. — Moravan, kalendář na r. 1866, „ 13.000
Podíl č. 14. Ronovský Fr., Ho

spodářská kniha „ 13.000
. 1865. — Moravan, kalendář na r. 1866, „ 15.000

Podíl č. 16. Dr. Chmelíček Jos.,
Cesta do sv. země 1. „ 13.000

. 1866. — Moravan, kalendář na r. 1867, (poř.
Ig. Wurm a Jan Kř. Vojtěch) „ 12.000

. 1867. — Moravan, kalendář na r. 1868, (poř.
v r. 868 -1873 jan Kř. Vojtěch) . ,. 14.000
Podíl č. 16. Dr. Chmelíček Josef,

Cesta do sv. země 11. „ 13.000
.1868. ——Moravan,kalendář na r. 1869, „ 12.000
.1869. — Moravan, kalendář na r. 1870, . „ 14.000

Podíl č. 17. Dr. Chmelíček Josef,
Cesta do Francouz a Španěl I. „ 13.000

. 1870. — Moravan, kalendář na r. 1871, „ 13.000
1871. — Moravan, kalendář na r. 1872, . „ 15.000

.187'2.—Podíl č. 18. Dr. Chmelíček Josef,
Cesta do Francouz a Španěl II. „ 13.000

(Moravan, kalendář na r. 1873. vydán byl již
nákladem B\dřicha hraběte Sylva Tarouccy.)
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R. 1873. —Podíl č. 19. Dr. Chmelíček Josef,
Cesta do Francouz & Španěl HI.
& Soukop Jan, Výlet do Solno
hradu ve 13.000 výt.

R. 1874. — Podíl č. 20. Poimon Fr., Žena křesť.
dle Marchala „ 12.000 „

R. 1875. — Podíl č. 21. Procházka. Mat., Křesť.
muž od Marchala „ 12.000

R. 1876. — Podíl č. 22. Kosmák V., Kukátko I. „ 13.000
R. 1877. — Podíl č. 23. Dumek J., Hospodářská

čítanka „ 11.800— ,.

R.;1878. — Podíl č. 24. Kosmák V., Kukátko II. „ 11.600
R. 1879. — Podíl č. 25. Procházka. Jak., Život

sv. Františka Sal. I. „ 10.000
R. 1880. — Podíl č. 26. Procházka Jak., Život

sv. Františka Sal. II. „ 10.000 „
R. 1881. — Podíl č. 27. Hakl Boh., Cesta do

Říma 9.500 „
R. 1882. — Podíl č. 28. Dobrý J., Haringera

Život cth. Klem. M. Hofbauera 9.600 „
R. 1883. — Podíl č.29. Kosmák V., Kukátko III. 9 600 „
R. 1884. — Podíl č. 30. Procházka. Mat., Sborník

sv.-Methodějský 9.550 „
R. 1886. — Podíl č. 31. Rejzek A., Sv. Josafat 9.050
R. 1886. — Podíl č. 32. Dr. Procházka Mat.,

Missie jesuitské 9.050
R. 1887. — Podíl č. 33. Eichler K., Poutní místa

I. díl, 1. čásť 9.050 „
R. 1888. — Podíl č. 34. Eichler K., Poutní místa.

I. díl, 2. čásť . 9.050 „
R. 1889. — Podíl č. 35. Rejzek A., Bl. Edmund

Kampian 9.060 „
R. 1890. — Podíl č. 36. Kosmák V., Kukátko'lIV. 9.100 „
R. 1891. —Podíl č. 37. Jos. Koudelka, Život

sv. Aloisia 9.100 „
R. 1892. — Podíl č. 38. Kosmák V., Kukátko V. 9.100 „



Výprodej knih
z našeho Dědictví za cenu velmi sníženou.

Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje má, jak ziníže
položeného seznamu spatřiti lze, hojnost' knih na
skladě, kteréž za velmi levnou, v témž seznamu na—
značenou cenu prodává. I vybízí všechny ušlechtilé
podporovatele dobrého čtení, aby si neobtěžovali tu
neb onu knihu aneb i více knih z našeho Dědictví
buď pro sebe nebo pro místní knihovnu objednati.
Poslouží tím předně sobě samým, neboť obdrží knih)
obsahu dobrého, velmi poučného a namnoze i mile
zábavného, na nichž spolu nelpí nic z onoho kalu
jedovaté nevěry a nemravnosti, jímž za našich dnů
mnohé knihy potřisněny jsou; poslouží tím však
také našemu Dědictví a umožní, aby se budoucně
údům větší podíly dávati mohly — Kdo si řečené
knihy Opatřiti hodlá, ať se obrátí ústně nebo pí—
semně na pokladníka téhož Dědictví, vlp. Antonína.
Adamce, spirituala na bohosloveckém ústavě v Brně,
Dominikánská ulice, biskupský alumnát. — Kdo již
napřed penize posýlá, přidejž, objednává-li se více
knih, ku ceně knih také 6 kr. na kolkovaný nákladní
list, objednává—lise jen jedna kniha, 10 kr. na vy
placenou zásylku pod křížovou obálkou. — Zároveň
vybízí ctěné příznivce dobrého tisku, aby hojně za údy
přistupovali. Vklad III. tř. pro osobu doživotně obnáší
10 zl., pro rod, pro knihovny a podobné věčné údy
na vždy 20 zl., a mohou vklady i v ročních lhůtách
po 5 zl. aneb i v menších jakýchkoli lhůtách dle
možnosti se spláceti. Každý nově přistouplý úd
()bdlží ihned kromě posledního podílu jestě 3 knihy
nádavkem v odměnu, a členové kněží slouží každo
ročně za všechny živé i zemřelé spoluúdy mše sv



znam—_knih,které Děd.8703153 Methna skladě má a. za snížené ceny predáva

J'z==.éeza.c> dí:í].ex

Zivot sv. Alžběty, II. vydání
Život sv. Jana Kapistrámr—e—w
Děje sv. mučeníků východních
Dějepis církve katolické
Sv. František Borgiás
Blah. Jan Sarkander
Život sv. Angoly
Život sv. Augustina
Hospodářská kniha . .
Cesta do svaté země, I. díl

„ „ 11. „ . . .

Cesta do Francie a Španěl, I. díl
II.„ „ „ „ „ „

„ „ „ „ „ III.
Žena křesťanská
Muž kíesťanský
Kukátko, II.díl
Hospodářská čítanka od Dumka
Sv. lhantišek Saleský, I. díl

II. „
Cesta do Říma a. do Neapole
Život ctih. Klem. Hof bauera
Kukátko, III. díl. .
Sborník svato—Methodějský
Sv. Josafat
Missie . .
Poutní mista, I. díl, 1. čásť

2. „
Bl. Edmund Kampian
Kukátko, IV. díl
Život sv. Aloisia
Kukátko, V. díl .

