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Noční návštěva

J

en pomalá jízda prolomí okrouhlík Malostranského rynku.
Čas se naklání k jedenácté noční hodině. Pološerem klímajících luceren projíždí kočár, klapot koňských kopýtek je
hudbou staccat, v tu chvíli se dostavují jen půlnoční hosté, kteří
nechtějí být pozorováni. Ať je pozdraví cestou jenom vrávoraví
opilci, kteří se vracejí z krčem u řeky, táhne se odtud pach tlení
a splašek, po dlažbě rynku se povalují odpadky včerejšího trhu.
Opatrně, ukrytý kočí tohoto zaskleného kočáru-monstra,
neuklouzněte! Jeho cestující jsou skryti za kardinálsky rudými
záclonkami.
Ztuhlé štíty malostranských domů a paláců kolem rynku se
naježily jako v truchlohře.
Kdy naposled ožil dům Smiřických?
Před více než sto padesáti léty, tou hanebnou vzpourou
stavů, o níž se mezi pokojnými měšťáky jen šeptá. Bachratá věž
Mikulášského chrámu, nalíčená čerstvou měděnkou, polyká
noční vítr. Sem tam problýskne světélko v přízemních oknech
domů. Hluboký spánek, předčasný ospalý pád do temnot. Každý
z těch paláců i domků má přece své strašidlo, stvůru zoufalého
času, kterou si vytvořili potlačení v úzkostech.
Tepot jízdy náhle ustal. Kočár se opatrně vsunul pod nízké
podloubí Smiřických, vedle spící radnice. Povoz nesmí být spatřen ani světlem měsíce, který na okamžik vyhlédne z únorových
mračen nad Prahou.
Tři postavy se náhle odloučí od korábu vozu.
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První, mohutný stín muže, přechází pevně k vchodu pod
nízkým podloubím. Ta malá branka kulisy, nad níž se klenou
dvě patra okének pod zubatým průčelím!
Druhý stín v patách prvního muže udeří na skryté klepátko.
V tichu očekávání nepadne ani slovo.
Po chvíli se uvnitř domu rozkývají pomalé kroky. Okovaná
vrátka se rozlétnou, dům číslo dvanáct obnaží svou hloubku.
Stařík ve dveřích se zlomí jak dřevěná loutka. Ale přepevně
třímá klíč, tápavě hledá ruku příchozího, jež má být políbena.
Mohutný muž v dlouhém hábitu ucukne pravicí, ukáže vzhůru
do tmy, hlesne cosi k svému průvodci. Dva další stíny se vyloupnou z kočáru, zůstanou stát na prahu podloubí, mlčky, jako stráž.
Ticho. Dva vraníci zapřažení do kočáru se zklidní v pohotovosti. Světla luceren se tříští na stěnách zasklené archy. Kdosi
v sklípku otevřel okénko, ženský hlas vyjekne: „Arcibiskup, slyšíš,
arcibiskup, to je jeho kočár.“

V druhém poschodí domu stojí na prahu úzké síně žena jako
nehybná socha, snědá tvář bez záchvěvu pohnutí. Zvedla trojramenný svícen, ozářila postavu přicházejícího: Stařec se stříbrnou
parukou rozsvícenou ve tmě jako svatozář. Dřív než přirazil
fortnýř dole vrata, poklesla světlonoška v kolenou, přitiskla
podávanou ruku s prstenem ke rtům.
„Jmenuje se Jadwiga, Vaše Eminence. Je to pěstounka pana
Kiowského. Léta s ním snášela dobré i zlé, jak mi vyprávěli,
podstoupila i přetěžkou cestu do vyhnanství.“
Stařík s klíčem posunkuje, rozhlíží se nejistě síňkou. Za
několik hodin už to tady přestavěla a teď se obrací na jediného
známého v domě jako na komorníka!
