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I

Bdění nad mrtvým

S

oumrak toho červnového večera dlouho váhal.
Po nočním dusnu spadl zrána deštík, zčistajasna se nad
Prahou vzklenula nádherná duha, jíž mnozí přičítali tajemný smysl znamení.
Donekonečna se vzápětí vleče parná lázeň dne, navěky poznamenaného.
A zdá se, že v jeho zajetí ani Vltava nestačí vypít a pročistit
ten těžký pach v povětří. Před příchodem noci už houstne, vtíravě proniká dusný oblak až k střechám Menšího Města pražského, zlověstná vůně prolité krve, puch mrtvých v předčasném rozkladu, závaz z bojiště…
Komorník Jakub otevřel okna velké síně do petřínské stráně. Snad jen proto, aby vyhnal vzduch umrlčí komory, nebo
tím gestem ještě chtěl vzdát poslední poctu panu Kryštofovi,
nechat vstoupit na pochmurnou domovní scénu výdech vinic
a rozkvetlých luk, které míval mrtvý tak rád.
I v tom krátkém čase, kdy mu bylo dopřáno bydlet v kouzelném domě U modrého lva. Symbol: pan Kryštof ze všech
barev nejvíce miloval modř.
Léta letoucí pověstný dům číslo 373 na Tržišti, se lvím znakem nad vchodem! Jen pár kroků od Malostranského rynku,
na dosah ulice Vlašské, kudy jezdíval koňmo komorník císaře
Rudolfa nedávné paměti, pan Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, den co den na Hrad pražský, a kde se jednou propadl
i s koněm do hloubky rozkotané dlažby: Ó tího orakula, zlé
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předzvěsti! I tenhle pád přežil pan Kryštof, i mladé dobrodružství válek tureckých, i namáhavou a nebezpečnou cestu
do země Svaté, i diplomatické poselství do Španěl, ba i všechny
úklady života dvorského prošermoval – a přece neunikl krutému osudu.
A tak tu leží v prosté ohoblované rakvi, jen narychlo pozastřené černým suknem, v síni svého pražského domu, zahalen v mnišském rouše, v němž se kdysi vrátil z dalekých cest,
až k nepoznání změněn, na skočeckou tvrz svého švagra Jana
Markvarta Příchovského.
Už je navěky vytesán smrtí, sám v sebe proměněn. Hudební
skladatel, autor slavné Cesty do země Svaté a latinských básní,
pán na Pecce, prezident komory české za vlády zimního krále,
naposled rebelant, úd vzbouřených stavů Království českého.
Lazebník odvedl dobrou práci. Když katovi holomci stáhli trup sťatého pána z popravčího lešení, byla ihned i hlava do
rakve vložena, řádně k manipulaci další připravena, a mrtvola
předána vdově paní Anně Salomeně Harantové z Hořovic, recte přivezena v tichosti do malostranského domu.
Nikdo nechápe, bratři a sestry, že v tom se právě projevila
milost Jeho Milosti císařské Ferdinanda II., imperátora římského, císaře a krále německého, uherského, českého, dědičného
vládce domu rakouského – který byl přece panem Kryštofem
Harantem nebezpečně ohrožován při slavném krkolomném
tažení generála českých stavů Matese Thurna na Vídeň před
dvěma léty, a to střelbou z těžkých kusů do oken Burgu (slavným dělostřelcem se ukázal býti pan Harant!), že jen náhodou
sám smrti uniknul. A přesto nyní milostivě přihlédl k přímluvám, aby hlava rebelova byla ponechána při těle a nebyla vydána, jako u tolika dalších, napospas povětří a ptactvu nebeskému na Mostecké věži pražské.
Což nebude údělem tolika popravenců toho krvavého tyátru na Staroměstském rynku z dnešního rána, 21. června roku
10

Kdyz kohout dozpival 2019.indd 10

11.6.2019 15:23:06

1621, aby jejich uťaté hlavy a mnohdy i odťaté údy byly vystaveny potupně, rozervány krkavci, vichřicemi a dešti na věžích
pražských, žateckých a kutnohorských, za branami města, na
šibeničních pláních městeček, odkud se páni i měšťané přidali
k vzpouře?