Mimo to je na skladě:
Moravan, kalendář od roku 1863.

„ „ „ 1864.
„ „ „ 1865.
„ „ „ 1867.
„ „ „ 1868.
1“ n „ 1869.
„ „ „ 1870.
n n „ 1871.

„ 1872.
Obraz sv. Vojtěcha
Mapa Čemégory

*—Počet
exempl.

—Pův.
cena

gn.skJ-aě ž[_RfÍ zL kr.

1833—705;_—50
456| 160" —50

' ]

bniž
cena

300 —,f70f—330
800
401

1833
260 '
150
231
255
257 .
319

1416
1405
862
874
145

1673;
504Í
702;
6743
594j
71;

7042
7244
997;
8403

1232:
1329
1196;
2242
9100

2 —i|—380
1 2033— 50
2—i:—.80

—'60!- 30
] 23— —,50

H— V—'óu

' 1.503— 50

| lg—íf— 40
3—753—330
:— '50 -- “20

j—čeo _ 20'
1—3803 -- 502

!_ soi_ _
_ 801“— 2033
1803— 0.03
-— 80| —':')U3*

. l|—|*— 70;

„903— 70:_.i803 _ __:
_!902— 703

1 —3 —- 80



Statistický výkaz údů Dědictví sv. Cyrilla a Methoda
podle roků, kdy vstoupili.

„ PH: “lišil I. 11. 111. 1R8ďšaRoku “1313211012313?gm třídy třídy třídy včgggch Kněží

1850 59 ! 5 6 5 43 l 4 45
1851 350 = 10 5 17 318 € 61 . 168
1852 535 | 8 5 5 517 ; 161 147
1853 745 ; - - 4 741 * 221 71
1854 799 | - __ 1 798 : 144 67
1855 1247 i 1 —- 6 1240 ! 268 137

1856 1228 1 , __ 2 1225 287 122
1857 1697 -— Í - 3 1694 1 276 259
1858 1291 - , -— 2 1289 1 201 95
1859 1475 1 ' __ , 2 1472 : 352 107
1860 1041 1 - i - 1040 ? 184 50
1861 831 - -— 1 1 830 ! 186 70
1862 695 - g - i 1 694 . 122 22
1863 593 -— - j - 593 * 77 25
1864 205 1 —- - 205'1 55 5
1865 126 - ! - —— 126 Í 14 2

1866 130 - 1 - 2 128 ! 34 2
1867 151 - - - 151 ; 50 10
1868 170 - - 2 168 a 48 28
1869 106 - - -— 106 i 36 10
1870 78 - - 1 77 ; 5 6
1871 40 - - - 40 1 - 2
1872 48 1 - - 47 g 1 5
1873 50 1 - - 49 g 2 9
1874 68 1 - 1 66 1 12
1875 49 1 - 9 39 ! -— 11

1876 45 i— 1 6 38 Í - 14
1877 47 1 - 9 37 3 2 10
1878 21 1 - 10 10 ; - 5
1879 64 1 - 13 50 . 8 12
1880 51 4 - __ 47 ; 12 11
1881 56 1 __ 55 ! 3 14
1882 59 - __ __ 59 i 8 22
188: 54 - -— -— 54 7 14
1884 57 - -— __ 57 10 22
1885 162» 1 __ -— 161 32 36
1886 47 __ ! __ 1 46%! 13 6
1887 38 - - __ 38, 8 ' 4
1888 ; 61 __ __ 61i 11 25
1889 ; 66 - - 1 __ 66g„ 13 27
1890 105 - __ __ 105,„ 15 1 57
1891' 140 - - 1 1391 13 78

8111171114880 40 17 104 14719 '! 2945 1844
i 1



Seznam zemřelých údů
Dědictví ss. Cyrilla &.Methoděje. *)

Z diecěse Brněnské:
Anda Josef v Nížkovicích.

Bartl Matěj v Sobotovicícb.
Černohorský Jan v Syrovicích.
Dp. Češkuta Adolf, koop. v Hrádku.
Vdp. Eisenfest František, bisk. rada a farář v Blnčíně.
Haluza František, zakladatel rodu v Újezdě.
Horák Vavřinec s manželkou Paulinou v Polehradicích.
Hřebíček Jan, zakladatel rodu v Drnovicích.
Chladilová Marie v Kunčinové, úd odkazem.
Dp. Chlumecký Albert, kvardián kláštera kapuc. v Třebíčí.
Kališ Martin z Něm. Bránic.

Dp. Klímecký Matěj, farář v Hovoranech.
Vdp. Kobza Michael, kons. rada a farář ve Střelicici.
Koch František z Kamenice, zakladatel rodu..
Králova Josefa v Chrudichromech.
Liška František v Brně, zakladatel rodu.
Máca Augustin ve Šternově.
Maděrová Apollonie v Prušánkách.
Panková Marie v Boskovicích.

Pavlonova Antonie, provd. Kallová v Jedovnicích.
Vdp. Pátek Bernard, kons. rada a farář ve Křtinách.
Pospíšil Václav ve Vlčatíně.
Ranpouchová Marie z Mor. Bránic.
Ryšánek Florian v Nížkovicích.
Vp. Říha Jan, far. v Bystřici.
Sobotka Josef v Cickrajovč.

*) Uctivě žádáme všech příznivců našeho Dědictví, aby úmrtí spolu—
údů správě Dědictví rychle oznamovali, jelikož se to u mnohých teprve po
letech stává.
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Vdp. Soukop Jan, bisk. rada a farář v Doubravici, člen vý
boru D. C. M.

Srnec Josef s manželkou Hatou v Lodenici.

Vdp. Stuchlý Eduard, č. děkan, kons. rada a farář v Podivíně,
člen výboru a spoluzakladatel D. C. H.

Špačkova Františka z Melkova.
Tesař Josef v Komárově.

Vdp. Veselý Josef, kons. rada a farář v Hustopečí, druhý
spoluůd D. C. M.

Vikušova Čeňka v Boskovicích.

Vytopíl Vaclav ve Ždánicich.
Z arcldiecese Olomoucké:

Ambroš Cyrill ze Studnic.
Ambrosova Josefa ze Studnic.
Bartoník Josef z Roketnice.
Bartoškova Anna 2 Kožušan.
Bartl Karel z Dědic.
Bartlová. Marie z Dědic.

Dp. Bilčík Josef v Brumově.
Bolousek Jan ze Školova.

Bouchal Josef z Velkých Prosenic.
Crhák Rudolf z Buchlovic.

Cnpak František z Malých Raclavic.
Vdp. Dr. David Josef, č. kanovník kromšř., professor boho

sloví v Olomouci.

Dluhých Teresie ve Staré Vsi.
Domorád Jan v Hrádku.

