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2. kapitola

N

a sklonku dne jsem ho tehdy poprvé potkala – zrovna
se, chlapec, hrabal z kutné jámy, kde se kámen dobývá.
Zapadající slunce mu zlatilo vlasy. Byl štíhlý, mladý a přehezký. Taková čistá duše, žádné zlo z něj nevanulo, žádná zášť.
Hned jsem věděla, že tenhle hoch na mě neplivne jen proto,
že jsem bosá otrhaná žebračka. Že mi nebude spílat ani mě
neshodí do příkopy. Měl cosi v očích – takovou vlídnost,
pochopení. Když na mě pohlédl, bolavá kolena mi změkla.
A když se usmál, dojetím se mi srdce rozbušilo, divže jsem
nepadla do mdlob. Co by mohl takový mládenec chtít vdově se hřbetem ohnutým padesáti křížky, jako jsem já?
Bylo to v máji, dobře si vzpomínám, ale večer byl studený. Měl na sobě divný kabát, způli černý, způli hnědý. Musí
být nuzák jako já, když si háby sešívá z všelijakých hadrů,
pomyslela jsem si.
Vztáhl ke mně ruku, jako by se chtěl pozdravit s dávným
druhem.
„Elizabeth, Bess moje milá,“ oslovil mě jak zamlada, když
jsem bývala děvče jak proutek a pružného kroku i kaštanových vlasů. Odkudpak zná moje pravé jméno? Už léta se mi
přece vesměs říká jen Demdike. Usmíval se na mě zeširoka
a zuby mu zářily čistě a bíle, žádný mu nechyběl, a v očích
měl šelmovskou jiskru, jako by ve mně viděl tu mladici krev
a mléko, jakou jsem kdysi bývala.
„Podívejme,“ podivila jsem se, protože já sotvakdy s řečí
otálím, „tak mé jméno znáš, pravda. A co to tvé?“
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„Tibb,“ řekl prostě.
Přikývla jsem zas, i když na žádného Tibba, co by žil v širém Pendleském kraji, jsem se upamatovat nemohla.
„A křtěný jsi jak?“ Koneckonců, on mě přece po jménu zná.
Pánbůh jen ví odkud.
On ale zvedl tvář k zarudlým nebesům a zasmál se do posledního paprsku dnešního slunce. Vtom jsem zaslechla šramot za sebou, ohlédla se – to jinoch smíchem poplašil bažanta v houští a ten s kdáknutím vyletěl pryč. A když jsem
se zpátky k chlapci obrátila, považte, nebyl tam. Dočista
zmizel. Rozhlížela jsem se po cestě i kolem ní, ale nikde ho
nebylo. Ani žádné stopy jsem v blátě neviděla. Copak mě
šálil zrak nebo snad mysl? Byl to vůbec člověk z masa a kostí? Až jsem se zachvěla a mráz mi přeběhl po těle, jako by
s večerem začalo přituhovat.
Nikomu jsem o Tibbovi neřekla. Kdo by mi taky věřil, když
i já sama jsem se uvěřit zdráhala. Pranic se mi nechtělo ještě
přiživovat posměch, který si ze mě už i tak kdekdo tropil.
Ned Southerns, můj manžel, ať byl jaký byl, umřel zakrátko poté, co se nám narodila Liza, už je tomu devatenáct
let. Dával mně její vadu za vinu, že když jsem ji pod srdcem nosila, prý jsem se přespříliš zabývala němými tvářemi,
co oči daleko od sebe mají. Chovala jsem, pravda, v těch
dobách pěkný houf slípek, ba i kozičku pro trochu mléka
jsme mívali. Měla jsem ještě synka, Christophera, o tři léta
staršího než Liza. Nebyl mého muže, ale zdaleka nebyl jediný v Pendleském lese, co se jako parchant narodil. Panstvo
i sedláci plodili nemanželských dětí stejně, co my chudáci,
jen to mohli o dost líp tajit. Měli jsme s Lizou a Kitem, jak
jsme Christopherovi říkali, příbytek ve staré polorozpadlé strážní věži na okraji Pendleského lesa. Byla ta věž snad
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samého Adama starší. Příliš do ní už táhlo, než aby se v ní
dala aspoň skladovat píce pro dobytek, ale nám k životu stačila. Malkin Tower se jí říkalo, a jak jistě víte, malkin může
znamenat buď zajíce, nebo couru, ženskou povětrnou. Nebylo by lepšího bydliště pro mě a mou drobotinu.
