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Pohanské střepy

S

lunce už zakončuje nízkou listopadovou dráhu v západu, krajina do široka rozklenutá se propadává v tmavých
stínech. Prastará čedičová hora vystupuje zblízka skoro
přízračně. A přesto je třeba vytrvale stoupat až na její nižší hřbet,
krok za krokem, setrvačně, zametat spadané listí i lemem široké
soukenné sukně.
František Karel jde první, razí slečně cestu, jako ostatně ve
všem všudy. Je ovšem nezvyklé, podivínské, je shocking, jak by
řekla smečenská paní Kiowská, Anna Škotka, vycházet pozdě na
nedělní procházku se snoubencem, který místo švihácké hůlky
mává motyčkou a na hřbetě vláčí něco tak ohavného jako starý
ruksak.
Panna Babetta je odhodlána uskladnit případnou kořist této
výpravy i do své kabely, do černé kožené, zbrusu nové tašky na
kovovém řetízku, s vyrytým psíkem, číhajícím v oválu uzávěru.
Barborka Volcová, vlastně Babetta Wolletz, jak se ráda podepisuje příležitostně, zvedne občas i v chůzi s tajným zalíbením
ten nedávný dárek pana Miltnera. Ke kolikátým narozeninám
od těch časů, co ji rodina zaslíbila o deset let staršímu sousedu
z jejich Soukenické ulice, s příslibem, že sňatek bude zpečetěn,
až se mladý justiciár stane slánským radním? Mělká kresba psí
siluety vyvstává na černé kůži kabely ještě přesně, až ji za sto
padesát let vytáhne z empírového prádelníku Babettina pravnučka, bude už setřená, k smíchu neumělá, neposlouchejme
ten vzdálený smích, zatím je dárek stále ukázkou řemeslného
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umění, velikým potěšením, které trvá v čase, v chvějivém čase
toho roku osmnáctistého dvacátého třetího.
A zvolna, krok za krokem sleduje snoubenka svého průzkumníka cestou do nalezišť záhadné archeologie, to jméno si
bedlivě zapamatuje, i když její rostenky tráví nedělní odpoledne
v kávových společnostech, Babetta, dcera slánského měšťana
Volce, půjde se svým příštím předurčeným manželem třeba do
horoucích pekel.
Zastavení. Muž právě zvedl z úžlabiny stezky trosku čehosi, snad starého kořenáče, tak vypadá ten střep, bez řádných
obrysů, se zašlou neumělou kresbou. František Karel přejíždí
prstem zkoumavě po hraně té trosky, už zase roztančí motyčku,
kolem v tříšti zeminy je takových střípků ještě hrstka, snad se
pan Miltner spokojí s tím objevem, a půjdeme zpátky netovickou cestou dolů do městečka. Čert aby vzal tu Slánskou horu,
lamentovala včera matka Volcová, když si dcera zkoušela zimní
botky na nedělní výpravu.
Průzkumník si opravdu vybral jen velký střep. Zvedl jej v prstech proti zapadajícímu slunci jako trofej. Babetka jeho nadšení nesdílí. Pozoruje zálibně jen snoubencovu hlavu z proﬁlu,
s tmavým naleštěným účesem, s orlím nosem a pevnými ústy, pan
Miltner pozvedne těžká víčka, pohled šlehne jiskrou.