Donátova Františka v Opavě.
Dvořáčkova Anna z Roketnice.
Dvořák Jan v Mohelnici.
Feit Jan v Bělkovicích.

Fidera Matěj ze Lhoty, zakladatel rodu.
Formánek Adam v Dědicích.
Formánka Jana ve Lhotě rod.
Frimrova Mechtilda z Charvat.
Hama Antonin v Předmostí.
Havlíkova Marie v Nákle.
Hofšnajdr Jan z Velkých Hoštic.

83*
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Honeka Ignáce v Dědicích rod.
Hrabal Jiří z Čelčic.
Jelinkova Marie z Roketnice.
Jelínka Matěje z Opatovic rod.
Jeřábková Veronika ze Sucholazce.

Jončerova Anna v Opavě.
Kolářova Kateřina z Roketnice.

Konečný Jan z Kelešovic.
Krejčí Jan s manželkou Kateřinou v Hlusovicích, zakladatel

rodu.

Krempl Tomáš z Kožušan, zakladatel rodu.
Krempl Vendelín z Roketnice.
Kudličkova Marie v Dědicích.

Kvapilova Kateřina z Duban.
Dp. Kvapil Theofil, far. v Dobromělicích.
Lamlova Kateřina v Komárově.

Lichnovský František ve Frenštátě.
Liška Ignác v Dolním Újezdě.
Lusky Fabiana v Raclavičkách rod.
Malaník František v Mladoticích.
Michálek Josef v Dědicích.
Mucha Josef z Buku.
Němeček Petr v Želči.

Narodil Tomáš v Bystřici p. Host.
Novobilský Ignác ve Staré Vsi.
Orlíkova Veronika v Opavě.
Plachých qullonie v Bilavsku.
Plhalovy Františka a Marie z Raclaviček.
Portsch Ignác z Bělkovíc.
Přikrylova Františka ze Studnic.
Revíková Rosalie v Opavě.
Rozsypalové Marie z Raclavic rod.
Sekaninova Anna ze Lhoty.
Skopalík František v Záhlenicích, poslanec zemský ».říšský rada.
Skoták Ondřej v 'Topolanech.
Sládeček Silvestr z Roketnice.

Slováček František ze Sobulek, zakladatel rodu.
Smejkala Bartoloměje ve Lhotě rod.



Spiška Josef v Komně.
Staněk Jan st. v Záhlenicích.
Staněk Jan ml. v Záhlenicích.
Stohalm Karel .ve Vávrovicích.

Stroblikové Rosalie z Malých Raclavic rod.
Šafrán Antonín z Pruského Zábřehu.

Šoupala Šimona z Pazderny rod.
Trávníček Josef z Mor. Prus, zakladatel rodu.
Trávníčka Šimona z Dědic rod.
Vaca František z Kožušan, zakladatel rodu.
Večerek Ignác v Raduni.
Vejmola Bartoloměj z Raclavic.
Vejmoly Filipa v Raclavičkách rod.
Vemola Jakub 2 Hrubých Raclavic.
Vidrova Marie z Hunčovic.
Vrana Libor v Teteticích.
Vrecion Florian ze Štěpánova.
Vytáskových Jana a Anny z Ohnic rod.
Zapletal Jan ze Lhoty.
Žitný František z Tešetic.

Z arcidlecese Pražské :_
Vdp. Daneš František, ě. kanovník Mikulovský, rytíř řádu

Frant. Jos., vikář a farář na Peruci.
Dp. Koblasa Justin Jan, kněz řádu Praem. na Strahově.
Cth. sestra Pavlíkova M. Kupertina, milosrd. sestra kongregace

sv. Karla Boromejského v Praze.

2 dlecóse Královéhradecké:

Dp. Beran Severin, Mladočovský farář na odp. v Landškrouně.
Hampl Josef v Jilemnici.
Dp. Hlavatý František, zám. farář na Hrádku.
Karlík Vincenc v Heřmanově Městci.

Vdp. Klein Josef, č. děkan v Oboře.
Lněniěková Kateřina v Horním Oujezdě.
Vdp. Mikáska Josef, č. děkan a farář v Branné.
Dp. Pečenka Josef, farář v Dolním Oujezdě.
Pospíšil Karel v Hradci Králové.
Dp. Richter Le0pold, farář v Běronicich.
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Dp. Rys František, farář v Černikovicich.
Stí-itecký Jan v Dolním Oujezdě.
Šváb Josef z Osyka.
Zahel Alexandr v Litomyšli.

Z dlecóse Budějovické :
Augustin František z Thorovic.
Blecha František ze Strašic.

Hronek Jakub v Kamenici nad Lipou.
Kohout František ze Lnář.
Lnařského Jana ze Lnař rod.
Lnai-ský Ignác ze Lnář.
Sladký Emanuel ze Lnař.
Vp. Votava Josef, c. kněz ve Lnářích.

Z dlecése thoměřickě :

Vdp. Demuth Antonin, bisk. notář a ředitel ústavu pro hlucho—
němé v Litoměřicích.

Vdp. P. Plch Kornelius, kněz Tovaryšstva Ježíšova v Boho—
sudově.

Z dlecese Nitranské:

'Dp. Fóth František, emer. spiritual v Nitr. kn. semináři, farář
v Ribaněch.

Tito v Panu zesnulí údové poručení buďtež nábožným modlitbá
ůdů živých.

Modleme se. Bože, všech věrných Stvořiteli a Vykupiteli, duše:
služebníkův a služech svých odpuštění všech hříchů rač děti, aby pro
minutí, kterého vždycky žádali, pobožnými prosbami dojíti mohli. Skrze
Krista Pana našeho. Amen.

Odpočinutí věčně dejž jim, Pane, a světlo věčně ať jim svítí! Ať
odpočívají v pokoji. Amen.



Ch. B. v sv. C. M.!

Katollci! Dítky Gyrillo-Methodějské!

Po čem duše zbožné dávno toužily, s milostí
Boží stalo se skutkem: založení totiž Apostolátu
sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou bl. Panny Marie,
jakožto spolku církevního, pobožného a missijního.
Oba nejdůst. arcipastýřové moravští, Jeho Eminence
kard. Olomoucký a Jeho Milost' biskup Brněnský,
schválili již zřízení toho spolku.

Apostolát tento ma býti díkučiněním milo
srdnému Panu Bohu, že povolal předky naše &nás
ku svaté víře katolické; Apostolát má býti i po
vinným díkůvzdaním svatým bratřím Soluňským,
sv. Cyrillu a Methodu, neboť skrze tyto dva svaté
bratry byli Moravané a četné jiné větve slovanské
ku katolické víře povolani.

Apostolát vhodně dan pod ochranu bl. Panny
Marie, té, jež na zbožné Moravě tolik míst k uctění
svému si vyvolila, jíž ihned na počátku svatí bratří
chrám na posvátném Velehradě založili.

