Josef Svatopluk Machar

Řím

Věnování Paní Růženě Svobodové.
Poněvadž mi žádná kniha nedovedla dosud říci, co je to “Řím”,
pokusil jsem se napsat si ji. Byl jsem tam za Antikou a našel nádherné bílé
kosti její a viděl velkolepý hrob její. A na hrobě tom viděl jsem ležet v
umírání schátralého a vyvanutého vraha jejího. Potom jsem zahledl i
mladičkého dědice obou - a tak v několika týdnech prožil jsem valnou část
dějin lidstva vůbec. A protože jsem synem Heliovým, staly se ty listy knihou
mé lásky, nenávisti a vítězného pocitu.
A Tobě, drahá paní, jí připisuji.
Z úcty k Tvému umění. Z vděčnosti. Z přátelství.Z přátelství nejvíce.
Neboť ne malou a ne poslední pýchou člověka jsou jeho přátelé. A já se
mohu chlubiti, že nejlepší lidé naši mých časů jsou přáteli mými.
Tvé jmeno stojí v prvé řadě.
Machar
I. Konec úvodem.
Ne, človek přec jen nemá pít vodu z fontany di Trevi! Sedím zase ve Vídni, ale duší nejsem stále ještě tady. Mám pocit, že
je potřebí odhrnout záclony s oken a vpustit trochu více světla do pokoje ale okna nejsou zastřena a venku svítí říjnové slunce ze všech mu zbylých
sil. Ve vzduchu je vlhko a modř nebes je jaksi zakalena.
Cítím, že protivný chlad prolízá stěnami pokoje. Na blízku kdesi ozývá
se urážlivý křik vran.
Tísní mě zápach mrtvého listí, uvadlých květin i harašení holých větví.
Je teskno a smutno. A vyhlednu-li oknem na město - jak je protivná,
střízlivá a šosácká tahle Vídeň!…
Ne, člověk přec jen nemá pít tu vodu z fontany di Trevi! Takový slunný teplý den byl, když jsem k ní zašel naposled. Zlatý
nádech ležel na dlažbě ulic, nebe bylo sytě modré, jak je člověk jen na jihu
vidí, vzduch čist a svěží - a já se šel loučit s Římem k fontaně di Trevi. Dělá
se to tak. Sedl jsem si na kamennou lavičku u kraje nádržky, zadíval jsem se na
velikého mramorového Oceana, na skupinu tritonů, na vzpínající se mořské
oře, na ty nakupené balvany, z jichž rozštípených stěn vyvěrají proudy
stříbrné vody a vrhají se střemhlav dolů, poslouchal jsem tu šumnou hudbu
- a stále ještě nemohl jsem si přesvědčivě uvědomiti, že je to chvíle loučení,
že je to poslední můj den v Římě. Mezi omšenými balvany visí drobnolistá
kapradina, dno nádržky je potaženo veselým kobercem rostlinstva, voda

šumí bujaře, bezstarostně, a chvílemi se zdá, že celá ta skupina
kamenných obrů a zvířat nabývá života, hýbe se, skotačí, volá a křičí svým
způsobem, stříká vodu na sebe, kývá ti a pobízí tě k sobě - na vše jiné by
člověk myslil než na loučení, kdyby byl myslil vůbec.
Seděl jsem, díval jsem se, poslouchal - jedna z těch řídkých
šťastných chvil, kdy se člověk odpoutá ode všeho a žije, jak žijí asi květiny,
kameny a ptáci, animalní radostí ze slunce, tepla, světla a krásného dne.
Až bila dvanáctá. Až se ozvala se všech stran, v dálce na Andělském
hradě zadunělo dělo, a s několika věží rozlehl se hlahol poledních zvonů.
Vstal jsem. Cítil jsem, že osud člověka připjal se zase ke mně, uvědomil
jsemi si, že nutno loučiti se.
Shýbl jsem se k nádržce, nabral dlaní vody z ní, z té čisté Aqua Virgo,
vody panenské - před dvěma tisíci roky našla pramen její latinská dívka a
ukázala jej žíznícím římským vojákům - napil jsem se, vzal peníz a vhodil jej
do prostřed hladiny: - Abych zas do Říma přišel! - řekl jsem hlasitě při tom.
Tak se to dělá. A v té chvíli padl na mě stesk, jehož jsem se nezbyl do
dneška.
Ne, člověk přec jen nemá pít tu vodu z fontany di Trevi! Chápu dnes, co znamenalo pro antického Římana vypovězení z
města. Rozumím, že Ovidius v Tomi musil zahynouti steskem; že řada lidí,
vypovězených na ten či onen ostrov, volila raději smrt než vzdálení se z
Říma. Jasno mi, co hnalo barbary k tomuto srdci světa, a proč ti, kdož měli
na svých rtech jmeno chudičkého tesaře nazaretského, právě zde zřídili
trůn vlády nad duchem lidským. Chápu tu touhu středověkých králů a císařů
po tomto městě, i zanícení milionů a milionů poutníků, podstupujících obtíže
daleké cesty, vzdorujících útrapám a námahám a dávajících v šanc jmění,
zdraví i život! Cítím, jaké kouzlo sem táhne umělce, snílky, nadšence i lidi
blaseované, boháče i chudáky, lidi všech stavů a všech národů!
Město jediné, město úžasné!
Město bezpočtukrát dobyté, několikrát rozbořené, město, kde vlna
lidstva zdvihla se nejvýš a klesla nejhlouběji, město nejvyššího světla a
nejpustší tmy, nejjasnější kultury a největšího hlupství, nejchladnějšího
rozumu a nejzpozdilejší ztřeštěnosti - jediné město na světě!
Město, kde jsou soustředěny dějiny celého lidstva. Řím antický ve
svých mlčících a hrdých troskách. Řím papežský, loupeživý, chlubivý,
protivný, stojící nyní ve znamení neodvratného západu. Řím královský,
mladý, bujarý, s aspiracemi dědice Říma antického, jejž vyvolává ze ssutin
a vyhrabává z nánosu země. Není to město veliké. Dívá-li se člověk s Petřína na Prahu, řekl by
skoro, že ta Praha je rozsáhlejší.

Není to město zvláště krásné. Pohled z Františkova nábřeží na
Hradčany, tak v květnu, kdy v levo stojí jakoby sněhem posypaný Petřín,
marně by zde člověk hledal. A mimo to zabil Řími královský i několik těch
prospektů, které paradují na všech obrazech a pohlednicích. Díváme-li se
na př. s Monle Pincio k sv. Petru, vyvstane nám mohutná budova nového
justičního paláce před Vatikanem a ruší tradicionelní obraz, a díváme-li se
dále přes Andělský most k sv.
Petru, vidíme něco hrozného, co dosud na žádném obraze a žádné
pohlednici nespatříme: starý tento most ztratí se v mřížení dvou těsně vedle
stojících moderních mostů železných - a tradicionelní obraz je zase zničen.
Jak jsem však podotkl: na žádném obraze a žádné pohlednici toho neviděti
- Říman si nechal své mosty pro sebe a staré obrazy bez mostů pro svět.
A není to město zrovna z nejzdravějších. Zpustošená Campagna mstí
se svému zhoubci strašnou malarií. Nositeli této nemoci jsou drobní komáři
a měsíce červenec a srpen jsou dobou jejího nejvyššího rozkvětu. A taková
malada bývá celá leta hroznou památkou na Řím. A přece je to město jediné na světě. Proto, že jest centrem dějin
lidstva, že člověk ty dějiny zde jaksi obsáhne, vidí a přehlíží - - - a najednou
se mu zdá, že to všechno bylo a jest tuze malé,
nepochopitelné stává se pochopitelným, nekonečné konečným člověk přichází k sobě, marnost všeho lidského vstoupí v duši jeho, cítí
nicotu života svého a života všech národů, vlád a říší, a takový pocit
konečně může býti také úžasný a tragicky krásný.
A takový pocit může mít člověk jen v Římě.
Napil jsem se té vody z fontany di Trevi. V duši mé žije stesk a touha
po tom věčném městě.
Snad se z ní trochu vypíši, snad přece zas Řím uvidím - člověk v
takové věci doufá, dokud žije - snad se z ní také trochu vymluvím. Neboť
každému, koho mám rád, radím nyní: Jeďte do Říma! II. Cestou.
Tma. Vlak duní svoje: Tadada-Tadada-Tadada. Obrysy nějakých
stromů letí kolem okna na zad. Chvilkoú nějaké domy. Chvilkou plochy
nějakých luk. Místy žluté světélko. A vlak duní a otřásá se jakousi bujnou
radostí.
Člověk je skrčen v koutku a začíná dřímat. V kupé jsou tři turisté.
Všichni maji obvyklé zelené klobouky s kamzičím vousem, důkladné boty,
dlouhé okované hole a hovoří odborně.
Ten hovor člověka uspává, uspává ho dunění vlaku, uspávají ho i ty

tmavé předměty venku do zadu letící - ale usnouti přece není možno. Jen
dřímat. Zrak se zavře, ale ucho bdí. A duch také neodpočívá. Najednou je
ticho, slyšíš: St. Pölten! hlasem vysokým a hned na to týmž hlasem, ale
hodně basově:
St. Pölten! - a v okamžiku se ti zdá, že jsi ještě v gymnasiu, že je
zeměpisná hodina, že jsi vyvolán a tázán na St. Pölten. Aha, to je Sv.
Hypolit, pomyslíš si a odpovídáš: sídlo biskupa, hejtmanství, gymnasium,
reálka, průmysl - a v tom profesor křikne: fertig - protrhneš se: jaká
hloupost!
A vlak již zase duní svoje: Tadada-Tadada-Tadada, turisti mají hlavy
pohromadě a prou se o výšky nějaké hory, venku letí stráně a stromy a
domy a světélka na zad - začínáš dřímati na novo.
Tadada-Tadada-Tadada - zpívá si vesele vlak.
Aber natürlich Gstatterboden! - potvrzuje jeden z turistů.
Gar ka Spur! Klein Reifling! - odporuje druhý.
Ucho poslouchá, vodí to vše k mozku a mozek kombinuje ze všech
těch zvuků nějakou fantastickou příhodu. A duše vidí příslušné obrazy k
tomu a všecko se to jaksi sápe na člověka a člověk hledá svůj vztah k této
bizarní hře - - a najednou se vytrhne a otevře oči.
Světlo v lampě na stropě kupé se třese, turisti se opřeli o lenochy
sedadel a dřímají, a vlak zpívá své: Tadada-Tadada-Tadada.
Nějaké špičaté a jakoby roztřepené vrchy sunou se okolo oken. Vlak
letí údolím mezi nimi a dole podél jeho náspu běží říčka. Modrá měsíčná
noc. Říčka skáče po kamenech, rozbíjí se o ně a měsíční světlo hýří na
hřbetech kučeravých vlnek.
Jeden z turistů vyhledl ven.
Die Enns - vysvětluje mi.
Černé ježaté vrchy. Stále, vyšší a vyšší. Vlak zpívaje proletuje tunely,
hřmí přes můstky, a Enže je hned v pravo, hned v levo. Jeden z turistů
začíná chrápat. Mimovolně srovnávám chrápání jeho s tempy vlaku. Na tři
Tadada padne pravidelně jedno jeho oddychnutí. Chrápe docela v rytmu,
myslím si… A jak vlastně takové chrápání v kupé nutí člověka k usnutí… V
pokoji je tomu naopak…
A to byla poslední uvědomělá moje myšlenka.
Procitám ve Friesachu. Nějaký rozbořený hrad na kopci. A hory v
pravo, hory v levo.
Turisté jsou pryč.
Tadada-Tadada-Tadada - zpívá si vlak. Ale už ne tak bujně a vesele
jako v noci. Už jen jaksi ze zvyku a proto střízlivě a řemeslně. Polokruhem
točí se hory do zadu. A vísky a luka a městečka a cesty a potoky…

