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abičko, povídejte nám nějakou pohádku" ;
ta dotěravá prosba se ozývala denně,
když ta milá stařenka opouštěla svůj
kolovrátek a zasedla na lavici u kamen.
Každé z těcli maličkých jí lichotilo, po svém
způsobu nutkalo, by již začala.
Nejmenší na klíně hladilo jí vráskovité
tváře, větší opíraly o kolena lokte, hledíce do
těch starých, upřímných oSí a pozorujíce každý
pohyb těch výmluvných úst, aby jim ani slova
neušlo.
Tak bývalo skoro v každé české chatě. Od
soumraku se vypravovalo, až znenáhla se zavírala
víčka těch malých oček, a ty nejmenší po
dlouhém napjetí si zamlouvaly babičku zase
na příští večer.
V každé vísce byli pamětníci, kteří věděli
ze živého archivu ústního podání vypravovati
o každém patrnějším kameni, o každém kříži,
každé kapličce v dědině.
„Můj dědoušek povídal", tak začínaly ty
milé zábavy, k nimž se dostavilo vždy h o j n é
posluchačstvo malých i velkých.
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Zvláště byl-li na blízku starý hrad, dvorec,
nebo zřícenina, tuť uměl stařeček své vypravování haliti vždy v tajemnou roušku a ukazuje k těm svědkům zašlé slávy, rozeliřál se,
až plály ty uvadlé tváře, kdežto zase posluchačům naskakovala husí kůže, když mluvil
o těch podzemních sklepeních, v nichž ukryty
byly poklady zlata, stříbra a jiných skvostů,
neb o lidomornách, ve kterých vyhublý vězeň
ve' tmách a puchu očekával na ohniló slámě
svůj t r a p n ý konec.
Yše to již pominulo. České babičky a starouškové, tyto nevyčerpatelné studně nejdojemnějšícli pamětí, marně bys hledal v našem
lidu, ba i ta mládež jest jiná, i ona o ten
vzdušný pohádkový svět nestojí, nestojí o to
čarovné světlo, v němž probouzející se duch
zírá všecky věci u vyšší, tajemné kráse. Ten
něžný pel dětské fantasie jest setřen s jejich
mladých duší, a s ním zmizel namnoze ten
půvab, který činí dítky tak milými.
Zmizely i ty staré věže a bašty uašich
měst, pryč jsou ty dávnověké hrady se svými
záhadnými skrýšemi, komnatami, sály a temnj'mi žaláři. Na místě jich vypínají se moderní
šlechtická sídla, postrádající pravé krásy stavitelské, vnitř i zevně majíce na sobě znaky
naší doby: ochablost, nudu a blaseovanosť.
J e n málo ještě těch svědků zašlých časů
pozůstalo v původní kráse, a ještě méně těch,
jenž by věděli vypravovati o bývalé jejich
slávě.
Jeden takový skvost, zachovaný dosud
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ze století čtrnáctého, jest malebný letohrádek
Červená Lhota v kraji Táborském.
Jdeme-li z Dímé, sídla to staroslavné rodiny Vratislavské, směrem k Deštné, vede nás
cesta zprvu krajinou úrodnou, ale jednotvárnou,
až tu pojednou široký průsek v právo zaráží
kroky a poutá zraky k divadlu netušenému.
Jako poliádkp, z pradávných věků vystupuje z rybníka, podobného jezírku, velká ;
červená budova starobylých forem, která v záři
zapadajícího slunce vyhlíží jako kovový, žhavý
palác, jehožto okna, podobná ohromným briliantům, ten lesklý svit odrážejí. Skupení různotvárných skal, jasné lupení hájů a temné jehlí
vroubí ohromné voduí zrcadlo.
Nemáme pokoje, dokud neshlédneme blíže
to čarovné sídlo, a již se ohlížíme po stezce,
kterou bychom se k tomu kouzelnému zámku
dostali. Brzy ji nalézáme; než tu nás ještě
11a chvilku zastavuje na roztomilém návrší
uprostřed staletých lip vlídně kynoucí kostelíček s jednoduchým portálem, ozdobeným velkým, pozlaceným křížem. Jest to hrobka bývalých Lhoteckých pánů. Vnitřek této zvláštní
svatyně překvapuje. Jest upravena dle vzoru
starokřestanských basilik, nemá stropu, avšak
trámce krovu jsou pěkně natřený, zdi pak malované na způsob těžkých sametových koberců,
kterážto dekorace dobře slouží bílému, bohatě
pozlacenému oltáři s obrazem Nejsvětější Trojice. Kromě dvou jiných obrazů v renaisančních rámcích a uměle tesaného náhrobního
kamene jiných ozdob kaple ta nemá.
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Pospícháme k zámku. Po dlouhém kamenném mostě vchází se nepříliš vysokou branou
na čtverhranný dvůr, do něhož vedou pouze
s jedné strany okna prvního poschodí, tak že
se zdá, jakoby nádvoří připraveno bývalo
k turnajům neb k jiným rytířským hrám.
Síně jsou posud tytéž, vesměs klenuté,
pěknými růžemi i také sochami ozdobené,
vysoké, prostranné, v pravdě bohatýrské.
Nynější majetník, kníže Schonburg, velikým nákladem opatřil každou jizbu přiměřeným starobylým nábytkem a jiné drahocenné,
umělecké sbírky zde zakládá.
Když jsme shlédli zámek, vycházíme opět
ven, bychom se ještě jednou pokochali tak
luzným obrazem. Pod strání na levé straně
je sedadlo, odkud hrad zvláště velkolepě vyhlíží.
Ještě jedenkráte na chvíli v podvečerním
lesku zazáří ten rudoskvělý palác uprostřed
vodní nivy. Ivolik vlnek, tolik malých, červených jazýčků se zamíhá na rybníku, až splynou
všecky v jednu rezavou záplavu. Tu pojednou
se mění scenerie.
Temný mrak táhl jako příšera zvolna
k západu a udusil ten žhavý polokruh, jenž
za lesy se ztrácí, a v okamžení na místě té
kvetoucí zelené stráně leží tu na břehu černá
nestvůra, která každé chvíle svalití se hrozí
do hlubiny. Ten ladný chobot s rozkošnými
vlnkami se mění v temné nedozírné hlubiny,
z nichžto zámek, jako hrozivý obr vylézá a
svou dlouhou bělavou ruku ku břehu vztahuje.
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Než i tento příšerný zjev po malé hodině
se ztrácí, an vycházející plný měsíc svým jasným světlem zponenáhla ozařuje červeného
velikána, a každým mžikem, jakoby vodní duchové nový kouzelný hrad stavěli, neustále
budovy do hlubiny přibývá, až se konečně
před užaslým divákem objevují dva zámky
stejné velikosti, barvy a krásy, jeden nad
vodou a druhý pod ní.
Jako tento prchlý přelud světla měnil
neustále podobu domu, tak se dálo i v něm.
Byli časové, kdy obyvatelé toho podivného
zámku jako v jasu slunečním zářili štěstím a
rozkoší, anebo jako v tichém svitu měsíce žili
ve blahém rodinném pokoji; byly však také
doby, kdy jako bouřlivé mraky svíraly j e
útrapy nevýslovné.
Když přijíždívali velmožové Rožmberští
každého roku na podzim tehdáž ještě na Zlatou
Lhotu, a v lesích se po celé dni rozléhal štěkot psů, pronikavý hlahol trub loveckých,-veselý smích rozjařeného panstva, a večer na
dubových stolech skvěle osvětlených síní ve
velkých cínových číších se perlilo staré víno
a výběr nejchutnějších pokrmů nebral konce,
k tomu ve předsíni libá hudba, zpěv a tanec
— co zatím poplužní dvůr hostil rozpustilou
čeleď — tehdáž se ovšem zdálo, jakoby neměl hlouček těchto vyvolených jiné úlohy
v životě, než vyprázdniti kalich rozkoší až
na dno.
A žily zde také šlechtické rodiny po dlouhá
léta nepřetržené v tichém, nezkaleném štěstí,
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jako rodina svobodných pánů Gudenusů a dobrotou srdce vyznamenávající se baron Štilfrid, hledajíce a nalézajíce největší blaho v konání skutků křesťanské lásky; nynější mladší
členové rodiny knížecí trávili zde léta svého
mládí se vzornými učiteli a vznešenou matkou,
která slynouc zbožností a moudrostí, jako anděl strážný chránila své miláčky před všelikým dechem nákazy světa.
Ale žila zde také skorém po celé století
v dobách nejbouřlivějších rodina, o jejížto
pevné víře a vroucí lásce ku Spasiteli máme
nezvratné důkazy, které se však při vší šlechetnosti dostalo za úděl nejhroznějšílio trápení. Byli to rytíři Kábové z Kybňan, jichžto
osudy budou předmětem našeho vypravování.
I.
Nastal květen — ale jaký to květen!
Den co den halily se kraje v husté, temné
mlhy, jakoby chtěly každou tu dědinu, každý
háj, každou vísku a každý hrad zastříti a
ukryti před hrůzami, které měly v brzku zaplaviti zemi tak krásnou, tak požehnanou.
A přece v těch mlhách, v těch úzkostných předtuchách vyjížděl rolník na svůj lán
a s teskným pocitem svěřoval zemi jarní setbu,
nevěda, zdali jí nepošlapou tlupy nepřátelských jezdcův a nezažilou roty paličské.
Vždyt byl osudný rok 1(519., jenž otevřel
dokořán bránu nedozírným bídám, které zavlékly vlast naši až na pokraj záhuby. Eoz-
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dráždění stavové, pustivše uzdu okamžité vášni,
způsobili bouři, jížto zaželmati nemohli.
Na sněmě dne 4. dubna konaném odmítlo
odbojné panstvo polirdlivě poselství svého korunovaného krále a nedalo ani odpovědi na
list, kterým Ferdinand II. stvrzoval zemské
svobody.
Nebylo také divu; vždyť vojsko stavovské
zvítězilo nad nejlepšími císařskými jenerály
u Čáslavi a u Lomnice; zahnalo Buquoye a
oblehlo jej, když se byl zavřel v Budějovicích ; Plzně, která až posud věrně stála ku
králi, též dobyli. A sotva Thurn vtrhnul do
Moravy, přicházely zprávy, že se k němu šmahem přidala všechna šlechta, a že již se sedmi
voji táhne k Vídni, aby učinil konec nenáviděnému Habsburskému panství. Králi zůstali
věrni jen ti nemnozí páni katoličtí a duchovenstvo ; proto obrátili na sebe všecko záští
buřičův. Hned loni při samém začátku vzpoury,
když místodržící královští byli z oken vyhozeni, musili arcibiskup pražský, opat broumovský a všichni jezovité ze země.
Pozůstalé kněžstvo většinou vydáno na
milost i nemilosC pánů protestantských; i bylo,
kde se to dalo provésti, vypuzeno z far a
obroSí, neb odejmutím výživy donuceno k odchodu, a na místě jich zaplaveny jsou kraje
posud katolické německými predikanty, lidmi
namnoze málo vzdělanými, kteří nejsouce pod
dohlídkou, neznali kázně a v učení nesjednoceni, způsobili úpadek víry a mravů.
Svatyně a chrámy katolické dílem bořeny,

—

12

—

dílem proměněny v modlitebny protestantské.
Mnohá díla umělecká z vášnivé proti katolíkům nenávisti zničena, a v prach, šlapáno
vše, co ještě otcům bylo tak svaté.
V této rozechvěné době jal se pán na
Lhotě, Bohuslav Kába z Eybňan, stavětí na
místě zašlé kapličky novou, pěknou svatyni.
Byla to odvaha! Vůkol samý helveta a,
luterán, samý protivník, víra katolická u všech
v ošklivosti, a pan Bohuslav ještě k tomu ke
všemu má v úmyslu dáti kapli posvětiti a při
tom uspořádati okázalou slavnost. Není to
smělost, není to vyzývavosť?
O nikoliv! U pána Lhoteckého zajisté n e !
On to činil, aby osvědčil svou víru, připravil
svým věrným poddaným duchovní radost a
vůkolní slabé a nerozhodné katolíky upevnil
a povzbudil.
Po celé jaro, nic nedbaje toho, co vůkol
se děje, co nastává, co hrozí, jak se všude
ozývá válečný lomoz, jak se vojska z kraje
do kraje honí, jak na všech místech nepokoj
a rebelie, stařeček ten klidně a pokojně si
dohlíží ku stavbě, a poněvadž už jen málo
času do slavnosti, přibral nové dělníky a jest
tu skoro celé dni, všechny povzbuzuje k pilné
práci a také odměňuje větší mzdou, a hle!
Ještě dříve, nežli se nadál, stojí tu kaple
vkusně upravená. Schází jenom ještě schody
dole od cesty k portálu, a i ty již se dovážejí.
Ovšem kus namáhavé to práce, ale zbývá
ještě celý týden, a lidí je dosti. Jsou to vesměs poddaní pana Bohuslava; tesaři jsou ze
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Březiny, a zedníci i s mistrem z Hojovic,
z ostatních pak vesnic nádennici.
Hojovšti bývali vždy první na místě. Vstávali před svítáním a přišedše do Březiny kolikráte teprve tesaře budili.
Yšak v úterý po svátcích vyháněl již pastucha dobytek, a zedníci ještě tu nejsou.
„Asi čtvrt hodinky ještě počkáme," řekl
Tomek ostatním, „ale pak musíme jiti bez
nich."
Po malé chvíli bylo viděti z hájku vystupovati člověka, jenž zrovna mířil ku Březině. Byl to Bartoň, zedník; šel pomalu, jakoby vrávoral.
„Nu, potáhni!" zakřikl netrpělivě Tomek,
„dnes dostaneme pěkné zpropitné: budeme
tam posledni!"
Bartoň ztěžka vzdychaje, pravil trpce:
„Milý brachu, já už dostal dnes zpropitné,
mám hlavu těžkou jako po posvícení."
„Kde jsou ostatní? Nu, vy jste mi chlapíci, to bude míti z nás ten milostpán dnes
špatnou radost."
„Což nevíte, co se nám stalo?" tázal se
Bartoň, „což jste neslyšeli v noci ten křik
zde v Bořku?"
„Hochu, to bychom musili míti dlouhé
uši! Nu, což ?"
„Nevíte tedy nic? Jemináčku, vždyť byla
naše ves celá vzhůru."
„Nu, tak pojď a povídej."
Bartoň zapomenuv na svou potlučenou
hlavu, vypravoval s rozčilením, jak se v ne-

— 14 —

děli tatík rozstonal prudkou zimnicí. Sběhli
se lidé, radil, kdo co věděl; bylo pořád M ř e
a hůře.
„Včera v noci se rozkřikl: „Běžte pro
kněze!" —Honem, lionem!" úpěl ve hrozných,
bolestech. Prokop, bratr, popadne hůl a lucernu a pádí k Deštné.
„Minou dvě hodiny, tři, nikdo nejde. Otce
popadají křeče, nohy stydnou, i sténá: „Jdi,
podívej se, jestli už jdou, je mi zle, jdi jim
naproti."
„Běžím ve tmě, vždyť cestu dobře znám,
a náš velký pes běží za mnou. Přijdu za ves.
Co to? Tam v hájku někoho perou. Aby to
tak byli naši! Zahouknu a dodávám si kuráže. Pes zaštěká, a již pádíme oba jako větrem k lesu. Co to povídám, byli jsme v pasece. Vidím v houští chumel, v šeru se tam
něco kmitá. Bože můj, to je plebán! Lesem
se rozléhá řičení, sténání, jakoby tam někoho
škrtili. Potom zas pronikavé volání: „Pomozte,
pomozte, lidé dobří, pomozte!" Byl to kostelník, za nímž se jeden chlap honil po lese.
Tu mne pojal nesmírný hněv. „Hahou,
hahou, již jdeme!" křičím plným hrdlem.
„Ořechu, chyť ho!"
V tom vrazím hlavou do hranice polen,
která s lomozem se řítí. Popadnu kůl a ženu
se do té vřavy. Však chlapi nevyčkali. Div,
že si hlavy nesrazili, letěli pádem roklí ku
Psárovu. Jeden však nemohl s místa; jen sípal
bolestí, proklínaje, nemohlť se ubrániti rozvzteklenému psu.
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„Bartoni," prosil úzkostně, „okřikni tu
bestii, sice mne roztrhá,"
„Já přiskočím a poznám chlapa; byl to
Józa z kovárny. Vzkřiknu na něj: „Zahoď
obušek" — a chlácholím psa, který se ho
spouští, a pravím: „Ale Józó, to bych si na
tebe nebyl pomyslil."
„Je to ten cizí tovaryš, který je tam
u vás v kovárně?" tázal se Tomek.
„Ano, ten je to, jest odněkud od Čáslavi,
není naší víry, ale takhle se zdál pořádný
cliasník, docházíval k nám, a nic jsme na
něm špatného nepozorovali. — Józa se nemohl udržeti na nohou, byl tuze pokousán.
Sklesl do mechu a řekl: „Slíbili mi, že dostanu ve Chválkově panskou kovárnu, když
jim toto přinesu."
Ukazoval na plebána, který omráčen ležel
na zemi a křečovitě tisknul k prsoum schránku
s Velebnou Svátostí.
„Skočím k němu, tru mu rosou čelo, až
přišel k sobě."
„Jdi!" řekl, „a hledej Prokopa, je zde
někde v houští; dlouho se bránil, až mu vyrazili hůl a dostali ho na zemi."
S tím bylo hůře. Byl pod smrčkem a těžce
dýchal. Když jsem jej ohmatával, sáhnu na
krk a cítím uěco horkého. Byla to krev.
„Je živ!" vzkřiknu, „kostelníku, rozsviťte
lucernu."
„Nemohu, nemám křesadla."
Vyvlekli jsme raněného na mýtinu.
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Svlekli jsme j e j ; pod krkem, na pravém
rameně byl bodnut nožem. Krev stydla a tekla
slabě. Plebán byl vzhůru a potáceje se p r a v i l :
„Půjdu s kostelníkem do vsi a pošlu sem lidi
a vůz; Bartoni, opatruj zatím bratra."
A vida Józu, jak se v trávě válí, doložil:
„Toho vezmeme pak také s sebou!"
Po půl hodině jsme byli doma. Dokonav
modlitby nad nemocným, pravil plebán: „Děti,
neříkejte nikomu, co se stalo, povstala by
z toho ještě větší zášfi z obou stran. Dá Bůh,
že se Prokop zase pozdraví, a já kromě té
pohmožděniny neutrpěl jsem větší pohromy."
Ale má ten hodný pán pořádný šrám přes
čelo a přes nos; bojím se, aby nám to celou
slavnost nepokazilo.
Když odjížděl, sběhla se celá ves; náš
mistr se nabídl, že jej doprovodí do Deštné.
TecE už je dávno ve Lhotě. Myslil jsem, že
zůstanu doma, ale když se otci i bratru k ránu
udělalo lépe, a sám až na to hučení v hlavě
ničeho necítím, vydal jsem se přece."
„Ty, já bych ti radil", řekl Tomek, „umře-li
tatík, vystěhujte se ze vsi. Jste tam beztoho
jako ovce mezi vlky; nejprve stloukli pastýře,
potom budou biti vás."
Když přicházeli lc Vicemili, pozorují, že
nějaký člověk za nimi chvátá. Ohlídnou se a
poznají, že je to Vencka ze Chválkova. Má
tam domek, chodíval pánům s posýlkou.
„Požehnej Pán Bůh," pozdravuje po svém
způsobu.
„ Dejž to P á n B ů h " , odpovídá Tomek,
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„Vencko, tys to? A kde máte kurýra, že t y
zase posýlkuješ?"
„Pěkný to kurýr", zachechtal se Yencka,
má nohy v Dírné a hlavu zapomněl ve Cliválkově. Vidíte", ukazuje na balík dopisů, „to
je ta jeho pitomá hlava! Když ho včera v noci
poslal pan správce s těmi pražskými vozy do
Dírné, měl vzíti ještě toto s sebou a zaběhnouti
s tím do Dvorců a do Tučap, !a on dareba si
vklouzne pod plachtu a liajdy pryč. A člověk
až by ducha vypustil musí v kalupu za ním."
„A které to byly vozy, jak povídáš, že
přišly v noci z P r a h y ? A že s nimi hned zas
odjeli ?"
„Což já vím ? Nakouknul jsem pod plachtu,
nic, než samé dlouhaté bedny."
„A co v nich?" vyzvídá Tomek dále.
„Inu rákos v nich nebyl, když v každém
voze bylo pár silných koní, a sotva to utáhli."
Vencka se pozastavil a popadaje dechu
řekl: „Ale hoši, proč tak chvátáte, vždyť
byste mne strhali."
„Musíme, Vencku, máme do svaté Trojice
již jen pět dní. Však vy to u vás dobře víte,
co tam bude."
„Kdybyste si, vy hlupáci, raději lehli a
nechali té marné práce! Dnes ráno mi náš pan
správce řekl: „Vencku, až půjdeš mimo Lhotu,
podívej se tam na tu boudu. Ten starý blázen
myslí, když to hodně vyšperkuje obrázky, že
se mu tam lidé jen pohrnou; ale zatím se tam
bude modliti sám."
2
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Tomek pohlédl zamračeně na Vencka.
„Myslíš?" pravil; „však je nás ještě, chvála
P á n u Bohu, k tomu modlení dosti. A kdyby
se tam ten nábožný kmet sám modlil, věru
to vydá víc, než kdyby se modlil váš správěík
s celou vsí. Náš starý se drží aspoň pořád
jednoho Pána Boha. Vy tam ve Chválkově
máte každou chvíli jiného."
„Ba máme, brachu", potákal dobrácký
Vencka; „nejsem ještě tak starý a pamatuji
u nás již třetí víru. Když jsem byl chlapec, a
to bylo tenkrát po panu Smrčkoví, říkali nám
„pod obojí." To jsme chodili ještě do L h o t y
a ke Sv.-janskému pramenu na pouti; potom
nás koupili Mezenští páni, ti byli lutriáni;
kněz musil piyč, a přišel pastor. Tu jsme měli
ještě něco jako mši svatou v kostele, a to
trvalo, než ty hedvábné ornáty dotrhal. A když
nás Mezenští probendili, chytl nás pan Lapáček a ten si sem dal vladaře, a to je truc
vašeho papeže. Kde co zbylo ještě v kostele,
vyházel ven, dal udělati dlouhou tabuli, na n í
je písmo a kalich; na Velký pátek dal zabiti
vola, a každý z nás dostal kus masa. Ze suchých dní, pravil, budou teď mokré, a když
vy se postíte, dostává naše chasa piti dost a
dost. A vidíte, tak jsme živi u nás vesele.
K d y b y nám jen taky P á n Bůh přál; ale t e n
nám loni všecko potřískal a proto se budeme
i proti vůli pana správce přece postiti. Ba,
již to začíná, neboť po celém statku nenajdete
jiného chleba, leda trochu ovesného."
Po tomto upřímném vyznání víry pustil

—jase Vencka v právo po cestě k Dírné, a zedníci zabočili ke Zlaté Lhotě.
Nedaleko kaple slyší ve livozdě hlasitý
hovor, který se stává živějším a živějším. Již
j e rozuměti jednotlivým slovům.
„To nikdo neudělal, než ta bezbožná chasa
z Chválkova," volá rozhorleně zednický mistr
z Hojovic; kněze by nám bjdi zabili a nyní
se odvažují již na samé znamení Kristovo, na
svatý kříž" — —
A skutečně, neřádem potřísněn, trčí zabodnut v bahně a blátě nově natřený, celý
zohýbaný železný kříž, který byl jako jediný
pozůstatek ze staré kaple právě upevněn na
průčelí nové, jejžto zlopověstná ruka se štítu
i s cihlami dolů strhla a zneuctila.
Již jej chtěli někteří z dělníků z bahna
vytáhnouti, ani druzí bránili. — „Až přijde
milostpán, by na své oči shlédl, co se stalo",
a ten se dostavil hned na první pokřik.
Byl to asi sedmdesátiletý pán, vysoké,
suché postavy s bradou přistřiženou, jako sníh
bílou. Na hlavě měl sametový baret, na těle
temný španělský oblek, přes něj sobolí kožíšek, jehož ani v letě za pošmurných dní neodkládal.
Jediným pohledem postřehl, co se bylo
stalo. Nepromluvil však slova, rty se mu křečovitě zachvěly, mávnul rukou na znamení,
aby se zneuctěný kříž vytáhnul z bláta, a dí
jednomu dělníku: „Nes jej za mnou — a vy
ostatní do práce, víte, jak čas kvapí!"
Pod kaplí bylo více než dvacet dlouhých,
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tesaných schodů, které měly býti položeny
od cesty až nahoru k portálu; práce to těžká
a namáhavá. Mimo to musil býti na novo
postaven svalený štít, a zazděn mramorový
pomník na hrobku otce starého pána, J a n a
Káby, na pravé straně oltáře.
P a n Bohuslav kráčel pevným krokem ku
hradu, nepromluviv slova. Ve bráně vzal od
dělníka kříž a nesl jej sám do své komnaty.
Tu již se nemohl přemoci. Nevýslovná bolesř
jej pojala. Položil znečištěný kříž na velký
dubový stůl, políbil jej, a slzy se naň řinuly.
„Ano, slzami svými tě obmyji, ty svědku
lepších časů, ty nejkrásnější upomínko mého
mládí. V jaké slávě a s jakým plesem tě před
padesáti lety povýšil můj starší bratr. Jakou
vroucností pěly ty tisíce ctitelů tvých tvou
oslavu — a toto bohopusté plémě rve znamení
spásy ze svatyní a šlape svou zlořeěenou nohou. O, Pane, jak dlouho ještě budeš patřiti
na tuto ohavnost?"
Zavolal svého věrného Váňu a rozkázal,
by hned jel do Hradce k pasíři, aby kříž ten
obložil nejčistším zlatem, by poněkud Kristu
Pánu nahrazena byla potupa, kterou byl utrpěl.
Když se stařeček upokojil, přišel zase
k dělníkům, kteří se jali opravovati porouchaný štít. Tu teprve pozoroval, že Prokop
schází. I vypravovali mu vše, co se v noci
b}'lo stalo. Pobouřen, možná-li, ještě více, než
ráno, dává osedlati koně a cválá k Deštné.
„Chrysogoua musím viděti", pravil sám
k sobě. „Ubohý, jakých se tu dožil časů! —
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Z lásk}' ke mně opustil skvělou dráhu, která
se mu na vysokých školách otevírala, a šel za
mnou do tohoto opuštěného kraje. A nyní tu
dobrou duši tady ubíjejí. — Než, co ted!?
Mám tu věc udati direktorům v Praze ? Ci
bechyňskému hejtmanu ? Co pořídím ? — Chválkovský správce je náhončí těch pánů v Praze,
a hejtman — je zaiytý kalvin. Naposledy ještě
moje lidi budou trestati, že jejich pes toho kováře na nohou z m r z a č i l . . . "
Za takových myšlének vjel do f a r y ; nalezl
plebána v zahradě, odpočíval na své zamilované terasse. Těžko se pozdvihnul, bylo patrně
viděti, že jest churav, vždyť nebyl k sobě podoben ; tak bledý, chůze jeho nejistá, půl tváře
a oko obvázané rouškou, kterou, jak se zdá,
prosáká krev.
„Dobrý Chrysogone, tys byl bit a nevzkazuješ ničeho!"
Kněz se pousmál a pravil: „Předešlou neděli vykládal jsem v evangeliu slova: Ivaždý,
kdo vás zabije, domnívati se bude, že by tím
Bohu s l o u ž i l . . . a nenadál jsem se, že tak brzo
budou zkoušeti slova ta na mé tvrdé lebce.
— Ostatně všecka čest té mladé vládě, j a k
pevně a důsledně provádí svůj program: biti
pastýře a rozprchnou se ovce. Se mnou však
nepochodili. Kde pastýř jest také trochu šermířem, ten se tak snadno zbiti nedá. — Tentokráte, milý pane, měl tvůj Chrysogon tu těžkou kovanou hůl pastýřskou, a ta konala svou
povinnost. Doufám, že po takovém apoštolském
setkání více toužiti nebudou, neboť si nesli
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kvitanci na tu výpravu psanou klínovým písmem na zádech. Vždyť víš, že rozproudí se ve
mně ještě někdy ta horká krev krunerská."
Plebán pocházel ze starého rodu rytířského
a býval jako student nejlepším šermířem, s nímž
zápasiti se tak snadno někdo neodvážil; proto
b y byl nejraději tu noční příhodu umlčel.
Obrátil tedy řeč na jiný předmět.
„Jak pokračuje stavba, budeme do neděle
hotovi?" ptal se pana Bohuslava. „A kdy přijede mladý pán?"
„čekám Guntrama každé hodiny, vždyť
přece nemůže chyběti jediný syn při největší
rodinné slavnosti. A pak má také přivézti náhrobní obraz do kaple. — Hotovi bychom byli
již zítra; však máme zase novou práci. Považ,
dnes v noci jsme měli ve Lhotě návštěvu,
vlastně platila nové kapli. Nějaký padouch
svalil kus průčelí, strhnul železný kříž a strašně
j e j zneuctil."
„A tak jste měli ve Lhotě také toho křiž á k a ? Zde řádil po celý týden. Kde která
kaple zdobena křížem, všecky jsou strhány a
polámány, a nikdo nemůže vypátrati, kdo to
dělá. Zde ho skoro již měli; zahlédli jej, když
lámal železný křížek na kapličce před městem.
Honili jej, až se jim v lese u Rosičky ztratil.
Strážník na to přísahá, že jest to ten vojenský
sběh, jenž se ve Chválkově již po šest neděl
zdržuje a sem tam s posýlkami dobíhá. Přezdívají mu „kurýr", každé chvíle prý ho viděti v jiném koutě. Na toho bych však nehádal; neboť jsem se jednou z rána na cestě
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li nemocnému s ním setkal, a chlapík ten zcela
po křestansku se vrhnul na kolena a zkroušeně
přijal požehnání. Takový se mi zdá, že by nelámal křížů. Troufám, že tato nenávist ke
všemu, co nám svatého, není z lidu, ta přichází shora od té zvrhlé šlechty, která k dovršení vší bídy toto krásné království zadati
chce falckému, zhýralému Němci a urputnému
kalvínu; ten prý nás vytrhne ze všech svízelů, zjedná hojných spojenců; spoléhají, že
jest předsedou' unie protestantské. Již p r j ' se
z jeho zemí a z ostatního Německa dovážejí
a po všech zámcích rozesýlají nové zbraně.
Domnívajíť se, že místo najatých žoldnéřů povstane národ a bude bojovati za věc jemu tak
cizí; ale zmýlí se: to nejsou ti Cechové, to
není to národní vojsko, které za dob husitských stkvěle odráželo útoky polovice E v r o p y ;
to je národ ubědovaný, porobou mravně sešlý,
jehožto rozmařilí vůdcové bez politického nadání a ušlechtilých záměrů nevidí jiné spásy,
než hanobení památek po slavných předcích
ve vzpouře a odpadlictví od víry Kristovy."
Kokovali dlouho, radili se ve světnici potichu až do soumraku; v jejich srdcích zajisté
sílila pravá láska k ubědovanému národu, s jehožto nejdražším statkem, s věrou zděděnou po
otcích, se provozovala hra n"ejošemetnější.
Když se byli oba přátelé ještě stranu nedělní slavnosti domluvili, stiskli si ruce a s pohledem, v němžto se zračila pevná odhodlanost a mužná statečnost, zakotvená ve skálopevné víře, se rozešli.
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Y pátek byla stavba dokončena. Starý
pán se zalíbením pohlížel ku kostelíčku, od
něhož právě odnášeli lešení; jen dlouhý řebřík
zůstal, by se mohl na průčelí zasaditi pozlacený kříž. Ta bělounká, čistá svatyně mezi
lipami na tom zeleném vršku mu připadala
jako Noemova holubička, která přinášela po
bouřích potopy světu mír.
„Přijmiž, ó Pane", vzdychl, „tuto skromnou
obět svého siuhy a slituj se a zachraň dům i
lid můj."
Po mostě blíží se k zámku žena. J d e
zdlouha, nesměle a vede za ruku chlapce, který
pláče. Pán ji poznává, je to bývalá chůva
Guntramova, která se provdala za hajného na
direnském panství. „Co pak ji sem dnes vede?
Bývá tu sice často, avšak jde sem vždy jako
domů, a dnes tak bídně se vleče?"
Po chvíli přichází sluha: „Je zde Prošková
s chlapcem," oznamuje, „chce k milostpánu."
„Ať přijde!"
Do komnaty vstupuje žena a vrlmouc se
pánovi k nohoum, objímá je v usedavém pláči.
„Co je ti, Bětuško?" dí tento laskavě, „co
se stalo?"
„Můj drahý milostpane, já jsem od muže
pryč už od včerejška. Přenocovali jsme v Samosolech. Dnes od svítání bloudím s chlapcem
v lese, přichází večer, a já nevím, kam bych
se uchýlila. Ach, Bože můj, Bože můj, co
z nás bude!"
Pán se zadíval přísně na ženu a vida její
bolest, její zoufalosť, obměkčil se a nutil j i :
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„Tedy mluv přece, pro5 jsi odešla? Vždyť jste
žili vždycky tak spokojeně, vždy jsi svého
muže chválila."
„Ach, 011 je dobrák od kosti, ten můj František, ale teď je k nepoznání. Bůh ví, co se
to s ním stalo, jakoby byl do něho vlezl ďas.
Předevčírem přišla k nám milostivá slečna.
O, jak jsem se na ni těšila, léta jsem ji neviděla. Radostí jsem zaplakala, když jsem j i
spatřila. Tak krásná panna, jako anděl. Usmála
se na mne, vzpomínala, jak jsem jí nosívala
jahody a maliny, když byla malá. Chválila
Vašíčka, pohladila jej. Byla jsem jako v nebi.
„Hle", pravila, „vy tu máte úlů, to bude
medu."
„To jsou panské, můj tomu rozumí", řekla
jsem.
„Mám včelky ráda", ona na to; „jsou to
roztomilí tvorové." — Vyptávala se na L h o t u ;
já jí vypověděla všecko, jak je to tu krásné,
což až bude kaple hotová, jaká to bude slavnost! Neříkala nic. — „Zítra sem přijedeme
všichni, mánie hosta, přijede s námi", řekla
po chvíli a měla se k odchodu.
„Já ji prosila, by se podívala ^také do
světnice, jak to tam máme hezké. Šla hned.
Ale kdo vypíše mé leknutí! Zaškaredila se pojednou tak, že se mi zdálo, jakoby to byl sám
— „Pán Bůh rač chránit" — a ukazujíc n a
růženec, který visel nad postelí, vzkřikne: „ J a k é
to tu máš tretky!"
„Milostslečno, vždyť je to růženec", řekla
jsem.
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„S těmi korálky ať si hrají děti. Vždyť
j e to hanba pro moudrou ženu, s takovými titěrkami se zabývati. — A potom: což nevíš,
že je zde panská hájovna, a žádná kaplička.
Musila bych se styděti, kdybych sem měla
uvésti nějakého pána. — Pošlu sem něco jiného, co do hájovny patří! Rozumíší! — A poslala. Večer přišel muž, nesa troje jelení parohy.
Byl všecek rozpálen, popadal obraz za
obrazem a házel na postel.
„Ale, Františku, co děláš, což jsi se pominul?" volám a zadržuji jej úzkostlivě.
„Mlč!" vzkřikl on a chápal se krucifixu.
Tu jsem jej strhla se židle. Chlapec se
dal též do náramného křiku a chytil se jeho
nohy. On se nám však vytrhl a kopl dítě do
hlavy, až se skácelo k zemi.
„O muěedníčku Ježíše Krista" ,voiám, popadajíc v náruč omráčené dítě. „O, synáčku
můj, trp, trp, je to pro naši svatou víru. O, Matičko Boží, pomoz!!
„Běžím s chlapcem ke studni a omývám
j e j — a že byl večer, nesla jsem jej do Samosol ku bratru, kde jsme přenocovali.
Káno nutkal bratr, abych šla k muži.
„To víš, u mne nemůžeš zůstati, měl bych
opletačky s vrchností. J e n jdi, Bětuško, jen
jdi, ono bude zas dobře", domlouval mi.
„Já šla. Když jsem však přicházela k hájovně, tu mne pojala taková úzkost, že se mi
zdálo, že půjdu, kam mne oči ponesou, ale do
té lotrovské peleše vstoupiti jsem nemohla."
Starý pán soustrastně pohleděl na ubohou
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ženu a řekl: „Milá Bětuško, co jsi pravila ku
svému synáčku, to platí i tobě. Trp, milé dítě,
t r p ! J e to těžká zkouška, kterou Bůh na t ě
dopustil, ale kteří chtějí Kristu Pánu sloužiti,
mnohá protivenství snášeti musí. A proto, j e n
se vrať, kam patříš, ku svému muži. Víš dobře,
že, co učinil, neučinil z popudu vlastního. Byl
poštván a snad již toho lituje, co učinil. Hájovna není vaše, proto tam může poroučeti
jen ten, kdo je tam pánem. Jestli tam nesmíš
míti obraz Panny Marie, vždyť víš, že ti Matka
Boží všude na blízku a tvé volání vyslyší, kdekoliv se k ní utíkáš. A máš-li kříž Kristův
v srdci, nikdo ti ho odtud nevytrhne."
„Ale pane můj", zalkala, vždyť ten obraz
je památka po nebožce naší milostpaní. N a
smrtelné posteli mi dala ten utěšený obraz,
před nímžto se tak vroucně modlívala. — „Bětuško", pravila, „té nejsvětější Matky se drž ;
když bylo nejhůře, vždy mi přišla od ní pomoc."
— A teď mi ji vyhodili ze příbytku!"
Na opětnou laskavou domluvu dala si říci
a odešla.
Pan Bohuslav se usadil do lenošky, tvář
jeho vzala na se výraz nesmírného zármutku.
Pohlédnuv na starobylý kříž, visící na stěně,
vzdychl bolestně: „Tak se všichni proti Tobě.
můj Ty Spasiteli, spikli, všudy Tě vyhazují
ze p ř í b y t k ů ! Snad je zde J i ž poslední útulek
pro Tebe v tomto kraji. 0 Pane, raději chci
umřití, nežli se dočkati zneuctění tohoto svatého kříže; vím, že to jenom obraz Tvůj, aleon mi připomíná Tvou přítomnost, Tvou ne-