Netřeba dlouho dokládati, jak na výsosť
potřebným jest Apostolat v naší době, kdy nej
dražší skvost: víra naše sv. Cyrillo-Methodějská.
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jak na straně jedné veřejně se tupí, ba zavrhuje,
tak na druhé straně ve mnohých srdcích chladne

,a jen živoří! „Víra bez skutků jest mrtva“, volá
sv. apoštol Jakub (2, 26), a „spravedlivý z víry
živ jest“, tvrdí svatý Pavel (k Žid. 10, 38), že
tedy i veškeré naše smýšlení a jednání ve víře
svaté má míti kořen & dle víry svaté zařízeno
býti má.

A o to starati se chce Apostolát sv. Cyrilla
a Methoda, by ta víra svatá v srdcích našich
neuhasla, nýbrž jasným plamenem zářila a mo
dlitbou & zbožným příkladným životem na j'evo
se dávala, — toť tedy první účel Apostolátu, po
svěcovatí víc a více sebe a ukázati víru živou

skutky.
Ale ještě jiný předůležitý úkol má Apostolát

náš: působiti k tomu opět modlitbou, ale i almužnou,
dárkem malým, aby svatá víra katolická, víra
sv. Cyrilla a Methoda, opět zavládla i u těch bratří
slovanských, kteří od pravé víry Kristovy cizí a
vlastní vinou odtržení jsouce, buď v bludu rozkol
nictví (jako Rusové, Srbové, Bulhaři a j.) nebo
luteranství a kalvínství (na Moravě, v Čechách, na
Slovensku) žijí, — ba přemnozí i v nevěře moha
medanismu vězí.

Jak rmoutí se z toho svatí bratří Soluňští,
kteří tolik práce a námahy vytrpěli, aby Slovany
ku sv. víře katolické přivedli; jak krvácí srdce
každého věrného syna Cyrillo-Methodějského! Vždyť
i velký apoštol sv. Pavel, ač všechny národy láskou
objímal, přece“ obzvláště toužil po obrácení národa
židovského.



—52|-—

Nuž zdaliž to nebude dílem nanejvýš Bohu
milým, přispívati k tomu, by i jinověrní a roz—
kolní Slované přivedeni byli do lůna svaté kato
lické Církve aby i o Slovanech platilo, že všichni
jsou v ovčinci jednom!

Což nezdá. se vám, drazí moji, že to zvláštní
řízení a vůle Boží, že právě po tisíci letech
příchodu & blahodárného působení svatých apoštolů
Cyrilla a Methoda vzbuzen ve mnohých a mno
hých duch zbožný Cyrillo-Methodějský; není-li
to zvláštní milosť Boží, že na stolici sv. Petra za
sedl muž moudrosti přehluboké, horlivosti nepře—
konatelué, jenž bystrým duchem svým v uctění
sv. Cyrilla a Methoda, jež po celém katolickém
světě oslavil, hlavní prostředek vidí nejen k oživení
víry mezi katolickými Slovany, ale i prostředek
mocný k . obraceni rozkolných a jinověrných
Slovanů.

Nuže tedy, duše zbožné a horlivé, jež rády
se hlásíte k víře otců svých a jí oživujete hodným
přijímáním sv. svatosti, nechť není ani jedné duše
mezi vámi, která by se nestala ůdem Apostolátu —
bratrstva zbožného tohoto.

Nemůže býti každý skutečným missionářem
v širých krajinách slovanských; ale modlitbou a
dle možnosti poskytnutým dárkem každý bohumilý
ten účel podporovati může. Přihlaste se tedy brzy
'k Apostolatu za údy, poslechněte hlasu svých kněží,
kteří vas pozývati budou — oživne tak víra
v srdcích vašich, oživne i v celých rodinách, ha
v celé vlasti naší milé.



Morava byla tak šťastnou před tisíci lety, že
k ní především zavítali sv. bratří Soluňští; z Mo
ravy šířila se víra do Čech a Polsky, do Uher a
mezi Slovince a jinde; vždyť i Velehrad, nejpřed
nější místo působení sv. bratří, leží uprostřed nas.
Snad dle úradků Božích přemoudrých má to býti
opět Morava, z níž by vyšel popud ku spojení,
jež by nejúsilovněji pracovala o spojení všech slo
vanských bratří v jednotu sv. víry katolické, víry
Cyrillo-Methodějské. O neotálejte, pomozte sobě,
pomozte i bratřím zbloudilym, a „vězte,“ vola k vám
sv. apoštol Jakub, „že kdo odvrátí bratra od bludu
cesty jeho, vysvobodí duši jeho od smrti a přikryje
tím množství hříchů“ (Jak. 5, 20). Bude to tak
v duchu velikého našeho nynějšího papeže Lva XIII.,
i v duchu nejdůst. arcipastýřů našich. A svatí
bratři Cyrill a Methoděj zajisté za požehnání k tomu
dílu u Boha orodovati budou a vyprosí hojně milostí
všem členům Apostolátu ——a bl. Panna Maria,
o níž Církev sv. pěje, že potřela veškera kacířství,
pod mocnou ochranu přijme dílo to svaté i údy
Apostolatu.

Končíme: Staňte se všichni horlivými členy
Apostolátu sv. Cyrilla a Methoda!



Pomoc naše ve jménu Páně!

Ctitelé sv. Cyrilla & Methodal

Oslava tisícleté jubilejní památky blaženého
úmrtí našeho svatého apoštola sv. Methoda, která toli
kerých a tak rozmanitých projevů zbožné nadšenosti
příčinou a podnětem byla, neměla podle snažné touhy
vroucích ctitelův jeho s posledním dnem r. 1885.
úplně pominouti, aniž by zdvižen byl trvalý, živoucí
pomník, jenž by nejen svědectví vzdával o hojném
požehnání milostivého toho léta, nýbrž i hlásal ne
hynoucí vděčnost věřícího lidu pokolením budoucím.

Takovým pomníkem mělo se státi založení
spolku pobožného i missijního, který mezi Slovany,
bera se za účely podobnými jako spolek sv. Boni
facia mezi Němci, jmenovati se měl: „Apostolát sv.
Cyrilla a Methoda“ a ústřední sídlo své míti na
Moravě na posvátném Velehradě.

Nuže, spolek ten, stavě se pod mocnou ochranu
Boží, jenž sílu ve slabosti dovršuje (II. Kor. 12, 9)
a důvěřuje v mocnou přímluvu nebeských svých
patronů, vstupuje nyní do veřejnosti a vyzývá
usilovně k hojnému přistupování a čilému účastenství.
Stačí poukázati na zvolený název spolku, aby
zřejmým se stal všecek hluboký význam jeho a
byl poznamenán i cíl a směr, kterým se činnosť
jeho říditi a bráti hodlá.
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Ve smyslu věčně památné encykliky Jeho
Svatosti papeže Lva XIII. „Grande munus“ ze
dne 30. září 1880 má spolek náš působiti k tomu,

aby národ slovanský, pokud jest katolickým, ve
sv. víře byl podporován a utvrzován a v životě
církevním povzbuzován; pokud pak nenáleží církvi
katolické, aby chystal se návrat jeho v jednotu
víry a života církevního, kterážto jednota společným
uctíváním těchže sv. apoštolů nám jest zaručena.