„Proszę pana… aby vedl Jeho Eminenci dále. Pan Kiowski
je v hlubokém spánku, už od včerejšího dne, jako by všechno
trápení v něm ustydlo do snů.“
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Arcibiskup vešel pevným krokem do první komnaty. Dobře ji
zařídili. Těch pár kusů rokokového nábytku působí živě i v příšeří tenkých svíček zlatého lustru. Pochmurný dům ze středověku
třeba rozjasnit, jako jsem to provedl s hořejším palácem. Jmenuje
se Jadwiga. Před léty jsem viděl v katedrále krakovského Wawelu
náhrobek královny tohoto jména. Tahle žena z lidu, nemladá,
má vyvážené rysy sochy na sarkofágu. Jadwiga. Před léty mi ji
ukazoval starý hrabě Kiowski jako plachou chůvičku.
Stařec usedá do podávaného křesílka, zvedá štíhlý ukazovák,
přikazuje klíčníkovi:
„Povězte panně Jadwize, že se na ni ještě po létech rozpomínám. Přijel jsem ihned, pokud mi povinnosti dovolily, abych
zjistil, v jakém stavu se vynachází náš příbuzný a přítel, Jan
Jiřík. Nebudu jej budit. S důvěrou jsem se obrátil na vás, pane
Jindřichu, ve vzpomínce na vašeho zesnulého bratra, moudrého
Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Tlumočte, prosím, panně, že
hrabě Kiowski i ona sama jsou nadále mými hosty a pod záštitou
arcibiskupa Příchovského.“
Jadwiga postavila tříramenný svícen na inkrustovaný stolek
s křehkými opěrami.
„Po celou cestu z toho pekla, v něž se proměnilo naše vojevodství krakovské, nezažili jsme na útěku násilí. Pan Kiowski byl
chráněn hereckou maskou, já se vydávala za jeho matku až na
hranici, kde nás očekával kočár pana biskupa Haye. Dokonce
jsme převedli koně Amora, na němž pan Jan Jiřík lpí jako na
příteli. A v biskupském domě v Hradci Králové jsme byli dobře
zaopatřeni, ale pán si představí, jaké hoře je opustit otčinu.“
Lehce zvrásněná tvář pod parukou se poněkud rozehrává.
Seschlé rty obnažily v malém úsměvu zažloutlé zuby.
„Stále jasněji si na vás vzpomínám, panno. Před drahnými
léty, ve vojevodství waromiňském, při mé poslední návštěvě
v domě smutku…“
Pěstounka si zastřela rukou čelo, jako by hledala v paměti.
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„Povězte, pane Jindřichu, Jeho Eminenci, že jsem Janu Jiříkovi jako chůva od svých šestnácti let nahradila matku. Snad si
vzpomene na jeho otce, bojovníka slavné paměti.“
V zapadlých očích starce přeběhlo světlo a stín.
„Vzpomínám především na matku Jana Jiříka, paní Sibylu
Harantku Příchovskou, která tak mladá opustila pana Kiowského
a nás všechny, na léta, kdy jsem jezdíval z Hradce přes hranice
do Polsky k přátelům.“
Jadwiga sepjala ruce k úpěnlivé prosbě.
„Vaše Eminence, alespoň na okamžik pohlédněte, jak hluboce spí pan Kiowski, vždyť jste ho neviděl od dětských let.“
„Byli jsme stále v písemném spojení, panno.“
Stařec povstal z křesla a prošel náhle zlehka, tanečním krokem mezi křehkým nábytkem do vedlejší komnaty, tiše, aby
nevzbudil spícího, aby nevyplašil dávné stíny.
Jadwiga přistřela dlaní světlo svícnu, a přesto v šeru, na širokém rozestlaném loži pod nebesy, jež zabralo třetinu jizby,
vyplula z temnoty dosud mladá tvář spícího muže. Podoba,
kterou arcibiskup netrpělivě očekával, za níž se vydal na tajnou
noční návštěvu.