Truchlivým průvodem odcházel pan Joachim hrabě z Šliku, pan Václav Budovec z Budova, na kterých byl ortel dříve vykonán než na panu Kryštofu Harantovi, i kmetský pan
Kašpar Kaplíř ze Sulevic, v krásném pořádku následoval pan
Prokop Dvořecký, Fridrich z Bílé, Jindřich Ota z Losu, Vilím
Konecchlumský, Bohuslav z Michalovic, ani ten katolický Diviš Černín neušel katu, v jedné řadě za ním táhli měšťané Valentin Kochan, Tobiáš Štefek, Jan Šultys, Maximilián Hošťálek,
až za nimi očekával krutou pitvu zaživa Jan Jesenius, a nejsou
lacinější ta další jména Jiřík Hanenšild, Leander Ripl, Váceslav
Mašteřovský, Jindřich Karel, Ondřej Kocour, Jiřík Řečický, Michal Witman, Simeon Vokáč – a kde zůstali ti oběšenci a mrtví i po smrti masakrovaní na odlehlých popravištích – věru
přeslavným průvodem mučednickým odešel pan Harant z tohoto světa!
Soumrak padá, nastávající noc po teatrálně zosnované scéně popravčí stvoří svou temnotou rozhraní dvou časů:
Umlkli ti, kdo chtěli zachovat svobodnou volbu dalších
osudů Českého království, páni stavové čeští příliš odvážně harcující do zmatečných evropských bitev, s pokladnami
probenděnými, uprostřed zhroucených mocenských opor
zapadnou po prohrané loutkohře bělohorské do rakví předem schystaných. A údery lešení, jež bude dnešní noci znovu
rozkládáno a připraveno pro příští popravu císařských zběhů,
o níž teď zatím neví zděšené ticho, ty rány temné odklepávají válku českou, předehrávají zběsilý let bitvy falcké, hle, válka
dánská netrpělivě čeká na severních březích Evropy a vábí za
sebou veliký vzmach švédského vpádu…
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Bude to trvat celý lidský věk. A nakonec se, bratři v církvi,
ukáže, že vám nešlo jen o náboženství, ba mnohdy jen o cár
cizí země…
O tom všem už se nikdy nedozví ten mrtvý v mnišském rouše, s hlavou toporně vztyčenou, jen v lehkém záklonu, s jizvou
posmrtné chirurgie, dobře sešitou a černým šlářem zastřenou.
Lazebník odvedl dobrou práci.
Lépe by nedovedl připravit mrtvolu po pitvě sám doktor
Jesenius, toho času už lege artis dle kata Mydláře rozčtvrcený
na kůlech šibeniční pláně za Prahou.
Vždyť i poslední schrána Kryštofa Haranta je krásná a nevábí k pohřbení. Ani kříž z Jeruzaléma mu nedali do rakve, bude
pohřben prostě, po řádu české konfese. Právě v této chvíli prvního soumraku po západu slunce doznívají v mazhauzu kroky
malostranského kněze bratra Rosacia.
I po těžkém vypětí, kterým dnes prošel jako průvodce odsouzenců na popraviště, splnil přání posledního rozhovoru
s panem Kryštofem: pomodlil se nad jeho rakví a přečetl jeho
kšaft vdově.
Jen krátce už smí mrtvý prodlít ve svém domě. Až padne
noc, bude rakev tajně převezena do Pecky, kde dle znění závěti má být pan Kryštof Harant pohřben pod kostelním kůrem
vedle své druhé manželky, paní Barbory Miřkovské ze Stropčic, a děťátka, jehož narození zaplatila životem.
Tak se má stát, i na poslední úkony pohřební bude dozírat
v domě U modrého lva ten, který až k smrti časné doprovázel
svého bratra pohledem z okna staroměstského paláce: nejmladší z bratrů Harantů, vyšlý z klenovského hnízda, rytíř Jan
Jiřík Harant na Velkých Hošticích a Habarticích v kraji klatovském.
Před drahnou chvílí dozněly modlitby nad rakví, závěť byla
přečtena v hořejší komnatě, už scházejí jen dva pozůstalí. Tady
se nebude dlouho bdít nad mrtvým.
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Před východem ze síně stojí tmavé křeslo potažené zdobenou kůží, do něhož je usednout vdově Harantce. Švagr její, Jan
Jiřík Harant, dopadne na hrubé sedadlo u vstupu.
Sluší se hovořit jen tiše a spíše mlčet nad tou smrtí.