Vznik a zdar každého díla však připoutal
Hospodin sám ke svému požehnání (Ž. 126, 1) a
povinností nám učinil za ně se modliti. Kristus Pán
modlívá se ve všelikých potřebách i záležitostech
Srdce svého, a veliká záležitost Jeho, „ut omnes
unum sint“, „aby všichni jedno byli-“ — jest před—
mětem modlitby jeho nejvznešenější, velekněžské
(Jan 17, 21). Tak i nám v povznesení víry a cír
kevního života slovanského lidu, a najmě v opětné
spojení rozkolných bratrů ve vyznání víry jednotném
a pod jednou společnou hlavou, římským papežem,
nelze doufati jinak než jako v ovoce mnohé a vy
trvalé, vroucné modlitby.

Ale pravá modlitba zavírá v sobě též vlastni
přičinění (Mat. 7, 2) jednak almužnou práce, jednak
almužnou milodarů k účelům spolkovým. Obojí
však 'díti se má ovšem ve shodě s Bohem stano—

venými vrchnostmi a s vyloučením jakýchkoli
politických zámyslů vedlejších, které nijak nejsou
účelem spolkovým.

Zařízení spolku a správa majetku jeho jsou
v přiložených povšechně schválených stanovách
podrobné vypsány.
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Ostatně není „Apostolát sv. Cyrilla a Methoda“
jakožto spolek pobožný čili modlitebný bez před
chůdcův a vzorů. Po mnoha léta už trva „spolek
pobožný sv. Cyrilla a Methoda pro sjednocení Slo
vanů rozkolných ve víře katolické“, založen byv
od knížete biskupa Antonína Slomšeka, zbožné
paměti, v Mariboru ve Štyrsku i na Moravě. Vedle
něho působí též „pobožný spolek ku poctě nepo
skvrněné blahosl. Panny Marie pro návrat řecko
ruské církve k jednotě katolické“, vyšedší od koleje
Barnabitů v Paříži.

'Apostolát sv. Cyrilla a Methoda s ústředním
sídlem na Velehradě hodla stejně pěstovati nábožné
úmysly obou těchto modlitebných spolkův; avšak
podle pokynu Páně (Jan 10, 16) pamatovati míní
také na ty odloučené soukmenovce, kteří ode dob
nepokojů náboženských v .15. a 16. století církvi
jsou odcizeni a nad to nehodlá s očí pouštěti vníternou
missii ku zvelebení života církevního mezi slovan—

ským lidem katolickým. Nemátě Apostolát sv. Cyrilla
a Methoda býti pouhým spolkem modlitebným, ale
podle vzoru spolku sv. Bonifacia v Německu také
účinným spolkem.missijním se prokázati, očekávaje
ze spojeného uctívání Neposkvrněné Rodičky Boží
a sv. apoštolů Cyrilla a Methoděje zdaru a po
žehnání přehojného.

Apostolát sv. Cyrilla a Methoda vybízeje tímto
prohlášením k hojnému přistupování a horlivému
účastenství, zahajuje činnosť svou za ochrany biskup—
ského požehnaní, kterým jej apoštolští dědicové
sv. Cyrilla a Methoda provázejí, ale též za pochval—
ného souhlasu Jeho Eminence nejdůstojnějšího pana
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kardinála prefekta kongregace de propaganda fide
v Římě, — ale především za vroucného vzývání
o pomoc a ochranu Královny apoštolů, blahoslavené
Panny Marie, a jejich služebníků sv. Cyrilla a
Methoda.

Na posvátném Velehradě, v červnu 1892.

Zařizujicl výbor ústřední Apostoldtu sv. Cyrilla & Methods:

Dr. Jau Schneider, Dr. Jan Pospíšil,
děkan v Křižanovicich, arcikněz v Bzenci,

t. č. místostarosta. t. č. starosta.

Jan Vychodil, Aut. Cyr. Stojan,
farář v Želechovicích, farář v Dražovicích,

t. č. pokladník. t. č. jednatel.

Dr. Josef Pospíšil, Vladimir Šťastný,
prof. theologie a regens bisk. c. k. prof. gymn. v Brně.

alumnátu v Brně.

Jan Studený, Msgr. Josef Vykydal,
farář v Boršicích. farář v Cholině.

Ignác Zavřel, Jan Hudeček, Alfons Sauer,
koop. v Přerově. kaplan v Ivanovicích. c. k. prof. gymn.

v Uh. Hradišti.

NB. Za ůda nebo dobrodince možno se přihláaiti 11míst
ního farního lůi'adu nebo. u farního úřadu na Velehradě, u
jednatele p. Ant. Cyr. Stojana, faráře v Dražovicích, p. N. Rou
sinov, aneb u pokladníka p. Jana Vychodila, faráře v Želecho
vicích, p. l. na Moravě.



Stanovy
Apostolátu sv. Cyrilla & Methoda

pod ochranou bl. Panny Marie.
_-m._->_

&. I. lmóno a účel.

Apostolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou
bl. Panny Marie jest církevní spolek pobožný i
missijní, který za účel sobě klade sv. katolickou
víru mezi Slovany rozšiřovati, hájiti & zvelebovati,
následovně všecko podnikati a podporovati, co by
k tomu konci prospěšným se vidělo, přihlížeje ku
platným při tom církevním předpisům.

g. 2. Ústředni sídlo.

Ústřední sídlo Apostolátu jest na Moravě, a
sice jako na nejpřednějším působišti sv. Cyrilla &
Methoda, na posvátném Velehradě.

&. 3. Prostředky.

Prostředky k účelu Apostolátu jsou: modlitba
& almužna.



—628—

a) Každý Spoluúd Apostolátu pomodlí se každo
denně jednou Otčenáš a Zdrávas Maria s přídavkem:
„Svatá Panno Maria, sv. Cyrille a Methode, orodujte
za nás!“

Údové stavu kněžského uvolují se nad to na
úmysl Apostolátu a za živé i zemřelé údy a dobro
dince jeho ročně okolo 14. února nebo 6. dubna
nebo 5. července — památných dní sv. Cyrilla a
Methoda —-—aspoň jednu mši sv. obětovati a tam,
kde spolek údy má, věřícím v čas ohlásiti.