„Podívala se na to dobře, Betka, tohle je nejzajímavější pohanský střep, který jsme letos našli. A takhle u cesty. Někdo tu
asi kopal přede mnou. Náramně nešetrně. Když si představím,
kolik z těch pokladů, které nám zanechali předkové, přišlo
nazmar. Nu, našli jsme!“
Našli jsme. Babetta stiskne úzké rty, spolkne úsměv opovržení. Takových střepů jsme vídávali blízko hory odmala, najednou
je to objev. S tím jsme si hrávali v krajině dávných pohřebišť,
jak teď František Karel přezval každý kout jejího dětství. Jde
z toho všeho podivný, sladký strach, ale Betka půjde, setrvačně
potáhne dál, musí přece dokázat už teď svému snoubenci, že
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jej bude následovat, dle příštího svatebního slibu, i v jeho podivínských zálibách…
„Bude-li trpělivá, Babetto, a půjde se mnou opatrně až tam
za ten sráz nahoře, dám jí přečíst něco náramného!“
Už zase slibuje cosi dětinského. Patrně čtení o starých Keltech, nic jiného jej nezajímá. Archeologie, opakuje si dívka záhadné jméno, které ji bude pronásledovat po celý život, ví některá z jejích slánských rostenek, jak taková věda těžkne v nohách?
Nahoře už samozřejmě neobjevili nic. Pan Miltner usedl,
rozprostřel svůj těžký plášť na placatý kámen. Konečně závětří
za keřem přezrálých šípků, poslední podzimní slunce před západem už nehřeje. Snad jen ta radost, že jsme našli. Našli jsme,
opakuje František Karel pokaždé, i když Betka hraje obvykle jen
roli doprovodu. Jedinou roli, kterou jí přisoudil, do ochotnického tyátru by ji neobsadil, tam si vybírá jiné hrdinky…
„A teď jí za odměnu přečtu po tom trmácení něco skvostného, má milá…“
Stále jí oniká, jako školačce. Tohle po svatbě přestane. Ve
všech francouzských románech si snoubenci vykají. Podívejme,
jakýsi dopis…
Muž vyjme z kabátce list, už zdálky slibující úhledným písmem překvapení.
„Tady to máme. Ten krásný rukopis. A jak mne oslovil. Urozený pane, vzácný příteli. Pan Palacký je duch vznešený, mistr svého oboru, v dějepisectví i v básnictví je zběhlý. Nezapomněl na
mne, na tu jarní návštěvu u nás, jen se podívala blíž, má drahá…“
Slečna se sklonila nad list, popsaný útlým, ale rázným písmem. „Ježíšku! A to je česky, Franzi? Já si na pána vzpomínám…“
Vyplouvá pozdní jaro, v Soukenické ještě dokvétají šeříky,
Babetka vyhlíží beztoho příliš často k protějšímu miltnerovskému domu, v prvním patře se rozlétne okno, samozřejmě
se zjeví mezi bílými záclonami důstojně a vzpřímeně o n a ,
Růže Čechová, jak přezdívají slánské měšťanky dávným dívčím
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jménem manželce kontribučního Miltnera; panna Volcová pokaždé ucouvne ze své vyhlídky před obrazem příští tchyně,
tentokrát neodolá, upíjí zvědavýma očima tu teatrální scénu,
jak blahosklonně kyne paní Růže neznámému hostu, vysokému,
ztepilému muži, host odchází s Františkem Karlem uličkou
vzhůru k rynku, neznámý muž je krásný, má vysoké čelo, ověnčené hnědými kadeřemi, i to zachytí letmý pohled, je o hlavu
vyšší než pan Miltner, vyrovnaných pohybů, ani se neohlédne…
A to je všechno. K slavnostnímu obědu snoubenku nepozvali.
„Velmi často si vzpomínám na těch několik u Vás tak příjemně strávených dní –,“ čte s důrazem František Karel.
„Však jsme jej hostili jako šlechtu, Betko. A poslouchej dál:
O slánském sněmu na počátku léta 1523 jsem nic sice nezjistil,
ani pan Dobrovský neví, ačkoliv pramen je uveden v jeho spise…“
„Jen čtěte dál, Františku.“ Dokonce mi občas tyká, to přestane. Pan Miltner se na chvíli odmlčel. „Nu, dál ještě píše, milý
náš přítel, že výpis z listu pražského byl p. Dobrovským nedbale
a mylně, jakož i jiné písemnosti taktéž, přepsány…“
Babetta se naježí. „A pan Palacký jiného způsobu než česky
psát nezná? Odkud vlastně píše? A co má proti abbé Dobrovskému? To je neslýchané…“
František Karel se vztyčí na kameni, už káže jako z katedry.