Nechápu, jak se mohou tyto alpské krajiny někomu líbiti. V našich
venkovských hospodách visí barvotisky, kde jsou sytě zelené hory, dole
sytě zelená údolí, kus jezera, kde se to v modré vodě všecko zrcadlí, nebo
potok ženoucí nějaký mlýn, na stráni chaloupka s modravým kouřem, na
boku hory stádo krav - všecko tak umyté, tak stilisované a k zhnusení
protivné.
Malíř, který maloval original, jistě nikdy alpské krajiny neviděl - a ejhle,
přece ji trefil: zde to všecko tak, jak na těch barvotiscích. Kraj jakoby se
vyšňořil pro fotografa: prosím, jen mě udělejte tak hezkým, jak skutečně
jsem!
Stále vidím ty barvotisky a jedno to údolí je mi protivnější než druhé.
Ta sytá zeleň dýchá přímo vlhkem, ta hloupá stáda na bocích hor jakoby
věděla, že jsou zpodobněna v tisících a tisících obrazů, ty sebevědomé vsi
se tisknou pyšně k svým horám - nikde široký obzor, a slunce jen místy, jen
jako trpěný vetřelec - protivná krajina!
A tak to jde několik hodin. Nic není odpornějšího, než když se příroda
takto vulgarně sestilisuje.
Za Tarvizem objevuje se několik holých hor. Divokých, zbrázděných,
nestilisovaných.
Vzduch je průhlednější, nebe modřejší. Kupé se zase plní. Náramně
divná rodina: muž jako třtina, paní, která zabírá dvě místa, dva hoši a
děvče. Na chodbě vagonu stojí ti, kdož nenašli místa uvnitř. - Škandál! - Je
to pořádek! - odlehčuje si po česku tam nějaký krajan.
A vlak se zase rozletěl. Tadada-Tadada-Tadada - hučí si zase
veseleji. patrně mu přibylo s vycházejícím sluncem nové chuti.
Triglav - Bledské jezero - zas ty barvotisky z našich venkovských
hospod.
Konečně se kraj mění. Údolí se rozširují, lesnaté hory ustupují
skalám, vísky dostávají jiný vzhled - něco nového!
Objevila se říčka. Vine se dole mezi bílými balvany. Modrozelená jako
malachit, luzná jako pohádka - Soče, Isonzo!
Není snad krásnější řeky na světě. Vine se jako hravý modrozelený
had, hrá si bez ohledu, pozoruje-li ji někdo čili nic, poskakuje, padá,
šplouchá - šťastna sama sebou a pro sebe.
Člověk by se nedivil, kdyby najednou v ní spatřil bílá těla rusalek …
Vísky, které při ní leží, mají několikapatrové, kamenné domky bez
omítky, s malými okny, vypadají jako drobné hrady. Místy objeví se cypřiš,
dítě jihu. A nebe bez mraku a barevné jak ta malá Soče dole.
Gorice… Nelze mnoho viděti z vlaku. Cypřiše se množí. Hory holé, a
jsou-li i porostlé, zdají se být zaprášeny. Vsi podél dráhy jsou postaveny na

vršcích, domky jejích jsou rozčepýřené a nebílené. V zahradách spousta
rozvěšeného pestrobarevného prádla. Místo našich živých plotů řádky
sneseného kamení.
Vlak letí Krasem. Zakrnělé stromky na bělavé půdě, nikde člověka,
nikde zvířete. Místy železniční stanice, a i ta je jako vymřelá. Táhne k jedné
hodině. Vlak hřmí dlouhým tunelemi.
A náhle leží obrovské panorama dole: široké moře polité sluncem,
lemované vyprahlým krajem a spoustou bílých budov. Terst - Tergeste!
Tlustá paní v kupé volá protáhlé Áh!, synkové její křičí: Thalatta! Thalatta!
tenký otec rodiny polyká zrnka hroznu a nedává se rušit.
Zase tedy moře! Duše moje je pozdravuje jako dávného miláčka …
Dráha se točí, sjíždějíc s výšin Krasu okolo celého města. Město i
moře objeví se ještě několikrát, vždy v jiném zorném úhlu. Konečně vlak
zastavuje…
III. Terst a dále.
Loď do Benátek odjíždí o půlnoci.
Stojí při Molo San Carlo, jmenuje se Espero a oddychuje ledabyle své
obláčky kouře do vzduchu, jakoby chitěla dát znát, že jí docela ani
nenapadá připravovat se již nyní na cestu. A svatý klid panuje i v jejím nitru.
Hodnou chvíli již stojím a křičím ve třech řečech po člověku.
Konečně vylezá odkudsi zdola mládenec v květu let a v nejnutnějším
úboru, já mu svěřuji svá zavazadla, on mi ukazuje kabinu, kde budu
nocovat, a rozcházíme se.
Stojím na nábřeží. K severovýchodu zdvihá se Kras, v jehož šedivé
zaprášené zeleni bělají se vily terstských boháčů. Jakoby tu bylo kus
amfiteatru, na jehož terasovitých sedadlech hoví si pyšné publikum a dívá
se na hru lodí a loděk na jevišti tmiavé pláně mořské. K severu se hřbet
Krasu snižuje, zeleň jeho se zamodrává a tam, kde se docela už schyluje k
moři, zjevuje se bělavý zámek Miramare…
Pohled se vrací do přístavu. Lesy stožárů a komínů, těla obrovských
lodí, ráhna a plachty lodí plachetních, pohyb drobných parníčků a jestě
drobnějších člunů splývají tu v jeden veliký obraz, jejž oči vnímají, aniž by si
uvědomily jednotlivostí. Bílí rackové proletají těžkým letem meizi loděmi,
sešvihují se k hladině a loví, co bylo z palub vyhozeno. Stožáry skřípají, lidé
křičí, kdesi řinčí řetězy, někde zase loď hotoví se k odjezdu, táhle úpí,
lokomotivy hvízdají - a jako základní ton těch všech zvuků šumí táhlý,
vážný hlas, v němž vše jiné jaksi jen plove a o němž není možno určiti, z
čeho se vlastně skládá. Tak jsem jej slyšel před lety v Oděsse, tak nyní v

Terstu. Hovor přístavu.
Jdu do města. Všude nečistota, ba každý takřka dům má svůj zvláštní
individuelní zápach.
Všechna okna jsou opatřena světle zelenými okenicemi a ze všech
oken visí prádlo a to i nejintimnější kusy. Ulice jsou krátké a ne široké.
Kavárny a hostince na ulicích pod improvisovanými stany. A všude plno
lidu. A všude živá gesta a živý hovor - první italské město tedy na mé cestě.
Nápisy na obchodech italské, hostince italské, kavárny italské a časopisy v
nich též italské - na několikahodinové procházce městem spatřil jsem
pouze dvě německé tabulky: jedna byla K. k. Finanzwache, druhá nápis na
kasárnách. Ó Austria!… Na periferii se cítívá odstředivá síla vždy
intensivněji. A možno se diviti Terstu? Vespasian učinil jej římskou kolonií,
a dnes oživlá Italie po mdlobě tolik set roků trvající dívá se po svých dětech,
vztahuje ruce po nich a volá je k sobě. A děti slyší matčin hlas a
odpovídají…
Rušné mládí, víra v budoucnost a bujná odvaha bije tepnami tohoto
málo čistého a silně zapáchajícího města. Při každém kroku člověk cítí, že
vlastně již není v Rakousku… Vidí sice několik pomníků, jako Karla VI.,
Leopolda I., mexického císaře Maxmiliana, ba docela pomník postavený na
památku pětistyletého trvání Terstu ve svazku mocnářství rakouského - ale
monumenty ty jsou spíše jen daní sobě a okolnostem, než výrazem
smýšlení obyvatelstva.
I Praha má konečně takové pomníky. Tisíc a osm set roků žil Terst
vzdálen své matky a za pěstounku měl ženu, která se o něj tuze málo
starala… Člověk si dovede docela dobře představiti situaci města tohoto v
německé říši na příklad. Kolika drahami byl by už dávno spjat se všemi
čelnějšími městy v monarchii, jakých výsad by se mu bylo dostalo, jak by se
takové město bylo musilo rozšířiti! A jak by dále opravdu politická vláda se
byla už dávno snažila, aby zjednala protiváhu živlu irredentistickému
usilovnou podporou živlu slovinského - - - - ne, člověk se Terstu nediví!
Blíží se večer. Na majáku zažehli žluté oko, na nábřeží vzplála bílá
světla lamp, rozhořívají se svítilny lodí, zazařují okna domů, krámů,
hostinců a kaváren. Vyskakují světla ve vilách na boku Krasu, na nebi
rozjiskřují se bílé hvězdy, větší a jasnější, než jak je vídáme u nás, do
tmavomodrého nebe ční stožáry a komíny lodí - úchvatný pohled. Chodím
po nábřeží, dívám se, poslouchám a nemyslím. Moře oddychuje, přístav
hovoří, po nábřeží a molech proudí sta a sta lidí v bílých toiletách večerní
promenadou. Venku na moři jako bludné jiskry míhají se světelka výletních
člunů. Takový krásný večer a pěkný obraz, v němž je člověk spokojen, že

vůbec žije a že je jedničkou mezi těmi tisíci kol sebe, o nichž neví nic víc,
než že jsou také takovými jedničkami. Chodím mezi nimi, chytám trosky vět
a dívám se do hvězdných očí, které se vesměs zdají být spokojenými a
šťastnými. Chvilkou hučí některá odcházející loď a člověk maně sní, že
popluje asi ke Korfu, k Helladě, Cařihradu a do Černého moře, přeje jí
šťastnou cestu a ukládá jí vyřídit pozdrav Oděsse, Jaltě a Gursufu…
Po desáté hodině stoupám na Espero, jdu do sivé kabiny, ulehám a
usínám spánkemi znaveného člověka. A do snu slyším potom řinčení
řetězů, povely, zaúpění lodi a taktování lodního šroubu…
Procitám záhy. Kulatým okenkem vidími rudě osvícený břeh, nějaké
domy, nějakou věž, stromy. Vystupuji na palubu. Je zima. Kolem lodi valí se
moře jako živý zelený, bíle žilkovaný mramor. Přímo před přídou lodi vstává
zvolna z mořské hladiny několik bělavých skvrn, které rostou a roslou v
skupinu růžových ploch, lámaných přímek a světlých křivek.
Přísvit slunce leží na nich plnou svou silou a přímky ty tuční a plochy
rostou, již se jeví v nich zářezy oken, v oknech se blýskají skla jako
zasazené diamanty a rubíny, loď letí a letí k nim, slunce stoupá za našimi
zády výš a výš, jeho rudé světlo se proměňuje v bělavé zlato, město před
námi roste a roste, jasně vynikají již jednotlivé paláce a chrámy - Venezia,
Venezia!
Espero zmirňuje svůj let. Na levo se táhne zelený břeh Lida, míjíme
jednu válečnou loď s třpytícími se děly a hemžením námořníků, několik
lodic torpedových, nějaké jiné lodi sloužící za kasárny - a najednou
vyvstává palác dožů před námi, chrám sv. Jiří a Maria della Salute.
Venezia! Takovv nádherný, úchvatný dojem! Espero se už jen plíží a
člověk pije očima celé to pohádkově krásné město. Černé gondoly stojí tam
jedna vedle druhé, Most vzdechů poznávám, sloup se lvem sv. Marka
pyšně nám kývá pozdrav s nábřeží, všecko tak hrdé, tak nádherné Benatky, královna Adrie!
Loď naše stane konečně zrovna proti paláci dožů. Zatknu se
pohledem v tu harmonii jeho gotiky a slohu byzantského, pronikám očima
jeho stěny, hýřím duší v jeho historii - - co zatím flegmatický celník italský
lepě řemeslně propouštějící známky na zavazadla přichází ke mně, ptá se
po mých věcech a tiskne beze všeho hnědého italského orla na můj kuířík.
A již je tu ochotný fakino a chytiv kufřík, tlačí se zástupem cestujících k
můstku, po němž se sestupuje do gondoly …
IV. Venezia.
V Benatkách dosud nebýt, je dnes už věru ostudou; chtít dnes ještě