Také se jim d0poručujc první sobotu každého
měsíce ke cti'Neposkvrněného Početí Panny Marie
sloužiti mši sv. za sjednocení Slovanů ve víře.

b) Údové Apostolátu sv. Cyrilla a Methoda
přispívají nejméně 1 kr. r. č. měsíčně čili 12 kr.
r. č. ročně. Ku sbírání příspěvkův utvoří se po far
nostech skupiny se sběratelem nebo sběratelkou v čele.
Sebrané jimi příspěvky půlročně odvedou se vždy
farnímú úřadu a tímto diecésnímu odboru ($. 6. b)
a 5. II.). Kde toho není, odvedou se přímo výboru
ústřednímu ($. 6. a) a g. 10).

Kdo Apostolátu jediné modlitbou nebo jen
peněžitou podporou slouží, mimo spolek stojíce jako
dobrodinci jeho vážení jsou a ve všech \přímluvách
.a zásluhách spolku podíl mají.

5. 4. Přistup.

Přihlášky k Apostolátu konají se z pravidla
u příslušného farního úřadu, jemuž náleží nové údy
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do Spolkové knihy zapsati, příspěvky od sběratelův
a sběratelek přijímati a úhrnný počet údů spolu
8 příspěvky (5. 3, b) půlroěně odváděti.

g. 5. Výhody, práva a povinnosti údův.

Údové Apostolátu mají:
1. podíl a) ve všech přímluvách a zásluhách spolku ;

' 6) ve všech duchovních výhodách a mi
lostech, jichžto spolek získá;

2. právo a) ve všech valných schůzích spolkových
(š. 12) se súčastňovati a hosti a známé
do nich uváděti,

b) 11správy spolkové ($. 6.) návrhy ohla
šovati;

3. povinnosť a) zájmy spolkové všemožně zastávati
& zvláště

b) modlitbou a almužnou k dosažení spolko
vého účelu napomáhati.

;. 6. Správa spolková a jeji žřizoni.

Správa Apostolátu náleží výboru ústřednímu
a odborům diecésním.

a) Dokud nejsou zřízeny aspoň dva odborové
diecésní, zůstává ústředním výborem výbor zařizu
jící, jenž v případě, že by některý člen jeho od
stoupil, vlastní volbou se doplňuje; volbě této třeba
opatřiti schválení Olomúckého kníže-arcibiskupského
Ordinariátu.

Jakmile diecésní odborové zřízeni jsou aspoň
dva, postará se ústřední výbor posavadní o zvolení
ústředního výboru nového.
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Ústřední výbor vždy sestávati bude z 9 členův
a 3 náhradníků.

K volbě ústředního výboru vyšle každý odbor
dieoésní dva delegáty.

Volba vykoná se na tři léta, při čemž při
hlížeti slušno k tomu, aby zvolení členové mohli
bez velkých obtíží a obětí dostavovati se ke
schůzím.

Volba děje se nadpoloviční většinou hlasů pří—
tomných delegátův. Odstupující členové mohou býti
znova zvoleni.

Zvolení členové volí ze sebe starostu, místo
starostu, jednatele a pokladníka.

Starostou výboru budiž z pravidla zvolen člen
duchovenstva na Velehradě nebo v okolí.

Uprázdní-li se v ústředním výboru za úředního
jeho období které místo, nastoupí náhradníci vtom
pořadí, v němž zvoleni byli.

Uprázdněné místo starosty zaujme místo—
starosta; jiné uprázdněné úřady obsadí starosta.
(resp. místostarosta) z ostatních spůsobílých členů
Výboru.

Volbě členův i funkcionářův ústředního výboru
náleží zjednati potvrzení Olomúckého kníže-arci
biskupského ()rdinariátu.

b) Diecésní odbory sestávají z 5 členův a 2
náhradníků, které na dobu tří let jmenuje vždy
biskup. J menovaní členové zvolí sobě tři funkcionáře:
starostu, jednatele a pokladníka.

Místa diecésního odboru před uplynutím
úředního jeho období jakkoliv uprázdněná znova
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obsadí se jako při výboru ústředním, vyjma to
liko uprázdněná místo starosty, které novou
volbou se doplní.

c) Také pro arcidiecési Olomúckou, kdežto
Apostolat má své sídlo ústřední, třeba vyžádati
jmenovaní zvláštního odboru diecésního.

d) Aby ústřední výbor se usnášeti mohl,
potřebí, aby nejméně pět údů přítomno bylo;

aby diecésní odbor.se usnášeti mohl, potřebí,
aby nejméně tři údové přítomni byli.

Při hlasování ústředního výboru, jakož i od
borů diecésních rozhoduje nadpoloviční většina hlasů
přítomných údů. Jsou-li hlasy rovny, rozhoduje
hlas starostův._

5. 7. Správní rok, úřední období.

Správní rok začíná 1. červencem, úřední
období 1. říjnem.

5. 8. Správní útraty.

Útraty správní Apostolátu uhražují se z pro—
středků spolkových.

5. 9. Vyhlášky.

Listiny 'a vyhlášky podepisuje starosta a ještě
jeden z funkcionářův.

5. ID. Úkoly ústředního výboru.

Starosta ústředního výboru zastupuje Apostolat
na venek.

34*
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Ústřednímu výboru náleží:

a) pečovati o zvelebení Apostolátu vůbec,
zvláště pak žádati o zřízení odborů diecésních aspoň
v oněch diecésích, jež příslušníky maji národností
také slovanské; 

b) vymáhatí Apostolátu duchovní milosti a
výhody;

c) příjímatí příspěvky od diecésnich odborův
& pokud se týče jednotlivých farností (g. 3. b) a
odváděti je po uhražení vzešlých útrat („S.8.) Apo—
štolské Stolicí k vytknutým účelům;

d) sbírati roční zprávy odborů díecésních a
sestavovatí zprávu povšechnou;

e) podávati roční zprávu povšechnou všem
biskupským Ordinaríatům, v jejichž diecésích
Apostolát jest zaveden, i všem diecésním od—
borům a o rozšíření téže zprávy všemožně se
zasazovati ;

f) po každém správním roce svolávatí po dvou
delegátech odborů díecésních k řádné schůzí vý
roční, přednésti jí zprávu o činnosti Apostolátu
povšechnou a účetní, & zaříditi rokování a usnášení
se o spolkových záležitostech i ohlášených snad
návrzích;

g) svolávatí po dvou delegátech odborů dic
césních ke schůzím mimořádným, žádá-lí toho aspoň
5 členův ústředního výboru;

k) připravovatí a zařízovati společné spolkové—
pobožnosti a svolávatí í valné schůze ústřední
Apostolátu (š. 12.) ;
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i) konečně zaříditi volbu nového výboru
ústředního (5. 6. a) a zažádati o schválení
stanov odvětví spolkových a o jmenování nových
odborů diecésních.

&. II. Úkoly odborů diecésnich.