Spáč v hedvábí oddychuje zhluboka, únava se vepsala do
povolených rysů, a přece je pro starce čitelný, na první pohled
usvědčující. Hnědá zpocená kštice se přilepila k vysokému čelu,
přímý rovný nos se vztyčuje výbojným tahem, krevnatá ústa lehce
povolila krásným zubům. Jako by tušil nad sebou několik stínů,
spící muž zasténá, pootevře oči, znova přistře víčka v útlumu,
ale i ten záblesk na chvíli objevil hnědě zlaté zorničky.
„Theresia Judita,“ hlesl stařec.
„Krásné ženské jméno,“ vlichotil se od dveří hlas pana Dienzenhofera s klíči.
„Je to jméno mé zesnulé matky.“
Hlas velekněze zazněl až příliš hlasitě, a přece nevzbudil spícího Jana Jiříka. Starý muž v paruce, v plášti podšitém hermelínem,
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stojí mlčky nad ložem, bez hnutí… A právě v té průrvě ticha se
obrací Jadwiga k nehybné tváři arcibiskupa, jež neprozrazuje nic,
ani okamžik pohnutí, ani vzrušení…
„Pán byl vychován ve víře pravé, svatosvaté, v naší staré polské
víře katolické.“
Arcibiskup schýlil hlavu. Přikývl znamením souhlasu.
„Snad vám vyprávěli, panno Jadwigo, že před svým sňatkem
s hrabětem Kiowským přestoupila slečna Sibyla Harantka Příchovská na víru katolickou. Byla jí ochranou v exilu, který před
staletím zvolili její praotcové.“
„Tak se přece odjakživa dálo,“ vydechla pěstounka. „Tak tomu
bylo v smíšených sňatcích cizích rodů napořád…“
Pan Jindřich Dienzenhofer ztuhl mezi dveřmi, bez hlesu.
Cožpak nezvěděl dávno, že tenhle krásný stařec na arcibiskupském stolci bojuje a po léta udržuje rovnováhu uprostřed sváru
církví a směrů, které ze všech stran začínají pronikat do srdce
starého království? Cožpak mu nevyprávěli o jeho potyčkách
s habsburským dvorem? Už jenom jeho jméno je vzpomínkou na
rozpory starožitného rodu. Antonín Petr Příchovský, svobodný
pán, arcibiskup pražský.
Pan Dienzenhofer zůstal v starém domě U Splavínů i poté, co
jej výhodně prodal příštímu pražskému starostovi. Sídlí tu jako
poslední slavného rodu stavitelů v zadním traktu. Jeden lidský věk
tu vztyčovali Dienzenhoferové paláce a chrámy, pan Jindřich už
jen střeží jejich památku. Jeho malostranská paměť je nevývratná.
Teď otvírá úslužně z jizby do síně, panna Jadwiga jde noční návštěvě v patách. Zachytila melodii české řeči, domlouvá se sama.
„Panna zajisté je zpravena, že očekávám od svého synovce
důležité zprávy z Polsky. Až vstane, vyhledá mě tam, kam je
dán přístup všem, kdo hájí dobrou věc církve. Prosím pana
z Dienzenhoferů, aby jej doprovodil do hradčanského paláce,
kde hosta v arcibiskupské bibliotéce uvítá kněz jménem Martin.
Ten už uvede pana Kiowského ke mně.“
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Pěstounka poklesla v kolenou. Gesto, jež nad sebou ucítila,
bylo žehnání, lehký pohyb ruky, jež před chvílí stejně přelétla
i nad spícím mužem.
Krátce po půlnoci pohltí Malostranský rynek zasklený kočár.
Tichý klapot kopýtek černého spřežení stoupá vzhůru Ostruhovou.
„Kdosi nás sleduje,“ vydechne stín po arcibiskupově boku.
Pod sloupy paláce Morzinů se prosmykne rozmazaný obrys,
zmizí ve tmě…
„Nevěřte na strašidla, Joachime,“ ironicky zaskřípá stařecký
hlas.
Měsíc probleskl mračny, ozářil rokokové průčelí arcibiskupského paláce.
Nikdo už neodpoví.
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