něco o Benatkách psát, je přímo nevkusem.
Ale jen ten, kdo tam byl, porozumí, že se člověk toho nevkusu
dopustiti musí. Viděti mrtvolu může působiti silným chvilkovým dojmem;
viděti však umírání a takové umírání, jakým zhasíná Venezia, pyšná kdysi
královna Adrie, to se nezapomene do smrti a do smrti si bude člověk
vyvolávat ty tragické dojmy a melancholické vzpomínky. A je-li literatem,
píše. Vždyť tisíce jich psalo před ním a tisíce jich bude psát po něm - dokud se vlny zelených vod nezavrou nad tou, tak smutnou, tak krásnou a
tak strašlivou pohádkou mořskou, která slula Venezia.
Tisíc a jedno sto roků života! Na ostrůvcích a místech moři vyrvaných
povstalo tenkrát město.
Město střízlivých praktických kupců. kteří měli jediný zájem:
zbohatnout. Neznali pohodlí, neštítili se dalekých cest a hlavně: neznali
hlasu svědomí. Tvrdí matematikové života, jichž pronikavé odhadující oči
zírají na nás z pergamenových nehybných obličejů na obrazech z
pozdějších věků. Město jejich stalo se záhy státem, jenž se vměšoval do
všech zápletek, ať to byly války křižáků proti půlměsíci, ať odboj
lombardských měst proti císařům německým, a ze všeho dovedlo těžití.
Bylo neomezeným pánem na Středozemmím moři, poněvadž bylo jedinou
mocí námořskou a bylo vážným činitelem na suché zemi, poněvadž mělo
peníze, jimiž v dobách, kdy vojáctví bylo řemeslem, mohlo si najímati
nejlepší žoldáky a nejschopnější generaly. Noha nepřítele nikdy nevkročila
v obvod jeho.
Stát ten byl republikou, jejíž hlavou byl na doživotí volený dože. Ale
como ducale, dožecí čapka, nebyla záviděníhodnou korunou. Z prvých
padesáti dožů benátských pět se vzdalo dobrovolně hodnosti té, pět jich
bylo vypovězeno, když jim před tím byly vypíchány oči, pět zavražděno,
devět sesazeno, dva padli v bojích.
R. 827 přivezlo loďstvo jejich z Alexandrie tělo sv. Marka, jenž se stal
patronem republiky. A víc než patronem. Jejími neviditelným vládcem,
ochráncem, štítem i mečem i zákonodárcem.
Věc státu stala se věcí sv. Marka, patriotismus článkem víry, prapor
republiky praporem světce, nepřátelé její nepřáteli jeho. Protivy se dotýkají- tito střízliví praktici spjali se mystickým svazkem s jedním z nebešťanů a
našli si metafysickou katolickou sankci pro činy, proti nimž řádění těch
nejhorších římských císařů bylo májovou idylou. Patronu svému vystavěli
kostel, jenž jest jednou z nejpodivnějších a nejkrásnějších staveb na světě.
Všechny slohy od byzantského počínaje přes románský a gotiku až k
renaissanci jsou tu smíšeny a spleteny, barvy, zlato, mosaika a fresky slaví
tu pravé orgie a přece jest jeho úžasná, neurážející harmonie unicum mezi

křesťanskými chrámy. Co tito kupci mohli za své peníze zde dáti provést,
provedli. A co bylo jen možno, stalo se zde skutkem.
Snaha ukazovati své bohatství a pyšniti se nádherou žila v té peněžní
aristokracii. Kolem roku 1000 na den Nanebevstoupení vyplul poprvé dože
na svém Bucentoro na moře k ostrovu Lido a slavil své zasnoubení s Adrií,
pouštěje zlatý prsten do vln. Den ten byl potom největším svátkem
benátským. Tisíce a tisíce lodic v nádherných barvách doprovázelo dožecí
loď, město a moře hřmělo jásotem a modré nebe nad nimi zdálo se chvět
se blahem. Nic nebylo rovno slávě a moci státu toho. Položen ve středu
mezi východem a západem, mezi tolika národy, zdál se být Osudem určen
ovládati je a bohatnouti z nich. A při takové slavnosti zněly asi tyto úvahy v
srdcích a duších a na rtech…
Roku 1297 byla založena “Velká rada”. Aristokracie strhla vládu na
sebe, členství ve “Velké radě” stalo se v několika rodech dědičným a
rodové ti byli zapsáni do “Zlaté knihy”. Moc dožecí byla silně snížena, za to
mu byl stavěn nový palác. Část jeho byla již provedena, když přišla afera
Marina Falieriho. Osmdesátiletý dože v pozdním večeru svého života pojal
mladický plán: zlomit moc této aristokracie. Plán byl prozrazen, Marino
Falieri byl sťat mezi sloupy Piazetty, stavitel dožecího paláce Calendario,
jeden ze spiklenců, pověšen s několika sty Dalmatinců na sloupoví svého
díla a usnesením Velké rady zapovězeno mluviti o pokračování stavby pod
trestem tisíce dukátů. Dože Mocenigo po sedmdesáti letech složil
dobrovolně pokutu tu a v stavbě pokračováno. A zase úžasná věc ten palác dožů! Pouze ve městě, kde nebylo tradic
antiky, mohla taková stavba vyniknouti. Na dvou řadách něžných gotických
sloupů zdvihá se mohutná zarudlá masa prvého poschodí, několika málo
okny opatřená, tvrdá, tčžká, na sloupích těch plnou váhou spočívající, jako
by je k zemi stlačiti a rozdrtiti chtěla. Brutalní, bezohledná je ta stavba, jak
byl ten celý stát - a přece zase neuráží a zase je nezapomenutelna.
A tento sloh stal se ve variacích předlohou pro většinu paláců
benatských, které lemují vodu Canalu Grande. Připomíná na něj Ca Doro,
Foscari, Dario, Loredan, de’ Turchi - všudy směs gotiky, slohu románského
a byzantského. Když byl dobyt Cařihrad Turky, povstal Benatkám nebezpečný
soused v dravém živlu osmanském. Válčily s ními dlouho a ne beze slávy,
ale na konec přece jen pozbyly celé řady svých osad a obchod jejich začal
klesati. Nyní bylo na nich, aby obrátily svůj zřetel na Italii a hleděly se státi
krystalisačním bodem její hodnoty, ale praktickým denním politikům chyběl
tento vyšší zorný úhel. Liga Cambrayská připravila je o většinu pozemních
držav v Italii - moc republiky byla zlomena. Nyní se snažila zachovati pouze

to, co měla, bezohlednou vládu aristokracie doma, ujařmený, bezprávný lid,
jemuž pro podívání strojeny slavnosti, zábavy, po případě i krvavá
divadla… Život státu ztrnul na statu quo - a to je začátek hynutí státu
každého…
A zde začíná druhý oddíl historie benatské. Slavnější. vznešenější,
nesmrtelné. Šlechta se vzdala obchodu a začala pěstovati vědy a umění.
Sochaři, architekti, malíři zaujímají místa condottierů a generalů.
Alessandro Leopardi, Jacopo Sansovino, Bellini, Giorgione, Tizian,
Tintoretto, Veronese Tiepolo - v paláci dožů, v kostelích a budovách na
Canalu Grande mluví tato jmena k člověku hlasem neochvějným.
Umění kvetlo, republika vegetovala. Důstojně sice, ba tu i tam ještě
zableskla její sláva, její diplomati a vyslanci u cizích dvorů vynikali v
pozorování situací a oceňování osob i ideí (zprávy jejich v různých
archivech jsou dneska nejvýznačnějšími dokumenity dob i lidí) - alei slunce
se chýlilo k západu. Roku 1797 obsadil napoleonský general Benatky, Zlatá
kniha byla spálena a poslední dože Manin složil svou hodnost… A to byl
konec.
Jezdím gondolí po Canal Grande. Ty paláce slavných jmen jsou
pusty, koly před nimi, kam byly gondoly přivazovány, ztratily barvy, skla
oken jsou vytlučena, ozdoby ošlehány deštěm - zoufalý dojem. Človčku
napadá, že by sem měl jít, když má anebo chce umřít…
- Palazzo Vendramin - ukazuje gondoliere. Zde zemřel Richard
Wagner …
Palazzo Mocenigo - zde bydlil Giordano Bruno, zde psal Lord Byron
Dona Juana, Falieriho, Sardanapala…
Palazzo Volkov - na balkonu tam sedí ženská postava ve spoustě
bílých krajek - opírá skráň dlaní a dívá se kamsi do moře - Eleonora
Duse!… Rázem mi byla jasna harmonie mezi jejím uměním a tímto
umírajícím městem - ta žena si našla skutečně jediný svůj příbytek…
Procházím palácem dožů. Olověné komory, síň “Velké rady”,
komnata “Desíti” i “Tří”, tlamy lví (kam se házely denunciace), fresky,
obrazy, dekorace stropů, v bibliotece v řadě podobizen dožů “místo Marina
Falieriho sťatého pro zločiny”, kusy nábytku, sbírky, “Most vzdechů” - celá
benatská historie je tam, a celá duše té histode chodí s tebou po těch
prostorách …
U sv. Marka velká mše. Lidé se při ní hlasitě modlí, kanovníci sedí po
obou stranách oltáře a zjevně se nudí, varhany hrají v přechodech v taktu
polky - člověk by nejraději vydmal odtud všecko, co dýše, zavřel ten kostel
na klíč a nechal jej tak, “až přijde jeho den”.
Prohlížím slavný pomník Colleoniho, náhrobek Tizianův i Canovův,

nádherné hroby dožů, Tizianovu L’Assunta, spousty Madon, sv.
Sebestianů, obrazů historických i pomník Viktora Emanuela na nábřeží,
jenž je přímo řvoucím a nestoudným anachronismem v tomto městě
minulosti…
Chodím po ulicích. Nikde vozu, velocipedu, automobilu, tramwaye žádný hluk, žádný prach - ticho, ticho… krámy jsou tu, pravda, lidé tu,
pravda - ale všechno to je neslohové, ruší jenom. Mělo by tu být pusto…
Zacházím do uliček vedlejších, neživých, dívám se do prázdných
kostelů, stojím na spících náměstíčkách. Lidé vyhřívají se na slunci,
zdvihají se, plouží se líně ke mně a natahují ruku: “trinkelt!” … Muži, žeriy,
děti - všichni. V kostele se zastavíš, přijde kostelník a natáhne ruku.
Sedáš do gondoly, ně‘jaký chlap kopne do ní nohou, zároveň ji však
přidrží jednou rukou a druhou vztáhne k tobě …
Benatky… Ve starověku bylo jíž jedno takové město bezohledných
sobců, tvrdých obchodníků, počítajících kupců - mčsto Feniků, Karthago.
Benatky dávných věků. A zahynulo na vlastnosti svých dětí, jako tyhle
Benatky zde. Ale aspoň čestně a pyšně umříti dovedlo: s mečem v ruce, v
plamemech, dýmu - tak dovedlo umřít, že dějiny stojí u chvíle jejich smrti s
obnaženou hlavou - kdežto tyhle Benatky zde - - eh! Umírající žebračka,
která byla kdysi čímsi, sedí tu a žebrá v cárech, které za dob jejího květu
byly slavným hávem jejím. - - Proč nedovedla umřít v čas? Nic není
trapnějšího než takovéhle vleklé umírání…
Ještě nejsou docela mrtvy a již tolik supů na nich. I ty děti sotva se
začnou batolit, ukazují již svou supí povahu - běží za tebou, tahají tě za
kabát a prosí, prosí.
Těch dětí je mi líto. Jsou tak žluté a nedětské - schází jim společnost
trávy a stromů …
A když jsem prošel všecko, jedu na Lido. Protivný ostrov - vymyká se
totiž z benatského slohu. Tam pátý akt tragedie, zde tak něco jako
iednoaktová fraška. Lázně, hotely, tramway, lawn tenis - mrzí mě přímo, že
jsem sem jel. A jak se odtud dívám na město, vidím zcela určitě, že zvonice San
Pietro di Casíello je značně nakloněna. .A rovněž tak že se kloní druhá
campanila stojící dále v levo od ní. To není autosugesce, to je skutečnost…
V. Intermezzo.
V bibliotece dožecího paláce, když jsem se zadíval na dlouhou trhlinu
ve stěně, zeptal se mne náhle úsečný ženský hlas: Bitte, sprechen Sie
deutsch? -