„Dávala pozor, Betko. I nejučenější vlastenci volí dnes často
v korespondenci řeč mateřskou. Pan Palacký vyniká ve vědách
i v umění, i verše píše, váží si své mateřštiny, to je ušlechtilá
ctnost…“
Jen se podívejme, slečna Volcová stiskla ostrými zoubky
úzký dolní ret. Má to být výtopek za její občasné němčení.
Všechno o tom vzácném hostu pan Miltner ví, je i na dálku
zpraven o jeho osudech. Vypráví, jak Palacký v časném jaře
dospěl z Prešpurku do Prahy, právě pan Dobrovský mu první
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podal pomocnou ruku, dokonce jej hodlá doporučit do ochrany šternberského domu. A že se odváží dílo samého Dobrovského podrobit kritice? I na to má právo. Jinak česká věda
kupředu nepokročí, kriticky třeba hodnotit přešlé časy, ba
i naše učitele.
Jestlipak porozuměla? Choulí se zimomřivě do širokého
pláště, slunce se užuž zhoupne za obzor, je třeba myslet na
zpáteční cestu. Pan Miltner podá Babetce ruku, nezapomenout
ruksak, motyčku, vzácnou kořist, nádherně vykroužený střep.
Slečna Volcová znovu zametá Slánskou horu těžkou parádní
sukní. Urozený pane, tak oslovil Palacký jejího Františka. To je
neba sláva. Starý pan Miltner je měšťan, ale všichni v Soukenické
ještě pamatují matku Miltnerku, známou vlastenku, jak jezdívala s hráběmi a fůrou na Smečno pro seno. Matróna jako generál.
Když spustila svou vyřídilku, neodvážil se nic namítnout ani
starý hrabě Clam. To ona vychovala z Františka zapáleného
vlastence. Růže, rozená Čechová, hraje prim mezi slánskými
měšťankami, to ona dostala svého pozdního syna mezi české
ochotníky, mladý Vinařický od sousedů je u ní pečený vařený.
V pravém slova smyslu. Buchtičky umí příští paní tchyně péci
nad jiné chutné, tohle Babetka oceňuje…
„Dávala pozor, Betko,“ pokračuje František preceptorským
tónem, který snoubenka nesnáší. „Já dosud zjišťuju, že kromě
švabachu nepřečte ani řádku. Až se dostaneme na netovickou
cestu, přečtu jí ještě nejkrásnější řádku z dopisu pana Palackého.“
A už se rozběhne z nejnižšího svahu, rozevře dole náruč,
panně Babettě nezbývá než do ní sklouznout, doslova se skoulí
jak přezrálá hruštička.
U všech rohatých, cožpak vyšli snoubenci na Slánskou horu
jenom sbírat pohanské střepy?
František Karel za to krásné políbení přednese dole závěrečnou větu z dopisu pana Palackého:
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„V historii a pro historii naši živ jsem cele a budu dotud,
dokud osud neuchlácholitelný mi v tom nepřekazí.“
Pro Miltnera je takové oznámení jen potvrzením předtuchy.
Už na jaře, když se s hostem procházel po slánském rynku,
z jeho upřímného hovoru vysledoval, že nový přítel nezůstane
jen při estetice a básnictví, vždyť doslova hořel badatelským
zájmem o časy husitské…
„Nezapomněla, Betko, tu poslední větu, je to závazek a výzva
i mně adresovaná. A chce-li mne co nevidět následovat do manželského svazku, cestou života krušnou pro každého smrtelníka, musí
mi být oporou i v mém historickém hledání. Nenazvu svoje úsilí
jinak než hledat, vždyť já nadále zůstanu přívržencem věd právních,
dobré živobytí jí zajistím, nebála se, ale znova jí opakuju, jako už
tolikrát: posláním vlastence je dnes šířit slávu naší minulosti, doslova odkrývat ty staré hroby. Proto jsem jí ukázal dopis Palackého.