-
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smírnou lásku. On je mi svatou památkou po
těch, již mi byli nejdražší na zemi. On mi zůstane ochranným znamením až do posledního
dechu mého života!
„Mám k Tobě velkou a odvážnou prosbu;
mé srdce mne k ní mocně pobádá. Dej, abych
se stal hodným Tvé lásky, učiň, ať s Tebou
sdílím Tvé utrpení, opuštěnost a bolesti. J e n
tak Ti mohu osvědčiti svou lásku, když ponesu
s Tebou svůj kříž. Veď mne jakoukoli cestou
se ti líbí, jenom nedopust, abych kdy byl od
Tebe odloučen."
Stařec poklekl při těchto slovech na kolena, vroucně objal a políbil kříž. Jakýsi vnitřní
hlas mu pravil, že přijata oběť jeho horoucí
lásky, a že křížová cesta pro něj počíná.
Pozdě večer zarachotil na mostě vůz.
Vrátný vyňav roh. zatroubil třikráte po sobě,
j a k činíval vždycky ku příchodu hostů nejvzácnějších.
Zvědavá čeleď se tlačila ke vratům, brána
se otevřela, a miláček všech, mladý pán, na
pěkném hnědouši vjížděl do zámku. Za ním
táhly dvě silné klisny vůz s těžkým nákladem.
Mladý, štíhlý muž skočí s koně, odevzdá
j e j sluhovi a již běží po širokých schodech
nahoru ku komnatě otcově; však i tento spěchá
uvítat syna. Ve předsíni klesá stařeček v náruč svého milovaného Guntrama, jenž byl jedinou jeho chloubou a radostí. Dva roky ho
neviděl, a on z něžné výčitky: „Synáčku můj,
proč jsi dal tak dlouho na sebe čekati!" mohl
poznati, jak velice jej otec miluje.
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Vrátný, jenž dohlížel zároveň na celý dům,
a jemuž také purkrabí říkali, statný to, po
domácku oděny muž, s malýma, temnýma
očima, rozkazoval odnášeti přivezené z P r a h y
zboží a víno, sám však opatrně sundal obraz
a nesl jej za pány do velké síně, rozsvítil voskové svíce a odešel.
„Nu, jak je v Praze? byla první otázka
starého Káby.
„Ach, otče," vypravoval tento, „zle — tuze
zle, vždyť vzpoura vzplanula po všech krajích.
Většina národa se odvrátila od svého krále —
trůn i oltáře se boří. Ve vír strženo všecko
panstvo, i mužové jinak rozvážliví."
Vše, co napověděl plebán, ano, mnohem
více se dověděl — i to poslední, čeho nejvíce
stařec se lekal, stalo se. Starší bratr, Jan, jest
zapleten ve spiknutí, zrušil přísahu, stal se relatorem na buřičském sněmu, odřekl se víry.
I strýc, Zachariáš, tak učinil. Běda — hlavní
rodná větev stržena, co se stane s ratolestí?
„Synu můj, jediná naděje mého stáří, co
učiníš ty v té tak těžké době? Náš nešťastný
rod po dvě stě let sténá pod těžkou rukou nezpytatelných úrad Božích. A v těch nejtužšícli
útrapách jenom pevná víra udržela jej, že neklesl v úplnou nicotu "
„Zde zobrazen jeden takový okamžik" —
při tom ukazuje na obraz, jejž byl Guntram
z Prahy přivezl. Voskové svíce vrhaly naň
matné světlo, i zdál se býti tím sličnější a
tajemnější.
Dlouho naň mlčky pohlížejí, až starý pán,
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nemoha utajiti pohnutí, vstává, bóře syna za
ruku a praví: „Viz tento obraz — zde památka
nejvyšší hrůzy, ale také nejpevnější důvěry!
Viz tyto čtyři spanilé, andělské tváře; toť mé
sestry — tak klečely jednoho večera kol tohoto našeho kříže — a naposledy.
„Na zámku vlála černá korouhev. Dobrý
náš otec ležel v rakvi; morová rána zuřila
děsně mezi naším lidem. Ta zde jest nejstarší
má sestra, Alžběta, miláček nás všech, a mohu
říci, celé krajiny. Bylo jí as osmnáct let, když
toho večera před svatým Havlem přiběhla
ulekána domů, prosíc matku s pláčem, aby
přijala do zámku neznámého žebráka, který
se u hráze svíjí a zimou se třese, prosí o smilování.
„Hatinko milá, ten člověk umře, jestli mu
nepomůžeme!" Ihned musili sluhové s ní, odnesli a ubytovali jej u vrátného.
„Dívenka sama přinesla polštáře se své
jostele, by si mohla ta smrtelným potem zaitá hlava volněji odpočinouti. Zápas umírajícího netrval dlouho, po nějaké čtvrt hodině
skonal.
„Ale, ó, hrůza! Sotva jej otec spatřil, zvolal zděšeně: „O, dítě, co's nám to učinilo? Muž
ten zhynul na morovou rána! Rychle, vyneste
jej z domu, sice jsme ztraceni všichni."
Příštího dne umřel otec, za ním šla po
dvou dnech matka — a ti čtyři andělé uprostřed té hrůzy přinášeli útěchu a pomoc do
nejbídnějších chatrčí, až i je zastihla ta strašlivá rána, která tyto květiny nebes v jednom

Í
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témdni zlomila na vždy. MS a staršího bratra
odvezli. Vychování naše převzal strýc a poručník náš v Praze. V domě jeho panoval pořádek a bázeň Boží. Staral se o naše vzdělání
všemožné. Jako děti z rodiny šlechtické přijali
nás do císařského konviktu. Tam spřátelil jsem
se s naším plebánem. Byl to jinoch nad pomýšlení šlechetný, z rodu chudého, ale vychování nejlepšího. On si vyvolil stav kněžský,
v němž mu kynula stkvěla budoucnost — a
hle, přece povrhl vším a šel se mnou. Nikdy
mé důvěry nezklamal. Jeho víra jest dům na
skále, o nějž já se opírám. Jsme tu nyní sami
v té Bohem opuštěné krajině, on tu jediný
kněz katolický, neboť již také v Dírné jest
plebán na odchodu, a pan Vilém si tam vzal
predikanta. Proto se nám tak vyhýbají.
„K nám se věrně tulí už jen lid z našich
statků a zbytky tu. a tam po různu se skrývajících katolíků. Než, s námi jest Bůh, a
kdyby bylo těch, kteří proti nám zuří, jako
vlasů na hlavě, nebudeme se báti, neboť Hospodin jest s námi!
„Synu můj, zde paladium našeho domu!
Tento kříž, před nímžto jsme klekávali ve chvílích těch nejtěžších — ano zde před Ukřižovaným Pánem naším tě zapřísahám: zůstaň
věren Bohu, Spasiteli a jeho svaté církvi! Sekera ke stromu našeho domu jest přiložena,
dvě ratolesti již odfaty, ztratily život, a třetí
a poslední jsi ty, věrou tvou opět zmohutní
kmen náš a pokvete.
„Vím", pravil kmet dále, „že věrou tvou
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neotřesou ani nejděsnější bouře. Ty už jako
jinoch statečně jsi víru hájil, ale kýž jiepoznáš plemene lidských zmijí, které jen zlu se
těší a kouzlem jedu svého by zmámily tvou
duši. Neuvoď nikdy v síně tyto ženu zvrhlou
— bez víry, neboť s ni vzejde kletba, s ní
vzejde smrt našemu rodu."
Pohnut v duši nejhlubší, vrhá se syn na
kolena, klade hlavu svou na prsa starce a šepce
v slzách: „Otče, dobrý otče, nikdy! — Nikdy
se nestane syn tvůj zrádcem víry své a víry
tvé — jinak ať kletba Boží jej zachvátí."

n.
Nadešel den veliké slavnosti. Již záhy ráno
bylo slyšeti z obory naproti kostelíčku silné
rány z hmoždířů, a všecka mužská čeleď byla
ve zbroji, krunýře a přilby jen se leskly. P u r krabí, jenž byl velitelem té "malé zámecké tlupy,
měl na přilbě červený chochol a ozdobný meč
s pozlaceným jílcem. Mladý rychtář Jíženský
ještě se dvěma chasníky zdobil slavnostní
brány prapory a květinami. Nejkrásnější byl
vysoký oblouk před portálem kaple nad novými schody.
Kaple sama poskytovala dosti přívětivý
pohled. Oboje dvéře ovinuty věnci, a celé
průčelí pěknými pletenci z jedlové chvoje. Na
velké bráně před kamenným mostem stkvěly se
rytířské znaky rodin pánů Kábů z Rybiían a
z Pernstorfu. I dvůr a pivovar byly zahaleny
v zeleň, a se všech oken vlály praporečky a
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. draperie. — Cesta od zámku pěkně upravena
a posypána čistým, bílým pískem.
Pohoda byla nejkrásnější. Nebe zpočátku
šedé, nahoře se modralo a při spodu zastkvivalo se zlatem. Slunce vyslalo paprsky do výše,
a obláčky se rozplývaly v denní záři. V povětří bylo cítiti vůni listí, mladých bylin a
z nalitých a rozvitých pupencův.
Jasnou zelení lip usilovně prodírá se zář
slunce, a listím bříz jirokmitá její lesk. A což
ten hrad uprostřed vodní nivy, ta voda kolkolem zlatem slunce sytá, — a což ten vábný
chobot, kde voda bez pohnutí, jako v poutech
I ta příroda jakoby věděla,
t sladké dřímoty.
že dnes veliký svátek.
Schází se již lid. První jsou tu příchozí
z osad cizích, kolik hodin vzdálených, kteří
v některé bližší vesnici byli přes noc a nemohouce se dočkati, by vše pohodlně shlédli,
spěchali sem.
Pomalu se rozsáhlé prostory před kostelíčkem plní, a pořád nové a nové skupiny
přicházejí se všech stran — Z lesa nesměle
vylézají jednotlivci, na jejichžto tvářích j e
znamenati, že je sem nevede zbožné účastenství. Jsou to jinověrci, kteří přišli ze zvědavosti.
Již jest celá výšina naproti zámku poseta
pestrými chumáči lidu, a ještě nepřišlo hlavní
procesí, které má přivésti plebán deštenský.
Na liradě odbila devátá, a ze zdálí slyšeti
zpěv zprvu jemný jako libý šepot eólské harfy.
V zástupu to tichne, každý napíná sluch,
3
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neboť zpěv ten z dálí má do sebe něco neobyčejně vábného. Silněji a silněji zaznívá
lesem v tisíceré ozvěně, až mocné hlasy sborů
literáckých věšti, že průvod zabočil s cesty
v levo přímo ku kapli.
Tu počnou zvonky přívětivým hlaholem
vítati milené hosty, a v oboře zarachotí pět
ran z hmoždířů. Průvod se však u kaple nestaví, nebot tato jest posud zavřena, nýbrž
projde slavnostním obloukem a ubírá se v nejkrásnějším pořádku k zámku.
Lid se rozstupuje, a lačkoli tlačenice je
veliká, přec nikde zmatek. V největší tísni
jest však mládež; jsouc zastavena dospělými
obává se, že ničeho neuvidí. Než, ví brzy,
jak si poraditi. Jakmile přešel průvod, již se
vysoké lípy hemží jako hejnem ptactva odvážnými hochy.
Před branou hradu stane slavnostní průvod a čeká, až ze zámku vyjde jiný, by společně táhly ku kapli.
Opětné střelné rány a hlučné f a m f á r y
trub a kotlů dávají znamení, že se průvod
hnul. Okna, střechy, stromy, výšiny, všude
hlava na hlavě. Již tento pohled plní srdce
všech jakousi vítěznou radostí. Jeden dí ke
druhému: „To bych nebyl myslil, že jest nás
tolik." Napřed jdou. dítky; pacholíci s ratolestmi v rukou, děvčátka sypou na cestu
k v í t k y ; pak počestní cechové se svými velikými korouhvemi, které nesou mládenci, mající šerpy červené barvy. Za nimi sbory zpěvákův a hudebníků. Vzácný obraz, ověnčený
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kvítím, nesou čtyři panny ve sněhobílém šatu
s vlasem vlajícím, s věnci na hlavách. Zlatem
se stkvějící kříž nese mladý rytíř, Guntram,
a za ním kráčí plebán ve stkvostném, zlatem
protkaném rouše; jemu po boku starý pán,
Bohuslav Kába.
Y tom zazní ze sterých hrdel:
„Aj, praporové krále jdou,
stkví kříž se slávou tajemnou,
kde v smrť se život za nás dal
a smrtí život vyjednal."
Průvod se ubírá pozvolna ke kapli, kde
koná plebán posvátný obřad. Posvěcen obraz
i kříž. Nato vystoupit ctihodný kněz na kazatelnu, schválně pro tu slavnost venku vystavěnou. Vedle na stole leží pozlacený kříž,
a před kazatelnou stojí posvěcený obraz, by
jej lid snáze mohl viděti. Kolkolem tvoří zbrojnoši čestnou stráž a před nimi panstvo.
Zraky všech obráceny jsou na plebána,
na jehožto tváři jsou dosud patrny známky
krvavého poranění. Hlas se mu chvěje, oči
jeho se zalévají slzami, kdj'ž vidí ty tisíce,
jež s takovou dychtivostí pozírají k němu.
„Pochválen buď P á n Ježíš Kristus!" pozdravuje přívětivě zástup — „Až na věky!"
odpovídají přední řady. Vzadu však slyšeti
sykot; povstává hluk, vše se obrací tam, odkud přichází to vyrušení, dva z oděnců se
tlačí k místu, kde povstává nepokoj, ale jenom
na okamžik. Kněz pokynul a volá opět silným
hlasem: „Pochválen buď P á n Ježíš Kristus a
s«
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jeho svatý kříž!" A z tisíce lirdel ve mnohonásobné ozvěně ode zdí zámeckých, strání a
lesů se odráží: „Až 11a věky věkův. Amen."
Za hlubokého ticha počíná kazatel svou
chvalořeč kúc.tě Trojjediného Boha. Připomíná
ono veliké vidění Isaiáše proroka v chrámě,
kde se užaslým zrakům věštce na vznešeném
trůně objevil ten Silný, Svatý a Nesmrtelný
sám. Nebes nejčistší duchové, láskou planoucí
Seraííni volají s jásotem, až se veřeje otřásají: Svatý, Svatý, Svatý P á n Bůh zástupů,
plna jsou nebesa i země slávy jeho.
Z toho dovozuje kazatel, že knížata nebes již napřed zřela oslavu Trojjediného na
zemi; vyšší a vznešenější nežli všecky chvály
nebes. Byla to ona hrůzyplná oslava, nad
kterouž strnul Seraf a ustál ve svém chvalozpěvu. Lesk slunce se obrátil v děsnou tmu,
země se třásla, a skály se pukaly, když Syn
Boží na kříži umíral. Tot oslava nejvyšší,
jaké posud nebesa neviděla, nebot Bůh oslavoval Boha. Závrať pojímá rozum nad tímto
převelebným tajemstvím, Bůh se obětuje Bohu,
na kříži se spravedlnost a milosrdenství objímají. S kříže jde Kristus do království svého,
jiná cesta tam nevede. Na kříži povýšen táhne
vše k sobě a odtud do nebe uvodí. Kříž nazývá Syn Boží znamením svým a výhradním
znamením svých vyznavačů. A od té chvíle
počíná na zemi jeho vítězosláva. Jeho slávu
na nebi hlásá ukřižovaný Pán, an ty krvavé
rány, které ho spojily s křížem, sobě ponechává a vystupuje s nimi na t r ů n věčné slávy,
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důkaz to. že nelze, aby byl kdy zapomenut
onen trůn, s něhož bude přijímati hold země,
„Regnabit e ligno Deus."
A nyní předvádí nadšený kazatel v jasn ý c h obrazech ctitele kříže — ty osoby nejsvětější, které kol kříže stály, jej objímaly a
slzami svými skrápěly, — toho setníka římského, jenž se první z pohanstva před křížem
sklání, pozdviženou k nebi rukou přísahá:
„Zajisté Syn Boží byl tento!" — Apoštola národů, jenž se nechtěl v ničem chlubiti, leč
ve kříži Pána našeho, Ježíše Krista — připomíná ty bratry apoštolské, z nicližto první,
Petr, z hluboké úcty ku kříži hlavou dolů
ukřižován býti sobě žádá, druhý, svatý,Ondřej,
spatřiv zdaleka kříž radostně volá: O dobrý
kříži, jenž jsi ozdobu údů Páně přijal, dávno
žádaný, pečlivě .milovaný, bez přestání hledaný, přijmiž i mne!
Dále poukazuje k tomu, jak ku kříži se
utíkali mučedníci a tuto k mukám se ozbrojili
— jak Konstantin spatřiv o polednách to znamení na nebi s plamenným nápisem „v tom
zvítězíš", přemohl pohanský svět, — jak s tímto
křížem v ruce i v srdci do všech světa končin se rozešli věrozvěstové Kristovi. I k nám
zavítali s toutou berlou spásy naší velcí sv.
Cyrill a Method a všecky své cesty kříže znamenati kázali. — J a k u kříže si vyprosily ty
hrdinné duše, jichžto země ani hodna nebyla,
t y proudy lásky, kteroužto rozníceny vykonaly
skutky, nad nimiž žasne svět.
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„Vystupte, vy starci, kteří jste znali tyto
anděly lásky, a vydejte svědectví, co učinili
pro vás. Yy jste toho pamětníci, jak v dobách
strašlivého navštívení Božího vznešené tyto
panny spěchaly do vašich morovou nákazou
zachvácených příbytků a nešetříce svého vlastního života, sloužily i těm, od nichž vlastní
dítky utíkaly. Láska Kristova pudila je, u kříže
zasvětily se tak veliké oběti."
„A kříž, tento nejdražší odkaz Kristův,
symbol víry, pramen naděje a původ vší lásky
— i on má své nepřátely. Pohanům byl bláznostvím, židům jest pohoršením a našim
zbloudilým bratrům předmětem nejhroznější
potupy,.
„O, vy nešťastníci! Na věže, kaple a výšiny
stavěli dědové vaši kříže, a vy ve zběsilé zlobě
je trháte a šlapete. Běda v á m ! Pláče sv. Apoštol
nad nepřátely kříže Kristova, jichžto konec
zahynutí, a ten nářek platí vám. A když někdy
věkové pominou, a nastane den poslední, a
Syn Boží přijde jako soudce u velebnosti a
slávě — až budou dodoutnávati poslední oharky
bořícího se světa, ukáže se opět u vítězoslávě
ono znamení Syna člověka v oblacích. J a k
vám bude? S věží a chrámů je trháte, ale
s nebe je nestrhnete; bude to znamení vašeho
zavržení."
A chopiv posvěcený kříž, vysoko jej držel
nad hlavami shromážděného lidu, volaje: „Vizte
toto znamení spásy, v lesku toho nejčistšího
zlata se má stkvíti na průčelí té svatyně, by
potomkům vašim hlásalo slávu Spasitele. Ne-
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zbývá, než prosebně se ještě obrátiti k té
slitovné jeho lásce, která za katany své se
přimlouvala, by osvítil zaslepené nepřátely
kříže a také odpustil jim, nebof i oni nevědí,
oo činí."
Kněz dokončil, v zástupu se jevilo veliké
rozčilení. Z tváří všech plálo nadšení a svatá
radost. Mnohým kanuly slzy, jiní hlasitě plakali.
Když plebán odevzdával mladému rytíři kříž,
žádaje ho, by toto zneuctěné znamení víry
na kapli vlastní rukou upevnil — a tento líbaje
jej, uctivě odnášel, dral se zástupem ku předu
člověk, cizinec, oblečený v sešlý vojenský šat,
mladík to asi dvacetiletý, postavy slabé, ale
zření protivného. Vlas jeho zarudlý, oko vytřeštěné jako šílence — mocí se dere davem
až k samému knězi.
Tu jej silný žoldnéř strká zpět; on však
se nedá a vrazí násilím před kazatele. Plebán
ho poznává. „Nechte jej," praví; „co chceš,
čeho žádáš?"
„Milost, slitování, jehož nejsem hoden!"
Všichni nazdvihují hlavy! Již opět slyšeti
ten chraptivý hlas: „ J á j s e m ten, jenž zhanobil
kříž; za tento bídný peníz potupil jsem svou
víru."
Při těchto slovech hodí na zemi sáček
s penězi. — V zástupu povstává náramný ruch,
vše s e . t l a č í ku předu — strašní se ozývají
hlasové: „Zabte toho zrádce, zabte tu ohavu
lidskou!" — A již se vše neodolatelnou mocí
žene ku kazatelně na bídáka.
„Chraňte ho!" zvolá hlasem hromovým
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plebán k oděncům — „zpět! Nešťastník t e n
dovolává se slitování Božího, kdo z nás může
jej souditi?" — On již není zrádcem, není
Jidášem, on jest kajícím hříšníkem, jemuž P á n
s kříže milost a odpuštění podává! — Zástup©
křesťanský !" pokračuje mirněji; „nevolej pomstu, kde Spasitel volá: „Otče, odpusť!" —
T y však," praví obrácen ku mladíku, „jdi
v pokoji a v upřímném pokání smažeš svou
hroznou vinu."
Lid se rozstoupil, a zdrcený hříšník smutně
odcházel v úvoz, kamž byl před několika d n y
pohodil stržený kříž. Byl to skutečně k u r ý r
chvalkovského správce, jejž měl lid v podezření
toho bohapustého skutku.
Nyní teprve vystoupil G-untram s křížem
na vrchol kaple, zasadil jej a volal mocným
hlasem: „Christus vicit, Christus regnat, Christus
imperat!" a z tisícerých hrdel zaznělo třikrátevítězné „Amen" !
Bylo po slavnosti. Lid se rozcházel do
vůkolních vesnic! všichni byli povzneseni a
utvrzeni, žehnali z duše starému pánu a hodnému,
knězi, rokovali živě o výstupu s kurýrem,
žehrajíce ne tak na pachatele, jako sjííše na.
původce toho rouháni.
Když se odpoledne vracel plebán domů,
provázel jej Guntram daleko za L h o t u ; byl
pln obdivu ku příteli svého otce a celým srdcem
k němu přilnul. Prosil jej snažně, by mu byl
rádcem v dobá,ch tak těžkých, a sdělil s nim
i noční rozpravu s otcem před rodinným křížem,
jakož i k čemu se svatým slibem byl zavázal.
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Když přišli k hájku, vyběhne z houští onen
mladík, jenž byl po kázaní takové vzrušení
způsobil, vrhá se knězi k nohám a prosí úpěnlivě, by se ho dále ujal, že neví, co nyní
počiti.
„Zpět na Chvalkov nemohu, nebot tam
mne Seká záhuba jistá. O, přijměte mne pod
svou ochranu! Chci tělem i duší vám sloužiti
j a k o sluha nejvěrnější, neboť vy jste dnes mi
dal život dvojí."
Šlechetný kněz vzal sběha s sebou; chtěl
dokonati, co' započal, doufaje, že za několik
dní nějaké místo pro svého svěřence nalezne.
Přemýšleje však nevěděl kromě Lhoty žádného ;
sám ho podržeti nemohl. Šel tedy nazejtří
ku svému příteli a dlouho se starým pánem
v záležitosti sběha se radil.
Kába se nemohl rozhodnouti, aby člověka,
jenž se odvážil skutku tak hrozného, přijal
pod střechu. Okamžité rozechvění neuí ještě
zárukou opravdového polepšení. A pak celé
vzezření toho člověka mělo do sebe něco nejistého a odpuzujícího. Když se však i syn
přimlouval a zaručil, že bude sám bdíti nad
ním, tu svolil otec, a ještě toho večera byl
nový sluha přijat do zámku.
Od domácí čeledi nebyl rád viděn, a bylo
b y jeho postavení bývalo velmi krušné, kdyby
mladý pán občas mu nebyl dal na jevo svoji
přízeň.
Nešťastník však se zdál býti hoden této
ochrany, neboť za několik dní otevřel svému
příznivci své srdce dokořán: byla to prohlubeň
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•všech neřestí; ale upřímnost, s jakou nejtajnější
záhyby své duše otevíral, a nelíčená skroušenosí
zjednaly mu důvěru jeho pána docela.
Svého otce, jak vypravoval, nepoznal,
slýchal však, že pocházel z Uher a byl rotmistrem
v císařském vojště. Když j a k o verbíř před
tureckou válkou projíždSl Cechy, zavítal též
do Humpolce, a tam jej spatřila dcera důchodního ze želivského kláštera; zamilovala
si hezkého důstojníka a po několikadenní
známosti s ním utekla.
Y Uhřích teprve pojal ji Terek za ženu
a nechal ji po čas polního .tažení u svého
bratra, statkáře nedaleko Aradu. Eotmistr se
však z boje nevrátil a mladé vdově nezanechal
ničeho kromě starých šatů a buclatého klučiny,
jemuž dali jméno Petr.
Pro ubohou nastaly zlé časy; švakrová
j í nenáviděla, děti se škorpily s Petříčkem,
jenž zdědil po otci divokou povahu.
Konečně to nemohla déle vydržeti. I opustila utýrána, prací zmožena, až k nepoznání
vyhublá po osmi letech dědinu, ve které byla
zažila málo radostí^ ale hořkostí bez počtu.
Umínila si, že půjde zpět k matce.
Po dvou měsících, živíc se s dítětem žebrotou, dorazila do rodného místa, kde jí skorém nikdo nepoznal. Matka hanbou a lítostí
zemřela. Přihlásila se v klášteře, kde její otec
tak dlouhá léta sloužil, a obdržela podpora
i práci. Dala se za pradlenu. Výdělek byl
skrovný, ale jistý. Prožila tam několik spokojených let.
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Chlapec chodil do klášterní školy, ztratil
svou divokost, hezky se učil a živil se, kon a j e v klášteře posýlky a lehčí práce. Když
dospěl 20 roků, matka pomýšlela na to, aby
mohl býti přijat trvale za klášterního sluhu;
sama pracovala těžko, nebof ruce j í schromly,
a pak by ráda byla viděla svého jedináčka
před smrtí zaopatřeného.
Přišel rok 1618. Stavové sbírali vojsko,
a mladý lid volán do zbraně. 1 v Petrovi se
vzbouřila vojenská krev; přemluvil ještě jednoho sluhu, by se dal s ním zverbovati k lancouchům. Utekli oba a pustili se ku Praze.
Petr byl sláb, a proto ho nevzali. Nějaký čas
se ještě toulal sem a tam, až jej pojala tesknost, a on se vrátil počátkem jara k matce.
Nalezl ji v nej větší bídě. Do kláštera ho
již nepřijali, a nevěděl, jak sobě i matce pomoci. Konečně si vzpomněla matka na příručího, který před dávnými lety u otce se
zdržoval a nyní prý jest správcem ve Chvallcově. I poslala tam Petra.
Správce se pamatoval na důchodních a
obzvláště na veselou Nanynku a nechal P e t r a
ve dvoře. „Budeš-li k čemu", pravil, „budeš míti
u mne dobré bydlo."
A Terek se mu výborně hodil; uměl čisti
a psáti a byl rychlý jako nejlepší kůň. P a n
správce se zanášel nejprve myšlénkou, že by
z něho mohl býti predikant. „Něčemu by se
ještě v Praze přiučil, hubu má dobrou, bude
spokojen s málem, obročí je tuze malé: polovici mu budu museti přece uechati"*
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Petr však nechtěl. Matka, ač v mládí
lehkomyslná, však těžkým utrpením zkoušená,
se poznala a stala se dobrou křesťankou a po
křesťansku též syna vychovala, tudíž nebylo
tak snadno vyrvati mu pojednou víru ze srdce.
Udělal jej tedy prozatím kurýrem a vyzvědačem a pak zponenáhlu posměchem a tupením víry katolické, cynickými vtipy na vše r
co bylo mladíku dosud svatým, udusil všeliký
náboženský cit, a pak mu již bylo snadno
pomocí několika stříbrňáků přivésti jej k n e j horšímu.
Matka se zděsila, když se dověděla, lcam
to svého syna dala; nemeškala a vydala se
za ním. Ale panu správci její příchod nebyl
právě pohodlný; nicméně ostýchal se jí odbyti, když žádala za dosti chatrný útulek.
Dal jí v pazderně za statkem malý byt, živiti
j i měl kurýr.
Maje matku na ofiích, přilnul k ní syn
opět dětinnou láskou a přinášel, co mohl. J e dnoho rána přišel a přinesl jí dva stříbrňáky.
I bylo jí podivno, kde je vzal. „Neptejte se,
vydělal jsem je snadno", odpověděl syn.
Tu slyšela od jedné ženy, že někdo ve
vůkolí láme a vyvrací kříže. „To jest m ů j
syn a nikdo jiný" — připadlo j í a zhrozila
se té myšlénky" — —
A když se ho dotazoval Guntram stran
oné poslední události ve Lhotě, vyjevil P e t r
otevřeně: „Za stržení štítu a kříže, milostivý
pane, slíbil mi správce celou kopu; vždyt mu
na tom všecko záleželo, by slavnost vaši pře-
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kazil. Ale když zvěděl, že jen malá část zdi
je svalena, měl jsem jiti ještě jednou, a to
zrovna před slavností a pobořiti štít znovu,
ale v tom se něco stalo, čeho jsem se nikdy
nenadál.
„Té noci, když jsem toho ohavného skutku
se dopustil a na Chvalkov se vracel, našel
jsem ubohou matku ležeti napolo mrtvou ve
příkopě nedaleko Mnichu. Chtěla vypátrati,
kudy se v noci potuluji, běžela za mnou, síla
ji opustila a konečně i vědomí. Když jsem j i
s těží donesl domů, lomcovala jí zima, a stěžovala si na silné píchání v prsou.
Po celý den seděl jsem u ní, měla náramnou
žízeň, jen chvilkami zdřímla a měla nějaké
hrozné sny. U večer byla velice rozpálena,
vědomí však se jí vrátilo. Žádala si plebána.
Bylo to v noci potom, když jej v Hojovicícli
zbili; proto jsem si netroufal jiti.
Matka prosila snažněji a snažněji a pak
již jako v zoufalství. Šel jsem tedy se strachem.
Kněz si mne prohlížel a tázal se : „Věříš
v B o h a ? A věříš v ukřižovaného Spasitele?"
A když jsem řekl, že věřím, pravil: „Tedy
s tebou půjdu; jsi-li zrádce, pomstě Boží neujdeš."
Matka vítala kněze, jako posla Božího.
Nebyla ani k poznání, tak se změnila, radostí
zářila její tvář.
Když jí plebán podával kříž k políbení,
tu jsem se otřásl hrůzou.
„Dítě, pojď, a£ ti požehnám", pravila po
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odchodu kněze a rukou jako led studenou
dělá mi kříž na čele. Ten kříž mne pálil jako
žhavé železo, zdálo se mi, že mi propálí čelo
až k mozku. Nemohu to vydržeti, vrhnu se
na kolena, skrývám tvář a úpím: „Matko, já
zradil Krista, tyto peníze jsem dostal, že jsem
tak hrozně zhanobil jeho kříž."
Smrtelná bledost pokryla tvář matčinu;
ona se chytila za srdce a zasténala: „Tedy
přece Jidáš!" A po chvilce, umírajíc, šepce:
„Nešťastné dítě, zbav se té pekelné mzdy a
usmiř Kristův svatý kříž."
Y tom zemřela.
Jako líticemi Štván utekl jsem od mrtvoly
a celé tři dni bloudil v lesích, nejedl jsem,
ani nespal. Neustále zněla mi v uších poslední
slova umírající: „Zbav se té pekelné mzdy,
usmiř Kristův svatý kříž."
Nevím, jak se to stalo. Y neděli ráno se
ocitnu na stráni proti kostelíčku a zdřímnu.
Aj, tu přede mnou m a t k a : „Vstaň, nebeský
Slitovník volá!" — a pozdvihujíc ruku, ukazuje ku kapli. V tom padne rána, já procitnul,
obešel jsem rybník a uschován v lese, čekal
jsem, až počne slavnost.
A tu volal Kristus Pán skutečně, nebot
slova plebánova mi připadala jako hlas s nebe".
III.
Na Dírné mají již několik duí vzácné hosti.
Nejprve přijela slečna Johanna, sestra milostpána Viléma R ú t a ; přijela z Borče, kde po