Pod bílým slaměným kloboukem chumáč světlých vlasů, veliké hnědé
gazelí oči, šedivý šat, taška po boku, Baedecker v ruce, tak stála vedle mne
nevysoká, asi šestadvacetietá dáma.
Dívala se mi střízlivě obchodnicky do očí, a když jsem ji odpověděl:
Ja, řekla suše: Gut. A ještě chvilku se dívala, jako by mne chtěla
prozkoumat a jako by si sestrojovala v nitru plán potom začala: že má sice Baedeckra, ale že se v něm nevyzná, dále
že je v něm spousta věcí, které ji pranic nezajímají a k jiným, které by ji
zajímaly, že nemůže v něm nalézt vysvětlení, dovolím-li, že by mne prosila,
aby se směla připojit. Můj program že nebude ani v nejmenším rušen
přítomností její, bude spokojena, povím-li jí, co uvidím sám, a zeptá-li se,
stačí jí i nejkratší odpověď. Stopuje prý mne již několik hodin ve spoustě
turistů a má dojem, že se dívám jinak, než oni. A hlavně, že bude míti pokoj
od dotěrných ciceronů. Mluvila přesnou spisovnou němčinou. Místy zápasila o výraz, jejž
konečně však přece jen našla. Mluvila v krátkých větách, jako všichni, kteří
se vyjadřují cizí řečí, byť ji i sebe líp ovládali.
Uklonil jsem se, pronesl příměřenou frási a šli jsme. Prohledli jsme
sbírky mincí, spoustu obrazů, skulptur, vešli jsme do olověných komor, na
Most vzdechů, vstoupili do příšerných žalářů podzemních a vyšli ven.
Na náměstí sv. Marka leželo nádherné sluneční světlo. Sta a sta
holubů hemžilo se na něm, turisti stáli mezi nimi a krmili je. Patří to k
návštěvě Venezie. Nějaká krasavice v bílých šatech přilákala si je na ruce a
ramena, deset kroků od ní stál mladý muž. Kodak v ruce a nadšeně chytal
momentky tohoto skupení. Přešli jsme náměstím a vrátili se k místu, kde
stála nedávno ještě slavná Campanila, kterou chtějí nyní postaviti na novo.
Několik metrů do výše jest již vyhnána; ale stavba vázne… Bizarní
myšlenka: v městě zasvěceném smrti chtít ještě stavět - než bude tato věž
hotova, možno, že se sřítí deset jiných.
Vysvětloval jsem odměřeně své průvodkyni vše, co jsem viděl. Sama
neptala se po ničem, sklon její záliby mi zůstal utajen. Nyní jsem čekal, ba, i
trochu doufal, že nastane chvilka rozchodu. Jsem samotářem a nejvíc
cestuji-li.
Nějak uhodla mou náladu. - Jak dlouho se zdržíte v Benatkách? zeptala se.
- Odjedu večer. - Já také. Do Říma. To slovo “Řím” mne oživilo. Navrhl jsem jí návštěvu chrámu sv.
Marka. Padá tam nyní šikmo slunce, prohledneme si barevná okna a
mosaiky.

Radostný záblesk vyšlehl jí z očí. Šli jsme. Bylo tam nějaké
požehnání, kolem oltáře plno fialových kanovníků, mnohem víc než věřících
v lavicích. Turisti chodili s Baedeckry a cicerony, kostelníci zvonili klíči a
plechovými pokladničkami, staré ztrnulé mosaiky svítily začazeným zlatem
a malovaná skla oken zářila živými barvami.
Usedli jsme v jedné té lavici. Moje průvodkyně se rozpovídala. Je prý
mi vděčna za mou dobrotu. Nerozumí italsky ani slova, mluví jen německy,
francouzsky a rusky. Studovala rok ve Vídni, potom v Bernu a má
švýcarský doktorat. Prohlásil jsem se, že jsem také z Vídně a představil se. Podala mi
ruku. Zná prý moje jmeno z nějakého debatního večírku. Ptala se po cíli
mojí cesty. Přiznal jsem jí: Řím.
Mlčela potom. Přemítala patrně. Po chvíli řekla: Sv. Marek mi
připomíná naše ruské církve.
- Vy jste z Ruska? - Z Moskvy. Chcete už jít? - dodala. Vyšli jsme. Jeli jsme na ostrov
Lido. Na parníčku byla spousta lidí.
- Vzal byste mne s sebou do Říma? - zašeptala mi po rusky do ucha.
- Ano. A zase ticho. Jenom vděčně se podívala na mne, ale pohled ten trval
jen okamžik, a přísný odměřený výraz se vrátil na její obličej. - Šroub
parníčku supě pracoval, hovor a smích zněl kolem nás a široký roztřepený
zlatý sloup slunečního světla ležel na moři. Parníky stály tu tiše oddychujíce
černý dým, gondoly projížděly kolem kývajíce v taktu svými zobci, pod
černým baldachýnem jejich tulily se k sobě zamilované párky - těch
zamilovaných párků je v Benatkách vůbec až hrůza, v takovém milieu
umírání je patrně láska věcí zvláště příjemmou …
Vystoupili jsme a šli stinnou alejí podél koňské dráhy k lázním. Můj
bernský doktor se rozpovídal: - Jmenuji se Sofie Petrovna, na rodovém
jmenu nezáleží. Mám podstatné důvody, že jsem ujela z Ruska. Také můj
pas nezní na mé jmeno a vy mi, prosím, říkejte jen: Fräulein Anna, ano? - Ano. - Víte, co je tuze nepříjemno v západní Evropě? Že nemůže žena
cestovati samotna, není-li zrovna letitou matronou. Mouchy spíš odženeš
než ty dotěrné chlapy. Ve vlaku, v hostinci, ba i ti sklepníci v hotelu… A
dávej jim sebe víc znát, že v tvé gramatice neexistuje žádné masculinum,
jen feminina a neutra - všecko marno. A jak to unavuje! Celé to mužské
pokolení jest úžasně malicherné, čím dále je člověk poznává, tím méně je
cení. Faktorem budoucnosti bude pouze žena. - Děkuji jmenem toho mužského pokolení, Sofie Petrovno. -

- Nic. Slíbil jste: Fräulein Anna. Zvykněte si, prosím. Ostatně jsou
výjimky potvrzující pravidlo.
- Děkuji tentokráte jmenem svým tedy, Fräulein Anna. - Eh, nechme těch duchaplností! Stopujete naši revoluci? - Ano, ale nerozumím jí. Pojímám Rusko jen citem a věřte, bolí mne i
úspěchy i neúspěchy té vaší divné revoluce. - Nemůžete nám rozumět a nikdo nám nerozumí. Rus je tuze
rozsáhlá, proto může vzplanout jen místy, ale nikdy celá najednou. A co
složek tu pracuje! Co elementů! Darmo mluvit.
Udělá-li revoluci Paříž, jde za ní celá Francie, u nás tak není, nemůže
být… Ostatně; u nás mají smysl pouze atentáty. Podařené atentáty.
Ranami a hrůzou nás drželi, ranami a hrůzou je přivedeme k povolnosti. Víc
nechceme. Jen povolit Vešli jsme do zahradní jedné restaurace a poručili si kávu. Benatky
ležely před našimi zraky a Sofie Petrovna rozohněná, zčervenalá těkala
pohledem, který vidí docela něco jiného, po širokém zálivu: - Cara odstranit,
nemělo bv smyslu. Aspoň pro dnes ne, Bude-li toho však později potřebí,
provede se to. Aby ten, jenž přijde po něm, změkl. Neštěstí je, že ta
hessenská moucha[1] dostala přece chlapce. Takové dítě komplikuje situaci.
Eh, - a Sofie Petrovna mávla rukou a zaškaredila se.
- Japuški nám pomohli, sláva bohu - pokračovala - a na štěstí Ruska
zase nemá celá vaše Evropa jediného člověka státníka; dovedete si
představit, co by byl asi udělal Bismarck? Ale což! Byl jste v Rusku? - Byl. V Oděsse, na Krymu. - Oděssa - Sofie Petrovna sebou trhla - pěkné město, viďte? Byla
jsem tam nedávno.
Kaulbarsova dcera byla mou spolužačkou, chtěla jsem ji navštívit, ale
nepovedlo se - kde budete bydlet v Římě? - Via Alibert. Hotel Alibert Bavaria. Byt i pense pouze osm lir denně. A
je to pod Monte Pincio, blízko Corsa - Vadilo by vám, kdybych tam byla také? Prosím vás, pomozte mi!
(Sepjala ruce.) Pojedu s vámi, říkejte, že jsem z Vídně a vaše známá.
Nebudu vám na obtíž, nedělám žádných nároků, nechci ničeho, jen být
nenápadným stínem. Večer co večer uděláme účet jako dva matematici ano? Prosím! Podali jsme si ruce.
A v té chvíli napadlo mi tohle: Před nějakým časem spáchán byl v
Oděsse zvláštní pokus atentátu. Do paláce komandujícího generala
Kaulbarsa přišla nějaká slečna, která řekla portyrovi, že je spolužačkou
dcery generalovy a že ji jde navštívit. Portyr ji doprovodil ke schodům, dívka

stoupala po nich, najednou jí však vypadl ridicule z ruky - a třeskla bomba.
Nevím, přišla-li ona nihilistka při tom o život, či podařilo-li se jí ujít,
nevím - ale napadla mi ta příhoda. Díval jsem se při tom na Sofii Petrovnu,
která najednou obrátila oči ke mně a jako by uhodla mé myšlenky, rázem je
sklopila.
- Slunce zatím zapadalo. Moře zčervenalo, vzduch byl plný zlatého
prášku. Vrátili jsme se z ostrova. Sofie Petrovna nemluvila už ani slova. V
hotelu Bauer zaplatila svůj účet, dala si snést kufr ku gondole, vstoupili
jsme do ní a jeli po Canalu Grande k nádraží.
Setmělo se úplně. Osamělé lucerny blikaly do tmy, černé gondoly tiše
šuměly po černé vodě, v sešlých palácích jen tu a tam kmitalo světlo - v té
tmě byla Venezia ještě smutnější než za dne…
VI. Z Benatek do Apennin
Měsíčná noc.
Vlak vyjíždí z benatského nádraží. Měl vyjet o třech čtvrtích na
jedenáctou čili v řeči italských železničních plánů “o 22. hodině a 45
minutách”, ale hnul se o půl hodiny později, což se zdá být jaksi ustáleným
pravidlem italských drah vůbec. Jde po úžasně dlouhém mostě Ponte sulla
Laguna, v pravo i v levo spousty vod, most není vysoký, vlak, zdá se, že
probíhá přímo vodou. Sofie Petrovna vytáhla z tašky svůj polštářek, srazila
si klobouk na oči a usnula spánkem spravedlivého člověka, já se dívám ven
na hru klouzajícího měsíčního světla po vodní pláni a myslím na Řím.
Jedeme přímo, ani ve Florencii se nezastavíme. Obraz umírající Venezie
leží mi v duši a v taktech dunícího vlaku šumí v ní jakýsi smuteční
pochod…
Most je za nátni. Obrysy stromů, vinic, plochy trav. První stanice:
Mestre. Na nádraží ticho.
Několik lidí běhá sem tam, lokomotiva oddychuje hlasitě jako uhnaný
člověk. Pronti!, křičí v zadu kondukter. Zavřeští trubka, jedeme. Několik
věží, kopulí a domů vidím v měsíčním světle. Jako miniatura Benatek zdá
se být tohle Mestre.
Paduia … Věže, zubaté hradby a cimbuří, plochy tmavých střech a
štíty starých domů. Vše jaksi tvrdé a ostré jako města na obrazech Andrey
Mantegny, jenž se zde narodil.
Vlak hřmí rovinou. Místy nějaké vrchy a kláštery neb hradby na
temeni. Vinice, pole.
Chvílemi duní pod námi železný most, přejíždíme řeky.
Ferrara. Města viděti nelze. Hledám je jen okem duše. Sídlo Lukrecie