Můj přítel jde svou dráhou vzestupnou, ještě o něm uslyšíme.“
Pan Miltner stojí na kraji svahu, káže jak z kazatelny. Ani už
Babettě neukáže, jak se podepsal Palacký: Váš upřímný přítel
a ctitel. Stačí, že zamrkala tmavými brvami už nad tím urozeným
pánem na počátku listu. František Karel ucítí najednou nádhernou odvahu do budoucnosti. Zapomene na svou usilovně udržovanou důstojnost, rozběhne se zbrkle a divoce z nejvyššího
zákrutu netovické cesty, zastaví se až dole a se smíchem sleduje,
jak ta našňořená panenka za ním klopýtá přes balvany. Když
užuž padá na poslední stezce, zachytí ji na chvíli do náruče.
Babetka polibky nepočítá. Zásnuby trvají už pár let. Panímáma
Volcová musí přece předpokládat takovou nevinnou mlsnotu,
když dovolí, aby její spanilá dcera sbírala s panem Miltnerem na
Slánské hoře pohanské střepy. Dnes až do soumraku. Rychle,
musíme si přispíšit, nebo z toho bude přece jen kázáníčko.
Řekl jí: sledovat mne cestou krušnou. Babetta už tuší, že
v třiadvacátém roce nového století není život jen procházkou
na Slánskou horu.
14

Raseni 2020.indd 14

2.12.2019 12:14:25

I když život doma klape jednotvárně jako sloupkové hodiny,
a všude kolem je klid. Prapodivné ticho. Už si ani nevzpomíná
z dětství na galop napoleonských válek. Metternich si drží ve
Vídni otěže zatraceně pevně, povzdychne občas otec Volec.
Babetta jde zvolna po boku pana Miltnera, ani nepozoruje, že
vláčí cestou k městečku svůj teplý šál. Proč jen vyharcovali proti
dobrému abbé Dobrovskému, kterého viděla kdysi u Šternberků,
když přivezli do paláce proviant. Tenkrát ji ten kněz v modrém
pohladil po vlasech, Betka si hraje s dětskou vzpomínkou, netuší, co soudí o starších vlastencích i pan Jungmann, k němuž
docházel František Karel od let pražských studií a ještě dnes mu
přispívá do Slovníku, kdo je pan Hanka, pan Marek, všichni ti
vzletní básníci. Slečna Volcová zná jen mladého Vinařického
od sousedů, přestal prý básnit, usadil se, bude z něho nakonec
páter. Kdo je pan Bolzano, o němž často pan Miltner káže jako
o ﬁlozofu nade všechny, Babetta kloudně neví. Hlavně že se
vyzná v domácích pracích. Její cesta je od prvních dívčích let
narýsována, pan Volec nešel daleko, jenom naproti přes ulici
k Miltnerovům. Vždyť Františku Karlovi uvízla Volcova nejmladší ratolest v paměti, když se po létech vrátil domů z vysokého
učení pražského. A to mu o prázdninách předváděly své vděky
v studentském tyátru dospělejší a zkušenější krásky! Z dětských
vzpomínek roste krásná přitažlivost, pro manželství prý to stačí.
„Měšťanské rody se mají spojovat sňatky, jak to dovede šlechta. Zachovat majetek,“ prohlašuje výběrčí nápojové daně, měšťanosta pan Volec. Ze Soukenické vede na rynek jen úzká spojka.
Naše je radnice v tom prastarém městě, kdysi dávno vyhořelém.