I tak se ale mezi lidmi šuškalo, že je to divné, aby někdo
jako já bydlel ve věži z bytelného kamení, s přilehlou zbrojnicí, kde byl dokonce i pořádný krb, když kdejaká jiná vdova se musela spokojit s chatrčí bez komína a ohništěm na
holé zemi. Bylo to tak, že má nebožka matka to místo dostala darem za to, jak žila – taková věž se jménem povětrnice
skrývá často i tajemství viny.
Když byla máma ještě mladá a pěkná, sloužila u Nowellů
na sídle Read Hall. Byla dcerou vrchního podkoního a měla
před sebou slušnou budoucnost, i nějaké to skromné věno
v truhle. Jenže, co se nestalo – zahleděla se do syna pana
Nowella, tehdy sedmnáctiletého mládence. Nowellové nebyli prastarý rod, co se urozenosti týče, ani způli ne tak jako
třeba Shuttleworthovi z Gawthorpe Hall nebo de Lacyové,
co drželi Clitheroe. Majetky Nowellům přitekly s vlnou novéno náboženství. Když kdysi vojska starého krále Jindřicha
přijela srovnat klášter Whalley se zemí, Nowellovi poslali
svoje syny, aby pomohli bourat ty letité zdi. A král jejich oddanost odměnil velikou porcí klášterních pozemků. Jeden
ze synů starého pána Nowella pak odešel až do dalekého
Cambridge a stal se tam u puritánů knězem, aspoň tak se to
po kraji říkalo. Nowellovi vůbec rádi všude roztrubovali,
jak jsou zbožní, jenže ani svatým se mladistvé poblouznění
nevyhýbá.
Máma bývala zamlada počestné děvče a mladý pán Roger ji nemohl dost dobře a snadno odkopnout, jako by
to učinil s kdekterou holkou z krčmy. A tak jí přenechal
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Malkin Tower, aby měla do konce života kde hlavu složit,
jen s podmínkou, že dá všem Nowellům svatý pokoj. Bylo
to od Read Hall sdostatek daleko, aby se s ní nemuseli potkávat, ale dost blízko, aby měli ponětí, jestli máma jejich
jméno před nikým nešpiní. Nikdy jsme s mámou nepatřily
k váženým lidem – úcta stojí peníze a nám k penci věčně
druhá chyběla, aby o sebe alespoň cinkat mohly. Měly jsme
tedy Malkin Tower za přístřešek, ale ani píď země pro párek
ovcí na pastvu. Jenom pár záhonků jsme si v kamenité hlíně
postupně zřídily. Celkem vzato, myslím, že Nowellovi na
nás nakonec úplně zapomněli. Když máma umřela, Bůh jí
dej lehké spočinutí, byla věž už tak zchátralá, že se jí ani nedožadovali zpátky. A tak jsem tam zůstávala dál, kam jinam
bych taky šla? Nowellům nejspíš dobře padlo, že se mnou
nemusí mít co do činění, raděj mě tam nechali přebývat bez
práv, ale i bez renty – ani vindru jsem jim za to neplatila.
Můj otec se na onen svět odebral před pár lety, spokojeně, uprostřed svého blahobytu. Jeho nejstarší syn Roger,
můj nevlastní bratr, se stal novým pánem na Read Hall, na
tom jejich sídle zčásti vystavěném právě z kamenů, co čeládka jeho děda kdysi popřivážela na trakařích z rozbořenin kláštera. Byl o dost mladší než já, můj polorodý bratr,
o dobrých dvacet let. Jen zřídka jsme se potkali, protože
Nowellovi chodili do kostela ve Whalley, spolu s ostatním
panstvem, a ne do Goldshaw se zemany a sedláky. Jednou
po letech mi ale přece jen na Rogera Nowella padl zrak, na
trhu v Colne to bylo. Nedal se přehlédnout, jak si tak seděl,
jak nějaký král dobyvatel, na vraníku lesklém jak uhel a s hřívou zdobenou červenou stuhou. Už je to pěkných pár let,
tehdy měl můj polobratr tvář hebkou a bez vrásek. Pěkný
chlap to byl, bradu měl pevnou zrovna jak já. Hleděla jsem
tenkrát přímo na něj, jestli rozpozná spřízněnou krev, ale
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ten ledově modrý pohled po mě sklouzl, jako bych nebyla
víc než kupka hnoje v koutě.