Borgie, zlatovlasé dcery papeže Alexandra VI., město Ariosta, Tassa a
Byronovy Parisiny - a zase: Pronti! a oddychující lokomotiva dává se v nový
běh.
Sofie Petrovna spí. Mimovolně také opírám hlavu o stěnu a zavírám
oči. Vlak duní ukolebavku. Fantastické obrazy táhnou unaveným duchem.
Usínám…
Najednou strašný rámus venku, nějaký rozčilený člověk vrazí do kupé
a řve ústy, očima, rukama a celým tělem: Vystoupit! Všecko vystoupit!
Rychle! Rychle! Bologna… Vystupuji. Táhne na třetí hodinu. Na nádraží spousty lidu.
Několik vlaků jede do Milana na výstavu, všecky jsou nabity, naše vozy
připoutali k jednomu z nich, do vozů okamžitě se nahrnulo množsbví lidí a
vlak odjíždí. - Křik, hádky, shon a let a jaksi žádný efekt toho všeho. Jako
by tropili jen rámus k vůli pouhému rámusu. Po kolejnicích strkají vozy sem
a tam a prásknou jimi do vozů stojících takovou silou, že tyto odletí o
několik metrů se svých míst. Strašlivé pískání, zvonění, oddychování
upachtěných lokomotiv.
Každých pár minut rozkřikuje se portyr a hlásí vlaky tak zoufale
bolestným spádem hlasu, jakoby vykřikoval veliké neštěstí, ktcré jej právě
postihlo. Po peronu promenuje obecenstvo.
Valná část jich přišla jistě z města sem, jako se chodí na procházku.
Pozdravují se, baví se, a jsou elegantně nastrojeni, jakoby byli přišli z
divadla anebo od hostiny.
Vysoký, štíhlý přednosta stanice chodí odměřeným vojenským
krokem v tomto shonu a nevšímá si ničeho. Nese pod stříbrem premovanou
čepicí svou pěknou hlavu s mohutným šedivým knírem, ruce má složeny v
zadu, jak je míval Napoleon a přechází, symbol důstojnosti, moci a
pořádku, po celé délce peronu, nehýbaje ani brvou. Dodám si odvahy, jdu k
němu a ptám se, kdy jede nejbližší vlak, il prossimo treno, k Římu.
- To je neurčito - odpovídá důstojně - až budeme mít vozy.
- Jak, nemáte vozy? - divím se.
- Nemáme. Všecko jde na Milan. Až přijedou odtamtud vlaky,
sestavíme vlak římský. A jde dál.
Míjejí minuty, míjejí hodiny. Na nádraží stále živo, stále rušno.
Vzpomínám na Austrii… Jaká bouře by se byla už dávno strhla na
nádraží mojí širší vlasti v takovém případě! Jaké kletby, jaká rozhořčení by
se řinula z rozczlených duší rakouských občanů! Jaké soudy a poznámky
musil by vyslechnout takový muž-hodnostář v premované čepici! - - A zde
nic. Obecenstvo stojí u svých kufrů a vaků, muži kouří, ženy se dívají po

promenujícím obecenstvu, nikdo neinterpeluje, nikdo se nerozhořčuje,
nikdo nenadává…
Sofie Petrovna míní: Co je pravda: Italian umí postavit dráhu, dovede
dát svým lokomotivám rychlost, jak to snad ještě jen v Americe dovedou,
ale řídit ty vlaky neumí, a patrně se tomu jaktěživ již nenaučí. Trochu té
německé akuratnosti by jim neškodilo. - Jinak se však také nerozčiluje.
Dívá se po lidech a chvilkou znamená si něco ve svém zápisníku.Pět hodin. Svítá. Spousta vlaků již přijela, spousta jich odjela, ale náš
vlak nesestavili. A z obecenstva ani nyní nikdo nebouří, nikdo neproklíná. Půl šesté. Přednosta stanice se šine kolem nás. Maně jaksi pootáčí k
nám hlavu, zdvihne ruku, ukáže prstem do zadu a jde dál. Porozuměli jsme.
Stojí tam několik vozů, z nichž patrně se vyvine náš vlak.
Vstoupíme. Sofie Petrovna vytáhne svůj polštářek, srazí si slaměňák
na oči a spí. Já se dívám z okna. Chvíli co chvíli strašný náraz, řinčení
řeíězů, trhnutí vozů - sestavují dále náš vlak.
Lucerny slepě blikají do mlžného záříjového rána. Vidím do jedné
ulice bolognské a není v ní nic zvláštního.
Najednou se ozývá zoufalý křik: Partenza! Partenza! - jakoby někdo
volal po policajtech, ale to znamená jen “Abfahrt” našich nádraží, a vlak se
skutečně hýbe. Vyjíždíme.
Bílá mlha zakrývá horizont. Vlak letí zelenou rovinou, plnou stromů,
kol nichž se vine réva.
Ohlížím se na Bolognu. Leží v té ranní mlze a vztyčuje do ní své
věže. Na východě hoří přitlumeně rudá záplava. Stará Bononia. Slavná
universita. Tam někde ve středu města je Palazzo del Podesta, kde syn
největšího Hohenstaufovce, císaře Friedricha II., světlovlasý krasavec
Enzio, dvaadvacet let seděl v žaláři. Marně sliboval císař vše možné, i
dukáty i rozšíření území svobodné městské republice - zajatce svého
nepropustila. Krasavec Enzio básnil v žaláři svém, miloval svou Lucii, která
s ním dobrovolně sdílela vězení, ve vězení přežil smrt svého synovce
Konradina, ve vězení tom zemřel a prach tohoto posledního
Hohenstaufovce leží tam v tom jednom chrámě… Jaký obrat by byl mohl
nastati v dějinách Evropy, kdyby byli bolognští Welfové propustili mladého
hrdinu ghibellinského? Oh, sám ďábel stál na straně toho, jenž se zval
náměstkem boha na zemi! - - Vlak blíží se k horskému řetězu, z něhož vynikají špičaté vrchy k
nebesům. Mlha se rozplývá.
Čistá voda říčky Reno hrne se přes balvany. Vlak duní a stoupá.
Místy mizí zeleň docela a hory ukazují svá skalnatá nitra. Místy nějaká
osada - člověku se zdá být záhadou, jak sem vůbec lidé mohli vylézt. Tunel

za tunelem. Místy se řítí potoky a říčky vysokým vodopádein dolů. Prorvané
boky a cestující balvany ukazují, jak tu asi je v čas bouřek a dešťů. Hory
neurvalé, v sobě jaksi uzavřené a jen pro sebe žijící - konečně tedy horstvo,
jež se mi líbí. - - Člověka tu není ani zvířete. Jen ve výši leží na roztažených křídlech
černý pták, orel či jestřáb, pátraje po kořisti. Vrchy stávají se stále vyšší a
vyšší, špičky jejich zdají se píchati do modra nebes, tunely jsou delší a
delší, vlak supí námahou stoupání - jsme patrně na hřbetu Apennin. - Sofie
Petrovna spí. VII. Podél Via Cassia a Flaminia.
Vlak projíždí již asi dvanáctým tunelem. Už by se věru ta krajina
mohla zas změnit! Člověku se stýská po širokém obzoru!
A široký obzor najednou tady. Ohromné údolí s mírnými pahorky
rozevírá se v levo. V šedivé zeleni, jakoby prachem cesty poprášené, tonou
města, osady, jednotlivé vily, jako růžence černají se aleje cypřišové, a
koruny tmavých pinií kreslí se na sytě modrém nebi. - - Sofie Petrovno, Toskansko! Otevírá oči, má v nich ještě úsměv z nějakého snu.
- Byla jsem právě v Rusi. U matky. Víte, ona je Staroruska a má
cukrovou nemoc, nebožák - Vlak se zatáčí a sjíždí dolů. Do toho kraje oliv, které se odívají svou
aristokratickou šedivou zelení. Veliké vinice z prava i z leva. Brunátné,
omžené hrozny stahují svou tíží ramena révy k zemi - buď pozdraven, ty
granátový moku, Chianti, dítě slunce, zaplašovateli chmurných nálad,
černých myšlenek a dotěrných obav!
Broskve, mandlovníky a vavříny slouží té révě za oporu místo našich
tyčí. A guirlandy její vzpínají se od stromu k stromu a vinice ty zdají se být
slavnostně připraveny k uvítání hosta Dionysia a jeho průvodu. Ty hrdý
moku pohanský, křesťanství si tě vydlužilo a učinilo tě největším symbolem
svých mysterií - ale ty pohrdáš tímto povýšením a věrno svému
pradávnému původu, dare olympických, vleváš naší krvi tuchu života, jaký
byl kdysi: blízko přírodě, blízko bohům, nezkrušený, nezotročený,
nerozšlápnutý - - - Florencie - hlásí Sofie Petrovna.
Jakže, tohle že Florencie? Neveliké město, hradební zdi, dom s
typickou kupolí, věž vedle - a přece ne - vlak dojíždí, zastavuje - Pistoja.
Florevncie v miniatuře.
Sklepníci s košíky pobíhají podél vlaku. Láhev Chianti, houska,

salám, hrozen - všecko za jednu liru - Sofie Petrovno? - Da, da. - Už zase jedeme.
- Na památku starých bohů! - připíjím.
- A na zdar těch nových, kteří teprv budou nastoleni! - přiťukuje Sofie
Petrovna.
Blížíme se k skutečné Florenciii. Jakže, tohle že je la bella Firenza?
Rudohnědá kupole domu, opásaná na hranách světlými žebry, campanila
vedle, trochu střech - tohle že je Florencie? Ale než se člověk naděje, vjede vlak pod klenbu nádražní síně a
zastavuje. Spousta lidí na peronu. - Sofie Petrovna vyhledla z okna a míní,
že budeme jistě musit čekat jako v Bologně.
Ale vlak nepostál ani pět minut. Proměnili lokomotivu a vyjíždíme.
Ohlížím se na město. La bella Firenze, tohle? Dante, Gioito, Botticelli,
Mediceové, Savonarola, Fra Lippi, Michelagniolo, Lucca de la Robbia - a
tohle že je ta Florencie?!
Řetěz špičatých hor apenninských táhne se pomalu v levo na zad.
Dole podél dráhy plouží se voda nějaká, rozlezlý nečistý potok - a to je ten
slavný Arno florentinský! Bílá silnice, lemovaná alejí stromů, jde nám po levé ruce. Je to stále
ještě ta stará Via Cassia, jeclno z těch podivuhodných pout římských, jimiž
si imperium připoutalo svět, a sta kupeckých vozů bralo se jí a po ní se
ubírala kultura a civilisace za vojáky a kupci v širou dálku …
- Proč se zastavili tehdy Římané u Dunaje? Proč nepřešli tu řeku a
neudělali hranicí své říše Hory Krušné a Krkonoše? Leccos mohlo být
praotcům našim uspořeno a staré dějiny naše mohly být docela jiné!…
Města na temeni vrchů. Některá mají ještě středověké hradby se
střílnami a věžemi. Rodiště slavných malířů a sochařů, a co chrám tu, to
museum. Osamělé dvorce. Po stromech rozvěšeny klasy kukuřice. Opálené
nahé děti batolí se kolem domů. A stále olivové sady a požehnané vinice.
Jezero Trasimenské! Modrá pláň vody v klínu hor. Jenom na severní
straně jest úzký průsmyk.
R. 217 př. Kr., některého dne v dubnu, vlákal Hannibal celé římské
vojsko do údolí kolem jezera a jádrem své pěchoty zavřel za nimi onu
severní bránu. V ranní mlze, z jezera vystupující, slyseli Římané najednou
útočný křik nepřítele, jehož neviděli. Z prava, z leva, z předu i ze zadu
vrhalo se na ně vojsko Hannibalovo, k rozvinutí bojovných řad nebylo ani
místa, ani času, “a tak byl každý sám sobě vůdcem a povzbuzovatelem”,
jak praví Livius. A byli zápolením zaujati tak, že nepozorovali ani hrozného
zemětřesení, které průběhem boje nastalo a které tak silno bylo, že mnohá

města zničilo, dravé proudy řek v běhu zastavílo a vodu mořskou do řek
hnalo. Tři hodiny trvalo to vraždění. Konsul Flaminius a patnáct tisíc
Římanů leželo na bojišti, stejný počet jich byl zajat “To jest ona pověstná bitva u Trasimenu a jedna z nečetných porážek
římského národa, o nichž historie může zprávu dáti” - povídá pyšně Livius.
Klidné a krásné to jezero. Člověk se nemůže ani dost vynadívat. Vlak
hřmí a hřmí, a ono stále leží ti po levé ruce, modré, milé, usmívavé, čistý
odraz té oblohy, jež se rozpíná nad ním..
Krajina se mění. Základní šedě zelená barva mizí a nastupuje žlutě
šedivá. Kraj, osady, pahrbky, města, hory - vše se zdá být sluncem
vypražené. I řetěz Apennin kreslí se tvrdou šedivou konturou v modro
nebes. Města leží na kopcích, domy jejich nemají obílených stěn, staré zdi
je dosud objímají a chrání jako za dob středověku, a města ta zdají se ležeti
v úpalu slunce nahá, vysvlečená jako ty skály a celý ten kraj. Chiusi. Také takové nahé město na vysokém kopci. Staré Clusium
krále Porseny, jenž chtěl vrátit Tarquinia Superba Římu …
A zemi ta okolo je dávnou říší Etrusků, podivného to národa, jenž
ztrnul v počátcích své rázovité kultury, jemž klidně nechal vyrůsti město na
sedmi pahorcích u Tibery, v pozdějších zápasech s ním nikdy nerozvinul
tolik energie a tolik prozíravosti, kolik by byl jí potřeboval a tak byl jím pohlcen a ztráven, že zůstalo po něm jen jmeno, několik
hrobů, několik šperků, zbraní, pálených džbánů a uren - také osud
národa…
Orvieto. Leží také na vysokém kopci. Lanovou dráhu zřídili pro ty,
kdož chtějí navštíviti jejich slavný dom. Zamihla se jen fasada jeho ve
spoustě domů, vlak zahýbá a již zase ten kraj jako dřív. Příšerně šedivé
Apenniny vznášejí daleko v levo své rezavé hlavy do žhoucího nebe …
Místy vyskočí ze zeleně a přeletne kolem okna kus prastaré zdi… Bílá
silnice jde souběžně, tu se přibližujíc ku dráze, tu se oddalujíc tam, kam tě
veze vlak - jmenovala se kdysi Via Flaminia a stavěl ji buď potomní
nešťastný vůdce od jezera Trasimenského anebo syn jeho…
Žlutá říčka plíží se podél naší dráhy. Svěžími lukami klikatí se a staré
vrby naklánějí se nad její proud. Tiberis flavus, žlutá Tibera, tepna střední
Italie.
Před námi vysoký vrch. Letíme k němu. Vlak jede těsně kolem paty.
Zelené stromy naklánějí se takřka do oken a hýbají větvemi v zvířeném
vzduchu. Monte Soratte, antický Soracte Horacův…
Tady už mluví každé jmeno, každý vrch, každý kámen… Na lesnatém
vrchu objeví se najednou trosky mohutných zdí, jen několik vrstev kamenů staré Fideny, které starým Římanům tolik práce daly a tak byly zničeny, jak