-
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smrti matčině prodlévala po oelýoli sedm let
u příbuzných. Šla jako dítě a vrátila se jako
sličná, lepá děva. Přání švakrové bylo, aby
se Johanna vdala, a také jí vyhledala sama
ženicha.
Rod jeho byl vznešený, bohatství znamenité, vyprávělo se o něm, že jest vysoce vzdělán, vtipný a rozmarný; tudíž s napjetím očekávala Johanna jeho příchodu na Dírnou.
Mimo to měl mladý pan Talmberk zvláštní
poslání od direktorů, by katolické pány kol
Hradce získal pro novou vládu, po případě
jich pohnul ku sbírání vojska na svých statcích. Aby příchod jeho nebyl tak nápadný,
řečeno čeledi a roztrušováno mezi lidem, že
to výborný kazatel, který bude přisluhovati
několika menším evangelickým obcím, které
se mezi Dírnou a Veselím utvořil}1.
J e n to bylo divné každému, že predikant
ten tak přátelsky byl uvítán, jako vzácný host
v domě chován, pořád jenom s vrchností jezdil,
honil, se slečnou zpíval, hrál a dle všeho výborně se bavil.
Pravda — jeho způsob konversace zajímavý, jeho vtipy a satyry vždy řízné, a nikdy
nebylo v zámku tak veselo, jako za jeho pobytu.
Byl vyznání svého kalvín; ale seznav brzy
náboženský směr svých hostitelů, jejich lhostejnost u víře, nechuť ku plebánu, dovoloval
si na zřízení církve katolické odvážné vtipy,
které byly zvláště od slečny s velikou zálibou
a vděčností přijaty. Hlavním terčem jeho nájezdů byla úcta Svatých a jejich obrazů, vzý-
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vání Matky Boží, pak zpověď — a tu vyprávěl
tak rozmarné historky, že se zdálo, příhodnějšího předmětu k žertu že ani býti nemůže.
V okamžicích takových byla by jej snad satanskou radostí rozjařená slečna zulíbala, kdyby
j i nebyl jeho tuze nehezký zevnějšek odpuzoval.
Byl postavy malé, neobyčejně hubený, oči
světlé, sem tam těkající, ústa veliká, plná nepravidelných zubů, odstálo uši — v Praze mezi
známými mu říkali Faun.
Ale co plátno! On mluvil krasavici z duše,
neboť lehkomyslné dívce nic na zemi nebylo
tak odporného a protivného, jako výkony náboženské, obzvláště zpověď. Proč? — to nikdo
nevěděl. Tolik bylo jisto, že jen s největším
úsilím ji zbožná matka ponejprv na ni připravila. Po smrti matčině pak, když se odebrala ku svým protestantským přátelům, nikdo
j i k tomu již neměl Tudy se těšila s ostatními
příbuznými evangelické svobodě.
Vůbec v Borči ji měli za kalvínku. Ona
však nikdy po nějaké změně víry netoužila,
neboť si sama upravila víru takovou, jaká j í
byla po chuti.
V tom jí přišel pseudopredikant vstříc;
vždyť činil nejvýš směšnými takové pravdy,
kterých ona z duše nenáviděla.
Slavnost ve Lhotě byla Direnským velice
nepohodlnou. Zlobili se, že nebyli ani pozváni,
ač toho v poměrech takových očekávati nemohli. Netajili se svou nechutí ku staré víře,
neboť přijetím lžipredikanta nemohl býti nikdo

— 49 —

v pochybnosti, kam úmysl jejich směřuje.
Jenom rytíř Talmberk byl rád, že se nestalo
žádného sblíženi s nenáviděnými Káby, kteří
jako na posměch všech osvícených sousedů
stavěli 11a odiv své urputné setrvání při staré
víře.
Panstvo se tedy toho dne dle svého způsobu bavilo doma. čeledi však nebránili, ano,
vybídli ji, by si tu komedii shlédla.
U večer, když se vrátil zámecký lid ze
Lhoty, nemohla slečna odolati zvědavosti, naslouchala úkradkem jejich živému vypravování.
Něco podobného a dojemného neviděli
jaktěživi. Tisíce lidstva, slavnostní průvod, ty
družičky — zpěvy — to krásné kázání — potom
ten voják, který tak plakal a prosil, byl to
p r ý kurýr, jenž tu byl onehdy! Ach, to byla
radost! — A což teprve ten mladý pán, když
vycházel z hradu, nesa vysoko pozlacený kříž,
j a k o anděl — tak zářila jeho tvář! A pak když
zasazoval kříž na štit kaple a hlasem jako posledního soudu volal něco tak slavně o P á n u
Kristu!
„Je skutečně takový, j a k jsem si jej bezpočtukráte představovala?" pravila Johanna
k sobě, když byla sama ve svém pokojíku.
„Ne, posud jsem neviděla jediného, který jen
z pozdálí by se mu mohl rovnati. Nepamatuji
se, že bych kdy byla měla sladšího pocitu, nad
ten, když jsem jako desítileté děvče jej viděla
v Hradci při pašijové hře. V zahradě klečel
Kristus, velebná to postava! Třikráte volá
k nebesům. Tu v záři růžového světla objevi
4
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se Seraf, nesoucí kříž a kalich. Nikdo nevěděl,
kdo by to byl, ale celé shromáždění bylo uchváceno; jeden se táže druhého: Kdo je ten mládenec? Vždyť se zdá, že to nějaká nadzemská
bytost! — J á ho hned poznala po těch jasných
kotoučích nejkrásnějšícli vlasů, neboť jako dítě
často jsem s nimi hrávala. Zdálo se mi, abych
letěla k němu a nemohouc si jinak pomoci,
v horečném pláči chytila jsem matčinu hlavu,
líbajíc ji místo něho.
„Podruhé — zase si vzpomíná — nevím,
zdali nebyl jeStě krásnější, než tenkráte onen
anděl. Jako římský centurio provázel koňmo
průvod kříž nesoucího Krista. Ach, ta postava,
to držení těla, ten výraz tváře! — tak mohí
vyhlížeti jenom representant nejmocnějšího národa na světě! A když vrhna se s koně, klečel před křížem, jaká to pokora, jaká to líbeznost !
„A nyní jest zde — mně tak blízko! Ale
co mi po něm, vždyť mám ženicha. Hezký
není, ale jeho duch — ten je můj spasitel!
On vytrhl mou duši z trýzně neustálých pochybností, které posud strpčovaly můj život.
Co mne znepokojovalo, co bylo nejprotivnějšího, co mi bylo nesnesitelným — všecky ty
následky pochybeného vychování, ty předsudky
slabých duchův, on odstranil svým jasným
rozumem a duchaplnými vývody. On mne povznesl k výši duchů osvícených. Duše má se
mu zasnoubila! — Ale přec to jenom nestvůra!
J á chci býti milována od muže krásného! Takovým jest jedině Guntram. Musím jej viděti! —
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Co mi to však bude plátno! Mezi námi
jest propast nedozírná. On se nezměnil. Ye
starých předsudcích odchován nemá smyslu
pro světlo, volnost a svobodu ducha. Nikdy
by se nebyl před tou sprostou chátrou propůjčil v neděli k takovému divadlu. A přece
musím k němu! Sezná-li však mé zásady,
s opovržením se ode mne odvrátí. Jsem prý
dívka chytrá, říkává švakrová; až posud se
mi to u mužů podařilo všude, zkusím to u něho.
Slabost jeho znám, to mi bude klíčem k jeho
srdci.
Y takové duševní náladě čekala J o h a n n a
na vhodnou příležitost k prvnímu setkání
s Guntramem. A nečekala dlouho.
Byly odklizeny poslední zbytky slavnostních bran, a Zlatá Lhota stala se otci a synu
milým zátiším. Za parních letních dnů, kdy
slunce tak pálí a praží, zvláště to táhlo do té
velké, chladné obory, kde pryskyřicová vůně
téměř omamuje. Hluboký lesní klid ruší občas
jemný šum ve vrcholí cli stromů, když je větřík
na chvíli rozhoupá. Tu a tam je slyšeti zatíknutí některého ptáka.
Guntram se dnes ubírá dříve než jindy
do toho milého boru. Jest mu tak volno, cítí
se tak blažen v té tiché samotě, kde ze všad
dýše mír a klid.
Stane nedaleko cesty, pod níž se vine
potok, a opřen jsa o skálu zamyslí se. Tu zaharaší něco nedaleko v poschlé trávě. Byla to
srna, která z houští svižným krokem pospí*•
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chala ke brodu. Clivíli se olilížela., pak pila.
Pojednou sebou trhla a plaše utekla.
Ihned bylo slyšeti kroky, a před Guntramem se mihnul lesklý stín; u skály stanula,
dívka. J e j í velké, tmavé, modré oči se zadívaly na tu před sebe hledící postavu, pravý
to obraz mužné krásy, s jemným vlasem, splývajícím po temném kabátci, s tváří hrdolepou,
s rusým, hebkým knírem a jarostkvoucím okem.
Guntram povstal a dvorně se uklonil, nemoha se hned vzpamatovati. Tvář jeho se lehce
zruměnila, když omlouvajícímu se podala krasavice svou hebounkou ruku, kterou tento
uctivě políbil.
„Odpusťte, milostivá slečno, že první setkání naše po tolika letech má do sebe něco
tak překvapujícího a cizího. Překvapující jest
ten vznešený zjev, kde jsem posud tušil útlou
dívenku — a cizí, anoť se zdá, jakoby se dávní
přátelé a sousedé domu našeho štítili. — Proč
jste nepřišli ku včerejší slavnosti?"
„Nikdo nás nezval."
„Dobře znáte náš starý zvyk, že nezvou
se ti, jež se považují za domácí. Zváti jich
nebudu, pravil otec. Pociťují-li posud staré příchylnosti k nám, přijdou sami — vždyt se
u nás,konala tak památná rodinná slavnost."
„0, drahý příteli," dí Johanna, „nemohli
jsme předvídati, že by cos podobného tak na
blízku se konalo. Pravda, vyprávělo se mezi
lidem u nás, že bude přivezen jakýsi velkolepý obraz a že bude posvěcen, že přijde arcipryšt bechyňský a že bude řečniti k lidu, ale
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ten před týdnem umřel, a tak nevěděl nikdo
najisto, dojde-li k té očekávané slavnosti. A
bylo nám to tím pochybnější, an jeden z čeledi naší přišel se zprávou, že to prý jen obraz
vašich tetiček, a že jej vezli hned do zámku.
Pro takovou věc, měla jsem za jisto, že se
nebude konati zvláštní církevní slavnost."
„A což jinak jste nemohli přijeti, vždyť
jste prý zde již déle nežli týden, a nezatoužila
jste viděti upřímné přátely svého otce?"
Slečna se poněkud zarazila, neboť cítila
oprávněnost té výčitky. Nicméně odvětila trpce:
„Yáš pan otec sa o mně nemilostivě vyjádřil,
chtěla jsem tedy vyčkati, až o mně příznivější
úsudek si utvoří, bych pak byla jista laskavějším přijetím."
„Odpusťte mu, jestli vám ukřivdil", omlouvá
otce Guntram. „on milerád napraví, když se
přesvědčí, že domnění jeho bylo nepravé."
„Jaké domnění?" dí Johanna podrážděně.
„Je-li upřímnost nejjistějším znakem pravého přátelství, tedy nesmím zamlčeti, co otce
mého tak velice zabolelo. Slyšel, že hned po
vašem příchodu na zámek váš se dostavil
protestantský predikant; pakli tomu tak, snadno
pochopíte, že zpráva ta musila jej zarmoutiti
v nejhlubší duši, neboť si připomínal, jak s milovaným svým přítelem, zbožným otcem vaším
stavěli památnou kapli nad zázračným pramenem Svatojanským — a nyní z jeho domu má
vychnzeti nákaza pro lid katolický?"
C , milý příteli", pravila po chvíli Johanna,
„upřímnost žádá zase upřímnost, před vámi

-

54 —

nechci tajiti ničeho. Jest tomu skutečně tak,
j a k váš starostlivý otec se obává. V našem
domě se zdržuje kazatel z Prahy, ale mohu já
za b r a t r a ? I můj příchod souvisí s příchodem
toho člověka. V Borěi jsem zvěděla od švakrové, co bratr obmýšlí, a tudy jsem spěchala,
bych jej od tak nerozvážného kroku odvrátila.
Teď víte vše, znáte mou tíseň. A nedosti na
tom, že sám mu celou víru přikládá, musím
býti i já výkladům a rozmluvám jejich přítomna. Srdce mi krvácí při těch úsměšných
poznámkách, které činí oba na víru našich
otců. A já, bohužel, tak nedostatečně vycvičena u svatém náboženství, mlčím a jenom
t a j n á slza, kterou Bůh vidí, poskytuje mi úlevy
v této duševní trýzni. Mnohdy se mi zdá,
jakoby ten falešný prorok, jehožto úlisná řeč
i nejpevnějšího by mohla omámiti, mluvil
pravdu; tak již pomaten jest můj úsudek."
Soustrastně patřil Guntram na sličnou
dívku, která nemohouc snésti tak pronikavého
pohledu, sklopila oči a zamlčela se. Pak jako
na vysvětlení doložila: „Tak i vaše slavnost
musila jim býti terčem rouhavých úštěp ků."
„A v čem?" táže se Guntram, „co bylo
na ní nedůstojného? Snad ta ohnivá řeč ctihodného sluhy P á n ě ? Ci se snad vaši posmívali kříži?"
"To ne, praví ona, „ale že prý světili též
vaše tetičky, a lid že se bude k nim modliti."
„Ach, vy myslíte, že i náš votivní obraz
byl posvěcen! Obraz ten představuje Spasitele
n a kříži a kol něho klečí naši zemřelí přá-
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telé, ne jako světci, ale jako zbožní křesťané,
ježto svou pokornou modlitbou povzbudití
mohou jiných, aby činili totéž. Divím se, že
učený pán nalézá v tom něco tak podivného
a směšného. Vědí-li pak vůbec ti pánové, proč
se obrazy světí? Aby byly katolíkům předmětem úcty, aby připomínaly buď posvánou
osobu Spasitele, nebo jeho milostné Matky,
neb i jiného přítele Božího. Upamatování to
samo o sobě vzbuzuje zbožné myšlénky, probouzí city vroucí lásky a vděčnosti a mocně
pobádá člověka, by po příkladu nebešťanů přilnul ku ctnostem, jimiž se tito stkvěli ve svém
pozemském životě."
Děva výkladem tím úplně jsouc uspokojena, pozdvihla své krásné oči a s pohledem
plným něliy a vděčnosti odvětila: „Příteli můj,
poslouchám-li vaše slova, tu se mi zdá nej vybranější řeč predikanta sprostým blábolením,
a jasně prohledám ku pravdě. Bůh sám vás
posýlá na pomoc mé ohrožené víře. Zmítána
jsouc bludem a pochybnostmi prožila jsem
u švakrové nešťastná léta, neboť v domě tak
lehkých zásad nezakusila jsem nikdy té sladkosti, té mravní posily, která plyne z věřícího
a zbožného srdce. Tento rozdíl mezi vaší osvícenou věrou a mou bohapustou nevědomostí
mi připomíná, jak nešťastné je dítě, které v tak
útlém mládí postrádá nejupřímnějších vůdců,
jakými jsou dobrý otec a bohabojná matka.
J a k ý as bude konec mých bludných cest!"
Dvě velké slzy skanuly po uzardělých tvá-
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řícli krasavice. „Neopouštějte mne", vzdychla
a obrátila se k domovu.
Guntram sebou trhnul, jakoby procitnul
z libého sna, ale nežli mohl promluviti, tentam
byl krásný zjev; dívka ztratila se v olšoví;
až po chvilce opět zakmitl se její světlý šat
a zmizel potom v lesním temnu.
Vzpamatovav se, cítil, jak mu srdce silněji
buší, jak tvář jeho jest rozpálena, — cítí, jak
to celou jeho bytost požehlo jako nějakým
kouzelným žárem.
„A ta bohatýrská postava, to byla ona?
A ty oči chvílemi samé blesky a zase jak něžné
hled}' provázely její poslední slova! A ten
hlas, jako sladká hudba. A ta její prosba, co
znamená? — J á mám býti ochráncem její
ohrožené víry? — Přítelem ífeýni, přítelem
milým mne zvala! Odkud to? Že jsme jako
děti spolu hráli? Ba, ani to ne. Bylať ještě
příliš mladá, bychom se ve hře byli dorozuměli.
A že jsem se s ní někdy zabýval — více
z útrpnosti jsem se k ní skláněl. Bylat děvčátko tak slabé, ale rozmarné — po slaďounkém lichocení vždy vzdor i proti vlastní matce.
Slušelo jí to, když to její temné oko jiskřilo
pod havraním vlasem. Při pohřbu její matky
zželelo se mi toho štíhlého, bledého děvčátka.
Bez slz hleděla v hrob. A nyní ke mně béře
útočiště u věci tak veliké, tak vážné. —- Chci,
chci ti býti vůdcem na cestě života!"
Srdce jeho posud spalo, nebot nepoznalo
ještě lásky. J a k o připoután stál u skály, jakoby znovu chtěl vyvolati vábivý ten obraz.
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Počal opět: „Ano, chci ti býti věrným
ochráncem."
Pod stromy se již šeřilo, když opouštěl les.
Neví, má-li povědíti otci, co se přihodilo, má-li
se zminiti o tom setkání. Co tomu řekne ? Což
to není úkol právě rytířský, ve který se byl
dnes uvázal? A což by nevzal i otec pod svou
záštitu dítě svého dávného přítele? Ale ten
chlad, ta nelibost, s kterou sobě připomíná
nespořádané poměry jejich domu! J i snad dokonce nazýval tou zmijí, která svým lesklým
zjevem a smrtonosným jedem vše otravuje?
Bože, co jej přimělo k úsudku tak hroznému!
Ten ku každému tak dobrotivý stařeček, ó,
jak jest k té andělské bytosti nespravedliví
On jí nezná, nebo jest tak ješitný, jest uražen
snad proto, že nepřišla s poklonou k němu?
Jest možná, aby proto tak zjevným záštím ji
pronásledoval? Tu provozuje svou hru některá
podlá duše, jejížto tajné pikle on bohdá odhalí a zmaří!
„Prozatím neřeknu otci ničeho ; snad bych
j e j znepokojil, třebas i podráždil. Vždyť on
tak přístupný pravdě v krátkosti se přesvědčí,
jak křivdil té opuštěné a šlechetné dívce."
Otec Kába měl veliké záměry se svým
synem. Chtěl jej poslati po skončených studiích 11a vysokých školách do Bologně, by se
tam stal doktorem práv; pak mu bude otevřena cesta k nejvyšším zemským úřadům.
Guntram však měl větší chuť ku stavu
vojenskému, čemuž posud otec odporoval, neboť války se vedly v době té způsobem tak
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krutým, že se všechen jemnější cit již při pomyšleni na to krvavé řemeslo ve člověku
bouřil.
Nyní však nebylo vyhlídky ani na to, ani
n a ono. V době tak pohnuté nebylo radno se
odebrati do cizích zemí. A komu měl se jako
vojín dáti do služby ? Měl vstoupiti v řady
odbojníků proti svému králi a tak zraditi vlast
a víru? Tot bylo při povaze obou holá nemožnost, a vojska královská jsou zatlačena až
za Dunaj. K nim se clitíti dostati bylo by velikou odvahou.
Mladý pán se počal v tiché samotě nuďiti. Jenom jedno místo se mu zdálo býti rájem, tam měl neustále obrácenu mysl i oči:
byla to zámecká obora, která hraničila s dírenskými lesy. Věkovité buky a duby počaly
proň zářiti zvláštním čarosvitem. Z temných
lesů to sladce šeptalo: „Ó pojď, ó pojď!"
A v noci jej honí divé sny, hned zase
sladké, nebeské. Tu ji vídá jako světlého anděla, jak v bráně zlatého hradu mu kyne, a
on opojen klesá jí v náruč. V tom zase dravý
osten vniká mu v srdce, a proudy jeho krve
potřísněn celý hrad. Chvílemi slyší harmonie
nadzemských zvuků a zase drsný jek válečných trub. Neví, nerozumí, co se s ním děje.
Tam jej to neustále táhne sladkým kouzlem,
a probíhaje chlum vždy se vrací k tomu místu,
kde ponejprv ji zřel. Ale marně, vždy s palčivějším ostnem se vrací domů.
Den po dni ubíhá, a ona nepřichází! Tak
na blízku a žádné zprávy o ní, kam se po-
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děla? Churaví, či se vrátila liu švakrové n a
BorČi, kde jí kyne taková volnost, taková svoboda? J a k á to trýzeň! Nikde a nikde nenalézá pokoje.
Otec jej mlčky pozoruje. Nemůže poznati
v tom zádumčivém jinochu svého jarého, veselého Gruntrama.
Jednoho dne přišla do Zlaté Lhoty opět
hajná; přinesla starému pánu košíček pěkných,
zralých jahod. Tvář její byla klidná a veselá;
děkovala vroucně za otcovskou radu, která j í
vrátila pokoj a štěstí manželské.
„Nu, jak je teď u vás?" ptal se milostpán.
„Buď Pán Bůh pochválen, Ježíšek je zase
na svém místě. František byl rád, že jsem se
vrátila, a spatřiv mne řekl: „Ty's mi nadělala
starostí pro nic za nic. Vrchnost právě odjela,
do světnice ani nepřišli, jenom prohlíželi úly
a bažantnici; včely dal milostpán slečně, a t a
slíbila, že dostanu za každý roj stříbrňák.
Mluvili pouze německy, neboť se zdá, že ten
cizí pán nerozumí ani slova česky." — Když
můj muž přišel v neděli ze Lhotecké pouti,
sundal tu jednu jelení hlavu, šel sám do komory, přinesl kříž a pověsil jej „Můj ty J e žíšku," vzdychal při tom, „jaký jsem já to
špatný chlap; dnes jsem se viděl jako v zrcadle, když ten světoběžník tam před tím knězem veřejně s Tebou se rovnal. Tu mne pojala taková lítost, že jsem musil utéci. Můj
Bože, co člověk všecko neučiní pro ten kousek chleba. J á tu místo Pána Krista a Sva-
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t ý c h navěsím ty roháče. Ti mi pomohou, až
budu umírati!"
„Neřekla jsem nic, ale v srdci jsem děkovala Pánu Bohu. — A odběh' zase, přinesl
obraz Panny Marie. „Když tu máme Ježíška,
patří k němu také jeho Matička, bylo by mu
tu smutno, a nám také — viď? A nyní ať si
nás vyženou, kdy se jim zachce. Raději půjdeme kraj světa, než abychom ještě někdy
potupili t y naše nebeské ochránce."
„Nyní jsme se políbili a zaslíbili Pánu
Bohu, že se víry nikdy nespustíme. Vašíček
dostal novou čepici, aby nebylo viděti tu modřinu, kterou mu otec způsobil." —
Když odešla, pravil starý pán k sobě:
„Jádro toho lidu jest dobré; ale běda těm,
jenž jedovatým zubem nevěry na něm hlodají!"
U obory potkala se hajná s mladým pánem, jehož ještě neviděla; uctivě jej vítajíc,
zvala jej, by se přišel podívat na její hospodářství, zvlášfi na ten pěkný včelník milostivé
slečinky. Ona tam sedává denně mnohdy celé
hodiny, buď čte nebo vyšívá. Guntram měl na
tom dosti; nyní věděl kde má svou Jiolubinku
hledati.
Svátek sv. J a n a Křtitele se světil v rodině
Kábově velmi slavně. Děd a starší bratr se
tak jmenovali, a pana Bohuslava byl to den
narození. Ale plebán musil toho dne sloužiti
mši sv. v Lázních v nové kapli, kdež rok co
rok býval nával lidí přenáramný. I starý pán
tam jel a vzal pak Chrysogona s sebou do
Lhoty.
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časové byli pořád smutnější, protestante
měli všude vrch; však naši dva hrdinové katoličtí neztratili mysli a tím pevnější důvěrou
se posilovali.
Plebán se též dotazoval na kurýra. Slyšel
ku svá spokojenosti, že mu v zámku již uvykli.
Byl skromný, ponížený, rychlý a úslužný.
Zastával místo podomka, dovážel dříví, potraviny, dbal o čistotu a pořádek v domě a na
dvoře. Při tom přisluhoval i mladému pánu.
Hostí toho dne v zámku kromě kněze nebylo. Vidíme tam pohromadě pouze tré mužů
v důvěrném kruhu, víry skálopevné a zásad
nejlepších.
Osada a statek jsouce jsouce ještě netknuty
a nepřístupny novotářům, lnuly v upřímné
oddanosti jak k otci duchovnímu, tak k dědičnému pánu. S oprávněnou hrdostí pohlíželi
starci ku svému miláčku G-untramovi, jenž tiše
naslouchaje rozpravám tak vážným, každým
slovem ssál do sebe novou odhodlanost, a mohutná jeho postava dýchajíc sílu a smělost,
byla vzorem křesťanského bojovníka.
Ku konci hostiny přišel na hrad zámožný
rolník z Dírenské osady a hledal deštenského
faráře. Když vstoupil do síně, chtěli domácí
se vzdáliti, rolník však prosil, by zůstali, neboť
pokorná žádost, s kterou přichází, platí oběma,
a mladý pán, doložil, jistě se zaií přimluví.
„Nu co nám nesete dobrého, Pecíne ?" tázal
se starý Kába.
„Ach, milostpane, toho dobrého jest u nás
teď pomálu. Vždyť se u nás nic dobrého ani
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nestrpí, neboť včera vyhnali Dírenští z osady
svého duchovního pastýře."
„Cože?" zvolali všichni jedním hlasem;
„tak daleko to u vás již došlo ?" pravil s ustrnutím
plebán.
„Ba, došlo; také jsem nic jiného neočekával
po tom, co se stalo v Praze. Náš lid je zdivočilý;
jsme pokaženi s hůry. Ti největší darebové
u nás začali a jak chytře! Chtěli nejprv pod
obojí a pak i bez zpovědi. Poštváni byli ze '*
zámku, kde mají už v zásobě nového faráře.
Ten prý bude sloužiti lidu podle zákona Páně.
Proto musí ten starý lenoch z obročí pryč.
Když přišli na poradu k vrchnosti, pravil p a n
Vilém: Lidičky, kněz je tu pro vás, a když
se vám nelíbí, postaráme se o lepšího, aby
zde byl pořádek jako jinde. — A starému
otci duchovnímu, který se patrně ani těm
v zámku, ani ve vsi svým přísným životem
a svou zbožností nezavděčil, vzkázáno, že jej
odpůldne dva panské povozy odvezou, kam
bude chtiti. Když odjížděl za povyku luzy
do Soběslavi, bylo slyšeti, jak u otevřených
oken slečinka s novým pastorem jako na rozloučenou zpívají potupnou píseň.
Nový farář do fary nepůjde, vždyť všecky
v zámku prý příjemně baví, a přestanou rozepře o ty pozemky a deputát, který náš p á n
bývalému faráři neustále odpíral.
Než bude v tom přece háček. Ten pastor
jest kovaný Němec, a když včera na dvoře
několik českých slov k lidu promluvil, bylo to
k popukání.
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Pořádnější sousedé jsou z toho náramně
zarmouceni. I sešli se včera u mne a prosili
mne, bych šel do Deštné a požádal ducliov- .
ního otce, by nás osiřelé ovečky přijal do svého
ovčince. Nebo za tím novým predikantem nepůjdeme nikdy. J e to hrozné, co se již s tou
naší svatou věrou děje."
Mladý pán zruměnil až po uši a díval se
'• upřeně na otce. Ten se obrátil k velikému
oknu, a zdálo se, že si utíral slzy.
Plebán vzal Pecina za obě ruce a pravil:
„Věc ta se nedá před lidmi tak snadno provésti, jak vy, milí přátelé, sobě myslíte. J i n a k
však jest před Bohem. Dnem i nocí, dokud
bude dechu v mém starém těle, jsem hotov
sloužiti vám radou i útěchami svaté víry. Pomoc Boží a vaše upřímná žádost bude mou
posilou v dobách tak těžkých."
Když rolník odešel, pravil pohnutě starý
p á n : „Chrysogone, můj nejdražší příteli, pamatuješ-li ještě na ten okamžik, když před
dvacíti lety světil arcipryšt bechyňský základní
kámen ku kapli u pramenů Svatojanských,
j a k Dírenský pán pozdvihuje kladivo mocným
iiderem na kámen zvolal: Tak ruka Hospodinova na každého, kdo se sápe na skálu Petrovu.
Oh, ona ta ruka páně přikvapí s pomstou,
kterou ubohý otec ve svém zápalu na potomstvo svolával."
Guntram se zachvěl. Pořád tatáž jízlivá
slova! Co asi rozžehlo v tom vetchém srdci
takou nesltrocenou nenávist?" Bezděky přirovnává rozčileného starce, jehožto tvář se
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rděla vášní, k tomu nadpozemskému zjevu, a
v uších mu zněla slova dojimavé prosby: „O,
buďte mi vůdcem a ochráncem!"
„Proti komu tě mám brániti, ubohá ? Proti
svému vlastnímu otci, jenž na tebe nepomní
leč s trpkostí a nemá pro tebe jiného, než
opovržení a kletbu?"
Tichá veleba, jaká posud obraz otcův
v mysli jeho provázela, počala mijeti, a on
ponejprv odsoudil jednání jeho jako nekřesťanské a nelidské.
Když Guntram provázel plebána, přivedl
řeč na poslední výstup a jal se zastávati
nápadně Johanny. Kněz vyslechl vše tiše a
pravil posléze: „I mne slova mého dobrého
přítele překvapila, neboť jsem neslyšel z jeho
úst podobného úsudku o žádném člověku. I
k zapřísáhlým protivníkům svým jevil spíše
útrpnost, nežli záští; vím, že tajně největší
dobrodiní prokazoval těm, kteří zlobou svou
uvrhli j e j do velikého trápení. A když před
dvanácti lety divý Pukař zapálil stodoly, že
ho neudělal poklasným, a při tom popaden
byv od chasy, s hořícími rukávy, bolestí skuče,
veběhl do zámku, pán byl první, jenž udusil
oheň na té zlořečené ruce; a celá jeho pomsta
byla. že řekl: „Potrestal tě P á n Bůh sám, já
tě trestati nebudu. Cítíš nyní, jak tě bude
páliti, pakli se nepoznáš." — A hle, surovec
ten se poznal v tu chvíli a vrhnuv se k nohoum
svého pána, jehož téměř ožebračil, volal: Ó,
vrhněte mne do toho plamene, ale odpusťte
mi. u
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„Odpouštím," pravil, „od srdce ti odpouštím,
ale postarej se, aby ti odpustil Bůh. Pros J e j
a pamatuj na to, kdykoliv zmrzačenou rukou
budeš dělati kříž, že jsem ti pro toho Ukřižovaného odpustil." — „Je to asi něco náramně
těžkého, co jej od rodiny Růtovy odvrací, neboř
vím, že otec váš nemfiže nenáviděti nikoho,
krom nepřítele víry a Krista."
„A dejme tomu," dí Guutram; „což nemůže
pobloudilec býti získán pravdě a přiveden na
cestu spásy ? Což jste, drahý otče, nezachránil
sám jednu takovou duši?"
„O zajisté," odpovídá plebán, „kdo tvrdošíjně neodpírá pravdě, bude zachráněn. I slabá
jiskra vzplane milostí v jasný svit k životu."
„Ach, vždyt ona tak touží, tak prahne
po světle, tak vděčně přijímá každé napomenutí.
O, milovaný otče, modlete se za ni!"
Když se rozešli, pravil plebán sám k sobě:
„A za tebe, nebot více ty potřebuješ pomoci
a světla, abys nebyl s ní stržen v prohlubeň
běd a zkázy, aby tě neopustil tvůj dobrý anděl.
Již tě oslnila její mámivá krása, a když slepý
slepého vede, padnou oba do jámy."
Ba, již byl ubohý Guntram slepý, nebofi
neviděl toho žalu v oteckém oku, neslyšel,
jak čeleď o jeho lesních procházkách si pošeptává, necítil, jak pobouřená obraznost mu
předvádí scény možné i nemožné, jak krutá
žárlivost jej nelítostně šlehá svými biči, jak
všecken život jeho otráven, jak protivný mu
každý, kdo by se odvážil na jeho nejdražší
klenot.