Léta běžela a on se stal mocným pánem, místním magistrátem a smírčím soudcem. My z Pendleského lesa jsme si
dávali pozor, abychom mu cestu nezkřížili nebo mu nedali důvod, aby se urazil. Že jsem byla chudá vdova, udělil
mi licenci na žebrotu. Vzkázal však jen po konstáblovi, sám
se mnou nepromluvil. A tak mi nezbývalo než chodit po
cestách v Pendleském lese a s nejhlubší pokorou se doprošovat trochy jídla či poctivé práce.
Jenže kde byly ty časy, kdy dobrý křesťan rád dal chudákovi nějakou almužnu. Když jsem byla malá, mniši z kláštera ve Whalley potřebné krmili i šatili. A zámožní jakbysmet, protože jejich duše by se mořily v očistci mnohem
déle, kdyby nám neprokazovali dobrodiní. A taky jsme my
nuzáci požívali v těch dobách úcty, protože naše modlitby
byly Bohu milejší než ty od bohatých. Leckterý zámožný
pán na smrtelném loži nechal rozdávat jídlo a milodary těm
nejubožejším z celé farnosti, jen aby se pomodlili za jeho
nesmrtelnou duši. A na pohřbu pak chudáci ještě dostali
příděly chleba a zádušních koláčků, tak to i máti vyprávěla.
Reformátoři prohlašovali, že očistec je kacířský výmysl.
Že nebe je jen pro vyvolené a pro všechny ostatní peklo, tak
proč by bohatí dál upláceli chudé, aby se za ně modlili? Najednou už v nás prostých lidech neviděli Pánem požehnané, ale jen obtížnou pakáž. Když jsem prosila aspoň o misku vodového mléka nebo hrst ovsa na kaši, neuměli takoví
Hargreavesové a Bannisterové nebo Mittonové nic než jen
přimhouřit oči a zasyčet, že to mě Bůh trestá za hřích, za to,
že jsem porodila nemanželské dítě.
Chladní a tvrdí jako kámen byli. Co ti mohli vědět.
Moje právoplatná dcera Liza měla vadu, protože její otec,
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můj manžel, ji se mnou zplodil beze stopy potěšení, zatímco můj nemanželský Kit zrozený z lásky a vášně byl vysoký
a krásný a sošný jako vzrostlá jedle. Jenomže puritáni viděli
jen to, co vidět chtěli. Jediné takzvané dobrodiní, které mi
byli ochotni prokázat, byl půlpecen starého chleba za celodenní dřinu při praní plen a ženských klůcků.
Ale i to bych jim snad byla odpustila, kdyby mě neobrali
o klid a radost ze života. Za starých časů jsme pro každou věc
měli nějakého svatého: svatá Markéta pomáhala rodit děti,
Anna ochraňovala před bouřkou, Antonín dával pozor na
oheň, Jiří uzdravoval koně a odvracel od nich uřknutí. Starý
král Jindřich sice zakázal rozžíhat svatým svíce, ale oltáříky
jsme mít směli. A taky nás v těch dávných dobách nikdo chodit do kostela nenutil, ani na svaté přijímání o Velikonocích,
chodili jsme sami. Hlavní loď byla prostě naše, nás obyčejných, měli jsme ji společně jako druhý domov. Od kněžiště s vysokým oltářem, odkud kněz zpíval mši svatou, jsme
byli odděleni letnerem, vyřezávanou dubovou přepážkou.
Nestávali jsme tam ale celou bohoslužbu strnule a zasmušile,
kdepak, chodili jsme od jednoho svatého ke druhému a prohlíželi si jejich oltáře, sochy a obrazy, dokud kněz nezazvonil
zvonkem a nepozdvihl svatou hostii do výše, a už jen pohled
na ni člověka uchránil zlých kouzel, moru a náhlé smrti.
Když mi bylo dvanáct jar, dostavěl se nový kostel Panny
Marie v Goldshaw a nahradil starý chátrající ﬁliální kostelík,
kde mě křtili. Chesterský biskup jej přijel vysvětit zrovna
před Dušičkami, kdy se celou noc cinkalo zvonečky pro
klid všech zemřelých. Tehdy jsme taky mívali svátky. Vánoce
například trvaly dvanáct dnů a nocí, kdy maškary a zvířecí
masky tančily ve světle pochodní. Vybral se vždycky někdo
hodně nuzný, kdo se na tu dobu stal Lordem Naruby a vládl
i panstvu, a my jsme se měli čemu smát. Towneleyovi z Carr
24
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Hall vždycky zvali všechno sousedstvo, bohaté i chudé, na
slavnost na svém sídle. O Květné neděli jsme zas všichni
farníci chodili v procesí kolem polí, aby se hojně urodilo.