jen Římané zničit dovedli…
A zase něco jiného: U Sette Bagni vlévá se malá říčka do Tibery. Je
to Allia, infaustum Allia nomen, kde 18. července r. 390 porazil Brennus
Římany v krvavé bitvě …
Vlak letí jako blesk… Spocená Sofie Petrovna vyhlíží oknem brzy v
pravo, brzy v levo, a vždy se vrací s mrzutým výrazem do kupé. - Věčné
město a věčně daleko - konstatuje po jednom takovém pátrání.
Dvakrát se zjeví mohutné vrchy v dálce. Myslíš si, za nimi se jistě
objeví už Řím. Blížíš se k nim, jedeš mimo ně, vyhlížíš znovu ku předu nic. Ani památky.
- Bůh ví, kam nás ten vlak vlastně veze! - vzdychá si Sofie Petrovna.
Pahorkatá, vypálená krajina. Trosky nějakých zdí… bílí volové se
pasou klidně na břehu Tibery… bílí volové, jak je tu asi Vergil a Horac
vídali… po Římu ani stopy …
Konečně se ukázala bleděmodrá kupole a něco střech - Řím!
- Sláva bohu! - vydechuje zmořená Sofie Petrovna.
Žlutěrudá voda řeky Anio vlévá se z levé strany do Tibery. Onen vrch
tam nedaleko u ní jest Mons Sacer, kde se utábořili plebejové po své
secessi z Říma A budovy, zahrady, zdi letí na zad - skutečně tedy Řím?
A než se člověk naděje, vletí vlak do ohromné nádražní síně - Řím…
VIII. Den prvý.
Město živé, pyšné, nádherné a vznešené…
Stojím na Piazza del Popolo. Sám. Sofie Petrovna zavřela se ve
svém pokojíku a píše listy.
Stojím ve středu toho divukrásného náměstí u štíhlé granitové jehly
egyptské a kolem vyjíždějí kočáry do parku Monte Pincio, tramway za
tramwayí žene se obvodem elipsovitého náměstí, lidé proudí sem a tam,
lidé veselí, hovořící, smějící se. Spád hlasu jejich jest rychlý, tryskající,
vášnivý, silně zpěvavý, gestikulace hlavy, očí, rukou, ba celého těla hbitá,
výrazná.
Ruch, šum, oddychování cizího města.
A to působí člověku vždy dobře. Jako vlažný proud vniká do tvé duše,
omyje ji, zbaví ji nicotného prachu dálné domoviny a myšlenek všedních
dní, osvěží ji a dá jí spoludýchati širokým výdechem volnosti.
Porta del Popolo je pfede mnou, branou touto vede dosud slavná
antická Via Flaminia k severu. Svah Monte Pincia je na pravo, na levo most
přes Tiberu, za ní nové domy a čtvrt Borgo, dále Vatikan a kupole

svatopetrská.
- Tahle svatopetrská kupole! Když jsem ji spatřil poprvé, z vlaku,
zklamala mě jaksi. To nebylo nic grandiosriího. jak mi to bylo vsugerováno
sty a sty popisů a dojmů - a nyní jsem jí blíže a stále ještě se nedostavuje
to, co jsem čekal - není to naposled jedním z dogmatů naší jediné
samospasitelné, a člověk má vlastně slepě věřiti a prostořeké oči
okřiknouti? V ní a u ní je vše možno a dekretuje-li jednou neomylnost, že
kupole působí grandiosním dojmem, pak ovšem působí, a kde který páter
se vrátí z Říma, vypravuje o grandiosní kupoli..
Obracím se a vcházím do ulic. Procházím těmi, které vedou od Corsa
v pravo, dojdu až k Tibeře a vracím se ulicí následující zpět ke Corsu. Ulice
jsou klikaté, úzké, tmavé, hotový středověk. Však je to také Řím papežský,
kterým chodím…
Za republiky a císařství nazývala se tato místa Campus Martius.
Zde to kdesi bylo, u kalužiny, nazvané Kozím rybníkem, kde při
přehlídce vojska zmizel Romulus. Strhlo se prý rázem strašné hromobití, a
dešťový oblak zahalil krále i jeho družinu.
A když se nebe vyjasnilo, viděli vojáci, že sedadlo královské je
prázdno a po králi ani stopy.
Uvěřeno sic otcům senatorům, že Romulus byl vzat za živa do nebe,
ale přece panovalo nějaký čas chmurné a zlověstné mlčení v řadách
vojska. Až jeden z otců Proculus Julius měl šťastný nápad a prohlásil, že se
mu Romulus zjevil, řekl mu, že byl yzat do nebe, stal se bohem a bude
odtamtud své Římany chránit. Povídalo se arci, že dobří otcové v nastalé té
temnotě Romula rozsekali a naházeli do Kozího rybníka, ale lid přidržel se
verse prvé, protože v ní bylo trochu božské metafysiky, kterážto dělala a
dělá podnes i sebe větší hloupost v očích lidu věrohodnou.
Chodím dále těmi uličkami a vzpomínám. Zde bylo pole rodiny
posledního krále římského Tarquinia Superba. Brutus a Collatinus, když jej
svrhli s trůnu, obávali se, že by vrtkavý lid římský mohl přece zas jen dáti
přednost vládě královské před despocií patricijskou a otevříti brány
vypuzenému rodu Tarquiniovců, i dali lidu v plen tento majetek královský.
Byla právě doba žní, a lid se vrhl na pole, ale ncbral ničeho pro sebe, nýbrž
sekal a trhal klasy, odnášel a házel do Tibery. Vody bylo tehdy v řece málo
a spousta klasů s prstí na kořenech zachytila se doleji proti Capitoliu, na
mělkém místě, kde bylo bahno, i vznikl tak ostrůvek, Insula Tiberina. Pole
královo bylo pak zasvěceno bohu Martovi…
Přísný dějepis moderní odkazuje celou dobu Královskou, jak ji čteme
u Livia, v obor bájek.
Starý pán sám ovšem v předmluvě trefně praví, že je dovoleno

starověkosti, aby počátek států vměšováním se božských sil do věcí
lidských vykrašlovala a ctihodnější činila. Dobrá, tím je tedy zřejmě odbyt
Aoneas, Numitor, Amulius, Mars a Rhea Sylvia - ale proč popírati Romula,
Numu Pompilia a ty druhé? Nejstarší písemné dokumenty byly zničeny
Gally při dobytí Říma; pozdější dějepiscové měli jen tradici, kterou
zpracovali arci tendenčně k užitku, naučení a příkladům pro dny svoje, ale
jádro v té tradici bylo, a kdo dnes pozorně Livia čte, najde je tam. Tedy
Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Marcius, Tarquinius
Priscus, Servius Tullius a Tarquinius Superbus. Livia by ostatně měl číst každý, kdo chce jet do Říma. Tento dobrý
kronikář oživí staré dějiny města a okolí jeho stokrát líp než Mommsen a
poví více a všecko poctivěji než všichni průvodčí a všich důkladní
Baedeckři. A není to ztracený čas. Starý Livius umí psát. Má pevnou ruku v
kresbě situací i osob, a čteme-li řeči, jim do úst vložené, tu cítíme sílu přímo
shakespearovskou. Těžko věru nevěřiti, že ti lidé na vlas tak nemluvili, jak
je mluvit slyšíte …
Došel jsem zase k Tibeře. Slunce zapadá. Nádherná červeň je rozlita
po nebi, mraky v ní plující mají rudozlaté kraje, do ní se noří kupolce
svatopetrská. Vatikan, zubaté cimbuří Andělského hradu se štíhlým
andělem nahoře, černé stromy Janiculu, pomník Garibaldiho na něm všecko je tak slavnostní, tiché, v sebe uzavřené - velkolepý skon dne! S
několika věží hlaholí zvony, lidé mechanicky obnažují hlavy, ale nijak se
nedávají rušit v hovoru a gestikulaci.
Podivný je to ostatně hovor. Už po několikáté zdá se mi, že se tu dva
lidé zastavili, aby si jaksi důrazněji řekli své mínění. Blesky jim srší z očí,
rukama si šermují kolem lící a uší - teď - teď - jistě že vjedou do kapes,
vytáhnou nože a pustí se do sebe … - - ale kde! Najednou si potřesou
rukou, rozejdou se a na tvářích jim leží úsměv z příjemně vedeného hovoru
…
Červeň na nebi se rozletla ještě šířeji a dále, zbarvila i vzdálené
oblačné beránky na východě, ale už také slábne a bledne. A tma roste, tak
najednou roste, že je tu, než jsi se nadál. Na západě visí ještě jako
povytažená opona roztřepený krvavý pruh oblaků, ale má už jen barvu a ne
světlo. Lucerny noří vesele do ulic, před domy sedí a stojí lidé a hovoří.
Vehementně, zpívavě a hlasitě…
Vracím se do tiché uličky Alibert. Večeřet, vlastně obědvat se bude v
sedmi hodin, přesně v sedm hodin, jak pan Muller řekl. Pan Müller je majitel
našeho Alibertu, rozený Švýcar a příjemmý člověk.
Sofie Petrovna sedí už v čítárně ponořena v Berliner Tagblatt. Napsala? -

- Napsala. Wie nennt man Briefmarken auf italienisch? - Francoboli, Fräulein Anna. (Sofie Petrovna se jmenuje nyní už jen Fräulein Anna Huber, v
souhlase se svým pasem.) Je sedm hodin, Obědvá se. Jídlo znamenité.
Pan Müller stojí v sále, přehlíží celou místnost i činnost camerierů, má
spokojený úsměv v lících, mne si spokojeně ruce a tak se mile na každého
dívá - jakoby prosil, abychom tu spokojenost sdíleli i my, jeho strávníci.
IX. Capitolium
Osm hodin ráno. Jdeme po Corsu.
- Anzichtskarten majne Dame! Kaufen zí majn Herrr! - Snědý hoch
cení na nás vesele bílé zuby, dívá se nám upřímně taškářsky do očí svým
jako smola černým zrakem, vytahuje z tašky serie pohlednic, rozvírá je
vějířovitě a prozpěvuje dále:
- Fufzig Stuck nur zwaj Lire! Funfzig Stuck zwaj Lire. Sofie Petrovna se ptá, kde se naučil německy.
V německé škole na Kapitolu, ve škole německého imperatora. Jak tam dlouho chodil? - Tři měsíce. Koufen zí majne Dame! Funfzig Stuck una Lira! Ajn Lir!
Bankerotto, majne Dame, bankerotto - dodává tragikomickým tonem.
So-fie Petrovna koupila pohlednice a jdeme dále. Ale jen několik
kroků, a Už jde podle nás jiný snědý kluk, cení zuby, dívá se nám do očí a
nabízí pohlednice: - Kaufen zí majne Dame!
Funfzige Stuck ein Frank! Sofie Petrovna mu ukazuje svůj čerstvý nákup. - Kaufen zí, funfzige
Stuck halb Frank! Dva kroky od nás stojí prvý kluk a zvědavě pozoruje, jak se povede
konkurentovi. Sofie Petrovna koupila i od tohoto, ohledla se náhodou, a ten
tam se zazubil a smekl klobouk.
- Příjemný taškář! - míní.
Jdeme dále.
- Hleďte ten německý císař! Na samém Kapitolu má své vyslanectví a
německou školu! A v Římě byl už několikrát a vystupuje vždy s takovou
pompou! A pomník Goethův jim sem dal!
Hraje si na protektora italského krále a pomalu, ale jistě obnovuje
tradice těch císařů ze středověku - jak se jmenovali?
- Otto I., Otto II, Heinrich IV., ne?
- Třebas. Jistě že má své plány. Vždyť je to člověk z historie vyrostlý,
ctižádostivý, slávychtivý. A vaše Austrie mu slepě pomáhá. -