s
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Tak v nejhlubší duši rozerván mimoděk
zase se pliží k osudnému lesu, ale již ne jen
tak maně sem tam pocházeje, ale míří své kroky
přímo k hájovně.
Jeho bystrý zrak vyhledal ji brzo. Sedí
pod košatým bukem a zdá se býti zabrána
v e ' čtení. Pozdvihne hlavu, vstává, jakoby
chtěla odejiti. Tu se zraky jejich Setkají.
Yíce nepotřeboval — v tom jediném pohledu četl tajemství jejího srdce. Ona jej miluje,
nevýslovně miluje. Ale co to, snad se přece
zmýlil? Byl to jenom plachý svit zapadajícího
slunce, jenž tak zruměnil její spanilou tvář ?
Hle, jak je pojednou vážná, odměřená, jak
dvorně přívětivá! Podává mu sice své hebounké
prsty k políbení, ale chladně je hned vztahuje
zpět a projevuje své podivení nad tak pozdní
návštěvou v hájovně.
liozpačitě předstírá Guntram, že přichází
shlédnout ten krásný včelník, na nějž byl od
h a j n é upozorněn.
Slečna se dala do smíchu: „O milý pane,
to jste si vyvolil dobu k pozorování ne tuze
příhodnou. A proto ponechte to na podruhé.
Pomozte mi raději v mé daleko těžší práci.
J e to záležitost, která po celý den mne zaměstnává, akterou mi bratr před svým odjezdem
do P r a h y odevzdal k vyřízení. Náš host mi
zde nechal tuto knihu, ve kteréž prý najdi;
důkladné poučení, bych tu věc nestranně mohla
posouditi. 1 '
Guntram zvědavě vezme podanou knihu
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a probírá se v ní. Byl to spis Chelčického
„0 sedmeru Svátostech".
„Jedná se o našeho bývalého plebána,"
praví Johanna. „Pomyslete si! Přepjatý ten
kněz žádal urputně na každém ze svých osadníků, bj' v čase velikonočním přistoupil ke
zpovědi a ke stolu Páně, aneb se vykázal, že
správu Boží vykonal u některého kněze. Tomu
se někteří opřeli, a došlo to tak daleko, že
jedna část farníků, podrážděna jsouc jeho vyzývavostí se shlukla, na farní dům se obořila
a pokřikujíc žádala, by se plebán klidil dále.
Bratr ovšem tu luzu dal rozehnati, ale místo
díků přišel kněz a. žádal tu velkou louku, o niž
již tři leta vede s námi rozepři, jinak že
nezůstane. Bratr žádost jeho rozhodně odepřel,
ponechav mu ostatně na vůli, chce-li zůstati,
čili nic. Plebán se téhož dne ještě odstěhoval.
Včera však přišli rychtáři všech vsí na zámek
a chtějí míti plebána zpět. Byli už u něho
v Soběslavi a slíbili, že se mu postarají o lepší
výživu. — A já mám nyní tu věc rozhodnouti.
„Die mínění tohoto učence" — ukázala
na knihu — „není kněz v právu. Vždyť j e
to něco drzého, ba, ukrutného, nutiti někoho,
by nám otevřel nejtajnější svatyni srdce až
do té v skryté myšlénky, již zrodil bol nebo
vášeň. Člověk má člověku v3 ř jeviti věci, s kterými
se před lidmi s největší úzkostí skrýval — to
jest zpověď — a to právě jest to, co činí mi
víru tak těžkou a protivnou."
Posledních slov se Johanna sama ulekla.
Přenáhlila se a vyzradila tajemství, kteréhož
6*
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Guntram zvěděti neměl. Tento se zarděl, a
v oku jeho se zračilo ustrnutí nad tak smělým
vyznáním.
Přemítaje clivíli sám u sebe, pravil: „Vám
protivnou, mně pak nevýslovně milou. Neboť,
může-li pak býti milosti vzácnější, nežli jest
milost odpuštění?"
„Připouštím", pravila Johanna mirněji ;
„odpouštěti však může jenom Bůh, jenž byl
uražen. Tof záležitost, která se týká jenom
Boha a hříšníka. Tu pak nemá nikdo třetí
práva, by se jako prostředník mezi ně vtíral."
„Dobře jste řekla, že odpustiti může Bůh,
ale musíte přece také uznati, že jenom uražený
Bůh může ustanoviti podmínky, za kterých
by odpustiti chtěl, a že člověku není ponecháno
na vůli, kdy, kde a jak by se s Bohem chtěl
smířiti. Jinak byl by Bůh a jeho svatý zákon
hříčkou choutek bídného hříšníka. Bůh jedině
také miiže naznačiti soud, na kterém se tato
záležitost projedná. A on to také učinil. Syn
Boží odpouštěl hříchy a božskou tuto moc
osvědčil neslýchaným zázrakem, uzdraviv šlakem poraženého ; tutéž pravomoc zanechal svým
apoštolům, ustanoviv tak soudce i soudnou
stolici, kde jeho jménem se vydávají nálezy
platné i na nebi. „Jako mne poslal Otec, tak
i já posýlám vás; kterým odpustíte hříchy,
odpouštějí se jim, kterým zadržíte, zadržány
jsou;" — tof slova samého Spasitele."
„A což, když soudce takový sám jest hříšník?
Můžete říci, že i takový jest Bohem ustanoven?"
„Tím šel Bůh vstříc naší slabosti, že 110
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anděla, nýbrž hříšnello člověka za soudce
•ustanovil, aby pociťuje sám na sobě křehkosti
a slabosti lidské tím spíše měl útrpnost s křehkostmi jiných, a zkoušeje sám na sobě následky
hříchů, tím upřímněji a horlivěji dával výstrahu.
Ostatně jest to přirozené, že člověk vždy ku
člověku lne, že srdce hledá opět jiného srdce,
do kterého by složilo své tajemství, kde by
nalezlo v tísních upřímné porady."
„0," pravila ona nadšeně, „vám bych se
vyznala ze všeho "
„A přece znám ještě bezpečnější místo
pro tajnosti vaše — srdce kněze; toť hrob
pečetí věčné mlčenlivosti ostříhaný, a on též
nejlépe může poraditi, jelikož v zákoně Božím
jest sběhlý, a jeho slova řídí Duch svatý."
„Ale jak jest to ponižující, tak se pokořiti
před člověkem," pravila ona.
„V tu chvíli klečíte před poslancem Božím,
osoba lidská ustupuje do pozadí, křestan vidí
v něm pouze nástroj slitovného Boha. A kdo
upřímně proniknut jest lítostí a ošklivostí nad
svými hříchy, ach, ten přijímá milerád každé
pokoření. V okamžiku takovém mizí celý ivět,
on nevidí, nežli sebe, svou nicotu, opovrženosť
a bídu, a jen jediná touha proniká veškery
útroby duše, touha po odpuštění a smíření
s Bohem. A za tak velikou milost může člověk
přijati každé pokořeni. — č e t l jsem kdysi
o Naamanovi, vojevůdci krále syrského. Sláva
jeho byla veliká, jakož i bohatství a rodinné
štěstí. Sám pak byl nevýslovně bídný. Strašné
malomocenství sežíralo jeho údy, zničilo všecku
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radost a naději života. Tu slyšel o velkém
služebníku Božím, Eliseovi, v zemi židovské.
Chudá, zbožná dívka, otrokyně jeho, ta ho
zvěstí tou potěšila. Vzchopil se, an již zoufal
nad lidskou pomocí a šel k muži Božímu; vezl
s sebou veliké bohatství, skvostná roucha, zlato
a stříbro. K tomu ještě list krále svého s nejpřísnějším rozkazem, by vojevůdce jeho ihned
byl uzdraven. Chtěl tak vynutiti uzdravení a
pak zaplatiti penězi, by nebyl nikomu zavázán
díky, aby nikdo nemohl říci, že od Boha, neb
od lidí se mu dostalo nějaké milosti. V této
pýše byl by zahynul; však milost zhojila jeho
pýchu i nemoc. Prorok Boží ho ani nepředpustil,
pouze mu vzkázal: „Jdi, umyj se sedmkráte
v Jordáně, tělo tvé se uzdraví, budeš čist."
Uražen a rozpálen jsa náramným hněvem,
táhne královský vojevůdce k domovu. Nadál
se, že aspoň prorok Boží vyjde, bude vzývati
jméno Páně a dotkne se ho — a on tak povržlivě
mne posýlá k té špinavé vodě Jordánu, tu mám
býti čist. Což naše řeky Abóma a Tarfax
u Damašku nejsou čistější nežli všecky řeky
Israelské?
Tu přistoupili služebníci jeho a prosili :
„Otče, kdyby prorok Boží byl rozkázal tobě
věc daleko těžší a obtížnější, v pravdě, ty bys
to byl musil činiti, čím více, když tobě v z k á z a l :
jdi, umyj se a čist budeš!"
„Hle, tu se dotkla milost jeho hrdého srdce
a osvítila jeho rozum. Šel, umyl se sedmkráte
dle slov muže Božího a byl čist jako novorozené
pachole. — Chci tím jenom říci, že kdyby nám
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Txyl Bůh ještě daleko těžší podmínky ustanovil,
abychom čistoty duše došli, musili bychom je
s největší vděčností přijati."
Johanna zakryla tvář, a zdálo se, že jest
liluboce pohnuta. Vstala a pravila: „Vynaložím
vše, aby dobrý kněz přišel zase zpět, aby
vrácen byl osiřelé osadě pastýř, kterého jsme
vypudili, neposkytnuvše mu ochrany proti
několika štváčům." — To řekla hlasem pevným
a chystajíc se k odchodu, doložila: „Nikdy
nezapomenu na vaše dnešní slova. Byl to po
letech první jasný svit bouřlivé temné noci
mého života."
Mluvila skutečně pravdu? V této chvíli
zajisté. Však byl to jen kmit podobný blesku,
jenž na okamžik zaplál nad bahnitou propastí
její zvrhlosti.
Chtěla mocí své čarovné krásy jej okouzliti,
strhnouti za sebou v blud a nevěru. Při prvním
setkání s ním myslila, že nalezla přetvářkou
nejkratší cestu k jeho srdci; dnes však j í
ukázal nenadále svou převahu a málem by ji
byl převedl ku svému přesvědčení. Než, ona
nechtěla pravdy, ona chtěla pouze jeho, a když
j e j dnes pozorovala v tom svatém nadšení,
j a k ve přepodivném oku se zračila celá výše
jasného ducha, pevné víry a čisté lásky, tu
si musila říci, že jej nevýslovně miluje, a že
jemu k vůli by se i s jeho protivnými názory
u víře dovedla smířiti. Zanechá všelikých potyček, v nichž by musila podlelmouti, a bude
žiti od nynějška jenom lásce k němu, by
v krátkém čase došla žádoucího cíle.

— 72 —

Pozdě vrátil se Guntram svrchovaně šťasten.
„Nyní jsem dosáhl všeho, čeho si srdce
přálo, ona jest zachráněna, milost doplní to,
čeho mým slabým slovům se nedostávalo. Až
se jen smíří s Bohem, dostane se jí pokoje,
navrácena církvi a pravé víře, otevře zlatý
poklad svého srdce, nahradí uschlé ratolesti
našeho rodu, vstoupí v řady těch zbožných a
dobrotivých paní Lhoteckých, jejichžto požehnaná památka věčně potrvá v srdcích poddaných; dětinnou láskou osladí našemu milovanému stařečkovi poslední dni života a bude
mu podnětem k bohulibým skutkům křesťanské
lásky."
Že otec, jak mu Petr pověděl, celý večer
se po něm sháněl, nerušilo v uejmenšim jeho
spokojenost, a brzy klidně usnul.
Ráno při snídaní ptal se otec, kde se včera
tak dlouho zdržel; 11a otázku tak přímou nemohl Guntram jinak, nežli vyznati otci, že pozván byv od hajné, šel shlédnout včelník a že
se tam náhodou sešel se slečnou Johannou.
Celo starce přeletěl m r a k ; přemohl však
svou nelibost a s pátrávým pohledem se t á z a l :
„A jak ji shledáváš?"
„Milý otče," pravil Guntram, „je velice
sličná, otevřená a spravedlivá".
Starý Kába pokyvuje hlavou doložil; „I
útlocitná, nebot ubohému knězi ještě líbezně
zapěla na cestu."
„Kněz ten se již zítra snad vrátí," mluvil
chvatně Guntram; „ona sama uvede jej zpět
a bude jeho ochrankyní. Ostatně plebán ode-
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Sel sám, a ona toho vinu nenese. Otče, probůli
t ě prosím, buď k té osočené dívee, jako jsi ku
každému, dobrým a spravedlivým."
„Milý synu," odvětil otec, „vím, že ti můj
íisudek o rodině Růtově zdá se býti příliš přísným, anebo že dokonce chování mé pokládáš za vrtocliy rozmrzelého starce, ač z mé
minulosti nemáš příkladu, že bych byl neprávě
koho posuzoval; než, slyš: ty's se od slavnosti
zdejší velice změnil. Tvá jará mysl je tatam.
Y celém chování tvém jeví se stálý nepokoj,
jako bys se něčeho lekal, každá zmínka o Rňtových se tě dotýká nemile, tvé lesní procházky jsou nápadný každému; nechci věděti,
zdali, kde a kolikrát jsi se s Johannou potkal.
Ona svou nevšední krásou omámila tebe, a ty's
příliš nezkušený, abys pozoroval osidla, v nicližto
se již třepetáš. S největším zločincem cítím
soustrast, ale kde pokrytecky se skrývá pod
Škraboškou přátelství klam a zloba, toho snésti nemohu."
„Otče drahý, ona neklame, ona klamati
nemůže. Dvakráte jsem se s ní setkal, samoděk
doznala své chyby a vděčně přijala přátelské
poučení a napomenutí. Jiného se rozmluvy
naše netýkaly, a není příčiny, proč bys se déle
znepokojoval, vždyt jsem a zůstanu tvým poslušným synem."
„Milý synu," uvažoval sám u sebe starý
Kába, když Guntram odešel, „ty máš vůli
nejlepší, ale nejpevnější předsevzetí nedostačí
k zápasu s touto náruživostí, ano, jemný cit
a dobré srdce urychlí ještě tvou zkázu. Nestačí
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dobré zásady; co jediné tě zachrániti může,
j e s t : pryč, pryč odtud, ať již sebe více tě zde
třeba, ať již při tom mé srdce krvácí. Ale k a m ?
Tam, kde jedině místo tvé, nyní dostati se nemožno. Hodný král náš je sevřen ve Vídni,
ve svém vlastním hradě, vojska jeho jsou zatlačena od zpupné šlechty; ty bys každým
krokem spěchal do rukou povstalců."
„A zde zůstati? — Co jsou .platný jeho
sliby? Nečinnost a nuda ženou jej poznovu
v osidla, z nichžto jen stěží a snad jen na,
chvíli se vytrhl. On musí míti nějaké zaměstnání, kteréž by mysl jeho odvrátilo od t é
sirény."
Večer učinil synovi návrh, by cvičil některé schopnější mladíky na statku ve zbi-ani.
„Nevíme, co nám příští den přinese," pravil;
_po každém polním tažení potuluje se po kraji
množství marodérů a jiné zběři, jež houfně
přepadají dvorce i zámky, loupí a plundrují
je. Těch několik našich starých žoldnéřů nestačí k obraně zámku a dvorce, třeba více a
hybnějšího lidu. Máme mladíků zdravých a
silných na statku dosti. Za několik neděl si
vycvičíš rotu kopinníků, před nimiž bude míti
zajisté zaběhlá lůza vážnosť."
Gruntram, jejž návrh otcův mile překvapil,
zvolal radostně: „Pokud zde dlím, drahý otče,
neustále o čemsi podobném přemýšlím, ale
znaje tvou nechuť ke všemu, co se řemeslem
vojenským souvisí, netroufal jsem si tobě něco
takového navrhnouti. Ba máme mladého lidu
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dosti, pěkných to hochů; deset, dvacet jich
budu míti hned zítra pohromadě."
Přijela na robotu samá mladá chasa, selští
synkové a někteří čeledínové. Stavěli novou
hráz u rybníka Vicemilského. S dovolením
otcovým vybral z nich Guntram deset nejsilnějších hochů, mezi nimi známé zedníky z Hojovic, syny Joškovy, Prokopa a Bartoně. Srdce
každého se smálo na ty lepé chlapíky.
„Za kolik neděl si je vycvičíš?" tázal se
jednou otec.
„Co neděle? — Z a čtrnáct "dní mohl bych
s nimi k armádě, vždyf jsou to rození vojáci."
Terek, kde mohl, odskočil a již byl mezi
nimi v řadě; ano, jednou, když k drobnému
cvičení, které míval s vojáky vrátný, tento
přijíti hned nemohl, velel malé tlupě kurýr
sám, a s takovou bravurou, jakoby bj'1 nějakým hejtmanem.
„Je znáti tu vojenskou krev," řekl rozjařen Guntram, pozoruje chvili ze zdáli Tereka ;
„škoda, hochu, že's posud tak velice štíhlý,
z tebe by byl brzy dobrý rotmistr."
„Milostpane," dosvědčovali všichni, „ten
to jinak umí, nežli starý neohrabaný vrátný."
Purkrabímu se ta věc donesla, a zapamatoval si to; té bujné, vyzývavé chasy z celé
duše nenáviděl, nejvíce však kurýra.
„Škoda, že není koní", litoval Guntram,
„to by byli kyrysníci!" Některé z nich zkoušel
na koni. Bylot ve dvoře kromě tří jízdeckých
šest tažných koni. I tu to s těmi liochy šlo
výborně.
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Jakoby znovu oživnul, tak se cítil Gunt r a m v tom svém nověm zaměstnání šťastným;
nicméně přece denně s povzdechem se ohlížel
k oboře, však nepřímý zákaz otcův j e j zdržoval, až se přihodilo něco, co vášeň již na polo
utlumenou zase roznítilo v nový žár.
Na zámek přišel jednoho dne cestující obchodník, jací té doby začasté panská sídla
navštěvovali. Byl to prodavač prstenů, tabatěrek, řetízků a jiných skvostů, nakoupených
nejvíce z válečné kořisti od loupežných žoldnéřů.
Starý pán takových věcí nekupoval; proto
kramáře odbyli. Ten však neústupně stál na
svém, že s milostpánem mluviti musí, a t a k
íej konečně vrátný pustil do zámku.
Na první setkání zvěděl pan Bohuslav, že
cizinec ten není nikdo jiný, než jemu posud
neznámý císařský agent Breuner, k t e r ý s t a j n ý m
poselstvím navštěvoval zámky v jižních Cechách,
by získal katolické panstvo pro věc ligy.
Tentokráte šel přímo z ležení hraběte Buquoie s radostnou zprávou, že tento znamenitý
jenerál dobyl u Záblatí rozhodného vítězství
a nyní táhne k Vídni na pomoc Ferdinandovi,
pravému českému králi. Již prý opět jest
ohrožena Vídeň vpády uherské jízdy. Proti té
potřebuje Buquoi dobrých rejtharů. Koní nakoupil dosti, má jich několik set ve dvorcích
v jižních Cechách a kol Hradce; ale o vycvičený lid je zle. Podařilo se mu, totiž Breunerovi, tu a tam uloviti několik mužů, to však
jest vše málo, a proto želí, že se mu výprava
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ta nezdaří. Byl také v Dírné, šel na jisto, ale
byl zklamán. Pan Růt odejel prý do Prahy,
slečna odpověděla vyhýbavě, byla patrně ve
špatné míře.
„Již před tím doslechl jsem", pravil, „že
tam byl návštěvou mladý Talmberk, jenž pod
rouškou predikanta hledal podpory pro svou
stranu, j i n d e najisto mi sděleno, že si tam
šel pro nevěstu. Dostal košem, neví se, proč.
Přátelé jeho roztrušují, že otec sňatku tomu
rozhodně odpírá z té příčiny, že slečna je katoličkou. Nemrzí-li ho nic jiného, toho katolického na ní mnoho není; vyklouzlo jí, když
jsem s ní mluvil o náboženství, několik poznámek, kterých jsem se i já otužilý zhrozil."
Končil prosbu, zdali by se mohl nadíti,
že u tak osvědčeného přívržence králova najde
vyslyšení. Starý pán zavolal Guntrama a sdělil
s ním žádost císařského agenta. Guntram se
zarazil, počal se vymlouvati, že lidi, které
byl vycvičil, nutně třeba k obraně hradu a.
statku, a že nemůže nechati otce samotinkého
v tak pobouřené době.
Starý pán se zarděl a řekl pevným hlasem : domu svého si s těmi starými žoldnéři
uhájím sám a doufám, že by bylo zbytečné
tobě připomínati, co ti jako křesťanu a věrnému přívrženci Bohem daného krále a potomku rytířů Kábovýcli káže čest a povinnost."
Guntram sklonil se před vůlí otcovou, a
Breuner připověděl, v osmi dnech že přijdou
koně a celá zbroj pro deset mužů. Naznačil
ještě nejbezpečnější cestu, napomenul mladého
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pána k ostražitosti a odešel. Y osmi dnech, tu
t y l o vše, jak byl připověděl.
Když viděli hoši t y pěkné hřebce, srdce
jim skákalo v těle radostí; po celé dny takořka
jiného si nevšímali, a pro G-untrama ztratil
les polovici půvabu, když měl před sebou své
pěkné rejthary.
Ne tak u Johanny. Vzdalováním se Guutrama vypukla v té náruživé dívce vášeň nejvyšší měrou. Den jak den byla v lese, mnohdy
se odvážila až na blízko Lhoteckého zámku.
Když se dověděla, že G-untram v brzce odjede,
a že se k odchodu jeho dějí již přípravy,
nemohouc se déle opanovati, poslala hajnou
do Lhoty se vzkázáním Guntramovi, že ještě
jednou, a to již naposledy ji může spatřiti
v hájovně.
Guntram připověděl. O polednách byl otec
nemluvný a stěžoval si na bolení hlavy. Bylo
tedy Guntramovi vítáno, že otec jej brzy propustil od oběda; tentokráte chtěl býti v hájovně první. Než, jak se podivil, když daleko
od stavení, uprostřed lesa mu J o h a n n a přiběhla
vstříc a celá iibledlá, až k nepoznání změněná
mu podává ruky, řkouc smutně: „Tak tedy,
naposledy, a nikdy více na tomto světě!" —
Když chtěl odporovati, pravila rychle: „Vím
vše, vy musíte odtud, otec váš mne nenávidí,
musíme býti odloučeni" — a v návalu nezměrného hoře křečovitě objala jeho šíji a štkala
bolestně: „A já, miláčku můj, bez tebe žiti
nemohu! Ukrutnou tužbou uštvaná po celé
dni zde bloudím a tvé sladké jméno volám,
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j á bez tebe žiti nemohu. Ty odejiti nesmiš,
vždyť i. otec potřebuje tvé ochrany a pomoci.
J á sama k němu půjdu, jako bídný plaz se
k němu povleku — ať mne zdrtí, ať mne jako
Červa, jenž se v prachu svíjí, zašlápne, ať
skončí, zoufalá muka — ale tebe vzíti mi nesmí ! O, neodcházej, neodcházej!"
Zdálo se, že snad bolestí vypustí ducha.
A on téměř omráčen tímto nenadálým výstupem, tak netušeným projevem horoucího citu,
ubohý šepce utlumeně, rozechvěn nejvyšší rozkoší : „Tvým chci b}'ti a zůstati na věky. Sám
budu prošiti otce, a on musí vyslyšeti mou
úpěnlivou prosbu.
Mohl však dobře věděti, že všeliký pokus
usmířiti otce s Johannou jest marný. Nicméně
umínil si ještě jednou učiniti útok na srdce
otcovské — a pak? Východu z tohoto labyrintu neznal; nemohl se domysliti, jak vybředne z těchto děsných záhad, do kterých
byl zaveden jakousi tajemnou, nepřátelskou
mocí. Kvou jej muka beznadějné lásky, než,
sladká rozkoš té upomínky přemáhá žhoucí
bol. Nazítří měl odejiti, a vše bylo připraveno.
Deset pěkných koní nepokojně hrabalo a řehtalo ve stájích, nemohouc se dočkati, kdy na
ně zasednou švarní rejthaři. I tito již nedočkavě
čekali zítřejší jitro.
Guntram odhodlaně vstoupil do otcovy
komnaty. Chtěl mluviti, a nemohl. Tvář otcova
byla smutná, postava jeho jako zlomena, odpočíval v křesle. Mdle pozdvihl očí a řekl
tiše: „Sedni!"
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„Otče drahý, — otče," vyrazil ze sebe
G-untram — „ne! — Dřivé slyš mou poslední
prosbu, je to prosba, na nížto závisí štěstí mého
celého života. — Otče, milovaný otče, zvolal •
klesl na kolena a slze, líbaje ruce starci zalkal: „O, neodtrhuj ode mne dívky, kterou si
vyvolilo mé srdce !"
Otec kvapně vyskočil, rty se mu třásly,
celé tělo se chvělo, a těžce vypravil ze sebe:
„Já se nadál, že přicházíš pro požehnání kil
svému velikému úkolu — a ty" — dále nemohl mluviti.
„Otče!" volá syn zoufalým výkřikem; „chci
požehnání tvé, prosím o ně; ó, požehnej mi,
avšak také jí, a pak půjdu provázen tvou a
její láskou, vše podstoupím a milerád vytrpím,
v nejkrutější seči budu vás pamětliv a umíraje, budu děkovati tobě, že jsi nezavřel otcovského srdce svého přede mnou."
Stařec stál nepohnutě, smrtelná bledost pokryla jeho tváře, a jako z hrobu zněla jeho
slova: „Nemohu — před tímto Kristem ti pravím, že nemohu" — a ukázal na kříž. „Tomu
jsem přísahal, že nevejde žena nevěřící do tohoto hradu, a vejde-li, přijde s ní kletba. Pak
uschne ta nešťastná ratolest našeho rodu, jehožto posledním potomkem jsi byl ty."
Poslední slova vyslovil hlasem zvýšeným,
jeho postava se vzpřímila, pozdvihl ruku ku
kříži, jakoby se dovolával potvrzení své hrozné
věštby. Ubohý Guntram, osud jeho byl zpečetěn.
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IV.
Pršelo po celou noc. Ke čtvrté bodině
ranní počal váti od severu chladný vítr, a šedé
nebe se na východě bělalo jasnějším pruhem.
Stráně obory zdály se jako přikryty černým příkrovem. Od kaple bylo slyšeti žalostný
šustot bříz a šum starých lip.
Úvozem od zámku jelo zvolna k potoku
jedenáct v bílé pláště zahalených rejtliarů.
Rysy tváří jejich nemožno rozeznati, ale dle
držení těla na koních byli to samí statní, štíhlí
junáci. Helmice 11a hlavách měli černé. Jenom
vůdce, jenž jel ve předu té tlupj', o půl hlavy
vyšší než ostatní, měl tmavý širák s červeným
pérem a široký bandelier přes pancíř z těžkého
červeného hedvábí. Vysoké jízdecké boty, jakož
i, pádné šavle jsou přikryty dlouhými plášti.
TJplně nové pistole jsou zastrčeny v sedlech.
J e to Guntram se svou čeledí.
Nežli vjede do obory, ještě jednou pohlédne k zámku, k tomu oteckému sídlu,
z něhož jest takořka vyštván. Zde jedině bylo
jeho místo. Svou silnou rukou měl hájiti toho
hradu, který v době nejnebezpečnější zůstane
bez ochrany, bez mužstva kolkolem obklíčen
jizlivými nepřátely. Než, otec rozhodl jinak,
zdali dobře, to souditi bude Bůh.
„Já volil dle svého srdce, dle svého svědomí, dle svatého zákona křesťanské lásky,
který káže podati tonoucím pomocné ruky.
Otec zavrhl mou volbu, kletbou ji stíhaje místo
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požehnání. Ó Bože, ty vidíš, jak jest duše má
usoužena."
Yj'jíždějí z lesa, před nimi Dírenský zámek.
Počíná svitati, nad lesy plynou zruměněné
mráčky. První paprsek vycházejícího slunce
letí ku krajnímu oknu, v němžto nepohnutě
jako socha stojí bíle oděná postava.
Guntram ji z daleka poznává. „O, aspoň,
ty mi požehnej", zalká a toužebně pohlíží ku
své nešťastné nevěstě.
A skutečně ona spíná ruce jako k modlitbě. Guntram obnaží hlavu a hluboce se
kloní.
Jedou celé dni lesy a pláněmi, pustým
krajem. Schválně vyhýbají se lidským příbytkům. Spí pod širým nebem, živí se zásobami, které vzali s sebou. J e n o to pečuji, by
nepozorováni se mohli dostati zemí posetou
nepřátelským vojskem.
Kolkolem viděti modravé sloupy dýmu,
od soumraku po celé noci krvavou záplavu.
Vesnice a dvory hoří dnem i nocí.
Pátého dne, než' nastalo šero, pozorovali
zdáli před nejširším proudem Dunaje bělati se
stany. Jízdecké koně se pásly na břehu. Před
stanj' plály ohně. Za řekou bylo viděti vysoké
věže a šedé obrysy města Vídně. Ucho z počátku sotva zachycovalo temný šumot, ale čím
přijížděli blíže, tím silnější hlahol přepodivných
zvuků zazníval se všech stran. Byli u ležení.
Již mohli rozeznati křik z nářečí všech národů, Španělů, Němcův a Italů, když je zastavily stráže.