Diecésním odborům náleží:

a) rozšiřovati a oživovati Apostolat ve svých
diecésích;

Z))sbírati příspěvky z diecése ($. 3. b);

0) po zapravení vzešlých útrat dodávati polovici
z nich ústřednímu výboru, spravovati a obraceti
druhou polovici ve srozumění biskupského Ordi
nariátu na potřeby diecésní;

d) podávati zprávy roční biskupům svých
diecésí i výboru ústřednímu;

e) vysýlati delegáty své ke schůzím Apostolátu
řádným i mimořádným (š. 10. f, g), jakož i k volbě
ústředního výboru (5. 10. i);

f) svolávati valné schůze diecésní (š. 12.);
g) ohlašovati u ústředního výboru nastalou

dobu i potřebu svého znovuzřízení.

5. l2. Schůze.

Schůze spolkové jsou dvojí: schůze člen
stva Apostolátu valné, a schůze ústředního vý
boru, rozšířeného skrze vyslané delegáty odborů
diecésnich.

' Valné schůze, jichžto súčastniti se volno jest
údům Apostolátu vůbec, jsou buďto:
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a) valné schůze ústřední, k nimžto mají přístup
všickni členové Apostolátu i jejich hosti a známí
(5. 5. 2. a), aneb

b) valné schůze diecésní, v nichžto volno jest
shromážditi se členům Apostolátu té které diecése
i jejich hostem a známým.;

Schůze tyto valné, ústřední i diecésní, jsouce
rázu pouze slavnostního, nemají rozhodujícího
vlivu na správu spolkovou, ježto zařizují se,
aby se účely, podniky a úspěchy Apostolátu
uvedly ve známost veřejnou a zájem pro Apo
stolát se zvýšil.

Předsedati v nich náleží starostovi, po případě
místostarostovi výboru ústředního, resp. odboru
diecésního. Není-li ani starosta ani místostarosta

přítomen, může předsedati kterýkoliv člen ústředního
výboru, resp. diecésního odboru. Usnášení v nich
se neděje.

Schůze ústředního výboru, rozšířeného de—
legáty odborů diecésních, právomocí svou rov
nají se valným hromadám u jiných spolkův ob
vyklým; pročež platí o těchto schůzích plnou
měrou ustanovení %. 15. a 18. zákona spolko
vého o ohlašování spolkových schůzí a o vy
slání vládního zástupce. Jsou pak dvojí: řádné
a mimořádné.

Ve schůzi řádné, jež jest výroční (š. 10. f.),
a) přednese se výroční zpráva o činnosti

Apostolátu povšechná i zpráva účetní:,
&) zařídí se rokování o záležitostech spol

kových i ohlášených snad návrzích (©. 5. 2. b); jí
náleží též
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c) vykládati smysl stanov i usnášeti se o změně
jejich aneb i o zrušení spolku;

d) o lhůtě své ustanoviti výbor ústřední
(„S. 6. a)

Návrhy a záležitosti pilné pojednají se a rqz
hodnou ve schůzích mimořádných.

Všeliké usnášení děje se nadpoloviční vět
šinou hlasů členů ve schůzi přítomných; při
rovném počtu hlasů rozhoduje hlas předsedův.
O návrhu na změnu stanov nebo na roze

jítí se spolku lze usnášeti se jenom tehdy,
když návrh takový i s důvody svými aspoň
14 dní napřed výboru ústřednímu písemně byl
oznámen.

5. I3. Uklizeni sporů.

Spory vzniklé z poměrů spolkových všecky
rozhoduje výbor ústřední:, tehda toliko, když jednou
ze stran sporných jest ústřední výbor sám, rozho
duje arcibiskup Olomúcký, jakožto biskup ústřed
ního sídla Apostolátu.

5. M. Ustanovení o rozpuštění spolku.

Kdyby Apostolat sv. Cyrilla a Methoda jako
spolek měl zaniknouti, připadne jmění jeho ve
smyslu hořejších ustanovení (g. 10. a ll.) z polovice
sv. Apoštolské Stolici, z polovice příslušným biskupům
k účelům, jež Apostolát byl sledoval.

Na. Velehradě, v oktávě Nanebevzetí Panny
Marie, 22. srpna 1891.
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Zařízujicí výbor :

Dr. Jan Schneider m. p., Dr. Jan Pospíšil, m. 'p.,
děkan v Křižanovicích. arciknčz ve Bzenci.

Dr. Jos. Pospíšil, m. p., Vlad. Šťastný, m. p.,
prof. theol. a regens biskupského c. k. prof. v Brně.

alumnatu v Brně.

Jan Studený, na. p., Antonín Cyr. Stojan, m.p.,
farář v Box-šicích. farář v Dražovicích.

Jan Vychodil, m. p., Josef Vykydal, m. p.,
farář v Želechozicích. faru v Cholině.

Ignác Zavřel, 111.p.,
kooperator v Přerově.

Nr. 1187.

Haec statuta „Apostolatus SS. Cyrilli et Methodii sub
titnlo B. M. V.“ nomine Ordinariatns Nostri tenore praesentium
approbamus.

Cremslril, die 12. Octobris 1891.

L. S. Fr. Cardinal. Fhrstenberg, m/p.,
Pr. Archiepiscopus Olomucensis.

Nr. 1260,
Item Brunae, die 30. Novembrís 1891.

L. 8. * Franciscus Salesins, m/p.,
Episcopus.

Stanovy tyto schváleny jsou výnosem vys. c. k. mini—
sterstva vnitra ze dne 15. července 1892, č. 16285.
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Budiž sem položeno také provolání ku sbírkám
na pomník zvěčnělého Mons. kanovníka Dr. Matěje
Procházky, poněvadž asi mnohým údům Dědictví
Cyrillo-Methodějského se ho nedostalo, kteří by také
rádi přispěli nějakým dárkem na zbudování důstoj
ného pomníku nade hrobem vysoce zasloužilého
druhého starosty Dědictví našeho.

Provolání
Když roku 1868. roznesla se po vlastech našich žalostná

zpráva: „Sušila již není !“ sestoupil se ihned po slavném
pohřbu proslaveného Mistra našeho odbor ze členů Dědictví
sv. Cyrilla a Methoděje, jehož zakladatelem a prvním starostou
byl Sušil, aby postaral se o provedení všeobecného přání:
postaviti Sušilovi na hrob pomník důstojný velikého jména
jeho. Dílo se zdařilo. Za krátkou dobu sešlo se příspěvků
tolik. že mohl býti zbudován pomník krásný a umělecký, jenž
stal se od té doby cílem, k němuž zaputovati neobmeškal
nikdo, jenž význam působení Sušilova vystihnouti dovedl a
památku jeho v srdci choval.