- Jste nyní rakouskou poddanou, Fräulein Anna. - Eh! Jdeme dále. Pohazujeme hlavou na zad, kdykoli se k nám blíží
některý prodavač pohlednic, mosaikových šperků, plánů města, fotografií,
sirek a papežského “Oss’ervatore”; kdykoliv nám drožkář nabízí svůj vůz a
cicerone svůj průvod - pohození hlavou na zad značí tolik jako u nás
zakroucení hlavou. Včera po večeři šli jsme ostře touto cestou ku Kapitolu. Bez dechu
takřka došli jsme k širokým schodům, vystoupili po nich a stáli na malém
náměstí u tmavé jezdecké sochy Marca Aurelia. Před lety, kdykoliv mi napadlo, že bych mohl jednou spatřit Řím,
prochvívala mnou vždy jakási mrazivá obava: bývalo mi, že bych jistě musil
padnout na těch místech, kudy chodili kdysi lidé, kteří jsou jen už snem a
pohádkou v tomto klábosivém a pitomě moudrém věku našem -a když jsme
včera stanuli na tom Kapitolu, na místě, jež vedou dějiny v evidenci již dva
a půl tisíce roků, když jsme pohledli dolů na Forum bělající se v záři měsíce
a několika plynových svítilen, co v pravo nad ním černaly se trosky paláce
záhadného císaře Tiberia - tu prochvěl mnou zase mráz a bylo mi skutečně
k omdlení. Musil jsem se obrátiti a musili jsme odejít…
U těch bílých schodů síojíme nyní zase. Jednotlivé stupně jsou nízké
a široké, schodiště je rozlehlé, po levé straně provázeno bujnou jižní
vegetací. Stoupáme mlčky po těchto stupních, stíny naše se šinou před
ciámi a v duši mi zní verše Horatiovy:
Usque ego postera
crescann laude recens,
dum Capitolium scandet
cuim tacita virgine Pontifex.
Asi v prostředku vzestupu stojí v levo v oněch palmách malá
bronzová soška Coly di Rienzo, římského středověkého tribuna, nahoře pak
dvě klece, kde v jedné živen je párek vlků, symbol antického Říma, v druhé
sousední orel, znak moderní Italie královské. Vlci přebíhají mechanicky pa
kleci a dívají se zažloutlýma očima kamsi v prázdno, orel sedí
melancholicky na železné tyči a sní patrně o svobodě …
Stojíme nahoře. Michelagniolo, ten opozděný syn antiky, zřídil tato
místa s pietou k jejich minulosti. Pýcha a hrdost dýše tu z každého kamene.
V čele před námi palác senatu se štíhlou věží, dvěma křídly schodů k
prvnímu patru budovy a krásnou fontanou mezi nimi. Roma trionfante,
řecká to socha Pallady z porfyru, sedí v středu studně, po jedné straně leží
obrovská socha Nilu se sfingou, po druhé Tibera s vlčicí, obě z bílého

mramoru, obě stály kdysi ve výklencích lázní Konstantinových.
Michelagniolo chtěl k nim přidat Joviše v stejných rozměrech, ale jeho
životní kletba zakročila i zde: svatý otec měl tuze málo porozumění i pro
tento plán velikého sochaře… V pravo Piazzy té stojí palác Konservatorů, v
levo Museum kapitolinské, rozbíhajícími se čarami jejich fronty zvětšil
Michelagniolo poměrně malou plochu náměstí. V prostředku jeho stojí
socha Marca Aurelia. Na nevysokém podstavci jede antický imperator na
mohutném koni, v tváři má ten známý bolestně milý a měkký výraz, pravou
ruku má zdviženu, jakoby někomu klečícímu před ním vstáti kázal a oděn
jest prostým jezdeckým pláštěm, jenž označuje víc stoického filosofa než
římského imperatora. Bronzová socha ta nese v záhybech ještě stopy
dávného pozlacení. Stávala kdysi u Lateranu, kde se Marcus Aurelius
narodil a byl vychován a svatými otci byla ušetřena jen proto, že v ní viděli
sochu císaře Konstantina, toho bezcitného vraha, jenž z politiky prohlásil
křesťanství za náboženství státní a věnoval Lateran římskému biskupovi. V
jistém ohledu bylo totiž křesťanství až tuze vděčno.
Palác senatu je obrácen frontou k nynějšímu Římu. Za dob antických
byl obrácen k Foru, a bylo to Tabularium, říšský archiv, správa financí a
státního pokladu.
Stálo v prostředku vrchu. kapitolského. A nahoře v levo, kam nyní
vysoké stupně vedou k chrámu Aracoeli, tam stála kdysi Arx, tvrz
Kapitolinská a chrám Junony Monety. Aracoeli postavena do základů onoho
antického chrámu, zdi jeho jsou zbudovány z materiálu zdí jeho, a sloupy
chrámu Junonina nesou podnes klenbu kostela Santa Maria in Aracoeli.
Člověk začíná mít zvláštní nepříjemný pocit. Jakoby tu chodil domem
loupežníka, jenž tráví nyní život rozšafného pensisty, ale kam se oko
podívá, všecko je z loupeže, z kořisti lidí zabitých, i nábytek i skvosty a
konečně i myšlenky a řeči a oblek domácího pána. Říkají tomu “nastoupení
dědictví” - ale to rčení je tuze silný eufemismus…
- Kde byla skála tarpejská? - ptá se Sofie Petrovna, jež se zdá vůbec
mít zvláštní zájem pro silnější a radikálnější momenty a místa historická.
Vracíme se dolů a jdeme zpět okolo Marca Aurelia.
- Zde, Sofie Petrovno, kde asi tato socha stojí, měl Juipiter kdysi
ohrazený chrámek a kdo se sem utekl, nesměl být stihán. - Tedy asyl? - Asyl. Jdeme dále. Jsme u německého vyslanectví. Zde stál slavný chrám
Jova kapitolinského. “Nejvěšího a Nejlepšího”, svatyně Říma, jejíž střecha
byla kryta pozlacenými cihlami, jejíž sloupy byly taktéž pozlaceny a
pozlaceny byly i skulptury a sochy její. Aurea urbs nazývalo se město, nad

nímž ona trůnila. A pozlacena byla i obrovská socha Jovova, kterou konsul
Spurius Carvilius dal ulít z brnění zabitých Samnitů a kterou bylo možno
spatřit až s Albanských hor. A k této svatyni vedla od Fora Via triumfalis,
kudy jezdili konsulové, diktatoři a imperatorové ve vítězných průvodech, s
vavřínovými věnci ve vlasech, Flamininus, Aemilius Paulus, Scipio,
Lucullus, Metellus, Marius, Sulla, Pompejus, Caesar, Caligula, Claudius,
Nero, Vespasian, Domitian, Aurelian a Diocletian, třistapadesát takových
triumfů viděl Řím od založení města až k Diocletianovi, jehož triumf byl
posledním. Zde kráčeli před jejich vozy Perseus, Jugurtha, Vercingetorix,
Arsinoë, Zenobia, zde bylo nejsvětější místo antického Říma.
- A to mají nyní Němci? - ptá se Sofie Petrovna.
- Němci. Vilém imperator. - A tarpejská skála? - Neví se vlastně, kde byla, Ale chcete-li, uvidíte ji.
Zazvoním v budově německého hospitalu. Vyjde tlustá panímáma,
usmívá se a povídá: - Eh, Monte Tarpeo? - Si, si! Kývne a vede nás do vnitř. Projdeme zahradou, přistoupíme k plotu a
panímáma ukazuje dolů: - Ecco! Monte Tarpeo! Pár skalních balvanů, dole nějaké domky.
- Tedy přece? - míní Sofie Petrovna.
- Sofie Petrovno, malé naučení pro Řím vůbec. Říman vám ukáže
všecko, co jen chcete vidět.
A ukáže vám to tak přesvčdčive, že by bylo přímo hříchem neuvěřit
tomu. Lidé sem přijedou, aby něco viděli, proč jim tedy neoznačit, co chtějí
vidět? Máto měst trpělo tak zemětřesením jako Řím. Stěny Kapitolu se
sesuly jistě již bezpočtukrát, tarpejská skála zmizela - ale lidé ji chtějí vidět tedy tady je. A tu starou paní to živí a dobře živí.
Dostala od nás liru. Vyprovází nás a u dveří už stojí jiná společnost.
- Der tarpejische Felsen? - ptá se jakýsi plavovlasý a rudovousý
Germán.
- Si, si! - kývá ochotně panímáma.
X. Ještě Capitolium.
Sedím v prostředku nejvyššího stupně schodů Aracoeli. Sofie
Petrovna našla si kousek stínu při staré zdi, sundala klobouk a otírá si
spocené čelo. Je 30° R. Zářivý Helios ví, jak miluji jeho světlo i žár a častuje
kavalírsky. Vzduch hoří, kámen hoří, ale mně je dobře. Žebračka za mnou,
která odhrnuje tuhou záclonu ve vchodu chrámu Aracoeli, dívá se na mne

vyjeveným zrakem. Mohla by udělat několik kroků a vztáhnout ruku pro
almužnu, ale nehýbá se. Nechce patrně projíti žhavou výhní dláždění.
Je mi dobře. Při takovém žáru navštěvují mne bohové. Ožívají lidé
dávných věků, vidím je chodit, jednat, slyším je mluvit. Antický Řím, o
kterém Goethe pravil, že si jej musí z nynějšího Říma pracně vylupovat, je
přede mnou. I budovy jeho i lidé, kteří v nich a mezi nimi žili. A znovu
žehnám starému Liviovi. Jaký to mistr stilu, plastik osob, malíř ideí! Hoden
města, jehož děje popisuje, a město hodno toho svého kronikáře!…
Svazky prutů s vyčnívajícími sekyrami, odznaky to moci královské,
sklánějí se před lidem.
Králové jsou vypuzeni a vzpomínka na jich vládu je nejhroznější
vzpomínkou, jakou římský národ vůbec má. Neveliké město leží v středu
niv, které je živí. Ale nežije klidným životem.
Několik set roků to trvá, než si vybuduje formu svého státního života.
A buduje-li ji v bojích a zápasech, jak není příkladu u žádného druhého
národa na světě. Neutuchající sociální válka mezi zdmi, neustálá vojna s
loupeživými sousedy. Patriciové žárlivě střežící výsady a přednosti svých
rodů, plebejové bojující o rovnocennost, demokracii.
Zprvu, zdá se, že patriciové rok co rok, v čas žní, vybízejí přímo
loupeživé sousedy, Volsky, Aequy, Rutuly, ku vpádům do území římského,
aby se musilo vytrhnout do pole ve jmenu vlasti a aby ve jmenu vlasti byly
utlumeny domácí spory. Daří se jim to hezkou řadu let.
Konečně napalovaný lid prohledne a odstěhuje se rázem z města na
Mons Sacer. Hora ta je ze tří stran obtočena řekou, pro Řím nepřístupna nezbylo nic jiného tedy, než vyjednávat.
Menenius Agrippa šel k nim se známou bajkou o žaludku a údech a s
návrhem instituce tribunu plebis. Lid se vrátil a boje zuřily dále. I vnitřní i
zevnější. Doma další sociální zápas, na venek skoro rok co rok boje s
loupeživými sousedy, jimž se patrně ono řemeslo stalo sladkým zvykem. A
nyní se hra obrátila: lid používal každého takového vpádu nepřátelského k
postavení svých požadavků a nevytáhl do pole, dokud aspoň něco neurval.
Patriciové povolovali; neradi, ale povolovali. Za to v zahraniční politice
zavedli novou taktiku. Aby vzali lidu římskému příležitost nátlaku,
rozbořovali a vyvraceli střediska loupeživých sousedů: tak byly zničeny
Fideny, tak Veji. Moc Říma při tom rostla, poněvadž jeho zahraniční politika
byla řízena jenom vztahy a potřebami vnitřními.
Najednou přišla katastrofa. Gallský národ Senonů převalil se přes
Apeniny, porazil na Alii římské legie, vnikl do nechráněného Říma, vyvraždil
starce, kteří s odznaky svých bývalých důstojenství seděli před svými
domy, spálil město a oblehal Kapitol, kam zbytky obyvatelstva utekly. A