— 83 —

Ghintram žádal, by jej vedli k veliteli císařské armády. Zatím prohlíželi si staří rejthaři přibylé jezdce a vidouce jejich mladistvé
tváře, ukazovali své široké, lesklé palaše a
smáli se:
„Hoši, až se několikráte budete dívati do
takovýchto zrcadel, budou ta vaše líčka vypadati asi jako ta naše." Měliť tváře vesměs
rozrýhované jizvami. Vždyť zapsali své životy
tomu, kdo jim platil nejvíce.
Po delší poradě ve velitelském stanu přiděleno Guntramovi ještě několik menších odděleni jezdcův, a svěřena mu celá korneta. A
tak byl nyní s lidem svým stržen v divoký
vojenský život, jehožto hrůzy dobře odpovídaly jeho rozervané duši.
Za několik dní, sotva po dlouhém pochodu
si odpočinuli, rozléhá se pojednou v císařském
táboře neobyčejný lomoz. Troubili a bubnovali
lermo na všech stranách. Ruch, jenž povstal,
nelze vyslovit. Polnice vřeštěly, bubny rachotily, z dáli bylo slyšeti střelbu z děl a ručnic.
Uherská jízda se valí proudy z lesa k ležení;
za nimi dlouhé oddělení akbysiřských holopartníků. Počal nejlitější boj. Dvě mohutná
vojska ostražitých vojínů se tu srazila ve
hrozný zápas. Po celý den ozýval se rachot
houfnic, hukot děl, třaskající hromadné výstřely, výkřiky, hvizdot kulí.
Zahalen v dým čeká Guntram u horečném
napjetí, až dojde na jeho oddělení. Zkušený
vůdce šťastně před ním odrazil první nával
nepřítele.
e»
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Nyní se však po druhé straně vyřítily
celé spousty novýoli rejtharův, a ukrutná řež
povstala u mostu.
Císařští nemohli té náramné přesile odolati, hrozilať je všecky utlačiti. Bili se statně,
ale zároveň ustupovali, kdežto pluky na n ě
mocně dotíraly a z obou stran tiskly je k řece.
„Kyrysníci v před !" zní nový povel, a železná zeď jako klín rozráží lehkou uherskou
jízdu, jako dvě mračna, když se srazí. A mrtvola,
se kupí na mrtvolu, jako když se rozšíří zběsilý orkán v hustém lese, a kmen na kmen se
řítí. Tak se kácejí hrdinové přes sebe a vedle
sebe. Řady jejich řídnou Zatím se byla uchránila značná íásť císařských za most. I stateční
kyrysníci měli nyní couvati.
„Nemožno!" volá Guntram — „strhněte
most!" A poslední silou ještě jedenkráte vrhne
se na nepřítele s tím hloučkem hrdinů, by aspoň
potud jej zadržel, než bude zničen most, který
by otevřel cestu do ohroženého města.
Nevýslovný hluk zaznívá z toho chumáče
u mostu, z něhož se ozývají nejrůznější výkřiky bolesti a neskrocené vášně, co zatím
koně f r k a j í a ržou.
Na mostě počalo titanské dílo. Nedbáno
nikoho. Y okamžení zaražena kopí do mostnic,
a již se řítí celé spousty dřev do hučící vody.
Však ještě celé davy kopínniků se hrnou na
most, někteří skákají přes zející otvory, jiní
střemhlav padají do hlubiny. Povozy dohánějící je zajíždějí lidi, jenž se tlačí zpět — množství jich rozmačkáno, jiní hledí se zachrániti
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plováním; jsou však utlučeni padajícími trámy;
na "bourání jest již pozdě; ještě několik okamžení, a poslední odpor císařských je zničen.
Však velitel to vidí — a lile, již na druhém konci polévají most smolou a podkládají
sudy prachu. Od bourání se docela ustalo, a
lid utíká za ostatním vojskem na pravý břeh
— a již se přikládá oheň. —
Mžikem se rozšířil plamen, vyšlehl do
výše, a děsný rachot zatřásl povětřím. J a k o
ohniví hadové vyletěly mostnice vzhůru a rychlostí blesku vrážejí s třeskotem do hučící
řeky a syčíce chvíli, uhasínají ve vlnách.
liudý pablesk příšerně ozařoval tu skupinu, kde zuřil bez ustání nejurputnější boj.
Posud bylo viděti červený chochol Kábův a
černé přilby jeho junáků. Kolem nich jako
okop pospolu s koňmi smíchaná těla lidská,
strašně rozsekaná. Oheň na trámech dohořívá,
ryk a vřava ustává, počíná se tmíti, a z desíti rejtharů Kábovýcli jeden po druhém pozbyv síly klesá a v pádu ještě rozráží některou lebku. —
Jako blesk to zakmitne, a na břehu řeky
strmí temná hromada mrtvol, z níž tu a tam
zaznívá clirapot a ston umírajících.
Po půl noci se mraky rozptýlily, a bledý
měsíc shlížel se v kalužinách krve. Za mostem
táhlo císařské vojsko zdlouha k městu. Uliři
se zmocnili tábora, pustili koně po pastvě,
kde který byl, svalil se unaven k zemi.
Však, ó, hrůza! V té krvavé hromadě to
počíná křečovitě sebou škubati a se hýbati;
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t u a tam pozdvihuje některý hlavu, zase slyšeti mezi smrtelným chrapotem zoufalý řev
a proklínání,
Počíná svítati. Na bojišti zase živo. Kde
kdo, běží si pro nějakou kořist. Jedni popadali zbraně, jiní stahovali mrtvolám boty, šat
a co měli lepšího. Nad mnohými stáli věrní
koňové, čichajíce k mrtvolám — hledali padlé
pány.
Přišli hejtmani. Tu teprve dán rozkaz, by
se prohledali zranění a zakopali mrtví. S velkou šetrností se s nimi při tom nezacliázelo.
Zřetel brán pouze na velitele i z nepřátelské
strany. Mohlifi jich potřebovati k výměně zajatých.
Když odházeli svrchu několik zabitých,
nalezli mladého, krásného muže, jenž ještě
dýchal.
„Netahejte, pozdvihněte jej opatrně", volal hejtman, „ten muž stojí za tisíc dukátů.
To je ten s červeným chocholem."
„Má jej však vražený do lebky", připojil
felčar, který se jal ihned raněného ohledávati;
„ten je ztracen, doložila přestal jej prohlížeti."
„Co, ztracen, když ještě dýchá?" vzkřikl
rozdrážděn hejtman. „Vždyť je to velitel kornety, která nám zmařila skoro celý pluk, takového hrdinu musí i nepřítel míti v uctivosti."
„Dejte mi ho", prosil jeden vousáč, jenž
se zdál býti vyšším vojenským pánem, „já si
j e j vezmu na starost sám."
Pokynul, a hned tu byla nosidla z ha-
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luzi, a nepokojně s sebou trhajícího nesli do
blízkého dvorce.'
Ochrance jeho, velitel praporu Švamberských, sám mu čistil a ovazoval rány.
Po hodině přišel zase lékař a vida, že
zraněný jest již obvázán, chtěl odejiti. Ale
byv požádán, jal se rány pozorněji ohledávati.
Byly vesměs od šavlí, těžké a hluboké. Dvě
na rukou a jedua nejnebezpečnější v hlavě.
Kosť lebeční byla v týlu naseknuta, k mozku
však zbraň nepronikla, an tomu klobouk a
chochol zabránil. Otřesení bylo asi náramné.
„Lethalis" — pokrčil ramenoma a zavrtěl
povážlivě hlavou felčar. Přece však nařídil
studené obkladky, obvázal znovu ruku a odešel.
Bauštein — tak se jmenoval hejtman, přivolal hospodyni a odevzdal jí nemocného,
slibuje značnou odměnu, když mu poslouží.
„Ostatně vám nebude dlouho na obtíž", řekl,
„jak se mu udělá lépe, pošlu jej do našeho
špitálu na Nové Hrady. Teď by bylo marné
pátrati, kdo by byl, neb se zde sešel lid všech
nací celého světa.
Mladý muž jej zajímal velice, neboť jsa
v bitvě pozadu se svým lidem, pln obdivu
pozoroval velkolepý zápas té hrstky hrdinů
s ohromnou přesilou výborné uherské jízdy.
Zpráva o nešťastné bitvě dostala se do
Lhoty teprve za čtyři neděle, a to skrze pana
Breunera, jenž obdržev z Vídně list od svého
syna, který v něm pobitou družinu Kábovu
nadšeně velebil, donesl ihned tnichlivou novinu ubohému otci. Těšil jej, jak krásnou
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smrtí se syn jelio proslavil, neboť obětovav se
se svon družinou, zachránil před spáleným
mostem svou rekovností velkou čásť císařské
armády.
Všichni v zámku plakali, jenom starý
K á b a neplakal.
„Pane", pravil, „ty víš, jak jsem jej miloval , jím odťata poslední ratolest našeho
kmene, která ještě patřila tobě. Než, ty's j i
milostivě přijal jako oběť naší víry, a ona
pokvete na věky mezi stromy rajskými. Bud'
jméno tvé velebeno! Rod můj vymírá, ale
čestně před Bohem i před lidmi."
J i n a k přijala tuto zvěsť Johanna. Když
byl Terek všecek udýchán ještě pozdě večer
přiběhl do zámku a třesa se na celém těle
sotva ze sebe vypravil: „Náš pán je zabit"
— nesrozuměla zpočátku těm slovům a tázala
se jako zmámená: „Co povídáš, co chceš, kdo
je zabit?"
„Můj pán — váš pán — náš nejmilejší
pán!"
Obrátila se k oknu a dívala se ku Llioteckým lesům. Pak počala těžce oddychovati,
a její vzlykot se podobal spíše divokému skučení. Konečně vyrazila ze sebe: „Já věděla,
že ho zabijí!" Zaťala pěsti k nebi. „Já se modlila, tolik modlila za něho ! I ta nebesa jsou
tvrdá a necitelná! Zabili jej. O n e ! — nezabili! Ale tys jej zabil, zlořečený starochu:
na tobě pomstím jeho horkou krev!"
A nyní jako pomatena na mysli rvala si
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vlasy, chvílemi plakala, chvílemi Mnula, jako
zběsilá probíhala síněmi.
Když se utišila, obrátila se ke sluhovi,
jenž tu ulekaný stál, a řekla měkce: „Milý
Petře, ty's ztratil svého nejlepšího ochránce,
vím, že tě tam nenávidějí všichni; strpěli tě
tam jen proto, že se báli mladého pána. —
Až ti bude zle, víš, kam se obrátiti — já tě
přijímám jako odkaz mého Guntrama."
V.
Guntram ležel již dva měsíce ve Švamberském zámku na Nových Hradech, aniž věděl, jak se tam dostal. Napolo ve mrákotách
a v matném vědomí dal jej hejtman Eauštein
v posledních dnech listopadu dovésti nejprve
do nemocnice zařízené pro domácí bojovníky
a teprve, když nabyl úplného vědomí a mohl
sděliti, kdo by byl, přestěhovali jej do pěkné
jizby v zámku samém.
Sil mu přibývalo jen pomalu, tak že se
jen bídně vlekl po pokoji; občas se dostavily
zuřivé bolesti v hlavě, a tu pojímala jej nevýslovná tesknost. K jaru se však stav ten
lepšil, jasné vědomí se vracelo, i měl naději,
že se bude moci opět oddati svému povolání.
Bylo ku konci března, když pojednou
správce přinesl novinu, že paní Švamberková.
s nejstarší dcei-ou Zuzanou zavítá na několik
neděl na panství, na kterém posud nebyla.
Guntram chtěl ihned do vojenského špitálu, Semuž však správce nedopustil, ujišřuje,
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že pokoje pro panstvo připravené úplně dostačí; liostí jiných že sotva v těch nepokojných dobách přibude.
Guntram viděl paní Švamberkovou sice
několikrát v Praze, ale do bližších styků s rodinou tou nepřišel, nebot se stranil pokud
možno nejvíce těch kruhů, o nichžto věděl,
že katolíkům nejsou příznivý. Bylo mu velmi
krušné, že tu již tak dlouho z jejich milosti
žije a že se jim nebude moci za jejich pohostinnost odsloužiti. Na to nevzpomněl, že před
lety se dvěma jinými šlechtici zachránil synu
Švamberkovu život. Ale u šlechetné rodiny
nebyl zapomenut tento hrdinný skutek.
Dámy přijely ve pěkném kočáře a byly
uvítány s nelíčenou radostí. Před branou ozdobenou zelení a praporci a v nádvoří bylo plno
lidu. Hradní stráž, majíc na dlouhých kopích
lesklé hroty, v nových šatech kráčela po obou
stranách vozu, a za hlaholu trub zahřměl pozdrav lidu.
V předsíni u širokých schodů, jež vedly
ku komnatám, stál Guntram, podpíraje se
o hůl. Těžce se ještě drže na nohou, hluboce
se uklonil a představil se jakožto Guntram
Kába, nynější zajatec páně Svamberkův a
pravil: „Nedivím se, že ten vděčný lid vaši
milost s takovým jásotem vítá, vždyt i já jsem
poznal velikou dobrotivost vašnostinu, ač jsem
do tohoto vznešeného domu byl dodán jako neznámý, zajatec."
„O, nikoliv, milý pane", odpověděla starší
dáma, „tak šlechetný přítel mého syna, který
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i života svého pro něj se odvážil, není cizincem, kde jméno pana Guntrama vždy zůstane
spojeno s nejsladší upomínkou na mólio Alexia.
Buďte od nás nejsrdečněji vítán jako hosť
nejvzácnější."
I podala mladému rytíři ruku, kterou tento
uctivě políbil. Potom popatřil s vděkem ku
mladistvé dívence, která v dětinné nevinnosti
Guntramovu ruku oběma svýma ruSkama uchopila, lichotivě promlouvajíc: „Vy nám budete
hodně vypravovati o mém milém bratříčkovi,
ó, jak se na to těším."
J e to sotva šestnáctiletá blondýnka; není
sice bezúhonné krásy, ale kolem hladké líce
divujemné pleti splývající vlasy v prstenech
jak len se zlatým třpytem — a ten výraz
tváře! Vábit podivná tato tvář tajemným kouzlem, pro něž nemá člověk ani slov, jako by
se v ní zračil pel nejkrásnější ozdoby ženy
— sladká, něhyplná nevinnost.
Zahovořila-li svým dojemným hláskem,
zdálo se, jakoby se nějaká tajemná ruka dotýkala nejjemnějších strun srdce.
Než Gruntram nemaje pro toto rajské poupě
žádného smyslu, a také zemdlen jsa dlouhým
čekáním, pravil s úsměvem, že jeho krutý
nepřítel jej „zahání do ležení", čemuž milostivá paní porozuměla a prosebně mu kynula, by déle neotálel.
Po nějakém témdui se Guntram ku podivu zotavil; snad jarním vzduchem, jehož
bylo na výšině hradu vždy hojně, či spíše
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tím lahodným ovzduším krásných, spanilých
paní.
Paní Maximiliana ze Švamberka, rozená
z Opperštorfu, slynula neobyčejnou pružností
ducha, bohatými vědomostmi zvlášť v dějinách
českých a nevyčerpatelnou dobrotou srdce.
Sedávali společně za pěkných jarních večerů v upřímném, přátelském hovoru. Těšili
se všichni blahému pokoji; vojska se dosud
nehnula, a v zemi panoval klid. Připomínali
si uplynulá léta, a předmětem rozmluv býval
zamilovaný nejstarší syn Alex, jenž před půlrokem, spadnuv při šermování s koně, těžce
se poranil a v několika hodinách vypustil
ducha. Zuzana v poslední době, jsouc jeho
stálou společnicí, přilnula k němu nejněžnější
láskou, takže po jeho smrti nebyla ani k upokojení. Ta hrozná rána na hlavě, ten speklý,
krví sytý vlas neustále jí tanul před očima.
Proto, když pozorovala sotva zacelenou ránu
Guntramovu, který byl co do postavy bratru
jejímu velice podoben, vždy s neobyčejným
soucitem a s bolestí do něho se zadívala.
Kolikráte jí musel vypravovati o tom skoro
zázračném zachránění bratrovu v Jindřichově
Hradci, ač se vždy proti tomu ohražoval, že
by to bylo jeho zásluhou. Nic naplat, bylo
mu vždy a vždy slyšeti: „Strážným andělem
jeho byl jste vy, a posud by byl na živě,
kdyby vás byl měl po boku."
„Ne já," dovozoval bezpočtukráte Guntram,
„Matka Boží to byla, která tehdáž dýmem již
již hynoucímu vyprosila poslední síly, že mohl
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děsným voláním na se upozorniti. Ostatní bylo
snadné. V pokoji, kde kouřem omráčen ve
tmácli se svíjel, pojednou se udělalo zářící
světlo, a on pozoruje své hrozné nebezpečenství, spatří obraz Matky Boží Pomocnice. A
v této strašlivé tísni vyrazí ze sebe úzkostný,
srdce pronikající výkřik : Maria pomoz! Proto
také Nejsvětější Pannu tak vroucně ctil a
nedbaje posměchu svých souvěrců, jejím sodalem se nazýval."
„Toho jsem nevěděla", pravila paní Švamberkoyá a ruměnec pokryl její tvář.
„O, mně to Alex svěřil, matinko", pravila
slečna.
„A což milostivá paní, byla byste proto
zanevřela na svého dobrého synáčka?" A když
zamyšlena neodpovídala, řekl dále: „Nalézáte
v té úctě k Nejsvětější Panně něco závadného ?
Máme v úctě ctnost, kdybychom ji nalezli na
člověku třeba nejnižším! Vždyť statečnost
vojína udatného musí ctíti i nepřítel: kterak
bychom nemSli ctíti té, která se stkví věncem
ctnosti nejkrásnějších? Pokoru, čistotu, víru,
lásku shledáváme při ní u výši nedostihlé,
rekovnost, jaká posud neshledána na žádné
ženě na zemi. A což jí nepoctil sám Bůh způsobem neslýchaným? Vyvolil ji za Matku svého
Syna, poslal k ní jednoho z knížat nebes, jenž
j i pozdravil jako plnou milosti, že Bůh je s ní,
že požehnána jest mezi ženami. — A jak ji
ctil ten, jenž ji sladkým jménem matky nazýval! Byl jí poddán a poslušen, z iicty k ní
na pouhé pokynutí její koná svůj první zá-
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zrak, ač ještě nepřišla hodina jeho. A když
na kříži umíral v krvi a pláči, zdali nedokazují poslední jeho slova k ní synovskou starostlivost a lásku? Ctil ji, poněvadž s ním.
trpěla hluboké ponížení, bolesti a smrť. Vždyť
kopí, které probodlo jelio bok, probodlo i duši
jeji. A tuto svou tak milovanou matku, komu
j i odkazuje, odcházeje z tohoto světa! O, jest
to hrozné pomyšlení! Spasitel dí: „Ejhle matka
tvá!" — a křesťan se od ní odvrací: „ J á j í
neznám."
Paní Švamberková se zachmuřila.
„Odpusťte", pravil Gruntram pokorně, „nechtěl jsem nikterak uraziti vašeho jemného
citu. Ale nedivte se, že tak pro česť Matky
Boží horlím. Jest to nejdražší dědictví po mé
matce. Ifyl jsem u věku, kdy jsem nemohl
vystihnouti dosahu těch slov, když umírajíc
vzdychala: „O, Matko dobrotivá, budiž ochrankyní tomuto mému osiřelému dítěti! Tuto
Matku nebeskou cti, ona nikdy tebe neopustí."
Tato závěť umírající matky bude' mi vždycky
svatou."
„Ale, drahý pane," poučovala milostpaní,
„což nestojí psáno: Bohu samému klaněti se
budeš ? Jemu samému a žádnému jinému! ?"
„Jasná paní", odvětil Guntram; kdy pak
se křesťanský svět klaněl Matce Boží? Velebili a ctili ji národové po všecka století, avšak
každý katolík ví, že nestihlý jest rozdíl mezi
klaněním, kterým se Bohu samému koříme, a
mezi poctou, kterou vzdáváme nejsvětější Panně.
Bohu prokazujeme nejvyšší česť a slávu jakožto
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nejvyššímu Pánu, Mates Boží pak vzdáváme
povinnou úctu jako nejprvnější mezi vším
stvořením. Prostinkými, ale dojemnými slovy
to objasnil jistý velký kazatel z doby, kdy
Matku Boží společně ctili: Kdybych, byl na
krásné louce a viděl, jak na výsosti nebe se
otvírá, a slyšel, že naše milá paní, Matka
Boží, s nebeským dvorem dolů sestupuje, a
v tom, co chci jí spěcliati vstříc, spatřil bycli,
jak kněz nesa ve Svátosti našeho pána k nemocnému jde, ihned bych se obrátil, padna na
kolena ku Kristu, Bohu skrytému ve Svátosti.
Ač rád bych tu Královnu nebes viděl a její
andělské komonstvo, přece pánu našemu bych
se klaněl, ač jej denně vidím na oltáři. J a k
nepatrný je svit slunce, který uchem jehelním
prokmitá, proti moři světla, jež slunce rozlévá po celé zemi, tak malá jest veleba i naší
milé Paní proti nesmírnosti božské. Při vší té
přepodivné a tajuplné velikosti svaté P a n n y
nezapomíná církev na rozdíl mezi ní a svrchovaným Bohem, jemužto jedině náleží neskonalá úcta a klanění. J í pak patří ona česť
a sláva, kterou ji Syn její přioděl, a každé
pokolení, které po této zemi půjde, musí plniti, co Duch svatý ústy této Panny věštil:
"Veliké věci učinil mi Pán, jenž mocný jest.
— Aj, od této chvíle blahoslavenou mne nazývati budou všichni národové."
Vývody ty paní Švamberkovou uspokojily,
nicméně přece namítala: „Uznávám, že není
v tom nic nenáležitého, vzdáti Matce Spasitelově povinnou úctu, avšak co prospěje porou-
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Seti se do ochrany její, vzývati ji o pomoc,
když ona jako tvor stojí jako my všickni pod
ochranou Boha samého; ten řídí a spravuje
naše osudy."
„Nepravil jsem", dí Guntram, „že by ona
snad vládla světem, ale že přímluva té milostiplné nám jistěji může zjednati pomoci, kterou
by nám nehodným milostivý Bůh jinak odepřel, tot dokázáno nesčetnými důvody."
Milostpaní naň tázavě pohlédla.
„Lepanto!"
„Štěstí válečné, snad příznivý vítr."
„Zajisté vyšší pomoc, nebo jak jinak si
vysvětlíte tuto světovou událostí? Největší vítězství, jakého kdy na moři dobyto! Nepatrným loďstvem potřena celá válečná moc nepřítele tak udatného a zpupného. Pod praporem Marianským za úpěnlivého volání jejího
sladkého jména, když veškeré křesťanstvo se
modlilo, zvěstuje Pius V. sboru kardinálů, že
hrdinové křestanští v tu chvíli dobyli skvělého vítězství."
Paní se usmívá: „Nuže, proč vojska císařská nerozvinou korouhev Marianskou proti rotám kacířským, jak nazývají naše bojovníky ?
Tu by měla dle toho vítězství jisté "
„Milostivá paní, shromážděte kol praporů
těch muže takové víry, kázně, s takovým nadšením, jako byli tehdá oni vojínové Marianští, a neodolá jim nepřítel žádný. Nebyli to
tehdá žoldnéři ze všech koutů světa sehnaní,
jenž na jatky zaprodavše svá těla, nemají
o duši nejmenší starosti, ale bylo to vojsko
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svaté, jež netrpělo ani rouhačův, ani zlolajců,
ani osob špatných ve svém středu, které nadšeno vznešenou myšlénkou osvoboditi křesťanstvo od nesnesitelného jha krutého nepřítele,
postavilo se pod ochranu Matky Boží a slavně
dokonalo svůj úkol. — Až i v řadách našich
vzplane toto svaté nadšení, pak i nás povede
k vítězství ta, kterou nazývá lid Pomocnicí
křesťanů."
Oči majíc sklopené, naslouchala a přemítala
Zuzanka o vroucí Marianské chvalořeči, jakéž
posud neslyšela od nikoho.. A když vděčně
pohlédla k němu, a oko jeho zářilo oním nevypravitelným leskem, tvář prve bledá a průsvitná jen hořela, tu prolétla duší její myšlénka:
Tak mohou vyhlížeti andělé, kteří hlásají slávu
její po nebesích. V této chvíli její čistá duše
zajásala rozkoší.
Podobné rozmluvy se vedly denně v komnatě vznešené paní Novohradské. Hluboce vzdělaná a zbožným dojmům přístupná, neodpírala
svého uznání pravdám, které plynuly z úst
jak výmluvných, tak krásných.
Jednoho večera nalezl Guntram mladistvou
Švamberkovnu o samotě. Oči její byly zvlhlé,
plny tesknosti. Viděl ji tak kolikrát a tázavě
pohleděl na ni. Oba seděli chvíli mlčky, pak
pravila Zuzana: „Pane Guntrame, měl jste
také nějaké bratry nebo sestry ?"
„Neměl, milostivá slečno!"
„A když vám zemřela matka, pocítil jste
velikou bolesť z její ztráty, a trval dlouho
váš žal?
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Kába se podivil takovým otázkám. „MSI
jsem matku příliš dobrou," odvětil, „a předčasné smrti její budu želeti až do posledního
okamžiku života."
„A neznáte žádného prostředku zmírniti
tento bol?"
„Modlitbu za ni."
ÚdivenS naň popatřila.
„Jiného prostředku nevím, také jiného
spojení s říší duchů není. Jestli rozloučení
s miláčky našimi je příčinou hoře, tedy spojení takové umírniti musí naši žalost."
„A komu má prospěti taková modlitba ?"
táže se slečna.
„Oběma. U vroucí modlitbě, která vystupuje ke trůnu Božímu, spojujeme se s Bohem
a se svými milými, pakli jsou bez poskvrny
vešli v jasnou říši Jeho slávy, kde nám všem
kyne utěšené shledání."
„A což kdyby byl los jejich jiný?" ptá se
Zuzana.
A Guntram poučuje: „Jestli jako nehodní
jsou odmrštěni od lásky Boží, na věky propadli věčnému trápení, pak modlitba ta jim
sice neprospěje, nám však přece vyjedná pokoj a odevzdanost do nevyzpytatelných úrad
Božích."
„Ó, tot hrozné!" zvolala dívka, „kde na
světě duše tak čistá a svatá, že by prosta vší
viny směla se důvěrně vrhnouti v náruč Boží ?
Yždyť do nebe nic poskvrněného vejiti nemůže.
Koho tak náhle zastihne smrt, ten tedy ztracen na věky!"
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pNemšl-li víry, odešel-li ze života jako
zapřísáhlý protivník Boží, tuť ovšem není pro
něho naděje žádné, ale viny menší, křehkosti
slabostí lidskou spáchané, v něž denně klesáme,
zavírají nebes bránu jen dotud, až spravedlnost Boží trapnou mukou i tyto skvrny očistí,
s kterými by duše do slávy nebeské ani samy
vejiti nechtěly."
„A jinak ne, nežli trestem a mukou? O, i
toť kruté pro milující srdce, neviděti žádné
pomoci, ó, toť já se hoře svého nikdy nezhostím."
„Vždyť je pomoc", dí pevně Guntram. „Ta
láska, která nás nerozvížitelnými svazky k sobě
víže a své základy v duši má, nepřestává ani
ve smrti. A jako na zemi se jeví účinlivou
pomocí, na kterou Bůh ten pramen lásky, se
zvláštním zalíbením pohlíží, tak i těm trpícím
duším přispěti může prosbou a modlitbami,
které za ně vysílá k nebeskému Slitovníku, a
skutky lásky, které za ně koná."
„A můžeme-li doufati, že by takové prosby
nalezly vyslyšení?" táže se poněkud upokojena.
„Patřit ony zajisté mezi nejpříjemnější,
které vysýláme k nebesům. Když na zemi
prodléval Syn Boží, s jakou pochvalou přijal
tu pokornou prosbu setníka z Kafarnaum:
Pane, služebník můj leží doma šlakem poražen a zle se trápí. — V tu chvíli ukončeno
trápení ubožáka, za nějž se přimlouvala láska:
tak pochválí a vyslyší každého, kdo za trpící
vysýlá prosbu Tato důvěra, že se tak stane,
činí modlitby za mrtvé tak utěšené a sladké,
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neboť nezná pravá láska větší radosti, nežli
když milovanému přináší pomoc a úlevu. Proto
i Písmo sv. blahořečí počínání takovému: „Dobré zajisté a spasitelné jest za mrtvé se modliti."
Toho dne večer Zuzana poprvé se modlila
za bratra, a prvním pozdravením uctila její
čistá duše Nejsvětější Pannu.
Matka nebránila dítěti, když čím dále tím
více přilnulo k víře katolické, pozorujíc, jak
ji ta nauka o úctě a ochraně Matky Páně
blaží a nejednou okem zaslzeným patříc na ni
vzdychla: „Co asi tě ještě čeká, dítě mé,
ó, hledej si tedy útěchy pro chvíle, kdy tě
matka tvá nebude moci ani potěšiti, ani chrániti."
Než, dívenka blažená přátelstvím nebešťanů byla také dítkem této země a i tu žádalo srdéčko svého práva. Zatoužilo i pro
tento život po ochránci viditelném, jemuž by
bezpečně svěřiti mohla sebe, svou česť i duši.
A tím nemůže býti nikdo jiný než Guntram.
Na prsou milované matky uložila uzardělá své
veliké tajemství, své tužby a své naděje.
Tato však hladíc hedvábné vlásky té drahé
hlavinky, pravila soucitně: „Milé dítě, neoddávej se klamné naději. Mezi ním a tebou jest
hluboká propast. Jeho jasný duch žije jen
v ideálním světě, ale jeho srdce padlo v plen
dvěma démonickým očím, jejichžto svůdné
kráse podlehl tento muž nejpevnějších zásad."
Zvěděla totiž paní Švamberková o tajném
zasnoubení slečny Johanny s Kábou od jejího
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bratra Viléma, jenž dům jejich v Praze navštěvoval a jehož pro konfederaci získati bylo
její úlohou.
A ubohá dívka uzavřela tuto novou trýzeň do nejhlubších útrob své duše — a bol
tento byl rovněž tak veliký, jakého byla zakusila při smrti bratrově — ne-li větší.
V Čechách uzrávaly události k děsné žni,
jejíž hrůzy tentokrát ještě nikdo ani netušil.
Záhy z jara hrnula se stavovská vojska v silných odděleních ku hranicím rakouským, ať
v kraji přátelském 5i nepřátelském, rozdílu
neznala. Jejich pochody byly znamenány vypálenými dědinami, spustošenými rolemi a kalužinami ssedlé krve. Byla to najatá spousta
cizinců, nemajících mnohdy ani oděvu ani potravy, ani peněz, jsouc poukázána na lup a
drancování.
Jim vstříc postupovala od Vídně armáda
hraběte Buquoie asi v rovné síle a srazila se
s nimi u Langenlois, kdež dobjda vítězství.
V tu dobu vrazilo druhé vojsko dobře spořádané na posilu císařským z Bavor, by pak
obě spojené armády zaplavil}' Čechy.
Před touto značnou přesilou za neustálých
porážek ustupovali Mansfeld a Hohenlohe,
udatně se bráníce. Přece však nemohli odolati
ohromnému návalu, jemuž město za městem
otvíralo brány.
První kořistí císařských staly se zámky
a dvory Svamberkovy blízko hranic rakouských, které byly vydrancovány a vypáleny
až do základů. Paní Švamberková jedné noci
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odjela s dcerou v největším kvapu do P r a h y .
VděSnosí a přátelství kázaly, by Kába je provázel; milostpaní však toho nepřijala, poukazujíc na značný počet svýcli oděnců a pamatujíc zároveň Guntrama na jeho vojenskou
přísahu.
S těžkým srdcem loučil se s nimi. Nejkrásnějšími dny života nazýval dobu u nich prožitou.
Při loučení to pocítil v celé opravdivosti. T a k
tichých a pokojných dnů již se nedočkal. Byl
to poslední paprsek, jenž libým světlem ozářil
blízký večer jeho života.
Již se stmívalo a nastala bouřlivá noc se
všemi hrůzami, kterým i nejstatečnější by
podlehl. Stoje na cimbuří hradu hleděl Guntram
dolů do údolí, kde dlouhá řada vozů plnýoh
drahocenného nářadí, beden se stkvosty a,
stříbrným náčiním zajížděla do mladého jedloví,
až pak zmizela ve vysokém lese. Kočár, v němž
seděly paničky, jel poslední. Před lesem ještě
na chvíli stanul, a bystré oko Guntramovo
dobře pozorovalo, jak obě dámy na voze povstavše obrátily se k zámku a kynuly na rozloučenou.
„Bůh a nejsvětější P a n n a tě provázej a
opatruj, drahé dítě!" vzdychl Guntram; „jak
jsi šťastna ve své nevinnosti."
Však mýlíš se, Guntrame; ta, která odjíždí,
není již šťastným dítětem. Přišla sem jako dítě,,
uvítala tě v dětinné nevinnosti, s mírem v oku
a v srdci, loučila se však s tebou jako panna,
ve skrytém hoři, bez míru a pokoje, který zde
navždy pohřbila. Roztomilé poupátko sem
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přivezli, na výsluní lásky zde rozkvetlo v půvabnou růži; nyní spěchá s ní matička odtud,
s tou růží vadnoucí, s tím kvítkem zlomeným.
J a k o hvězda spanilá se objevila na obzoru
tvého života ve své tiché kráse, nepovšimnuta
od tebe zachází, bys ji více nespatřil.
Což mu byla tato čistá duše tak lhostejnou?
Nikoliv, byl vždy mile dojat, když uchvácena
touhou po pravdě Boží s pozorností sledovala
každé jeho slovo a horlivě naslouchala jeho
nábožným vývodům. Ale on byl oslněn jasem
čarovných očí svůdné Johanny, srdce jeho
připoutáno bylo pevným poutem k té záhadné
bytosti. Na okovech těcli celou silou trhala
láska otcova, jejž musil přece ctíti a milovati.
Sestupuje do svého nitra, zkoumá všecka jeho
hnutí a rozjímání dále: Jakou to oběť přináší
ten ubohý stařec, by mne uchránil domnělé
zkázy! Zbavuje se jediného syna, své podpory
a ochrany, o samotě a v trudu tráví dny svého
opuštěného stáří, kdežto by láskou a vděčností
zahrnut, blaženě mohl, žiti uprostřed dítek
na svém tichém sídle. O, dobrotivý Bože, dej,
aby poznal její dobré a šlechetné srdce. —
Ví otec, co s e s t á l o se mnou? Tuši Johanna,
kde jsem, a kam mne nyní cesty mé povedou?
Utiš se srdce. Bůh stojí u mne i u všech,
kteříž mi jsou milí a drazí. Y něho doufám,
nebudu zahanben na věky!"
Když vstoupil do svého pokojíka, nalezl
na stole pěkný bandelier z těžkého hedvábí
a na něm umělou rukou vyšité jméno Matky
Boží „Maria". Přiložen byl list. Políbil bandelier,
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k sobě: „Pod záštitou toho sladkého jména
potáhnu zase do boje."
List byl od pana Švamberka, v němžto
Guntramovi přátelsky oznamuje, že mu od
vrchního velitele, hraběte Thurna, vyžádal
úplnou svobodu. Pak mu nabízi darem mladého
arabského hřebce, jenž byl prý zemřelému
Alexu zvláště milý. Ku konci jaksi ostýchavě
připomíná, jak král Fridrich, slyše o rekovném
hájení dlouhého mostu, lichotivé projevil přání,
míti takového muže v čele některého oddělení
své jízdy. Kůň byl již před několika dny z Libějovic přiveden a stál v zámecké konírně.
Vojsko české zvolna ustupovalo; vyhýbajíc
se boji stahovalo se pozvolna ku Praze. Jenom
jeden houfec Švamberských zarazil sem od
hranic hornorakouských, kde hájil průsmyků.
Hejtman té tlupy pravil panu Kábovi, že hradu
toho hájiti nebudou, a že mu jej odevzdává,
jako císařskému důstojníku. Vzal, co ještě zbylo
zbraní, s sebou a po krátkém odpočinku dal se
směrem k Třeboni.
Po několika dnech ukázalí se ve městě
první bavorští rejthaři, a hned potom oddíl
jízdy hraběte Buquoie. Guntram uvítal své
velitele uctivě ve bráně zámku a představil
se jako císařský důstojník. Po krátkém vysvětlení byl opět přijat do armády, a svěřena mu
k jeho přání korneta bavorských kyrysníků,
starších to a zkušených rejtharů, uvyklých
pořádku a přísné vojenské kázni.
Byl potěšen, že má mužstvo v pravdě
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křesťanské, liodne bojovati pro věc tak svatou
a spravedlivou. Poznal též vévodu bavorského
Maxmiliana, jenž mu byl ideálem křesťanského
vůdce, a který seznav Guntrama upřímně se
mu naklonil.
I Buquoi sobě Iváby velice vážil jako osvědčeného bojovníka, nad něhož co do chrabrosti
a zbožnosti nebylo v celém vojště. Osudy
armády, ku které byl přidělen, byly též osudy
jeho. Nějaký čas prodleli v Budějovicích, ale
pak celé to asi padesát tisíc čítající vojsko
hnulo se k severu. Síle této nemohla ani
pevnější města déle odolati, proto se vzdávalo
jedno po druhém. Jenom Písek se bránil
udatně, byl dobyt, vypálen a obyvatelstvo
pobito. Jelikož se jízdy při dobývání pevných
míst jen po skrovnu užívalo, byl Gřuntram
těch krutých výjevů při tehdejším způsobu
vedení války nezbytných ušetřen a táhl se
svým sborem v krátkých pochodech ku Praze,
kam dorazili počátkem listopadu. K osmému
ráno přitáhl i Buquoi. Po vojenské poradě
rozhodli se k bitvě.
Guntram stál se svou kornetou na pravém
křídle, jemuž velel Rudolf z Tiefenbachu.
O polednách dáno znamení k útoku. Velká,
rozhodná chvíle se přiblížila. V zástupech ligy
znělo z tisíců hrdel: „Maria, Maria!" Karmelitánský mnich pozdvihuje Marianský obraz.
Nevýslovné nadšení uchvátilo bojovníky, jenž
s velkou udatností vrhnou se na pravé české
křídlo; narážejí však na hrdinský odpor a
počínají couvati. — Y té chvíli volán Guntrain
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se svými kyrysníky do boje. Políbiv slavné
jméno nebeské Pomocnice na svém bandelieru,
poroučí sebe a svatou věc křesťanstva její
ochraně, jede do boje pro vlast a církev rozhodného. Pluk obrněných kyrysníků bitvu
rozhodnul, an rozrazil celou spoustu lehké uherské jízdy, která na útěku strhla s sebou část
pěchoty, čímž porážka královských dovršena.
Bitva netrvala déle než půldruhé hodiny.
Známo jest, že vzdorokrál Fridrich hoduje
stkvostně nepovažoval tu věc, kde se jednalo
o celé království, ani za tak důležitou, aby
od hostiny povstal a na bojiště se podíval.
Když po hostině tam přece jel, nezbývalo mu,
než aby se s prchajícími spěšně vrátil do P r a h y .
Poplašen utíkal příštího dne i s rodinou,
vůdci a úředníky syými z Prahy. Císařští
jezdci pronásledovali jej až k saským hranicím.
Guntram bojuje v řadách císařských, byl
toho přesvědčení, že krváceje pro víru prospěje
tím i zbědované vlasti, jež byla v nejhroznějším