Miltnerové přišli, pravda, v čtyřicátém druhém minulého věku
ze Slezska, ucouvli před pruským náporem. Zeptejte se paní
Rozálie, jinak Růže Čechové ze Žebráka, potvrdí vám se zápalem, že byli odjakživa ryzí Slavjané. Pan Volec si dá šňupeček
a usoudí, že paní sousedka své vlastenčení poněkud přehání.
Babetta by ovšem mohla dostat tchyni sveřepější, je třeba plout
15
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s tím proudem nových časů, i kdyby pan justiciár Miltner rozkopal celou Slánskou horu.
„A vy už se nechcete vrátit do Prahy na vysoké učení a pokračovat ve vědách jako mladý pan Frič?“
Miltner shlédl k snoubence s potměšilým úsměvem. Vida
ji. Má dobré zprávy, moje Betka. Klade si otázku, která jej léta
trýznila. Zůstat při Bolzanovi? Nebo nastoupit u Nejedlého
v advokátní praxi? Na tohle nemám náturu.
Pomalu odvádí pan František Karel snoubenku postranní
uličkou až k rynku, vracejí se příšeřím téměř nepozorovaně,
okna ctihodných měšťanských domů je nepozorují, třpytí se
matně, jen sem tam zahoří svícen.
„Já už se rozhodl před rokem, Betko. I v ústraní může dnes
přispět vlastenec českým naukám. Neodejdu odtud, připomněl
jsem to i panu Palackému, když jsme narazili na záhadu slánského sněmu…“
Panna si blaženě oddychne místo odpovědi. Její Franzi ji
nikdy neopustí. I teď doprovodí Babetku až k Volcovu domu.
Otevřela kabelu s psíkem u závěru. Pan Miltner se rozesmál.
Snoubenka si nese z procházky pár rozbitých pohanských střepů, její paní matka užasne nad tím rozbitým hrncem!
František Karel se ukloní směrem k oknu v prvním patře,
kde tuší mateřskou hlídku. Políbí slečně Babettě ruku, už zase
skrytou v zimní rukavičce.
Pan právní přejde pevným krokem Soukenickou, krátkou
úhlopříčnou k miltnerovskému domu se zašlou polskou orlicí
v štítě…
Právě v tomto čase, v neopakovatelné chvíli, dopadá soumrak
na Hradčanský rynek.
Mladý muž v tmavém upjatém plášti, s oslnivě bílým vysokým
nákrčníkem, s toporně vztyčenou kadeřavou hlavou, si přeměří
vysoký palác, najde v průčelí šternberský erb s hvězdou. Těžká
vrata se před ním otevřou, zapadnou.
16
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Krok za krokem vzhůru schodištěm do přijímacího salónku,
cílevědomě, jen tak je možno zvednout tíhu zaostalých věků.
Bodří měšťané nabídnou v Čechách pohostinství, ale tihle, roztoulaní po všech zemích mocnářství, přece jen někdy pociťují
příbuzenství s národem, v němž kotvili jejich praotcové. V jejich
rukou jsou archívy, nepředstavitelné bohatství věků, kořist pro
historika, dějiny této země. Sami už je nepřečtou, hrajou svou
loutkohru na sněmu, neznají už ani svá práva. I za ten krátký
čas, co pobyl v Praze, osvojil si mladý Palacký základy věd dle
pana Dobrovského, našel klíč, jímž se pootvírají staré letopisy
české země. A nahlédl až do ledví pánů stavů. Vystupuje v své
nové roli s ušlechtilou pózou. Cožpak synek lašského kantora
nepochází z urozeného lidu?
Když se letos v prvním lednovém týdnu loučil s právě ovdovělou paní Ninou Zerdahelyovou, svou moudrou mecenáškou,
když opouštěl s melancholií její zámeček daleko ve slovenské
Viesce, už tehdy si odnášel vítězně všechno, co v něm rozžala:
estétský smysl pro krásno, dovednost žít dál v prostředí velkých
salónů, pronikat k zasutým rodopisům starožitných rodů, otevřít zapečetěné archívy.