Ztuhlá socha. Ta tvář je už jen odlitkem živé podoby, pan
Jan Jiřík to prociťuje s tichým zoufáním. Zsinalá kůže na vyvstalých lícních kostech, bledé čelo, mohutný nos, zaostřený
smrtkou jak zobák bojovného kohouta, pohasl jiskrný pohled pod pevně zatlačenými víčky: ta uťatá hlava vydala svou
krev, téměř do sinava vypreparovaná po zásahu popravčího
meče.
Poslední výraz pana Kryštofa je nesmířený, je tvrdý a nečitelný už i očím rodného bratra. Je skrytě výhružný pro tu, která
se choulí v křesle s rukama v klíně. A jestli se sluší při slavných
pohřbech vznešené vdově lamentovat jako plačka, u ortelovaného chotě je to nevhodné, paní Anna Salomena tohle uhádla
už po nezvratném rozsudku. Cožpak si nevytrpěla své v zástupu prosebnic před nadutým Lichtenštejnem?
Ta socha v mnišském rouše už není Kryštof. Mrtví patří mrtvým, nebudeme prodlévat s převozem na Pecku. Kdyby už se
stmívalo rychleji pro tu cestu strahovskou branou, na severovýchod…
Sotva zasvitne ráno, opustí truchlivý dům smutku i rytíř Jan
Jiřík Harant, vrátí se domů na habartickou tvrz.
Splnil svou povinnost bratrskou, doprovodil bratra pohledem až pod katův meč. Každý tuhle zkoušku nepodstoupí.
Tak pan Heřman Černín z Chudenic, hejtman Starého
Města pražského, jemuž příslušel dozor nad exekucí a který
s náramnou důstojností a tajným zadostiučiněním přihlížel
popravám, ve chvíli, kdy vstoupil jeho bratr, pan Diviš Černín,
na černé sukno lešení, opustil na chvíli stolec přísedících.
Chraň bůh, že by tím mlčky protestoval proti rozhodnutí Jeho Milosti císařské! Jen aby ještě důrazněji pro všechny
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diváky té úděsné podívané (a hlavně pro jednu paní, schoulenou v nejvyšším okně nad rynkem po boku nejmladšího Haranta) naznačil, že tresty hrdelní, ba i u svého dávného přítele Kryštofa, schvaluje, ale nemusí přihlížet, když padá hlava
nejstaršího bratra pod ostřím. I když ani pro něho nepronesl
přímluvné slovo. Rozeklané jazyky vyprávějí, že sám dodal
k potrestání Diviše, který jako hejtman Hradu pražského vpustil delegaci odbojných českých pánů do Hradu a otevřel brány
nezdařené defenestraci těch jezovitských pacholat, pánů Martinice a Slavaty a jejich udavačského fámuluse.
Konec slávy, konec ortelování, nastane rozkrádání statků…
„Na mne se naposled zadíval,“ vydechne Jan Jiřík z šera. Bláhové utěšování, rytíři. V poslední chvíli už byl Kryštof Harant
jednou nohou na věčnosti.
Vdova vstává z křesla, zatahuje těžký závěs k nádvoří. Ničí
pohled už nesmí proniknout do této dočasné hrobky. Napřímí se. Hrdá Anna Salomena Harantka. Netoužila ani spatřit
poslední pohled svého manžela. V té chvíli, kdy kráčel k závěrečné modlitbě ke kříži u špalku, přivřela hrůzou oči, a když je
konečně rozevřela, bylo po všem.
Uviděla před sebou nedaleko, uprostřed amﬁteátru soudců a přísedících, jen jednu tvář, zkřivenou zlou vítězoslávou.
A pevný panovačný pohled toho, který jí v tom okamžiku připadal jako vládce nad ubohými osudy.
Pevně ji sevřelo nejhlouběji skryté poddanství ženy, jež ctí
a oslavuje moc vítěze. Dobyvatele. Bez odporu mravních příkazů. Slepě svolila už v této chvíli. Jako očarovaná přijala předtuchu příští události.
Cožpak jí už včera tajným dopisem nepřislíbil pan Heřman,
že jí navždycky hodlá být oporou? Spálila ten list v krbu pro
jedno, jediné jméno, kterým ji tam oslovil. Salome. Salome.
Pana Heřmana zná Anna Salomena od dětství, kdy se dvoříval
její ovdovělé matce. Dovedl odjakživa popíchnout trefným
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slovem. Proč si zahrává s jejím jménem, když přece ona sama
vyprosila, aby hlava pana Kryštofa nezůstala na kovové míse,
železem chráněné, na Mostecké věži. Salome. Jen jednou vydala bez manželova vědomí panu Heřmanovi pár lejster z harantovského archivu k účelům historickým. Loni. Nedávno.