úpadku. A co bylo příčinou toho nejhlubšího
ponížení království druhdy tak slavného ? Když
byl zubožený národ zbaven nejpevnějšího základu své existence, jednoty víry a proti sobě
rozeštván, tu jej zaprodala protestanská šlechta
zhýralému slabochu, jenž počal panování své
tím, že zničil nejvzácuější památky a zohavil
starodávnou svatyni téhož národa. Vítězství
kalvinského krále bylo by zasadilo Cechům
poslední smrtelnou ránu. Víra katolická zabránivši jeho sloučení s německým protestanstvem,
vzkřísila jej zase k životu, a přilne-li k ní
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jako za dob nejvyššího lesku svého, bude zase
mezi prvními národy.
Co se toto událo, táhly ještě některé menší
oddíly císařského vojska přes Landštein clo
jihovýchodních Cech. Bádění tohoto oddělení,
jež provázelo několik komisařů, bylo strašlivé. Běda, kdo se jim stavél na odpor, nebo
kde čenichali skryté zbraně nebo peníze. Tu
nebylo žádného slitování, heslem jejich bylo:
zničiti všecky rebely.
Když o tom zvěděla Johanna — bylafi
ještě pořád sama velitelkou na Dírné, nebofi
b r a t r musil opatřiti ohrožené Borče — zajásala ďábelskou radostí.
„Nj'ní přišla hodina pomsty! Již žádného
otálení!" — V duši její se zrodila myšlénka,
kteráž by i andělu temnosti dělala čest, — co
do chytrosti i co do zloby. Ale provedení její
nebylo snadné. Však samo peklo jí pomáhalo.
Jako na zavolání vstupuje do komnaty
Terek. Již tam úplně zdomácněl. Přicházíval
skoro každý týden vždy s novým steskem,
novou žalobou. Již chtěl kolikráte ze Lhoty,
vždyt to nebylo lze vydržeti; tak sužovala,
tak nenáviděla ho veškerá čeleď, nejvíce však
purkrabí, správce zámku. Nejtěžší a nejodpornější práce mu byly přikázány, a při nejmenším pochybení byl mnohdy ztýrán bičem.
Jedinou podporu nalezl v Dírné — milostivá slečna vyslechla trpělivě jeho stížnosti,
nebyla skoupá na dary a peníze — ale „ty
musíš zůstati" — tot bylo poslední slovo —
„musím te tam míti."
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Potřebovala ho ke svým hrozným záměrům, ku provedení své pomsty, ač nevěděla
posud, kdy k tomu nadejde příhodná chvíle.
Dnes však shledala svého spojence ve
stavu takovém, jak jen si mohla přáti. Šíje
jeho byla naběhlá, a krví zalitý pruh svědčil,
v jakých rukou je správa Lhoteckého hradu.
Přiběhl z lesa, kde vynášeje dříví připravené
na zimu k cestě, byl od správce napaden, že
se ztratila nejlepší polena z tvrdého dříví,
čímž vinen nebyl.
Proklínaje svého trýznitele pádil ihned
s tímto novým důkazem svého mučennictví
ku své velitelce, která stěží utajivši radost
j a k o v největším rozhořčení zvolala: „Již jsi
vytrpěl dost, nyní dojde na to proklaté hnízdo !
Teď budou biče v rukou t v ý c h ! Hůře nežli
se psem zacházeli s tebou ti nelidští ukrutníci.
Máš-li dosti odvahy vykonati, co ti rozkáži?"
Oči Terekovy se zajiskřily: „Což by to
mohlo býti, bych to neučinil pro vás!"
„Ne pro mne, ale pro sebe budeš jednati.
Dosti dlouho se dívalo nebe na tebe, ubohý
červe, jak se svíjíš pod nohama toho padoucha,
nuže, ať i on dostane, co mu dávno patřilo."
Terek dychtivě čekal. Po chvíli pravila
slečna: „Znáš všecka zámecká sklepení?"
„Jak bych neznal, vždyť jsem až do posledního kouta vše prolezl, když jsem hledal
zbraně a krunýře pro tu výpravu našelio p á n a ;
nestálo to však za mnoho "
„Dobře — není tam žádných skrýší kam
nikdo nepřichází?"
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„Jedna, a to přepodivná podzemní komora
jest tam, do nlžto jsem nalezl vchod vedle
dřevníku, kde náhodou skládám dříví. Nesa
jednou polena do velkých zámeckých kamen,
klopýtnul jsem a padaje pozoruji, že to po
straně, kam jedno poleno sletělo, zadunělo.
Příštího dne jsem si na to vzpomněl a prohledám to místo, a hle! — asi půl stopy pod
našlapanou hlínou naleznu silné dubové dvéře
a pod nimi několik kamenných schodů, vedoucích do neveliké suché komory, která byla
sklenuta z tesaných kamenů a patrně sloužila
někdy za žalář."
„A co tam bylo?" —
„Ale zcela nic. — Vylezl jsem a zadělal
hlínou a prstí, že nebylo ničeho pozorovati."
Napjatě poslouchala Johanna, a tvář její
jevila spokojenost. — Dobře," pravila, „nechtěl bys mi tam uschovati některé muškety ?"
„Mnoho?"
„I třeba hodně mnoho, co se jich tam
vejde —"
Terek se zan^slil a pak řekl: „To asi
nepůjde; kterak je tam dostati? Vždyt vrátnému tou jedinou branou neproklouzne ani
myš, neřku-li člověk se zbraní?" — Ale pojednou poskočil: „Již to mám — ó, dostanu je
tam, a kdyby jich na sta bylo! Milostivá slečno,
vždyť právě vozím tyto dny dříví, nikdo mi
nepomáhá, sám to musím všecko odříti a odtahati. Do velkého vozu mohu mezi dřívím
skryti, kolik chci; narovnám jen svrchu zase
něco polen a pak sř"^t<vSx>dvezu, kam budu
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chtíti. — Ale jak pak je zase odtamtud dostaneme?"
„O to se nestarej!" odvětila slečna, „to
obstará někdo jiný, až přijde čas! — K d y
začneš?"
„Třeba zítra."
„Znáš se dobře v našem lese? — Nedaleko
zábradlí u vaší obory, právě tam, kde máte
paseku, je hromada kamení, na nižto jest malý
smrček, a pod tím kamením jest pět beden,
každá po desíti karabinách, a několik kroků
dále pod druhou hromadou jiných deset menších, opět po desíti pistolích. — Za kolik dní
to odvezeš?"
„Za dva dny snadno, neboť pět beden
mohu ve voze snadno umístiti."
„Pak přijď a dej mi zprávu, jak jsi vše
vykonal. — Zde máš něco pro posilnění" —
a několik stříbrňáků vklouzlo v ruku spiklencovu.
Zbraně, vesměs dobré Norimberské práce,
se znamením unie dala Johanna, obávajíc se
příchodu císařských, od spolehlivých sluhů na
místě naznačeném tajně ukryti a schválně zaměstnávala několik dní hajného při honech
v lesích na druhé straně, aby nevzniklo podezření, a kurýr aby mohl pohodlně vykonati
svou úlohu.
Byl nejvyšší čas. Neboť sotva byly zbraně
ve Lhoteckém zámku, plnily se lesy utíkajícím
lidem od Stráže a od Rečice. V lesích selského lidu s dobytkem jen se hemžilo.
Již také porůznu v nejbližších dvorcích
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se objevili jezdci, hledajíce spíži a potravu pro
lid a koně. Oddíly vojska po dvou až třech
stech mužů táhly zvolna za nimi.
Dva jezdci se ohlásili jednoho rána v zámku
Dírenském. Byli to císařští komisaři, kteří prohledávali dvorce a zámky. Byli u Mezné několika ozbrojenci přepadeni, a snad by se jim
bylo zle vedlo, kdyby v zápětí nebylo přikvapilo několik rejtharů, kteří tu zbujnou chasu
rozsekali. Byli to pacholci z Kvasovického
dvora.
„Komu patří tam to hnízdo?"' tázali se
komisaři, vjíždějíce na prostranné nádvoří před
zámkem. —
„Panu Kábovi z Rybňan —"
„Kde je to panstvo?"
„ J e v Praze, sídlí tam neustále."
„A zde nechá takovou havěť — dvůr již
hoří!" —
„V tom vešla Johanna v těžkých černých
hedvábných šatech dolů a uvítala pány s velikou uctivostí a srdečností. Vítala je jako
toužebně očekávané osvoboditele zbědované
vlasti.
„Jsme zde obklíčeni jizlivými nepřátely,
proto jako poselství nebes přijala jsem zvěst
o slavném vítězství našich vojsk. J a k jsem
šťastna, že mohu v tomto císaři vždy věrném
domě pozdraviti a liostiti vznešené komisaře
J e h o královské Milosti. Jsem sestra pana liůta,
jenž tuto dobu mešká na druhém statku, ohroženém vojsky Falckými."
Pánové byli takovým neočekávaným uví-
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táním příjemně překvapeni; vzdali liold svůj
dámě, jejížto oslňující krása, spojená s h r d ý m
sebevědomím dodávala jí něco majestátného,
a jejíž nenucená přívětivost je v prvním okamžení okouzlila.
J a k si libovali, že po tak mnohých, svízelích tohoto polního tažení nalezli zase tak
milého útulku; zůstanou zde, až bude vzdor
potlačen, a vůkolní krajina upokojena.
Hlavní část jejich oddělení se ubírala směrem k Táboru, který musil býti dobyt neb
obležen; as 50 mužů nechali v Dírné. Komisaři se v}'ptávali na sousední sídla. Jméno m ť
jetníka Zlaté Lhoty je rozmrzelo, zvláště kdy.
slyšeli, že jest to bratr onoho Pražského pána,
jenž má tak nevázanou čeleď.
„Co soudíte o tom starci, vždyť syn jeho
bojoval statečně v naší armádě ?"
Té poznámky se Johanna ulekla, neboť
to křižovalo její plány. Připamatování Gruntrama roznítilo však její mstu, a vášnivě, chvějícím se hlasem odvětila: „Je to starý spiklenec, který svého hodného syna proto z domu
vyštval, by, odvolávaje se naň, mohl beztrestně
s bratrem nás zde znepokojovati; ba, chystá
se p r ý tajně nové pozdvižení — má v úmyslu
ozbrojiti silné roty, by přepadl ze zadu vojsko, které táhlo k Táboru."
„Odkud to víte?" táže se komisař, vyskočiv ze sedadla.
„Dověděla jsem se to právě od sluhy Kábova, kterému svědomí nedále pokoje, až to
vše vyzradil. Ostatně je zde, může podati
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pánům bližších zpráv." — Byl totiž Terek od
slečny na dnešní den objednán a s velkou tíží
se dostal do zámku, neboť starý Kába, obávaje
se přepadení potulných vojáků, tak zvaných
marodérů, dal přísně zámek střežiti a rozkázal,
by nebyl puštěn nikdo zpět, leč by se mu to
dříve ohlásilo.
Dobře jsa od slečny připraven, předstoupil
Terek před komisaře a vyprávěl, jak po celé
jaro se zbraň do zámku přivážela a odtud zas
do vůkolních dvorců dodávala, nyní však, když
se proslýchalo, že se blíží císařské vojsko, že
poslední zbytky dal pán uschovati v tajném
sklepení. Jeho k tomu prý nevzali; vozy přijely v noci, a starý pán, ač dosti bídný, sám
vstal, uzavřel všecky jizby, a jen s vrátným
a vozkou vše ukryli, tak že nebylo nejmenší
stopy, kam se vše podělo. Cizí vozka vždy
v noci přivezl a složiv, zase odjížděl. — Náhodou p r ý Terek tajnou ski^ši tu vypátral, a
páni mohou o všem se přesvědčiti.
Druhý komisař bedlivě si Tereka prohlížel
a spatřiv mu vzadu na krku jizvu pravil: „A
co to máš zde?"
„Byl jsem bit od správce, když jsem, nemoha několik nocí pro ten nepokoj a šramot
spáti, neprozřetelně mladší děvečce se svěřil,
že v takovém pelechu nezůstanu, což když se
ten zuřivec dověděl, tak mne ztrýznil. A kterak bych mohl zůstati na místě, kde dnem i
nocí přecházejí zakuklenci a lotrasové, kdežto
jsem já syn důstojníka, který svůj život se ctí
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dokonal jako praporečnik ve službě Jeho císařské Milosti!"
Terek se dal do pláče. Komisařové se na
chvíli obrátili stranou a tajně spolu hovořili.
Pak připjali zbraně a pokynuli Terekovi, b y
šel s nimi. V nádvoří dali hejtmanovi rozkaz,
aby táhl lesem ku Zlaté Lhotě.
Kurýrovi silně bušilo srdce, když po hodině se ocitnul s komisaři před mostem. Nohy
se pod ním třásly, cítil, že se přiblížila rozhodná chvíle.
Tu vystrčí z okna nad branou jeho trýznitel svou šedou hlavu a spatřiv Tereka a
ani si hrubě nevšímaje, kdo s ním přichází,
vzkřikl zlostně: „Jsi tu konečně, ty prašivý
pse! Abych tobě k vůli stál celé hodiny
u okna!"
Tu pojal Tereka neskrocený vztek. Jizva,
jako požehnuta žíravým prutem zuřivě zabolela. Cítě se silným a bezpečným v takovém
průvodu vrátil mu pozdravení soptě: „Však
on ten prašivý pes vyslídil tvoje skrýše, a
nyní ty, hanebný chlape, otevři! Tvoje hodina udeřila."
„Cože, ty mi rozkazuješ ? Však já ti posloužím!" — Při tom dal znamení trubkou, a
v okamžiku se vyhrnulo ze vrat protějšího
dvorce deset chlapů s halaparfcnami.
„Otevři! — jménem Jeho císařské Milosti
rozkazuji já," rozkřiknul se první komisař.
„Takových tu již bylo několik; že máš
kol sebe ten žlutý hadr, proto ještě nemáš tu
práva!"
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„Svažte ty chlapy!" volá purkrabí mávaje
rukama.
„Zpět, chamradi selská !" liřmí oba důstojníci. „Zpět, ještě jednou!" a když velitel té
roty s napřaženým kopím se rozbíhá k mostu,
padne rána, — a již se válí žoldnéř v prachu.
Potom zahřmí lmed druhá, a v houfci ozbrojené chasy povstává nesmírný postrach, neboť
brankou ode mlýna se Valí oddělení lancouchů;
a ti již bez velení několika skoky jsou v chumáči a chechtajíce se bodají a sekají do něho.
V několika minutách jest po boji, a nyní všech
padesát pěšáků žene útokem na bránu hradu.
Co do ní bušilo několik seker, běží ustrašený purkrabí ke starému pánu a volá ve dveřích : „Jsme přepadeni celj'm houfcem zběhů.
Spásy není žádné."
A také nebylo. Dole bylo slyšeti jednotlivé
úzkostlivé výkřiky ženské čeledi, která se nebránila a hned ukazovala ku sklepům, kde
byly zásoby vína a potravy.
Komisaři dali ku bráně stráž, veleli lidu
zůstati v nádvoří a se šesti mušketýry hledali
správce. Ten vyběhnuv z pánovy komnaty,
chtěl se vrhnouti z okna do rybníka, když jej
v tom jeden žoldnéř zachytí a se smíchem
táhne zpět: „Chlapíku, tys měl prve kuráže
dost, nech toho však, my tě schladíme sami" —
a když se jim bránil, pocítil hned první ochlazení, až mráz jím zalomcoval
„Svažte jej!" velel komisař — „a nyní,
t y opatrný strážce toho domu, kde máš svou
zbrojnici?"
8«
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Správce vyvalil naň oSi. —
„My máme na spěch, mluv — kde máš
ukryté ty muškety?"
„Nemám žádných" — vyrazil ze sebe skuče,
neboť provazy byly zadrhnuty, až se krev
stavila.
„Zadrhněte víc!"
„Povím vše" — zasténal, a tvář jeho
zmodrala.
„Popusťte!" rozkázal komisař; „vyjev vše
a máš míti odpuštěno. Co víš o svém p á n u ? "
„Že byl vždy věren svému králi a císaři" —
„A ve svém zámku měl zbrojnici pro rebely —"
„Hanebná lež!" —
„Vždyť jsi sám pistole a muškety do sklepa
zanášel."
„To si z vás dělal někdo blázny — v celém
zámku není jediné střelné zbraně — najdete-li,
zastřelte mne!"
„To se ti také stane!"
Komisař sešel dolů; tam stál úzkostí zsinalý Terek a díval se pitomě na žoldnéře, jenž
právě vyvalili ze sklepa sud vína.
„Nyní jest na tobě", káže rozmrzený pán,
„ty původce této naší výpravy, bys ukázal,
kde to jest."
„Zde," ukázal Terek ke dřevníku.
„Jen s námi — hybaj!"
J a k o zpitý potácí se Terek s ním a dupaje na podlahu, která duněla, řekl: „Zde,
pane, je vše —"
„Kopej!"
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„Nemohu, jsem sláb." — Vystoupiv, zavolal dva tesaře, kteří byli rozbili vrata, a kázal
odházeti zemi; — rozbili dubové dvéře, které
se těžko otvíraly — lile, již v temnu zahlédli
lesklé hlavně mušket; jeden sešel dolů a podával kus po kuse.
„Pěkná zbraň," zakýval komisař hlavou,
„samá Norimberská; což unie má puškaře, před
těmi se musejí naši schovati. A což ty pistole,
vše kalené — jako toletánky! — Zpropadená
sběř: z těch pistolí by byli za námi houkali."
Ivdyž vynesli zbraně na dvůr, lancouši
jen se na ně třásli — ale komando znělo:
„Vozy ze dvora! — Zbraň se naloží — půjde
k Táboru, správce hoďte svázaného k tomu!"
— A již jej vleče několik silných chlapů po
schodech dolů a napolo mrtvého pak hází na
ocelové muškety.
„Nyní si na chvíli oddychněte, hoši!"
zvolali komisaři. „Až přijdeme, pak musíte
bez odkladu ještě dnes čístiti cestu k Táboru."
Vešli do komnaty starého K á b y ; — ten
ležel ve mdlobách na zemi; zdálo se, že jest
mrtev. Když otevřel oči, pohlížel vyjeveně
kolem sebe — nemluvil však ničeho. Komisarům bylo starce líto; jeho na smrt bledý,
utrápený obličej vzbuzoval soustrast. Vyzdvihli
jej, posadili do křesla. Jeho první slovo bylo:
„Co to znamená, pánové? Chcete-li mne zabiti, učiňte to hned —"
„Jsme od jeho Milosti vysláni komisaři."
„Od císařské Milosti — a přepadli byste
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a vydrancovali můj zámek? — A syn můj
vykrvácel za věc císaře —"
„Co vy zde však spiklencům a buřičům
poskytujete útulku a opatrujete kopy nejlepší
zbraně."
Stařec jako ve snu zavrávoral a chytil
se za hlavu — „Cože, spiklenec já, j á ? O,
Bože spravedlivý" — a odmítaje rukou —
„pryč, vy pekelní lháři. — Kába spiklencem?"
„Jste vy to pěkný rod; ve dvou dnech
byli jsme od vašich nemotorných pacholků
přepadeni, ve sklepích zámeckých celé sklady
zbraní — a ten staroch se ještě durdí — —
však ty budeš mluviti, až ti budou rovnati
trochu tvá shrbená záda. Nám přináleží podati důkazy — a těch jest věru dost a dost.
Po chvíli byl stařec naložen na obyčejný
vůz, kde leže na slámě nepřikryt, zimou se
třesa napolo bez vědomí byl vlečen ku Praze.
Když bylo ze hradu pobráno, co mělo
nějakou cenu, víno vypito a vypuštěno, odebralo se jedno oddělení žoldnéřů k Jižné a
druhé k Vicomili, a večer bylo viděti tři ohnivé
sloupy výstupovati k nebesům. Z krásného
hradu pozůstaly toliko očazené zdi, které se
jako děsná příšera odrážely ve vodním zrcadle. Jenom ve velké klenuté síni zůstal netknutý kříž — poklad rodiny Kábův nejdražší,
— s něhožto opuštěný, zsinalý Kristus truchlivě pohlížel.
Po témdni dne 20. listopadu skládali v podvečer u Bílé věže v Praze 751etóho starce,
neb ochromlý nemohl státi, ani seděti, a nesli
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jej do trocliu lépe upravené jizby, kde se mu
dostalo lékařské pomoci. Měl sesíliti, neboť se
očekávalo od něho odhalení velikých tajemství, až počne hrdelní proces.
Když 'po několika dnech jako z těžkého
sna se probral, počal namáhati paměť, by se
poněkud domyslil, co se s ním událo.
Ptal se žalářníka; ten mu nemohl dáti
žádného vysvětlení, až mu bylo oznámeno,
že po třech dnech bude míti první výslech.
Utýrán, více v mrákotách, než při jasném
vědomí, přijal tu zprávu lhostejně. Život neměl pro něho ceny žádné, muk a smrti se
nehrozil. Ale že jméno jeho pokryto hanbou,
že čistý erb jeho vyvěšen na pranýř, to dnem
i nocí hlodalo na jeho srdci — a již chce otevřití ústa k trpké výčitce proti nebesům, když
vzpomene na ten kříž, na toho Krista, k němuž se rodina jeho utíkala v dobách nejtěžších — a jako v polosnu se vidí v temné,
dýmem zahalené komnatě . . . pojednou se zdi
rozstupují, a klenutí se zdvihá výš a výše
k nebesům — a hle, tu vystupuje z podlahy
černý kůl, jenž nabývá pomalu podoby kříže,
a na němž se jasněji a jasněji objevuje Kristus
— ach, ten Kristus, k němuž se tak vroucně
modlíval . . . a opět zazáří kříž silnějším jasem, a s hůry, s té nedozírné výše letí čtyři
bělostkvoucí holubičky přímo pod kříž a mění
se zponenáhla v lidské p o s t a v y . . . Již je poznává — ty milostné tváře, obestřené krásou
jinou, o nížto žádný smrtelník nemá zdání,
spínají ruce, poklekají před Ukřižovaným, tak
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j a k o klečely v předvečer smrti . . . a lile, nyní
od kříže se vzdalují, jakoby chtěly dělati někomu místo, všecky kynou rukama a ukazují
k u Spasiteli — aby on byl u kříže ilejblíže
— a hle, tu slyší volání umírajícího Spasitele :
„Odpusť jim" — a zase: „Dnes budeš se mnou
v ráji" — „žízním . . . a vidí, jak na kříži rozpíná své rámě v nevýslovné touze. Proudem
t é nesmírné lásky uchvácen, vrhá se ubohý
vězeň na prsa Ježíšova volaje: „Ach, s tebou,
nejsladší Pane, dnes a na věky!" —
Probudil se. sáhá po vilike stěně věže,
vzpamatuje se a zapláče radostí: „O, s Tebou
žádám na kříž, na skřipec, s Tebou 11a pranýř — s Tebou ještě dnes v ráji. Siliž mne,
ó nejsladší Ježíši, na té poslední přehrozné
cestě!"
Káno o osmé hodině byl vyveden Kába
ze žaláře do soudní síně. Vlekl se těžce a
mdle. Nemohl státi, i podána mu židle. Vystoupil veřejný žalobce, přečetl obvinění, a
soudce kladl otázky. J a k o svědkové byli předvoláni dva císařští komisaři. Terek, jenž ve
všeobecném zmatku ze Lhoty se vytratil, nebyl k nalezení.
Když byli oba přísežně udali, jak se dověděli o zbraních v zámku ukrytých, jak byli
napadeni čeledí obou dvorů, jaké množství
nejlepších pušek se znamením unie bylo nalezeno, samé to pádné důkazy viny obžalovaného, stařec ani okem nepohnul; jeho mysl
zabývala se jinými věcmi.
Když opět státní žalobce počal, jak oprá-
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vněno jest podezření, že hrad Kábův byl střediskem daleko široko rozvětveného spiknutí
11a, jihovýchodě čech, a že hlavní úlohou soudů
císařských bude, vypátrati ty tajné, odvážlivé
škůdce, kteří ještě po t a k s l a v n ý c h vítězstvích
císařské armády ženou věci až do konců nejkrajnějších — Kába zavrtěl hlavou.
Tu se I10 táže soudce vlídně a rozhodně :
„Starce, když už nechceš ulitovati sebe, ulituj
té zbědované vlasti, toho zuboženého lidu,
který piklemi vašimi zmírá hladem, zimou a
úzkostí. — Tak blízek soudu Božímu — a
tak zatvrzelý!"
Kába pohlíží naň, jakoby nerozuměl jeho
řeči; — ani na otázku, zdali při svém urputném mlčení setrvá, až se naň dokročí pomocí
mučidel, neodpověděl.
Po dlouhé poradě rozhodl se soud pro
mučení; vždyť se jednalo o věc nejvyšší důležitosti. Soudce pokynul. Dva pochopové pozdvihli starce, jenž pozbýval vědomí, přivázali ruce, upevnili nohy do klády, natáhli provaz a u volném tempu vyrovnali staré, vetché
tělo, že bylo napjato jako struna — —
Na chodbě jest slyšeti spěšné kroky —
otevrou se dvéře, a do síně vrazí vysoký,
silný vojenský pán — kmitem přelítne zrak
jeho všecky přítomné — a zočiv mučeného,
vrhne se mu k nohám a volá usedavým nářkem: „Otče, otče můj, — pro Bůh tě prosím,
co's učinil!" — Byl to Guntram, který zpraven byv od strýce, co se stalo, od svého pluku
sem pádil.
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„Jsem nevinen, synu", zašeptal stařeček
a otevřel oči.
„0, mějte přece slitování, umírněte ubohému, vždyfi vidíte, že jen na okamžení čítá
svůj život!"
Stalo se tak bez rozkazu, nebofi všickni
ztrnule patřili na tento výjev. Tělo trpitele
se prudce otřáslo — vzdychnul z hluboká —
„Otče, otče", zvolal Guntram, líbaje zsinalé rty jeho. — „Otče, odpust, odpust, v čem
jsem tě kdy zarmoutil."
Tvář umírajícího přijala výraz klidný, oči
se pootevřely, a hlasem už jen slabým, jako
dechem pravil: „Odpouštím" — a po chvíli
zase: , „Odpouštím všem."
„O, ještě mi požehnej, můj drahý otče!"
Oči se pootevřely, rty se slabě pohybovaly — a ten tichý pohled oka se již nezměnil — Kába sklesl na prsa mrtvoly, která na
skřipci natažena, zářila svatoleskem mučeníka.
Nad krutým zákonem hrdelním zvítězil cit
lidský. Šetrně spuštěno tělo, které syn držel,
strachuje se, by po smrti nebyl nevinný trpitel zneuctěn.
Posud Guntram neplakal, ale oči jeho těkaly v důlkách jako v rozpálených pánvích,
a v tepně pod zacelenou ranou lebky rozproudila se krev; konečně dostavily se slzy tak
bolestné, že i ti otužilí a všem hrůzám té
dobj r uvyklí muži rozplakali se s ním.
Rozsudek nad mrtvým soudcové pronésti
se neodvážili. Dojem posledních jeho slov
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„jsem nevinen", byl tak mocný, že se usnesli
ponecliati konečně rozhodnutí samému císaři.
Jediný dědic statku a jména obviněného
byl vysoce zasloužilý důstojník armády jeho
císařské Milosti, a právě se jednalo o jeho povýšení, když tato tajemná událost se sběhla.
Nad statky jmenován prozatím již od komisařů
kurátorem pan Vilém Růt z Dírné až do ukončení té záležitosti, na něž však dlouho čekati
se nebude, an sám hrabě Buquoi se té věci
vřele ujímá.
Mrtvola byla na prosbu mladého pana
Káby ihned vydána a byvši uložena ve skvostnou rakev měla býtř odvezena do rodinné
hrobky na Zlaté Lhotě
VI.
Po odchodu císařských komisařů stála
Johanna u okna a provázela je napnutým
zrakem až k lesu.
Po čtvrť hodině za nimi rychlým pochodem spěchalo asi padesát kopinníků, kteří se
však dali jinou cestou, více v právo oborou.
Johanny se zmocnil nepokoj, přecházela
po komnatě, po chvíli opět hleděla ven. Tu.
as po dvou hodinách vyvalí se nad lesem kotouč hustého dýmu, brzy potom druhý a třetí.
Tvář její vzplanula divokou radostí. „Nyní
jsem spokojena, miláček můj jest pomstěn —
a ty, dome kletý, nechtěl jsi popřáti útulku
dvěma milujícím srdcím, ať v tobě hnízdí nyní
netopýři a jiné noční příšery."
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Hledíc za temným mrakem, jenž se těžce
a pomalu vlékl k temeni BrSíka, zvolala:
„Kéž s tebou táhne také jelio černá duše!" •
Jako přikovaná stála na témž místě, jako
by nesměla odejiti, až bude dokonáno dílo
její pomsty — pomsty ďábelské !
V tom slyšeti dupot koňských kopyt a
hned potom zařehtání koní —
Nevšímá si toho, až když slyší silný hlas,
jenž se táže po ní, vyruší se — poznává jej
ihned, je to bratr Vilém.
Sotva dechu popadaje, volá vstupuje do
k o m n a t y : „Ve Lhotě hoří! Od Přehořova pozorujeme větší a větší chmury, víc a více dýmu
v celém okolí — Poslala jsi tam náš lid?
„Jsou tam císařští —"
„Cože, a ti tam pálí ?"
„Přenocovali zde", vysvětluje ona. „Byli
včera přepadeni od Kábových pacholků u Mezné,
zbili tam všecko a zapálili dvorec, liáno pravili komisaři, že musí prohlédnouti i Lhotu,
neb rod Kábův zdál se jim velmi podezřelým.
Nejspíše, že jim ten střeštěný správce nechtěl
otevříti hradu, anebo se dokonce bránil."
„Pro Bůh", zvolal bolestně Vilém, „to
bude rána pro ubohého Guntrama —"
„Což ty nevíš, že u Dunaje padl?"
„Guntram žije, milá sestro — a dnes žene
se svými rejthary našeho ničemného krále ven
ze země."
J a k o hromem omráčena sbírá tato silná
žena všecku sílu, by zachytila poslední myšlénku, neboť se jí leknutím krev zarazila
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v žilách. Vzpamatovavši se, pravila smutně :
„Bratře, netrop si žertů. Guntram jest život
mého života. — Guntram jest mrtev. To mi
zjistili lidé — to mi dosvědčuje mé srdce."
Nyní vypravoval Vilém, jak přišed předevčírem ku Praze, nalézl tam velký zmatek.
Vždyť naše české vojsko na hlavu poraženo.
Všecko prohráno, všecko ztraceno. Král i královna ujíždějí úprkem ku hranicím, a za nimi
do všech končin naše rodná šlechta, panstvo,
úřednictvo zemské a zbytky najatého vojska.
„U Vyšehradské brány jsem se setkal
s povozy Švatnberkovými. Paní bledá, ulekaná
se sedmi dítkami, které jí plakaly — spatříc
mne, zalomila rukama — více nebylo možná,
vozy uháněly dále. Z ostatních známých jsem
nenalezl nikoho. Praha se hemží císařským
vojskem; každý s hrůzou čeká, co nyní nastane.
„Byl jsem v domě staršího K á b y ; ten
ztratil zcela hlavu; proklínal zhýralého krále,
jehož takovému národu těch několik zaslepených buřičů vnutilo; proklínal i sebe, že se
kdy dal upotřebiti ke službám takové skety
— že pro celou tu daremnou věc zradil i víru
RVOU.
Bratr i syn jeho jak jsou štastni, že
zůstali věrni Bohu i králi —"
„A což Guntram?" táže se nedočkavě
Johanna.
„Guntram, jak mi řekl Kába, byl těžce
raněn v šarvátce před Vídní, ale od Švamberkovského hejtmana na bojišti nalezen ještě
živý. A po dlouhém, pečlivém ošetřování
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v zámku Novohradeckém táhl zdráv s císařským vojskem jihozápadními Čechami ku Praze.
J a k o vítěz na okamžik navštívil strýce; radil
mu, by zůstal, on sám že bude jeho zastancem. Musil však hned potom se svými rejthary táhnouti k Brandýsu, kam přibylo několik tisíc uherských jezdců."
Vilém vypravoval ještě dále, ale J o h a n n a
ani neviděla, ani neslyšela. Pohroužena jsouc
sama v sebe, pocítila, jak se ji pojednou půda
pod nohama boří. Před chvílí slavila vítězství
své neskrocené pomsty — a nyní opět uvržena v nové bouře, v nový zápas, těžší než
který jiný v životě. Guntram miluje otce více
snad než ji samu, vždyť mu dal přednost před
láskou její — a stařec ten snad v tuto chvíli
dokonává v plamech, v ssutinácli, hradu, kde
stála kolébka jejího Guntrama. O, hrůza, až
přijde jej pomstit!
„A přece jsem to učinila jenom pro tebe,
miláčku můj! Tebe jsem chtěla pomstiti ná
vlastní krvi tvé; tvé bolestiplné památce jsem
zasvětila celý svůj život, vše ostatní jest mi
ničím: ničím svědomí, ničím víra, ničím Bůh.
Za to tebe, tebe jedině musím míti, a sřítím-li
se já v propast, tebe strlmu s sebou."
Vilém vida sestru tak roztržitou, ustal od
vypravování; zdvihl se, že pojede do Lhoty,
by zvěděl, jak to tam vypadá.
Sestra mu v tom bránila; každé chvíle
mohou přijíti nové tlupy vojska, a j í v takové
náladě není možno opatřiti dům. Ostatně se
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komisaři beztoho v krátkosti vrátí, a pak
bude i bratru odpovídati za svůj statek.
K večeru přišli komisaři ale bez vojska;
nemluvili mnoho, byli rozmrzelí, nebot na cestě
se jim dostalo zprávy, že v Tučapech, v Budislavi a na jiných dvorcích je čeleď vesměs
dobře ozbrojena, a že mají bez odkladu ta
hnízda vyčistiti.
Před odchodem odevzdali jménem císařské komory Lhotu s příslušnými dvory a vesnicemi, jakož i Kvasovice panu Vilémovi jakožto kurátoru v řízení a opatrování.
Růt byl až do vydání rozsudku plnomocným pánem statků Kábových. Dírenský pán
byl. zajisté dobrým kurátorem; aby budova
zámecká neutrpěla větších pohrom, pečoval
o to, by bez otálení byla pokryta střechou.
Stukatérskou prací uměle ozdobené klenby
obou sálů by neodolaly dlouho sněhu a dešti,
a do jara ještě dlouho.
Již byly vyzdviženy krovy, a tesaři pracovali ještě na krytbě, když přijel koňmo posel a dodal panu Růtovi dopis. Necekaje však
na odpověď, pospíchal k Deštné, kde měl také
plebánu podati list.
Oběma pánům oznamuje Guntram smrť
otcovu a žádá, by druhého dne po neděli byla
připravena krypta v zámecké kapli ku přijetí
drahého nebožtíka, a oznámeno poddaným, že
jejich mrtvý pán zavítá k nim k poslednímu
odpočinku.
Zpráva ta shromáždila veliké množství lidu
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nejen domácího, ale i cizího, jak katolíků, tak
protestantů hned v úterý ráno v Deštné.
Než, povoz s rakví přijel až o čtvrté hodině. Již se stmívalo, když se rozzvučel veliký
zvon od Kábova děda chrámu sv. Otty darovaný, a do rynku pomalu vjížděl černým
suknem pokrytý vůz, na němž byla připevněna
rytířská helma a erby pánů Kábů z Eybňan.
Čtyři jezdci v černých pláštích se skloněnými
kopími, na nichžto vlály černé závoje, jeli po
obou stranách. Mladý pán šel pěšky s obnaženou hlavou za vozem.
Na náměstí stáli zástupové lidu, městský
rychtář s konšely jakož i konšelové všech
vesnic, přislušících ke statku. Deštenský i Dírenský plebán, pak dvacet starších měšťanů
s pochodněmi.
Když za hlubokého ticha přijeli na náměstí. a lid spatřil svého nového pána, tu jeho
bledou, utrápenou tvář, a když jim tento několika slovy za lásku a poctu zesnulému otci
prokázanou děkoval, tu vypuklo to množství
v usedavý pláč. I kněží byli hluboce dojati,
ani žádný zpívati nemohl.
A tak táhl tento nejsmutnější průvod, j a k ý
město kdy spatřilo, za hlasitého štkání ku
chrámu sv. Otty, kde se za zemřelého vykonaly první obřady a modlitby.
Když byl plebán mrtvolu požehnal, pravil
hlasem pláčem přerušovaným : „Nevyzpytatelným soudům a úradám Božím se zalíoilo tohoto služebníka svého a našeho milovaného
pána jako Joba zkoušeti ohněm nejprudšíin.
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Bylfi obviněn zbožný tento stařeček ze zločinů
nejtěžších. Jako spiklenec a buřič by] postaven
před soud královský, ano i usvědčen, že v hradě
jeho nalezena skrýš plná zbraní, náležejících
rebelům. J a k se to státi mohlo, tajemství to
odhalí zajisté všemohoucí a nejvýš spravedlivý
tam na nebi.
„Pevná jeho víra, nezlomná důvěra v Boha,
otcovská jeho láska k vám, bezúhonný a takořka svatý jeho život nepřipouští místa myšlénce, že by muž ten mohl býti vinen. Svět
mu nemůže již nahraditi hrozné útrapy a pohanění jeho posledních dnů. To učinil Bůh,
u něhož uloženou nalezl korunu spravedlnosti,
a to učiníme my, když v srdcích vděčných
zachováme jeho požehnanou památku."
Za hlaholu všech zvonů a s množstvím
světel hnul se průvod ve krásném pořádku, za
zpěvu žalmů a modliteb ku hradu Lhoteckému.
Na půl cestě přišel nový zástup mrtvému
vstříc. Byli to páni z blízkých zámků s čeledí a měšťané Hradečtí. Jim v čele kurátor,
Vilém Růt se sestrou a zámeckým lidem, nesoucím pochodně. Panstvo šlo za mladým rytířem Kábou, pak měšťané a ostatní lid.
Když vcházel průvod do úvozu, jenž vede
ku kapli a vystupoval po schodech ke svatyni,
zář pak tolika pochodní a světel padala dolů,
tu teprve bylo viděti, jak veliké množství se
dostavilo k té truchlé slavnosti. Lid plnil
ještě úvoz a pokrýval již návrší kolkolem.
Zvonek přestal zvoniti, a uvnitř kostelíka
zavzněly smuteční zpěvy a modlitby.
9
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Po pravé straně oltáře otevřena krypta,
v nížto odpočívali rodiče a sestry zemřelého.
E a k e v spuštěna, ještě jednou svěcenou
vodou skropena a pak přikryta velkým kamenem s rodnými znaky. Církevní obřad se
ukončil. Venku dáno znamení táhlým zvukem
polní trouby od jednoho ze čtyř jezdcův, a lid
se rozcházel; jenom knězi a panstvo se ještě
tiše modlili u oltáře.
Na kameni krypty klečel Guntram, oděný
v šat císařského hejtmana; dlouho se modlil,
políbil kámen a vstal.
Tu spatří za sebou Joliannu — I ona klečela a pozdvihší se, dívá se naň s výrazem
veliké bolesti. On jí podává ruku, na kterou
skanuly dvě horké slzy.
Guntram praví měkkým hlasem: „O, díky
vám za tyto slzy, díky vám i za tuto službu
lásky."
Vyšli z kaple. Pozvání pana Viléma, by
v Dírné přenocoval, Guntram nepřijal, neboť
měl ještě jednati o mnohých důležitých věcech
s plebánem Deštenským; slíbil však, že příštího dne zavítá na několik hodin do Dírné,
odkud pak zase bez prodlení vrátiti se musí
po Prahy.
Kolikrát ve svých těžkých svízelích vzpomínal na starého přítele jejich rodu, plebána
Deštenského, dnes však obzvláště chvátal
k němu, by v této tak trudné chvíli si ulehčil
na jeho upřímném srdci. Doufalť, že nalezne
tu klíč k tomu děsnému tajemství, že aspoň
částečně se mu objasní ta nepochopitelná