Hrabě František Šternberk přijímá dnes večer v knihovně.
A jen pana Palackého. Nedávno mu přece písemně nabídl smlouvu, právě na doporučení Dobrovského.
Mladý muž se ukloní před důstojným prošedivělým šlechticem, se zájmem pozoruje intarzovanou hvězdu na jeho kabinetu, vyprávěli, že pan ze Šternberka je numizmatik. Teprve po
chvíli usedne do nabízeného křesla.
„Jsem rád, že jste přijal mé podmínky, pane Palacký. Archiválie mám v pořádku, jen málo listin propadlo zkáze času. S vaší
pomocí vzniknou dějiny našeho rodu.“
Palacký povstane, znova se uklání. Vdechne vůni starého
nábytku, zšeřelých foliantů v knihovních regálech, smolný pach
krbového dřeva a závan kávy. Šternberk slibuje dvě stě zlatých
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ročně, z toho už se dá vyjít. Vysoká okenice nad Hradčanským
náměstím povolila náporu podzimního vichru, dokořán do tmy,
nebude ten plán zacházkou, chtěl jsem psát dějiny husitství,
cesta se otvírá jinam…
„A což záležitosti společenské? Bavíte se dobře v Praze, pane
Palacký?“
Mladý muž se upřímně zahledí do zvídavé tváře. Hrabě František přimhouří spiklenecky pravé oko, lehce vpadlé.
„Prožil jsem už všechno, co nabízí Praha vašich salónů, pane
hrabě. Navštívil jsem s Ebertem jedinečný hudební večer v trojském zámečku, i s Tomáškem jsme muzicírovali!“
„A co biliard, taroky, whist? Nejen hudba a divadelní múza,
i denní zábava v našich pohostinných domech vás osvěží po
usilovném bádání. I krásné vestálky, pravda?“
Palacký zvedne s navyklou rutinou šálek z křehkého porcelánu.
„Ničeho se nezříkám, pane hrabě. První léta vědní askeze
mám už za sebou.“ A zmlkne na chvíli, krásný učenec, probírá
se už v materiálech, které mu Šternberk připravil. Kdyby jen
dovedli pánové oživit své hradčanské muzeum, kde pomalu
rozpřádají sítě pavouci. Kdyby směli vyvolat do života muzejní
časopis, který by spojil hrstku knihomolů s širokou čtenářskou
obcí. Opatrně. Nevyrazit předčasně do útoku. Za pár měsíců je
poznáš dokonale, ty Černíny, Kinské, Clam-Martinice, Altheny,
nerozhodné, když stará garda z konce století osvícenců pomalu
vymírá. Bitva o poznání minulosti věků se odehraje na kluzkých
parketách šlechtických paláců. Opatrně.
Muž dopije svou kávu, uchopí hraničku nazlátlých pergamenů. Smí si je pro zítřejší dopoledne připravit k průzkumu na
širokém stole knihovny. Teď je třeba se poroučet. Pan Palacký
se znova uklání. Vysoká hra pokračuje. Tam venku už spadla
noc, podzimní vichřice smejčí po Malostranském rynku, jako
by chtěla vymést ustrnulý čas.
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Vrazit obě pěsti do kapes kabátu. Nahmátne dopis. Ten hloubavý Miltner ze Slaného obratem odpověděl mým poznatkům.
Chtěl by asi pokračovat ve výměně názorů. Dokonce vábí hledat
ty své pohanské střepy, dnes jsme dál, příteli. Jen ať si už bádá
sám, nadšený patriot slánský. Nový šternberský archivář bude
pomalu přetížen dalšími úvazky vznešených stavů. Tudy vede
cesta, jen tak se otvírají zakleté archívy této země. Čas už se dává
do pohybu, nezdržovat se ničím, jít neúchylně za svým cílem,
přes překážky, i zázračně volně, nahoru, nahoru…

19

Raseni 2020.indd 19

2.12.2019 12:14:26