Stmívá se, brzy padne noc. Nízký klenutý strop na nás
tíhne jako v sklepení hrobky. Paní švagrová zdá se být Janu
Jiříkovi jako proměněna. Ještě včera hrála dobře svou úlohu
bezmocné vdovy po rebelovi. Dnes už ji zachvacuje čas, který
pohřbívá mrtvého. Vítězové se budou chvástat, že bylo zadost
učiněno právu. Rebelanti byli odsouzeni řádným, ba mimořádným soudem. Mrtvola pana Kryštofa Haranta byla vydána
vdově k důstojnému pohřbu, byť utajenému. Lazebník odvedl
dobrou práci. Ještě že dala švagrová přivést alespoň dvě starší
děti, Rosinu Alžbětu a Jana Vilíma, aby se rozloučily s mrtvým
otcem, aby políbily ztuhlou ruku. Nezapomenou. Nikdy nesmějí zapomenout, i když je potom rychle odehnala do hořejší
komory.
Anna Salomena, jejíž jméno dal Kryštof razit na své mince. Dnes, několik hodin po popravě, ještě než vynesli mrtvého z domu, hleděla nepokorně do tváře kněze Rosacia, když jí
četl Harantův kšaft.
Už téměř zpaměti doznívají Janu Jiříkovi ty řádky, určené
Kryštofově vdově, dívá se na její uzamčená pěkná ústa a opakuje si tiše –
„Strany mých dětí že jí dostatečně poroučím a vůlí mou poslední oznamuji, že tomu nechci, aby jim za preceptora jezovitu aneb kohokoli podjednou brala. Nebo já vím, že by je tím
subtylným jedem Antikristovým nakvasili, z kteréhož by mládež ne tak snadně vyjít mohla. Než ať jim podobojí dobré lidi
za preceptory zjedná…
A toho doložte: jestliže její nedbanlivostí aneb původem,
který z mých dětí převeden bude, že na ni v den soudný budu
15
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Pánu Bohu žalovati a z toho ona jemu hrozný počet vydávati
musí…“
Kroky kněze už dozněly v Malostranském rynku. Bratr mrtvého vycítil váhání Anny Salomeny před knězem. Slova kšaftu
uvízla ve zdech hořejší síně a mrtvý tady dole je stvrzuje nesmiřitelnou tváří a mlčením posmrtným. Jan Jiřík Harant se usadil
pevněji na lavici, pohladil širokou dlaní svou krátkou bradku.
Popelavě šedá tvář, přepadlá strádáním nedávných dnů a hodin, lehce ožila.
„Rozuměla jste jasně poslednímu poručení i celému kšaftu svého manžela, paní švagrová? Já zajisté sám budu bdít nad
jeho vykonáním.“
Dívá se jako vždy upřeně, neodbytně, řeční kazatelsky, nejmladší Kryštofův bratr.
Anna Salomena odvrátila světlou hlavu od katafalku. Ten
mrtvý už jí nebude hrozit. Nebude už nikdo tak pevně přikazující jako pan Harant v čase těch dvanácti let, jež prožila po
jeho boku. Dostal ji přece jako stárnoucí vdovec v třetím manželství, přespanilou pannu, nejmladší z tří dcer Jana Hořického z Hradiště. Šla za ním po svatebním veselí z hořejšího paláce Lobkovického, omámena jeho kavalírskou a cestovatelskou
slávou, až do sychravých severních Čech, na hrad Pecku, který
mu náležel jen zpola.
Sama musila ten domov vyhandrkovat z rukou sveřepého bratra nebožtíka Jana Škopka. Ten švagr druhé Harantky,
Barbory, ještě Anně Salomeně zahraje, cítí to ve všech kostech.
Cožpak nevzala harantovské hospodářství tvrdě do ruky? Vyzápasila Pecku, vyrovnala dluhy svého muzikanta a ﬁlozofa
Kryštofa, a při tom handlování s kupci, šafáři a hejtmany dovedla zahrát roli zdatné matky rodu, tři syny dala Harantovi,
poslední děvenka je neduživá, však mu ještě zbyla ta rázná slečna po Barboře, Rosina Alžběta, ta vydá! Mrtvý už nic nepřikáže. Anna Salomena se nestrachuje jako tehdy…
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