— 131 —

záhada. On i plebán byli úplně přesvědčeni
o nevině otcově, kdežto všecky okolnosti císařských ospravedlňovaly.
Předmětem jejich rozmluvy jak na cestě,
tak i ve faře nebyl, jak se samo sebou rozumí,
nikdo jiný, nežli zemřelý.
Guntram vypravoval o tom hrozném setkání
v mučírně a o posledních slovech drahého
otce: „Tak umírá jen světec, tak jde na soud
Boží jen člověk, který je si vědom své nevinnosti. Nelhal nikdy, jak by mohl lháti
v okamžení nejposlednějším; a přece měli
proti němu důkazy tak závažné, všecky okolnosti jej usvědčovaly. Kdo vysvětlí to hrozné
tajemství ?"
„Jak zde povstal křik, že Lhota hoří,"
pravil plebán, „byl jsem mezi prvními, kteří
tam běželi. Střecha byla v plameni. Dvůr hořel pouze se předu, neboť vítr odháněl oheň.
Na cestě k Ohotěmicům bylo viděti ujížděti
několik vozů, vojáci odháněli dobytek a skot.
Ve dvoře ani živé duše. U mlýna nedaleko
stály a plakaly ženské, dívajíce se na požár.
Zavolal jsem na ně a táži se, co se stalo. Nevěděly ničeho, nežli že po několika silných ranách byla brána rozbita, nádvoří plno vojska,
které bralo v kuchyni, ve špižírně a sklepě,
kde co bylo. J i m — bylyt to tři starší ženy
— neublížili v nejmenším, jen že nesměly
z kuchyně ven. Správce polomrtvého svázali a
hodili na vůz, a pána že položili na slámu a
odvezli. Tím se ovšem nevysvětlilo nic, nežli
9»
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že byl před hradem dosti prudký boj, kdo
však jej vyvolal, to se neví."
„Ale tolik jisto", řekl Guntram, „a ze soudních akt mi sděleno, že komisaři přepadení
od čeledi Kábovy nedaleko Dírnó pojali z toho
podezření i proti mému otci a chtěli prohledati
zámek, nalezli však bránu zavřenou. K vyzvání komisaře jménem jeho císařské Milosti
odpověděno zatroubením — v tom okamžiku
se vyhrnulo asi deset pacholků ze dvora a
hnali útokem na komisaře, kteří útočníky zarazili střelbou z pistolí. Zatím přikvapily roty
kopinníků, kteří je do jednoho pobili. Zámek
vzat, podezřelý správce svázán, hrad celý prohledán, a nalezeno velké množství zbraní
v jedné podzemní komoře. Při tuhém výslechu
správce neustále zapíral, až v nejkrutší bolesti se odvolal na pána, ten že ví vše. Proto
byl můj drahý otec dán do vazby a dodán na
soud. Utýraný správce zemřel na cestě k Brandlínu. To svědectví se mu dáti musí, že byl
muž velmi přísný a pořádný. Otec úplně ve
všem naň spoléhal; v posledním čase opatroval bránu sám jediný. Z domu se nehnul, a
mohlo se mu věřiti, že mu ani myš neproklouzne. Poněvadž jiného přístupu do hradu
není, mohl on jediný věděti, jak se tam t y
zbraně dostaly; jako starý sluha znal všecky
nejtajnější skrýše zámku."
„Vinen-li, trapnou smrtí to zaplatil," řekl
na to f a r á ř ; „sudiž ho Bůh. — Ostatně bylo
zde zbraně všude plné dvorce, a když se blížili císařští, vyhazovali je. A snad bylo opatr-
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n é m u správci líto, nechati tak pěkné pušky
někde v lesích zkaziti, sebral je a uschoval.
Těžko, těžko co říci."
Došla řeč i aa Dírnou.
„Tam se ku podivu vše obrátilo k lepšímu",
vyprávěl farář. „Dnes mi tamější plebán
před pohřbem vyprávěl, jak zvláště nyní po
návratu ze svého krátkého vyhnanství jest od
slečny, pokud se týká deputátu, dobře držen.
I čeleď panská se k němu chová slušněji. Lid
špatný vypověděla ze statku, ano i do kostela
přichází."
Guntram pohlédl vděčně na svého otcovského přítele, neboť nic nemohlo ho dnes tak
potěšiti, jako tato zpráva. Neřekl na to ničeho,
ale v duchu vzpomínal při tom, co slyšel, na
t y slzy a ten něžný, útrpný pohled po pohřbu
v kapli.
Nazejtří ráno jel Guntram, provázen jsa
svými rejthary, napřed do Llioty, prohlédl vypálený hrad a ku své radosti shledal, že škoda
není tak veliká, jak se zprvu myslilo; jelikož
všecky síně bjdy klenuty, a střecha se již pokrývala, nezbývala než vnitřní úprava. Z té
bylo ovšem mnoho rozbito a zničeno. J e n kaple zůstala netknuta. Za to dvůr utrpěl nejvíce. Ten však mínil Guntram stavětí až
z jara.
Y Dírné jej uvítali nejen jako vzácného
hostě, ale také jako dávného přítele. V těchto
několika hodinách, jež tam strávil, projevil
panu kurátoru svá přání stran stavby a zaří-
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zení dvora. Umluvena půjčka 4000 kop, které
p a n Vilém slíbil opatřiti.
Po liostině, při které zvláště vzpomínáno
krásných let dětských a dobrého sousedství
obou rodin, rozloučil se milý host se svými
hostiteli co nejsrdečněji. Musilť nazpět do
Prahy, nebot se mu jednalo o věci nejdůležitější, o rehabilitaci rodu a navrácení propadlého jmění. 0 dobrý výsledek neměl starostí.
Byl jist přízní svých mocných vojenských
velitelů, jenž u jeho Milosti císařské m n o f o
platili.
Na jaře čekali císaře a krále Ferdinanda
na sněm, a tu chtěl rytíř Kába předložití své
prosby. Odcházeje tak s nadějemi nejlepšími,
tisknul vřele ruku své snoubenky a neopomenul dodati: „Na brzké, avšak radostnější shledání."
Pohled, jímž slova ta provázel, byl nejjistější zárukou, že vyplnění horoucích tužeb
jejího srdce není daleko.
Když byl Guntram po několika měsících
ve svých právech potvrzen, a veškery s t a t k y
od komory mu vráceny, vzal propuštění od
vojska a spěchal do tiché samoty svého hradu,
těše se, že po tak těžkých svízelích nalezne
konečně klidu a odpočinutí.
J a k se podivil, když viděl opět svou Zlatou Lhotu, opravdu zlatou v záři zapadajícího
slunce, i stříbrnou leskem jasných vod.
Ve dvoře dodělávali kůlny, vše ostatní
bylo hotovo. K tomu stodoly, plné letošní
úrody a ve stájích množství pěkného, mladého
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dobytka, který pilná čeleď dobře opatrovala.
Takové divy vytvořilo těch nemnoho tisíc kop,
ale ještě více bylo zde znáti zkušenou ruku
opatrného pana kuratora, který zařídíl vše co
nejpříhodněji. Všude ta zeleň, stromy plné
ovoce, nejkrásnější letní večer, obnovený hrad
a proti němu ten milostný kostelíček, vše to,
spojeno s tajemným tichem, naplnilo duši Guntramovu blahým pokojem.
Pojednou zavzněl zvonek s vížky kaple;
byla otevřena. Vešel tam. Tu na hrobě drahého otce děkoval Bohu, že jej převedl touto
hroznou trýzní bez pohromy, a, pomodliv se
za drahého zesnulého, pravil: „O, tys my to,
drahý otče, zajisté vše vyprosil u trůnu Božího, vždyť vidím všude Jeho pomoc. Ty's mi
zajisté vyžádal u Boha, že mi vzbudil přátely,
od tebe ovšem zneuznané, nad jejichžto upřímnou láskou ke mně i ty tam na věčnosti zaplesati musíš."
Zvlášt mile byl dojat, když v zámku shledal vše tak zařízeno, jak to bývalo dříve. Staré,
památné skříně byly zase tak uměle upraveny,
že těžko bylo poznati, kde utrpěly škody. Nádobí rozbité ovšem nahrazeno jiným, lepším
však a stkvostnějším.
Co zřízeno nově, vše svědčilo o dobrém
vkusu a směřovalo k praktické potřebě. Záslony, koberce i prádlo, vesměs nové, bylo
pracováno dle vzorků od slečny udaných. Cena
těch věcí byla asi veliká. Scházel již jen nábytek do veliké rodinné síně, ve které visel
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posud jen památný krucifix a několik starých
obrazů.
„To bezpochyby ponechali mně samému,
vždyt jest to takřka svatyně naší rodiny."
V Dírné již jej čekali od několika dnů,
a příchod jeho byl svátkem celému domu. J i ž
si čeleď šeptala, co mu bude následovati po
takovém spřátelení, neboť denně přijížděl mladý
pán a taktéž několikráte týdně přicházel pan
Vilém do Lhoty, by urychlil dokončení stavby.
Jenom Johanna tam od pohřbu nebyla, ač j i
bratr k tomu vybízel, by se přece podívala
na to roztomilé hnízdečko, které upravil pro
ten nejkrásnější párek.
Když bylo vše ukončeno, přesvědčil se
Guntram při účtování, jak nezištní, jak v pravdě
upřímní a dobří jsou tito jeho přátelé. Vše mu
počítáno tak skrovně, že bylo patrno, jak rádi
by mu to poskytli zdarma, jen obava, že by
toho jako daru nepřijal, přiměla je, aby přece
něco počítali.
„Do Zlaté Lhoty patří dvě zlatá srdce",
pravil jednoho jitra pan Vilém ku své sestře;
„jedno již tam dávno, a druhé tam zavezeme
co nejdříve. Guntram již nemůže a nechce
čekati. Brzy bude cesta k nám zaváta, neschůdná,
večery zimní dlouhé. On, jsa uvyklý na hlučný
vojenský život, ještě naposledy uteče a vícekrát
nepřijde."
„Milý bratře, svěřím se ti, vždyt jsi mi
takřka druhým otcem i matkou; ač horoucně
Guntrama miluji, přece nevím, zdali za ním
p ů j d u do toho mně tak protivného hradu. Věz,
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že když jsem po pohřbu kolem toho učazeného
velikána kráčela, zdálo se mi, jakoby děsným
Masem ty zdi mi dávaly výstrahu: „Nikdy sem
nevstup, sice tě rozdrtíme."
J o h a n n a od požáru Lhoteckého nápadně
se proměnila. Nikdo jí nespatřil, že by se zasmála, bylať po eelé hodiny uzavřena ve svém
pokojíku; jen když přišel Guntram, vytrhla
se ze svého hloubání, a pohledem naň osvěžil
se její zachmuřený duch. Srdce její však den
ode dne chladlo, jen tu a tam některý blesk
oka prozrazoval ještě doutnající starý žár ve
shasínající sopce.
Chováním takovým stala se však pro Guntraina ještě půvabnější, a čím více si přála se
ho vzdalovati, tím horoucnější touhou po ní
prahnul, až konečně, nemohouc odolati jeho
snažným prosbám, svolila přešťastnému podati
svou ruku.
Po přání G-untramově byli oddáni bez
hluku, tiše v zámecké kapli od dobrého Deštenského plebána. Chladně, lhostejně vložila
svou ruku do ruky krásného, mladého ženicha,
odpovídala na otázky hlasem hrobovým.
Vešla do zámku, nepohlédla ani na ozdobnou
bránu, nepovšimla si ani znaků, ani praporců.
P ř i hostině stěžovala si na závrať, a když
se hosté nad tím zaražení brzy vzdálili, uzavřela se ve své komnatě, a předstírajíc náramnou
mdlobu, prosila Guntrama, by měl s ní trpělivost,
že nával tento brzy přejde, až to rozčílení a
ten nepokoj, pro který poslední noci spáti
nemohla, pomine.

— 138 —

Bylo skutečně v několika dnech lépe,, a
mladá paní nabyla opět síly, byla klidnější a
zdála se býti spokojenou; vždyt její dobrý
Guutram se snažil všecka i nejmenší p ř á n í
své milé choti vyplniti.
„Byla to příšerná chmura," pravila ponejprv
s úsměvem, „která tak dlouho mne děsila.
Zdálo se mi, že nevydržím v tomto podivném
domě, ale nyní je mi zde blaze."
Zima byla sice toho roku tuhá, ale za to
byly tím příjemnější vyjížďky do blízké Dírné
a někdy i do Deštné ku starému plebánu,
který se ze štěstí mladých manželů upřímně
těšil.
Na jaře se opět dostavil záchvat, jenž byl
tím povážlivější, ana milostpaní byla ve stavu,
který vyžaduje největšího klidu a ušetření.
I tentokráte se opět uzdravila, nicméně se
strachem ve stálém rozechvění očekávala dne,
který jí měl přinésti nejvyšší radost ženy.
Vesele připíjeli kmotrové páni Vilém Eůb
a mladší Slavata na zdraví novorozence. Celý
dům byl obdarován. Starý plebáu slzel radostí,
jenom matka, když jí podali děťátko, sotva
pohlédla na jeho zažloutlou, vyhublou t v á ř ,
zděšeně vykřikla a dítě odstrčila, nemohouc
na ně patřiti. A proč se ho tak hrozila? Nebylo
sice jako mnohá nemluvňátka buclaté a hezké,
avšak, ač slabounké a na pohled nezdravé,
mělo přece tahy pravidelné. Nápadná byla
podobnost jeho s dědem, kterouž ještě zvyšovaly
ten bolestný tah kolem úst a malá, zarudlá

skvrna na čele, která též starému Kábovi
následkem pádu se schodů byla zůstala.
Od prvního okamžení matka své dítě nenáviděla; nikdy ho nepolíbila, odevzdala je
kojné a více se o ně nestarala. Za to miloval
svého Bohuslávka tím vroucněji Guntram; a
když ta podobnost po několika nedělích se
poněkud ztrácela, ano dítě dobře opatrované
sesílilo, těšil se tím upřímněji, protože je považoval za dar nebes, který mu byl dobrý
otec vyprosil, žehnal té malé hlavince a šeptával
si, že povznese prvorozenec kmen k novému
květu.
Co však mělo dítě lásku jejich utužiti,
stalo se takořka klínem, který měl srdce jejich
navždy roztrhnouti. Poměr mezi nimi byl čím
dále, tím nesnesitelnější. Jménem děda, které
dali chlapci na křtu svatém, nesměl jej jmenovati
nikdo, a paní sama překřtila si jej na jméno
bratra Viléma. 0 starém Kábovi se nesměl
zmíniti nikdo v domě; ani manžel se neodvážil
připomenouti nejmenšího z minulosti rodiny.
Ona jej zprvu o to snažně prosila, později
však, když se zapomenul, osopila se naň.
Ještě by byl Guntram všecko to podivínství,
j a k je nazýval, snesl, ale jedna věc jej hnětla
od prvého dne, kdy Johanna přišla do Lhoty
On jí neviděl se modliti, nespatřil jí udělati
kříž, taktéž nebyl s to, aby j i přiměl, by s ním
navštěvovala farní chrám v den sváteční.
V prvním roce předstírala vždy svůj stav,
později se však již nevymlouvala.
Když o slavnosti Nejsv. Trojice s pozvaným

— 140 —
panstvem vstoupila do kaple, dala své klekátko
přede vším lidem přenésti od hrobu starého
pána na druhou stranu. Nejprotivnější jí byl
památný kříž, umístěný ve velké síni, k d e
stály nejstkvostnější kusy nábytku, kde se
přijímaly návštěvy, a kde se někdy také jídalo.
Hned z počátku žádala Guntrama, by kříž
ten dal přenésti jinam. Jednou pravila: „Ta,
nepěkná tvář se na mne tak posupně ušklíbá,
neviděla jsem sochy tak ohyzdné, jako je tato..
Dej ji pryč, sice ti sem více nevstoupím."
To Guntrama skormoutilo velice: „Vždyč
j e to posvátný, ochranný obraz rodiny."
Nadešel den úmrtí starého pána. Plebán
se dostavil o desáté hodině. I pan Vilém přijel
se svými úředníky. Všecka zámecká dvorní
čeleď a množství jiného lidu súčastnilo se
svaté oběti za zemřelého. Jenom Johanna nešla.
Žádná prosba ani domluva, by tak učinila,
aspoň k vůli lidem, když zemřelého tak nenávidí, nepohnula ji k tomu. Ani k hostině senedostavila, opovrhujíc tak vším společenským
mravem.
Když Dírenský pán odjel, doprovázel G-untram plebána. Nabízeného dovozu kněz nepřijal, dnešní svou cestu nazýval poutí, kterou
obětoval mrtvému.
Když přišli ku kapli, počal mladý p á n :
„Třetí tato paměC mého drahého otce je nevýslovně truchlivá, žalostnější nežli ta, k d y ž
jsme jej zde kladli v hrob Ťehdéž mne sílil a.
povznášel vítězný pocit, že provázíme k odpočinku světce, mučeníka, a blažila mne upřímná.
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soustrast a, nelíčená bolest našeho dobrého lidu.
I ten tichý žal Johanny a její slzy byly mi
nadějí utěšenější budoucnosti. A dnes, ó, můj
jediný příteli a otče, mám takovou úzkost,
jakou asi cítil Spasitel v Gethsemane. Moje
duše jest smutná až k smrti; všude tma, a
nikde paprsku světla."
„Milý synu," odvětil kněz, a oči jeho zvlhly,
„vím vše a cítím, jakoby neštěstí tvé rvalo na
mém srdci. Ale nezapomeň, že lc božskému
Trpiteli sklonil se anděl s posilou, kterou sešlou
nebesa i tobě, jestli z hloubí své utrápené duše
odevzdaně se pomodlíš."
Přišli lc lesíku; počal váti prudký vítr, a
z oblak se sypaly chomáče sněhu. Plebán nutil
Guntrama, aby se vrátil; objal jej srdečně
louče se s ním.
„Modlete se za mne, drahý- otče můj, n y n í
jest mi nejvíce pomoci s hůry třeba," volal
Guntram za odcházejícím a vracel se domů.
Šeřilo se již, kdj'ž vcházel do hradu. Tu
postřehne, jak manželka jeho rychle kráčí přes
dvůr, odnášejíc něco těžkého a s tím ve dveřích dřevníku mizí. Mžikem jest za ní, zadrží
ji, vší mocí vytrhne sochu Spasitele a chce ji
nésti zpět, čemuž ona marně brání. Běží za
ním až do síně. Tu zavěsil Guntram kříž na
staré místo a pravil tlumeným, ale rozhodnjhn
hlasem: „Zde zůstane, pokud náš rod potrvá.
Na tomto místě se modlil praděd, děd a otec
můj, bratří a sestry mé. S tohoto místa byl
otec odvlečen, by po hrozném trápení odešel
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do slávy téhož Krista. Zde se budu modliti
já i mé dítě."
„Ha, bloude," volá vztekle Johanna, „dítě
t v é — m é dítě však nikdy!"
„Dítě, které by se neznalo ku kříži a ku
Kristu, přestalo by býti mým dítětem," odpovídá hrozivě Guntram.
„Však jste to daleko přivedli s vaším zpozdilým modlářstvím!" dí ona posupně.
Tvář Guntramova zsinala; vyběhl ze síně
a zvolal bolestným hlasem: „Otče, drahý otče,
do domu tvého jsem já nešťastník přivedl ženu
nevěřící! Běda mně, že jsem povrhnul tvou
upřímnou výstrahou!"
Za ním se rozléhal v síni smích.
„Musím k němu, musím na hrob jeho." —
Vstupuje rychle ku kapli. Nalézá dvéře pootevřené a na pravé straně oltáře, tam u mramorového náhrobku, klečí muž bez pohnutí,
třesa se zimou. Oděn jest v chatrný plášť,
kterým si přikrývá tvář.
„Kdo jsi, co tu chceš?" dí mu G-untram.
„Vstaň a mluv."
Postava se nehýbe. Guntram strhne neznámému s obličeje plášť. Ta tvář jest mu
povědomá, a přece, jakkoli napíná paměť, poznati ho hned nemůže. Lebka holá, tu a tam
sporý vlas, pleť jeho jako mrtvoly. Zapadlé
oči stíní ryšavé obočí. Dle toho jej poznává
„Tys to, Tereku, ty duše nešťastná, kterak sem přicházíš?"
„Pane, slitování!" vykřikl, „bída krutá,
hrůzy, pro něž nemám jména, všude mne stí-
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Lají. Jelio krvavý stín" — při tom ukazuje
na hrob, — lioni mne všude. Kletba jeho jest
mým údělem. Jako psanec probíhám širé kraje
a když uštván vnitřní trýzní klesnu někde před
chatou nuzáka, i ten slituje se a sdílí se mnou
své sousto."
„Co se stalo, že's pojednou zmizel, nezanechav po sobě stopy? Proč ty, sluha můj,
nesměle přicházíš v žebráckém plášti s mošnou
k našemu sídlu, v takovém zármutku? Vstaň
a mluv!"
„Nevstanu, nech mne zlíbati dříve nohy
tvé, než se dovolám tvého odpuštění. Nebo
ještě lépe — zab mne, — ó, zab mne a pomsti
dobrého otce! Znič sluhu zrádce, jenž přivedl
katany na nevinného, zbožného pána! Zde na
tointo místě chci skropiti krví svou jeho popel
— pak mi může býti odpuštěno."
„Mluvíš jako pamatený, vím, že jsi utekl
z hradu, ale že bys k nějakým krutým věcem
se byl odvážil, o tom nevím ničeho. Mluv tedy,
co jsi učinil!" volá úzkostně Guntram, pozdvihuje bidáka a vidí, že dolní část pravé ruky
mu schází.
„Ruka tato vzala odplatu z r a d y : do ní
jsem přijal klet}' peníz, za který jsem prodal
svého dobrodince Slyš! j á to byl, jenž zrádně
udal nevinného jako buřiče, já vyzradil, že
v zámku má ukryté zbraně, a toto osidlo jsem
sám připravil. Jsem tedy příčinou jelio přehrozných muk, jeho potupné smrti, já potřísnil
jeho čest."
„O, zadrž, hrozný člověče, — a ty se od-
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važuješ sem na toto svaté místo? Pryč odtud,
vždyť je poskvrňuješ svou přítomností."
„Přišel jsem zemřít tvým mečem. Pospěš,
neboť se odtud nelinu, až ruka syna mstitele
srazí mou ohavnou lilavu." — A vrhnuv se
opět k zemi sténá: „ 0 smrť tě prosím, toť jest
jediné slitování, jediná milosť v těchto mučírnách pekla, a nezabiješ-li ty mne, zabiji
se sám."
Guntram tu stojí jako omráčen před oltářem. J e h o pohled padne na obraz Spasitele,
Syna Božího, jenž svou zraněnou ruku ukazuje otci, který s přísnou tváří soudce pohlíží
k temné zeměkouli. Obraz ten připomíná mu
nesmírnou lásku Ježíšovu, jeho veliký p ř í k a z :
„Milujte nepřátely své." — Strašný boj povstal
v jeho nitru. On se sklání k bídáku, jenž se
u jeho nohou svíjí, a dí usmířen: „Vstaň a
odejdi v pokoji. Nes těžké břímě, které jsi
sám na sebe uvrhl, ale jinak než ten zrádný
Jidáš, který neznal jiného pokoje, než v děsné
smrti zoufalce. — Vinu tvou převzal Smírce
nebeský sám — zde viz tento obraz, — jak
se za tebe přimlouvá: „Otče, odpusť mu, nevěděl,,co činil!"
„O, drahý pane můj, já skutečně nevěděl,
co činím, já nevěděl, co ta satanská žena obmýšlí. Nejsem sám vinen jeho smrtí, j á ho
přece _sám nezabil, zabila jej o n a . "
„Ó, Kriste Pane, smiluj se!" vzkřikne Guntram a popadá se za hlavu. Všecka krev proudí
mu k mozku. Tvář jeho zrudla, až zmodrala. —
Celá podoba se změnila. Jakoby nějaká obludná
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saň jej byla uštknula, s výrazem nejvyššílio
zděšení pohlédne na Tereka.
Ten vybíhá z kaple ven.
„0, Ty věčně spravedlivý!" zasténá a klesá
32a studený kámen hrobový: „Otče, tvá věštba
se plní strašlivě! Vypros mi síly, ať nezhynu
v tomto těžkém okamžení."
Venku se rozzuřila vichřice v celé síle.
— Všude vůkol to šumí, duní a praská, suché
větve starých lip s rachotem se řítí dolů,
těžké krůpěje šlehají do malých oken svatyně.
V tom se rozlítnou dvéře dokořán, a do
kaple kvapí sotva dechu popadajíc chůva s dítětem a vyrazí ze sebe hlasem hrůzou tlumen ý m : „Milostpane !" A když se nikdo neozývá,
vykřikne úzkostně: „Milostpane, kde jste?"
Ulekané dítě dává se do pláče!
Tu se vzchopil Guntram a probíraje se
z mrákoty, táže se: „Co chceš?"
„Já nevím, já se bojím", dí chvějícím se
hlasem chůva —
„Té bouře?
„O, — ne — ne — ale v zámku se děje
něco hrozného! Milostpaní přiběhla ke mně
do jizby, ale tak jsem jí neviděla nikdy, oči
měla červené jako žhavé uhlí, a na rtech zpěněnou krev. — Hlasem sípavým vzkřikla:
„Kde máš chlapce!" a chtěla se vrhnouti na
mě. — J á se jí vytrhla a utíkám pryč — ona
za mnou. Na mostě zavyla jako vlčice a pádila zpět do zámku."
„Dej sem dítě", řekl Guntram a podívej
se, co se tam děje?"
10
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Bohuslávek, poznav otce, hned se upokojil a objímal malýma rač kam a jeho šiji.
Tu se zmocnilo Guntrama nevýslovné pohnuti. On se obrací s dítětem ku hrobu, a.
kleknuv drží je nad kamenem a l k á : „Otče
můj — rady a výstrahy pocházející z tvého
nejupřímnějšího srdce jsem nedbal, ve slepotě
své jsem neviděl propasti, v nižto jsem sebe
a rod náš uvrhl, ruka Boží těžce spočinula
na mé hlavě. Otče, ty's muka nejtrapnější,
potupnou smrt jsi podstoupil — já, nešťastný
syn tvůj a svědek neviny tvé do posledního
vzdechu budu tě ctiti jako světce Božího.
Ty T s odpustil všem — i vrahům svým — odp u s t i l i i mně. Sňatku mému jsi dovoliti nechtěl, předvídaje mou zkázu, spojení takovému
jsi požehnati nemohl. — Ponesu pokutu své
viny, a již ji nesu v útrapách nevýslovných.
Ale toto dítě, které dnes ponejprv ku hrobu
tvému přináším — to čisté nevinné dítě kletbu
tu nezavinilo. O, požehnej svému vnuku, když
má již býti naplněna strašná věštba tvá, a j á
mám býti posledním svého kmene — ó, pros
tedy se mnou, by Bůh tuto ratolístku rodu
našeho přijal za oběť smíření viny mé a jeho
nešťastné matky."
,
Jakoby se všecky průchody nebes otevřely, tak chrlily se v proudech z temných
mraků spousty vod.
Uprostřed té vřavy zavzní u kaple pronikavý křik. — Jest to zámecká čeleď, jež zděšeně sem pádila ukazujíc k zámku, kde se
v horním patře míhá světlo. Patrně tam někdo