A mladí se večer vytráceli do tmy, aby zemi požehnali ještě
i jinak, po svém. Všichni věděli, oč běží, a nikdo tomu nebránil. Když pak děvče s mládencem začátkem léta o překot domlouvali svatbu, nikdo se kvůli tomu nepohoršoval.
I já jsem bývala mladé děvče a s mou nejlepší kamarádkou
jsme se držívaly pospolu, vplétaly si zelené ratolesti do
vlasů a věčně si prozpěvovaly. Jmenovala se Anne Whittle,
měla rty jak zralé třešně a ráda si s chlapci užívala, zato já,
neschopná zapomenout, jak dopadla má matka, jsem nedopustila víc než jen políbit, zatančit a slůvkem či pohledem
polaškovat. Svést jsem se dala až mnohem později, když už
jsem byla provdaná a neuspokojená, až to bolelo, a hledala
jsem potěšení, kde se dalo.
Na první májový den jsme pak za mých mladých let
vstávali už za kuropění a chodili sbírat hlohové kvítí a mařinku. Tancovali jsme kolem májky a popíjeli bezové víno,
dokud se nám netočilo samo nebe nad hlavou. O slunovratu, v předvečer svátku Jana Křtitele, jsme do kostela nanosili březových ratolestí, že to tam vypadalo jako v hájku za
vsí. A ohně hořely celou noc. Někteří pálili kosti, aby tím
puchem vyhnali zlé bytosti z polí. Ale většina se nás držela
u sousedního ohně z jabloňových větví, a tam jsme tancovali, dokud jsme o východu slunce nepadli do trávy. O dožínkách, o svátku Lammas, vybírali ženci Královnu úrody a jednoho léta jsem se jí stala i já, patnáct mi tehdy bylo, korunu
jsem dostala z růžových květů a obilných klasů a chasníci se
u mě dožadovali políbení.
Starý král Jindřich se nedlouho předtím odebral k Pánu
a my jen doufali, že staré zvyklosti budou žít dál. S růžemi
25
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ve vlasech jsem vedla o slavnosti Nanebevzetí procesí panen, nesly jsme květy a ovoce na oltář Panně Marii. A jen
o pár neděl později dětský král Eduard poslal svou vojenskou čeládku, aby porozbíjeli všechny sochy v kostelích, ani
Matičku Boží neušetřili, a my se jen v koutku krčili a děsili se
jich. Strhli i kruciﬁx z oltáře a spálili jej jak nějakou pohanskou modlu. Letner nám rozmlátili, zakázali procesí a ani
kvítím a ratolestmi jsme už nesměli kostel o svátcích zdobit.
Májku nám taky podpálili, modlit se za mrtvé zapověděli
a stejně tak slavit svátky různých svatých.
Po šesti letech věčně churavý Eduard dodýchal a jeho
sestra Marie Tudorovna slibovala, že nám starou víru zase
vrátí. Těch pět roků, co seděla na trůnu, jsme zas mohli
všechno jako dřív, konaly se slavnosti a procesí, o mších
kostelem vonělo kadidlo a svatým u nohou hořelo plamínků, že by se člověk nedopočítal. Towneleyovi, Nutterovi a Shuttleworthovi nechali za své peníze pořídit
nový letner, sochy, ornáty i pokrývky na oltář. Stavěli
jsme májku a o Dušičkách zvonily zvony našim nebohým.
Jenže smích nás přešel a život zhořkl, když se k nám donesly zvěsti, jak Marie dává zaživa upalovat kacíře, už na
tři sta jich tak zahubila, a jediné úlevy, rychlejšího konce
těch strašných muk se jich prý dočkalo jen několik díky
váčku střelného prachu ukrytému pod šatem. Nic jiného
než tyran ta naše katolická královna nebyla. Netrvalo však
dlouho a sama šla smrti vstříc, i vlastním chotěm zavržená,
aspoň se to říkalo.
S královnou Alžbětou se znovu vynořilo to nové náboženství a staré se ničilo. Královští žoldnéři zas vtrhli do
kostela a rozbili nám ten nový letner. Sochám a kruciﬁxu
však ublížit nemohli, protože Towneleyovi, Shuttleworthovi a Nutterovi je stihli všechny odvézt a ukrýt v tajných
26
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kaplích na svých sídlech. V těch dobách někteří lidé mínili,
že Alžbětina vláda dlouho nevydrží. Byla přece levobočkem
Anny Boleynové a zdálo se, že polovička Anglie by ji nejradši viděla na márách. Navíc se odmítala provdat a zplodit
potomka, jenž by její víru udržoval. Jenomže královna i její
nelítostné zákony měly tuhý kořínek.