Nedávno odešel nám za Sušilem nenadálou smrtí ne

rozlučný přítel jeho a společník práce na roli Cyrilla-Metho
dějské, — Mons. kan. Dr. Matěj Procházka, přečkav
Sušila o více než 20 let. Jako před tisíci roky na Moravě
sv. Methoděj po bratru Cyrillovi — tak pracoval Procházka
v duchu Sušilově neúmorně dále na líše Bohem mu svěřené,
požívaje všeobecné úcty a lásky jak všeho kněžstva, tak i svých
přátel a bývalých žáků vůbec, jakož i všeho národa.

Ký div, že když slavně jsme pochovali tělesné ostatky
drahého zesnulého, jako druhdy po pohřbu Sušilově ozvalo
se přání všeobecné: „Postavmež i Procházkovi pomník, jakého
,se dostalo Sušilovil“ —

Za tou příčinou sestoupili se členové výboru Dědictví
sv. Cyrilla a Methoděje, aby přání to skutkem učinili &zvolili
ze sebe užší odbor, jemuž přípravné práce ke zbudování po—
mníku vykonati uloženo.
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Vydávaje provolání toto obrací se tudíž podepsaný
„Odbor pro zbudování pomníku Matěji Pro
c h á z k o v i“ o laskavé příspěvky:

ku všem členům Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje, jemuž
zvěčnělý hned od počátku neocenitelné služby prokazoval a
jehož správu po jedenadvacet roků vedl; —

ku všem ctitelům a žákům M. Procházkovým, kterým
zajisté vděčná paměť na výtečného učitele v srdci nevyhasla,
kterou tak slavně již r. 1881. v den jeho sedmdesátin osvědčili; —

k důstojnému kněžstvu našemu vůbec, jemuž zvěčnělý
byl ušlechtilým příkladem všelikých kněžských ctnosti, hlavně
pak vzorem nezištně a neůmomě práce ve prospěch církve a
národa; a konečně .

ku všemu národu, jemuž Procházka jako druhdy Sušil
celým srdcem byl oddán a pro jehož ušlechtění a povznesení
pracovati bylo mu až do poslední chvíle snahou jedinou. —

Kdyby každý, kdo může, jen málem přispěl oslaviti pa
mátku výtečného kněze, učitele a. spisovatele Dra. M. Procházky,
zajisté brzy by se vypínal nade hrobem jeho pomník důstojný,
kterým by nejen poctěna a uznána byla památka a činnost'
zvěčnělého, ale jenž by také ke cti sloužil těm, kdož dovedli
význam Procházkův oceniti a laskavým příspěvkemto dokázali.

Příspěvky buďtež posýlány pokladníku Dědictví svatého
Cyrilla & Methoděje, důst. pánu Ant. Adamcovi, spiritualu
v bisk. Alumnatě.

Dr. Jak. Hodr, Vlad. Šťastný, -Ant. Adamec,
jednatel. starosta. pokladník.

Dr. Fr. Zelbert, Jan Kř. Vojtěch, Robert Šnderla,
prelát. kanovník. kanovník.

Frant. Maršovsky, Dr. Josef Pospíšil, Jak. Prochazka,
č. kanovník. prof. theol. spiritual.

Theodor Wolf, Alois Hmdička,
c. k. professor. A k. okr. školdozorce.



Škola bužskéhu Srdce Páně

v Brně. Dominikánská ulice č. 4.

Časopis pro katolický lid, zvláště však
pro bratrstva.

Vychází měsíčně o dvou arších velké osmerky, s četnými
obrazy a v hezké úpravě. Celoročně i s poštovní zásylkou
1 zl. 60 kr. _ Přílohy ku „Škole B. s. P.“ bývají ve zvláštním
předplacení následující:

zabavna bibliotéka, sbírkapovídek,vedenýchvduchu
katolickém, vychází v seriích o 10 sešitech tříarchových a před
plácí se na jednu serii (10 sešitů) ] zl. Předplatitelé na serii
(řadu IO sešitů) mohou si za prémii vybrati za doplatek 80 kr.
jeden z našich obrazů barvotisku, které na obálce jednotlivých
sešitův uvedeme.

Asceuckú bibliotéka. sbírka spisůvedoucícha po
vzbuzujících ku zdravé zbožnosti, vychází v ročnících v před—
placení za 2 zl., krámské ceny 3 zl.

Anděl Strážný, časopispro křesťanskoumládež, hojně
obrázky vykrášlený, vychází měsíčně 0 11/, archu v barevné
obálce a stojí v předplacení celoročním 80 kr. Za prémii (bez
doplatku) dán krásný obraz barvotisku.

Květy Marianske. list měsíčníctitelů Panny Marie.
Vychází měsíčně 0 1'/._.archu v barevné obálce a stojí v před
placení celoročním 80 kr.

Hlídka literární. Vychází každého měsíce o dvou
arších v barevné obálce a předplácí se na ni celoročně 2 zl.

Přítel (lilek, časopis pro vychování a zachránění kře—
sťanské mládeže. Každý sešit má přílohu pro děti. Ročně vyjdou
4 sešity. Předplatné 40 kr. ročně

Obecné Noviny a Dělník9 listy čtrnáctidenní,vy
cházejí střídavě každý týden po sobě. Celoroční předplatné
s pošt. zásylkou na každý list 1 zl., za oba 2 zl.

U administrace „Školy“ a „Zábavné bibliotéky“ jest též.
na skladě:

Výběr rozmanitých menších obrázků, vzpomínek na první
sv. zpověď a přijímání, sv. biřmování, sv. křtu, symbolických
názorův oběti mše sv., měsíční sv. patronové atd., jakož i me
dailky sv. Otce Benedikta, Srdce P. Ježíše, bl. Sarkandra a
Anežky České, Neposkvr. P. M. Lurdské, růžence rozmanité atd.
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časopis věnovaný zájmům našeho lidu vůbec a jednotlivých
stavů zvláště, psán jest slohem řízným, srozumitelným a jasným.

„HLAS“ přinášíčlánky úvodní o všech událostech
sběhnuvších se na poli politickém, národním, cír
kevním, národohosPOdářském & společenském, Dále
přehledy politické, různé zprávy, dopisy, články
hospodářské, literární, bursu, trhy, loterii atd. —
Části zábavné věnuje se obzvláště péče. Jmenovitě
píší pod čáru oblíbení u našeho lidu proslulí spi
sovatelé V Kosmák, Dostál, Veselý, Křen & m. i.

Pro velikou svou rozšířenosť hodí se „HLAS“
pp. obchodníkům, živnostníkům k ohlášení inserátů
nejrozmanitějšího druhu. Ceny levné.

„HLAS“ vychází jako denník & týdenník.

Denník stojí poštou měsíčně 1 zl. 25 kr., ročně
15 zl., týdenník čtvrtletně 1 zl., ročně 4 zl.

Administrace „HLASU“ v Brně, v Besedním dome.