í
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probilial síněmi. „Tam je zle", volá jeden přes
druhélio; „jak to tam lomozí, tříská, jakoby
tam ďas všecky skříně poválel a rozbíjel —
my běželi nahoru; ale do vnitř nemohl nikdo.
Když něco padlo, bylo slyšeti houkání a smích"
— tak vypravují svému pánu, jenž vychází
z kaple.
G-untram odevzdal chlapce chůvě a běží
s lidmi do hradu.
Nahoru ovšem nemohl, nezbývalo mu než
vypáčiti velké dubové dvéře. S řinkotem odletěl po několika ranách zámek, ale v tom
okamžiku zhasil silný průvan svíce — bylo
pozorovati, že okna jsou rozbita.
I zavřeli opět dvéře, neboř vichřice divě
v otevřených síních řádila.
Přineseny svítilny, a tu teprv se objevila
děsná spousta: obrazy se stěn skáceny, po
zemi rozmetány, skříně pováleny, veliké okno
v arkýři rozbito a všude plno vody, kterou
lijavec rozbitým oknem metal do síně. čeleď
polekána utekla, jenom Guntram zůstal. —
Stoje tu ve své zamilované komnatě rozhlížel
se kol sebe.
„Tak to musilo dojiti na mne i na ni!"
pravil bolestně. „Zde v té síni jsem učinil
před křížem otci svatý slib, že neuvedu do
domu našeho ženu nevěřící."
„Než kde je kříž ? — Stěna, na které
visel, je prázdná!"
Probíhá všecky komnaty — nikde nelze
ho nalézti. Tu jej pojímá přehrozná lítost. —
„Otče", volal, „co se to děje — paladium naio«
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šelio rodu je pryč! — Oh, toho duše má nesnese !"
Přistoupí k oknu — rám jest přeražen —
zdá se, že na rozbitých kusech skla lpí krev.
— J a k o b y ledová ruka srdce mu smáčkla,
ohromen hledí dolů do té syčící propasti, n y n í
ví vše — co se stalo.
Běží dolů, dá rozžehnouti pochodně a
chce na pramici ku skále pod arkýřem.
Sotva však vyšel na most, ve vichru a
lijáku shasínají pochodně, hustou temnotou
burácejí přívaly padajících se stráně vod.
Zatím slyšeti hlasy, že nebezpečí hrozí
mlýnu pod vysokou hrází. — Než tu již pomáhal lid ze dvora; s nadlidským namáháním
vytáhli stavidla — a tak otevřely se brány
rozkacenému živlu, jenž strhuje sebou vše, co
jest mu v cestě a neobyčejnou prudkostí se
valí oborou dolu k Dírnému. K ránu ustál
dešť a voda valně klesla.
J a k počalo svitati, pozoroval Guntram,
jenž zahalen ve plášť, na protějším břehu konal stráž, na skále pod arkýřem jakýsi předmět. Ve sladké předtuše vítal v něm posvátný
kříž.
Nemýlil se. — Když z roztrhaných mraků
zasvitlo podzimní slunce, tu v záři jeho vidí
a pozdravuje ten drahý rodinný klenot, jako
znamení smíru, a nedbaje dravých proudů
rozkacených vln, s největším úsilím se plaví
na pramici kol zámku, kde zaražen ve skalní
rozsedlině stál pevně posvátný kříž.
Radostí třesoucí se rukou bóře jej odtud
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a zlíbav jej odnáší na předešlé čestné místo
do hradu.
Každý již tušil, jak se to stalo, jak se
kříž na to místo dostal, neboť od okna dolů
bylo vidStí velké skvrny krve, kteráž, ač byl
prudký liják na zdi se červenala. Ale nikdo
se neodvážil o tom pronósti slova, až pán sám
s výrazem hluboké bolesti rozkazoval: „Nyní
jděte hledat ji."
Ale kde? V rybníce její mrtvoly nebylo,
nebot silný proud hnal všecko ku splavu a
odtud dále mezi skaliny a lesy. —'Proto marně
hledali. — Po celé týdny prohledávala čeleď
řečiště a břehy; ale vždy vracela se s nepořízenou.
Paní Lhotecká, která v návalu šílenosti
vyhodila kříž a při tom stržena byla do rozvodněného rybníka, — zmizela navždy, aniž
se kdy zvědělo, kam.
První, jenž se byl hned z rána na Zlatou
Lhotu dostavil, byl kněz Chrysogon.
Také měl velmi nepokojnou noc. — Celé
město bylo vyrušeno nenadálou povodní, jež
domy u potoka zatopila a s neobyčejnou rychlostí vystupovala, až konečně stržena hráz
Volešského rybníka; čímž odvráceno největší
nebezpečí.
Před svitáním přikvapil do fary posel
s neblahou zvěstí, co se té noci ve Lhotě událo.
J a k o bezduchý seděl v komnatě Guntram,
pohroužen jsa v trudné myšlénky; ani příchozího plebána nepozoroval, až tento lehce se dotknuv jeho ramene, řekl tiše: „Spíš, synu můj ?"

-
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Vyrušen vyskočí Guntram, zočiv otcovského přítele, vrhá se mu v pláči na prsa,
opakuje neustále: „Těžce se mne dotkla ruka
P á n ě ! — Ach! soudy Boží jsou hrozné!"
„Avšak slitování jeho nesmírné," odvětil
plebán; „upokoj se, Guntrame, a vypravuj, co
se stalo. — Ty víš, že nikdo na světě tak
věrně jako já neponese s tebou tvou bolest."
P á n otevřel svému druhému otci srdce až do
nejtajnějších záhybů, a zkušený kněz útěchou
nebes, již podává víra, pozdvihl sklíčeného a
oživil jeho odevzdanost a nezlomnou důvěra
v Ukřižovaného.
„Kdybych kráčel ve stínu smrti," dí Guntram potěšen, pohlížeje okem uslzeným ku
kříži, Pane, v Tebe doufati nepřestanu!"
„A nyní, drahý otče, poraďte mi, co bych
měl počíti, kam se obrátiti — zde zůstati nemohu. Ze všech koutů na mne zeje hrůza.
Dobrému králi našemu posud třeba mužů, již
by bojovali s ním za věc svatou a spravedlivou. A může-li býti co sladšího, nežli za vlast
a víru obětovati život?"
„Mám za to, že tě Bůh k jinému rovněž
tak vznešenému úkolu povolal," odvětil plebán
vážně. „Bůh svěřil ti dědiny, jež se rozkládají
kol tvého hradu; ty máš býti jejich otcem,
jejich ochráncem. — Nikdy nepotřebovaly tak
tvé pomoci jako nyní.
„Podívej se jen na ten zbědovaný lid.
Nemá chleba, role jeho nejsou oseta, nemá
dobytka, hyne v neskonalých strastech. —
J e j i c h chatrče jsou v rumech, mnozí bloudí
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bez přístřeší, na všecky vložena jsou k r u t á
břemena. — Ty sevřen svou trýzní neměl jsi
oasu ohlédnouti se po bídě svých svěřenců,
však ty to učiníš. — A pak, což bys mohl
opustiti své dítě — svou celou naději, to dítě,
jež tak nešťastné poukázáno jest jedině n a
lásku tvou? — Kdo jiny, nežli t y j e máš vésti
k Bohu? Tvá víra, tvá nezlomná důvěra má
býti jeho dědictvím, za příkladem tvým m á
někdy jako katolický pán se starati a láskou
otcovskou milovati své poddané."
Gruntram podávaje ruku plebánovi, pravil :
„Vše učiním, jak míníš, otče!"
A tak se stalo. Lhotecký pán dobře pochopil
svůj úkol. — Daleko široko si vypravovali
lidé, co se na panství Lhoteckém děje.
Během léta jsou všecky vypálené a zbořené
statky vystavěny, sedláci jdou pro vše do
zámku jako domů, pro chléb, obilí i spíži,
kdo nemá potahu ku práci, jde do panských
stájí a silnými koňmi obdělává svůj lán, aby
mladý dobytek, jejž dostal od pána, si neumořil.
Žoldnéři, již dříve lenivě ve dvoře se protahovali, musí též do práce: všude veselé tváře,
všude radost a spokojenost.
Uprostřed opuštěného a zanedbaného kraje
podobaly se k panství přináležející vesnice J i žná, Vícemily, Březina a Hojovice pravému ráji.
Nejšťastnější byl plebán, neboť lid jemu
svěřený, který pod pánem katolickým takového
blahobytu se dodělal, s opovržením odvracel
se od úskočných svůdců, jichžto^ novotářství
takovou bídu přivedlo na ubohou českou zemi.
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Nelze vypsati, jakou láskou a oddaností
přilnul dobrý ten lid ku svému dobrému pánu.
Nemenší radosti působil mu malý Bohuslav. Je-li dítě v útliokém tom věku již samo
sebou milostné, vynikalo toto dítě neobyčejným rozumem a laskavostí ku každému; zvláště svou zbožností stalo se otci pramenem nejsladší útěchy. Y jeho mladé duši jako v traviěce
zelenalo, pučelo na tisíce něžných poupat,
z nichžto ve věku dospělejším měly vykvésti
křesťanské ctnosti. Kdokoliv pohlédl na to
dítě s jasným okem, čistým, bílým čelem a
a tváří rdící se do růžová a viděl teskný tah
kol úst, každý je musil milovati. Kdo si všímal
jeho pohledu, řečí a způsobů, musil vyznati:
„Hle, tot obraz pokory, zbožnosti a neviny."
Sotva čtyřletý, klekával vedle otce u památného kříže se sepjatýma ručkama a upřeně
hledíval na bolestnou tvář Spasitelovu.
Plebán byl ve Lhotě vždy vítaným hostem. I on si zamiloval přítulného pacholíka,
který vždy s napjatou pozorností naslouchal
jeho vypravování.
Jednou mu přinesl pěkný obrázek Karla
Boromejského, jenž před nedávnem byl prohlášen za svatého. Tu bylo dotazováni: „Proč
má v ruce ten křížek — proč se na něj neustále dívá?"
„Toť znamení", řekl plebán, „že měl vždy
a všude ukřižovaného Spasitele před očima,
že vždy a všudy na Něj pamatoval."
j,To může býti", řekl vážně chlapec —
„to j á vím, jak je to."

Plebán pohlédl V3'znamně na Guntrama.
Nejvíce zajímalo Boliuslávka vypravování,
j a k svatý biskup v čas morové rány nemocným posluhoval, jak svůj statek prodal a jednoho dne 400,000 dukátů rozdal.
„To naše tetičky také dělaly", řekl radostně chlapec, „viď, že přišly do nebe ? —
A kdy tam tj r přijdeš, tatínku ?" ptal se chlapeček přivinuv se k otci.
„Až mne P á n Bůh zavolá."
„Já půjdu s tebou, viď?"
Podobně se bavili naši přátelé s milým
dítětem.
Pán Bůh však volal Guntrama dříve, nežli
se nadáli. Pozdě na podzim vypukl jedné noci
v Březině oheň. — P r u d k ý vítr hrozil, že
požár stráví celou ves.
Ihned tu byl Guntram se zámeckou čeledí,
pracuje bez oddechu až do bílého dne.
Upachtěn sedl na svého koně, maje za to,
že tak nejrychleji se dostane do zámku.
Přišed domů cítil, že se velice nastudil,
a následky byly v zápětí. Lomcovala jím zprvu
zima, po té horko, a přivolaný lékař uznal,
že to prudký zánět plic.
Stav nemocného se neustále horšil, nebezpečí den ode dne rostlo.
Hned z počátku požádal si Guntram plebána a pana Viléma Slavatu, by smířil se
s Bohem a učinil poslední pořádnost.
Mileného synáčka odevzdal v ochranu
osvědčeného přítele pana Slavaty, jejž ustanovil za poručníka a správce celého svého jmění.
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Chrysogon přicházel denně k nemocnému,
jehožto stav se počal trochu lepSiti, však jen
zdánlivě. Pátého dne večer bylo mu jak náleží
volno, proto propustil sluhu, by si trochu odpočinul. I chlapci, který se od něho nehnul,
pravil, by se uložil do postýlky. Sám pán
trochu zdřimnul. — Dítě se však posadilo
u nohou lože otcova.
Okolo jedenácté hodiny se nemocný probudil; cítil neobyčejnou mdlobu. Chtěl volatí,
ale hlas mu selhal. — Dívá se vůkol — hle,
tu spatří Bohuslávka, klečícího před křížem.
Celé to skupení — nahoře ten Spasitel a dole
ten pacholíček v bílém nočním rouše — připadalo inu jako vidina nebes.
„Nad mým dítětem rozprostírá ochranné
své rámě Božský můj Spasitel — ó, přijmi j e
v obět ku své posvátné službě."
Chlapec slyše otce šeptati, obrátí se k němu
a, táže se, co by chtěl?
O, nic, Bohuslávku, než abys vždycky
Ježíška ctii a miloval."
Ó, tatínku můj, já jsem ho nyní za to
prosil, a ty ho také pros, až k němu přijdeš!"
„Bože můj," vzdychl umírající a tvář jeho
se vyjasnila — „kde jsem mohl se nadíti, že
mi takovou radost na zemi ještě připravíš!"
I položil stydnoucí ruku na drahou hlavičku
dítěte.
Chlapec vroucně ruku tu políbil a drže ji
ve svých malých ručkách, tázal se otce: „Je
ti zima ? — proč se třeseš ?"
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„To zase přejde," zašeptal umírající, „jdi
a lehni si."
„O, tatínku, nepůjdu!"
Otec více nemluvil. — Oči se zavřely,
tvář jeho zbělela jako stěna.
„On sj3Í", šeptal chlapec, „počkám až se
probudí."
Guntram se však neprobudil — ani když
se v celém zámku rozléhal bolestný nářek:
„Náš dobrý pán zemřel!"
J a k ý to byl žalostný pohřeb, když provázeli poddaní Lhotečtí svého největšího dobrodince k tiohé, osamělé kapli. Husté proudy
lidu se valí od hradu, na všech tvářích viděti
slzy, všude, kam jen oko pozírá, smutek, žalostný pláč, až to úpění proráží chmurnými
mraky k nebesům. Uložili nejšlechetnějšího,
nejupřímnějšího syna vlasti vedle otce mučeníka.
Ubohý Bohuslávek nevěděl, co se děje.
Až teprve, když spustili rakev do hrobky a
zavírali kamenem, tu se vrhnul s usedavým
nářkem v náruč starého pana Slavaty, jenž
mu měl býti od té chvíle otcem a ochráncem.
I paní Lucie přivinula rusou hlavinku pacholíkovu k sobě, řkouc: „Neplač, milé dítě,
já ti budu matkou upřímnou, ty budeš nyní
mým."
Osiřelý synáček Ountramův se dostal do
rodiny zbožné a šlechetné Synové a dcery její,
již odrostlí, byli nejlepším svědectvím, jak
výborně vznešená rpatka vychovala své dítky.
J a k teprve se jí to dařilo u pacholíčka,
který přinesl do jejího domu srdce úplně prod-
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chnuté láskou k Bohu, s myslí tak cistou,
neporušenou.
Tak bylo mládí Bohuslávkovo Šťastné a
utěšené.
Dle přání paní Lucie vykonal v Ingolstatské koleji Jesuitské nižší studia.
Rychle míjela léta. Nadaný a zbožný mladík vynikal brzy nad ostatní soudruhy, stav
se miláčkem svých výtečných učitelů.
Než postoupil na vysoké učení v Praze,
navštívil ještě svou drahou otčinu, tu Zlatou
Lhotu, kam od smrti otcovy nebyl přišel. Zdá
se, že ho tam paní Lucie z vážných příčin
nepustila.
Zavítav do Jindřichova Hradce, kde byl
na blízku rodnému hradu, nemohl si toho odepříti, aby na ta místa, kde s milovaným otcem
prožil své nejútlejší mládí, se nepodíval. Čítal
právě osmnáct roků; byl postavy štíhlé, vysoké, ve tváři dívčí krásy zračila se nevinnost
a dobrota; nyní byl více podoben otci než dědu.
Přišed do Zlaté Lhoty, zamířil první kroky
do kaple k těm drahým hrobům, k místu pro
něj tak památnému.
Přichází si pro radu v rozhodném okamžiku života. — Dlouho zde prodlévá v slzách
a modlitbách — minuly hodiny a on se od
oltáře nemůže odloučiti, jakoby zde očekával
nějakého světla, nějakého pokynu nebes. Náleželo sice jeho srdce Kristu, jen že nevěděl,
kterou dráhu života by měl voliti, by se to
líbilo Bohu.
„Nyní půjdu k nejupřímnějšímu příteli
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našeho rodu", pravil vycházeje z kaple, „a
jeho radu budu považovati za hlas Boží."
Zůstal ještě chvíli státi na vršku nedaleko
lesíka, dívaje se na zámek. Brána byla zavřena,
nebylť tehdáž obydlen. Zdálo se mu vše tak
cízí a podivné. Neobyčejná tesknost pojala jej.
„Tento opuštěný hrad býval sídlem mýoh
předků", vzdychl si, „zdá se, že nebyli štastni."
To, co zvěděl posud o jejich osudech, bylo
tak dojemné, smutné. O matce slyšel jen tolik,
že neštastnou náhodou v rybníce zámeckém
utonula.
Slunce jen plálo, čeleď pracovala na polích. Vůkol bylo ticho, jen z lesíka se po chvilkách ozývalo nějaké ptáče. Bohuslav sedě na
kameně proti hradu, pohroužen v myšlénkách,
ani nepozoroval, že se nedaleko něho zastavila
stařena těžce oddychující, nesouc něco suchého
chrastí z blízkého hájku.
Tato udiveně pohlíží na pěkně oděného
mladíka, a žádostivá jsouc zvěděti, kdo by
byl, osloví jej obyčejným křesťanským pozdravem.
Když jí Bohuslav vlídně poděkoval, jala
hned mluviti se známou švitorností českých
babiček: „Mladý pán se dívá na ten starý
zámek, že je tak pustý. O, tu bývalo jindy
hlučno! Když jsem byla děvčetem, žily taní
tři milostné panenky; tenkrát jsme my děti
tam běhávaly, kdy se nám zachtělo, a nikdy
jsme neodešly s prázdnem. 0 , to byly dušinky
svaté, proto také, jak jednou o nich kázal
plebán, když vykonaly v čas moru nám ubo-
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hým andělskou službu, povolal je Bůli t a m
mezi anděly. A což ten starý, zbožný pán,
který nám vystavěl tu kapli — dobráček!
Nevinně lio odsoudili jako Pána Ježíše. Když
si na něj vzpomenu, vždy musím plakati. A
po něm přišel jeho syn pan Guntram. Tomu
jsme jinak neříkali nežli „náš tatíček". Ach,
vždyť tak upřímně se nestará ž á d n ý otec
o své děti, jako on se staral o nás! 0, můj
panáčku, když nastoupil, tehdá bylo zle; celá
ves vypálena, pole jako mlat udupána, ve
staveních ani sousta chleba, my zmírali hladem. On sám také mnoho neměl, nadělal dluhů,
j e n abychom netrpěli bídy. Panské sýpky byly
pořád obleženy od hospodářů, kteří"neměli dáti
co do pole ani do úst. Pomáhal všem, zachránil
nás všecky. Ale sám šEastným nebyl.
Kterak také? Měl paní, oh, to byla žena
hrozná! Každý se jí vyhýbal, kde mohl. Ona
také nepohlédla na nikoho vlídně, ba, ani své
vlastní dítě vystáti nemohla. V zámku p r ý
bývaly časté mrzutosti, ale což ten dobrý pán,
snesl všecko.
Potom se něco stalo. — „Můj ty Bože",
vzdychla stařena a pokřižovala se, jsouc na
rozpacích, má-li mluviti dále; umlkla, pokynuvši hlavou a ukazovala zděšeně na protější
hradní zeď.
„Tam ty veliké skvrny pod oknem na té
bílé zdi", pokračovala stařena tlumeným hlasem — „to jest její krev. Nikdo jí nemůže
setříti, tam odtud se řítila ven. Povídali, že
se držela kříže, aby ten zlý neměl k ní moci,
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ale to nebylo nic plátno, kříž zůstal zaražen
ve skále, a ona pryč! Jen ta krev tam zůstala,
kde s ní o zeď třískal! Hu!" otřásla sebou
stařena — „a to dopuštění Boží té noci! Potrhalo to střechy, a z rybníka to hučelo, jakoby celé peklo o její duši se rvalo!"
„Bože můj", zaúpěl Bohuslav, skrývaje
ubledty obličej ve dlaně, „takovou smrtí odešla
má matka!"
Stařena pohlédnuvši na jinocha, zhrozila
se a těžce oddychujíc odkvapila.
Tento však jako zmámený pohlíží neustále
k tomu krvavému znamení, mozek ho pálí, celé
tělo se třese, až konečně obrátiv se ku kapli
pravil v pláči: „Nyní, otče můj, vím, proč jsi
byl vždy tak smuten, a proč ani mne na světě
posud nic potěšiti nemohlo. — Musím zvěděti
pravdu, — celou pravdu. J e n ten jediný mi
poví vše upřímně. Vždyť mu otec nezatajil
ničeho."
Vzchopil se, sedl na kůň a kvapil k Deštné.
Tam jej uvítal devadesátiletý plebán s nelíčenou srdečností.
„Ctihodný otče můj, co jsem právě slyšel,"
počíná Bohuslav, „je tak hrozné, že není možno,
bych kdy ještě nabyl pokoje. Proto vás, jako
důvěrného přítele svého otce a děda úpěnlivě
žádám, povězte mi vše, co se týče našeho nešťastného rodu. U vás jedině se mohu nadíti
pravdy."
Vážný kmet pojav obě ruce skličeného
jmocha do svých, pravil pohnutě: „Bůh sám
tě sem přivedl; dávno jsem toužil po této
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chvíli — dávno sobě přál, bych ti mohl svěíiti, co sobě nyní zvěděti žádáš. Byla to poslední prosba tvého umírajícího otce, bych ti,
až zrosteš, vyjevil, jak truchlivé věci se sběhly
v rodině vaší, a jak dobrotivá ruka Boží jej
samého provedla ohněm největšího utrpení. 11
Po té jal se vyprávěti nám známé příběhy
děda i otce. Ovšem, co týkalo se matk3 r , bylo
třeba veliké opatrnosti, by ještě více nepobouřil rozechvěného mladíka. Mluvil o po r
sledních událostech co nejšetrněji, poroučeje
duši nešťastné paní slitování Božímu.
Umlkl, a přes vrásčité líce kanuly mu slzy.
Mladík poslouchal s utajeným dechem. P ř i
posledních slovech kněze zakryl si oběma rukama tvář — pak zlíbav v usedavém pláči
ruku plebánovu zaštkal bolestně: „Co dávno
od prvního mládí svého v srdci nosím, to
uzrálo nyní v pevné předsevzetí! Můj otče a
nejvěrnější příteli rodu našeho, požehnejte mi
místo děda, otce i nešťastné matky mé, — by
ten neskončené Milosrdný mne přijal za svého
nehodného sluhu."
Když tak učinil stařičký kněz, nedal se
Bohuslav déle zdržeti; celá jeho touha nesla
se k tomu, aby uvedl ve skutek, co v této rozhodné hodině seznal za úkol svého života.
Uplynulo čtyřicet let.
Bylo to roku 1688, když se v Jindřichově
Hradci po několik dní konaly přípravy k uvítání velmi vzácných hostí.
Přišla totiž zpráva, že bratr vladaře domu
Slavatovského Jan, člen řádu Karmelitánského,
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přichází ze Říma, a že s sebou přináší pozůstatky svatého mučeiríka Theodora.
Daleko před město pospíchali zástupové
lidu, měšťanů a panstva, by ve slavném průvodu příchozího s tak vzácným pokladeni
uvedli do města; vždyť konal tuto dalekou
cestu pěšky, jsa pouze provázenjediným bratrem
téhož řádu.
Byla to zvláštní podívaná na ty dva neobyčejné poutníky. Slavata ještě v plné síle
mužského věku, byl i v tom prostém rouše
chudého řeholníka zjevem vznešeným, úctyhodným, kdežto společník jeho, též postavy
vysoké, svou bledou, sympathickou tváří a
nevypravitelným výrazem dobroty a pokory,
byl živým obrazem kajícníka z jiradob křesťanských.
„Světec nese svatého", šeptal sobě lid,
když průvod se ubíral do klášterního chrámu,
by tam uložili svaté tělo ve zvláštní kapli.
Nikdo ze přítomných však netušil, že ten
zbožný mnich karmelitánský, jejž Carolo a
Teresia jmenovali, nebyl nikdo jiný než Bohuslav Ivába, rytíř z Rybňan, který odloživ
svůj titul, přijal jméno svatého Karla, k němuž od dětinství lnul zvláštní láskou.
Po čtyřicet let žil pod tímto jménem ve
svatém městě, jako řeholník nejtužšího řádu
— pak cítě se na sklonku života, žádal si zemríti ve své vlasti. Svatý otec Benedikt svolil k jeho žádosti a na důkaz své otcovské
lásky daroval hodnému mnichu ty svaté pozůstatky, které tento z vděčnosti k pánům
11
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Slavatům v klášteře od té rodiny hojně nadaném uložil.
Když bylo po slavnostech, umínil si, že
ještě jednou navštíví svůj rodný hrad, který
byl posledně v takovém hoři opustil.
Nalezl vše změněno. ^ Zámek se jmenoval
od několika let Lhotou Červenou. Byl také
skutečně natřen barvou rudou, a to z rozkazu
pana Bruccia, císařského důstojníka, jenž byl
Zlatou Lhotu koupil; nemoha prý osudných
skvrn na zdi zámecké nijak odstraniti, dal
celý hrad natříti červenou barvou a dle toho
i jméno jeho pozměnil.
Když zbožný kněz u oltáře za pokoj zde
odpočívajících předků konal nejsvětější oběť,
připojil k modlitbám horoucí svou prosbu za
svou ubohou roditelku, která odmrštěna byvši
od hrobů těch, posvátného místa odpočinku
ani nenalezla.
Po té vešel do hradu, by si vzal rodinný
kříž. jejž si. byl od hraběte Slavaty, nynějšího
maj etnika Červené Lhoty, vyžádal.
Přijav jediné toto zbylé dědictví po svých
otcích, nesl památnou sochu Spasitele na rameně až ku kapli svatého J a n a Křtitele u pramene, kde ji vystavil k veřejnému uctění na
oltář. Odtud pak se odebral do blízkého kláštera Karmelitánského v Pacově, kde svůj bohulibý život dokonal.
Když ten památný kříž ve Svatojanské
kapli tamní sluha oltářní spatřil, ulekl se náramně — poznav jej okamžitě. Vrhl se v nesmírné lítosti před ním na kolena a zvolal:

„Ó, ty ukřižovaný Pane, i sem za mnou přicházíš, bys mne neustále pamatoval na mou
liroznou vinu. At neustane palčivá bolest ve
zrádném srdci mém až do posledního vzdechu
mého nešťastného života, ale pak slituj se, jako
jsi se slitoval nad lotrem kajícím, jehož jsi
uvedl do svého ráje."
Byl to Terek, první poustevník kaple Svatojanské. jenž zde po dlouhá léta svůj zločin
oplakával.
Kříž rodiny Kábovy zdobil po 200 let
svatyni u pramenů; když budovali nový oltář,
byl přenesen odtud do farního chrámu Páně
v Deštné, kde se až podnes naproti kazatelně
spatřuje.
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