Od toho dne, co nám ti Alžbětini chrapouni vydrancovali kostel, byl život dočista jiný. Už nějakých dvacet let jsme si
v neděli nezatancovali ani piva si nelokli, abychom se po mši
trochu poveselili. Volno bývá jedině v neděli, o šabatu, ale
kurát nám stejně žádné radovánky nedovolí. Nesmí se hrát
fotbal, v kostky, ba ani v karty. Můj nevlastní bratr, magistrát
Roger Nowell, zakázal hry o Robinu Hoodovi, i letní hry,
protože, jak tvrdí, vedou mezi spodinou jen k opilosti a svévoli. Je to už pár týdnů, co i dudáka v Clitheroe zavřeli – jen
za to, že jednou v neděli odpoledne na dudy pískal, když
neměl.
Kurát věčně káže o tom, jak se do nebe dostanou jen ti
vyvolení, a já mám rozumu dost, abych věděla, že mezi ně
nepatřím. Takže jestli to mám stejně už spočítané, proč bych
se měla obtěžovat poslouchat na slovo? Do kostela v neděli
samozřejmě chodím, jinak by mě bič a pokuta od dozorce
neminuly. Na počestnost a slušnost jim ovšem kašlu. Možná
bych nedopadla o nic líp, i kdyby stará víra přetrvala, vždyť
jsem byla žena cizoložná. Ale mé zarputilé srdce má pořád
kořeny v tom ztraceném světě zpěvů, procesí a zábavy, který nás všechny spojoval, bohaté i chudé, svaté i hříšníky.
Má duše nenáleží tomu novému přísnému Bohu, kdepak,
útěchu hledávám u Matky Boží a Královny nebes a tajně si
pro sebe šeptávám Salve Regina. Odpřisáhla jsem si, že se své
víry nezřeknu do smrti smrťoucí. Ale to už předbíhám, takže
honem zpátky:
27
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V podvečer onoho dne, kdy se mi poprvé zjevil Tibb,
rozběhla jsem se v dlouhém jarním soumraku od kamenolomu honem domů. Zůstat venku po setmění nebylo ani
tenkrát bezpečné. Říkalo se, že z temnot se noří strašidla,
a i když jsem na kdejakou podivnou povídačku nedala, byla
jsem vyděšená z toho, jak se ten hoch tak znenadání vypařil. Měsíc už stál skoro v úplňku a zářil na ﬁalové obloze jak
lucerna, v doprovodu hejna hvězd, když jsem konečně dorazila domů.
Malkin Tower bylo zvláštní místo. Ve věži samotné byly
dvě místnosti nad sebou, v každé namísto oken jen uzoučké
střílny ve zdivu, u kterých před stovkami let hlídky sedávaly
s luky a šípy a číhaly na případné nájezdníky nebo aspoň na
pytláky. Komín ani krb ve věži ale nebyl, a tak jsme nejvíc
přebývali ve zbrojnici, zchátralé přístavbě přilípnuté u paty
věže. Právě tam jsem se tedy dopotácela.
Má dcera Liza vyjekla a vyskočila ze stínu do světla jediné
ještě hořící rákosové louče.
„Mam! To ti snad do cesty vkročil sám Satanáš, že se tak
pozdě vracíš?“
Holčička moje, sama v tom mihotavém světle vypadala
ošklivější než ten Satanáš, o kterém mluvila. Chudák, nemohla za to, Bůh jí žehnej. Levé oko měla ve tváři posazené
níž, a i když se pravým dívala rovně či vzhůru, to levé se pořád stáčelo dolů. Lidé se od ní znechuceně odvraceli, když
ji viděli. Nikde jí vydělat nedali ani v kuchyni nádobí cídit jí
nedovolili, protože pendleské hospodyně se bály, že by se
jim tím jejím pohledem srazilo mléko a žluklo máslo. Byl by
to učiněný zázrak, kdyby se svým zjevem sehnala pořádnou
práci, o ženichovi ani nemluvě. Mohla tak nanejvýš doufat,
že tu a tam vydělá pár drobných česáním vlny nebo pletím
něčí zahrady.
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