tehdy to bylo, kdy příslovečné husy zachránily kýháním svým poslední
útočiště hrdého města. Za chrámem Aracoeli asi, kde stála Arx, drali se za
noci Gallové po příkré skale vzhůru, když hladové husy začaly kýhati a
vzbudily T. Manlia, jenž vyletěl ke zdi a srazil ještě v čas již prvního
vystupujícího Galla dolů… Po šestiměsíčním oblehání vykoupíli se Římané
zlatem. a když je vážili, hodil Brennus, král Senonů, meč svůj k závaží s
historickým výkřikem: Vae victis …
Ale katastrofa ta přešla beze všech následků jako letní bouře. Gallové
odtáhli. Camillus je několikrát potom porazil, a Řím vstal znovu z trosek k
novým bojům vnitřním i zevnějším.
Dobyto Antium na Volscích, kde skonal kdysi hrdý Coriolanus, a
městem dostalo se státu prvého přístupu k moři. Ve válkách s Pyrrhem,
králem epirským, padl jim do rukou Tarent a jím se otevřela brána ke
kultuře řecké.
A následovaly světodějné události: války punské, které rozhodly v
zápase kultury latinské se semitskou nejen nadvládu Říma, ale určily běh
dějin světových až na naše dny; války makedonské, které podrobily Helladu
Římu a římského ducha duchu hellenskému, co zatím v žhavých bojích
vnitřních vytvořena byla ústava, pro kterou nejen současník, Řek Polybios,
má slova nejvyššího obdivu, ale na kterou i my dnes, po dvou tisících let, se
díváme se závistivou úctou. Ústava, v níž osobní svoboda jednotlivce byla
uvedena v nejvyšší harmomii s železnou vládou zákonů a prospěchy státu
…
A hned na to nastala nová fase dějin římských. Republika umírala a
rodil se tvar nové vlády - monarchie. Hrůza umírání starého útvaru a
porodní bolesti nového čiší z těch strašných scen v revoluci Gracchů a
zápasů Maria a Sully. Catilinovo spiknutí bylo malým náběhem k vládě
jednotlivcově, Pompejus jaksi jen konturou samovládce, Caesar skutečným
vladařem. Vnitřní boje změnily svou tvářnost: zde republikani, tam
monarchisti. U Farsalu a Thapsu vykrvácela pyšná republikanská krev, a
Caesar byl bez soka. Muž neobyčejný, jeden z těch vrcholků lidstva, jichž
by se nenapočítalo v celých dějinách ani tolik, kolik je na jedné ruce prstů.
Hellas a Řím, oba v plné síle a svěžesti, skládaly se na toho ducha.
Jakou tvářnost by bylo dostalo imperium, jakou svět a jakou by ji měl ještě
dnes, kdyby tenkrát, Idibus Martiis r. 44, několik potměšilých a obmezených
lidí nebylo zničilo ten velkolepý exemplar olověka, jehož Řím i svět právě
tehdy tak nutně potřeboval? Nikdo neví…
Sofie Petrovna přichází ke mně.
- Nač myslíte v tom žáru? - Šel jsem se starým Liviem dějinami římskými a došel právě k Juliu

Caesarovi. - Máte rád Caesara? - Ano. Snad proto, že se domnívám jej chápat. - Hm. Ale zavedl nám imperatory! - namítá rozhodným odsudkem
Sofie Petrovna.
- Ano. A kdyby ti imperatoři byli všichni jako Julius Caesar, mohla by
být i svatá Rus spokojena, ne? Neodpovídá, dívá se přes střechy a kupole města do dálky.
- Tady přes Aracoeli byste se musila dívat, v tu stranu je Rusko! - Pojďte, je tu horko! - vytrhla se.
Přecházíme náměstím kolem Marca Aurelia, zahýbáme kolem paláce
senatu, díváme se na Forum a jdeme dolů k žalářům mamertinským.
Turniket, 50 centesimů vstupného, procházíme a sestupujeme dolů.
Vytesána ve skále dýchají tato místa ledovým chladem. Křesťanství, toť se
rozumí, vybájilo, že zde byli zavřeni sv. Petr se sv. Pavlem - zde ve státním
vězení dva nepatrní Židé, z nicliž jeden do Říma vůbec nepřišel. A zbožná
církev ovšem zřídila tu kapli, plnou obrazů a ošklivých soch - neb jen takto
taková místa vynášejí. Sestupujeme stále, konečně jsme tu. Kuželovitá
prostora, na zemi v prostředku kruhový otvor přikrytý kamenem - zde to
bylo… Zde byli zavíráui vzácní vězňové římského státu: zajatá knížata a
králové, než byli vyvedeni, aby šli v triumfalním průvocdu provodit svého
přemožitele, sem byli po triumfu zase odvedeni a zde zardoušeni; zde ležel
kdysi v okovech T. Manlius, zachranitel Capitolia při vpádu Gallů; zde byli
zaškrceni stoupenci Gaia Graccha a muži, zapletení v spiknutí Catilinovo;
tímío otvorem dolů byl vpuštěn Jugurtha, mazaný král Numiďanů - když byl
vysvlečen a pouštěn dolů, udělal ještě dobrý vtip: - U Herkula! Je tuze
chladná ta koupelna vaše, lidé římští! - a teprve sedmého dne skonal tam
dole hlady; zde bylo popraveno třiadvacet předáků z aetolského povstání,
přemocný Tiberiův ministr, krasavec Sejan, ležel tu, čekaje po slavném dni
svého žití truchlého západu - ty zdi jsou prosyceny kletbami a vzdechy, ta
půda napita krví…
Tam dole je pramen, starolatinsky “tullius”, dle něhož se ta vězení
Tullianum nazývala.
- Je zde chladno, Sofie Petrovno? - Naše ruská vězení si mnoho s tímto nezadají. Vycházíme. Blahodárné slunce nás polevá zase září a teplem.
Sofie Petrovna se dívá na Forum.
- Kde byl zavražděn Caesar? - Ne zde. Idibus Martiis zasedal senat v kurii Pompejově. Stojí tam
teď nejstarší římská hospoda Locanda del Sole. Blízko Campo de Fiori,

můžeme tam zajít - - Nechci to vidět. Hospoda, povídáte? - Prý nejstarší v Římě. Caesar tam seděl pod sochou svého soka
Pompeja (tu sochu mají prý ostatně v Palazzo Spada, je-li tak autentická,
jako skála tarpejská, kterou jsme dnes viděli, nevím), pod sochou
Pompejovou seděl tedy, když se začaly sypat rány spiklenců. Když
přistoupil i Junius Brutus se svým napřaženým stiletem, řekl mu imperator
udiveně: I ty, Brute? Řekl to řecky, srovnal si togu, aby v pádu neležel tu
obnažen, na to si zahalil po starém římském způsobu hlavu a skonal.
Sueton vypravuje, že mu ta smrt přišla vlastně tuze vhod, což bych skoro
věřil, neboť v takových povahách na takové výši musí ležet na dně duše
hezká vrstva hořkého pesimismu z života i lidí Jdeme úzkými ulicemi. Sofie Petrovna je zadumána…
XI. Ulicemi.
Zářivé zlaté ráno.
Včera odpoledne byla bouře. “A jaká bouře!” řekl by nynější Říman,
kdyby na ně nebyl už tuze zvyklý. Ano, taková bouře, jak jich člověk
našinec málo viděl v životě.
Za Vatikanem zatáhlo se nebe olověnými mračny, zhoustl vzduch,
mraky zalily slunce a zaplavily celou klenbu nebes až někam k Ostii.
Setmělo se, jakoby byl už pozdní večer. A to všecko v několika minutách.
Za Janikulem vyletěl první blesk, zaduněl hrom a nyní svítil blesk za
bleskem a hřměl hrom za hromem. A lilo se, jakoby se řeky řítily na město.
Stáli jsme v průjezdě Palazzo Venezia a čekali, až se zuření živlu přežene.
Ale bouře jen rostla, Nebe hořelo spoustou nepřetržitého blýskání, bez
odpočinku, jakoby to hovořilo v pohnuté rozpravě několik tisíc děl. Sofie
Petrovna, která si s počátku libovala, že se vzduch trochu ochladí, zbledla a
dívala se široce rozevřenýma očima do hořící tmy. Potoky vod šuměly
pustou ulicí. Člověk se jí nemihl, vůz neprojížděl.
Takové bouřky byly asi, jež hrály důležitou úlohu v dějinách Říma. Jež
rozváděly vojska proti sobě stojící, jež rozhodovaly bitvy, měnily záměry
senatu, zapalovaly chrámy bohů, ničily sochy na forech a měnily celé ulice
v hromadu rumu. Takové bouřky pouze mohly zaraziti a ustrašiti ty antické
lidi tehdy, jak ta dnešní plní děsem mou malou ubohou nihilistku…
- Sofie Petrovno, chcete domů? - Domů, domů! - zavzdychala jako bojácné dítě.
- Ale musíme pěšky, nikde není vozu. - Domů, domů. -

Vzal jsem ji za ruku a dali jsme se do běhu.
Pustým Corsem, pustými ulicemi a došli k hotelu Alibert zmoklí na
poslední nit.
Pan Müller stál v průjezdu. - Římská bouřka, takové jsou všecky mínil dobrosrdečně, jakoby chtěl tu dnešní omluviti…
Trvala hezky dlouho do noci. Dům se chvěl, blesky svítily i zavřenou
okenicí.,.
A nyní to zlaté ráno! Modré, vyprané nebe, umyté ulice, osýchající
domy, křišťálový svěží vzduch! Jdeme těmi úzkými lámanými ulicemi, víme,
že si zacházíme, ale musea se otvírají teprv v deset hodin, tedy času dost.
Z osterií a tratorií vine se zápach masa pečeného na rožních, skopec,
sele, husa, jehně, časem šlehne přes nos vůně všelijakých sýrů, prodavači
zelenin a ovoce tlačí své dvoukolové vozíky před sebou a řvou, až uši
zalehají, s oken spouštějí košíky, z nichž řvoucí muž vyndá mince,
přepočítá a naklade do nich patřičné porce, načež se košík vrací zase
nahoru. Kočky chodí po ulicích jako u nás psi, kočka jest vůbec
zamilovaným zvířetem dnešních Římanů. Na pultech v krámech, na
sedadlech v osteriích a kavárnách, v průjezdech domů, v oknech - všude
kočky.
Leží s přivřenýma očima, procházejí se pomalu, sebevědomě svým
elegantním chodem, dívají se po kolemjdoucích, nic je nevyruší, nerozčilí,
nepřiměje k skoku a běhu. Antický Řím stál ve znamení vlčice, královský ve
znamení kočky: symboly až tuze případné.
Oficielním ptákem pak královského Říma jest orel, ale miláčkem zdá
se být vrabec.
Obyčejný, rezavě šedý vrabec. Drobní obchodníci mají je v klecích,
jako u nás chovají kanáry. Klece visí ve vchodech do krámů a krčem, vrabci
se v nich čepýří a letí-li kolemi některý z volných soudruhů, volají za ním
výkřiky touhy a stesku …
A tak žijí ty postranní ulice římské. Chvilkou letí jimi vůz, letí
bezohledně do stojících a jdoucích lidí - ale každv se uhne v čas. Chvilkou
projdou tudy nádherní karabinieři, jdou vždy dva a dva, jdou zabráni
hovorem, ne jako stráž, ale jako nějací vysocí královští hodnostáři - po
argusových poihledech našich policajtů není u nich ani stopy.
Jdeme takovými ulicemi. Místy nám řve do uší prodavač papežského
Osservatore a nabízí čerstvé číslo novin, kluk s pohlednicemi přiskočí,
jedoucí kolem drožkář vybízí k jízdě, cídič bot nabízí své služby - cídiči bot
jsou ostatně tuze důležitými faktory v životě římském.
Neboť nečistá, ba, už i jen neksknoucí se obuv jest nedostatkem
dobrého tonu, prohřešením se proti slušnosti, urážkou. Proto má cídič bot

práce dost a dost: elegantní lev ulice, potom sklepník vyběhnuvší z míst
svého působiště, a konečně dělník odskočivší se stavby - v desíti minutách
vidíme je vystřídati se u cídiče bot na rohu ulice, kde stojíme a díváme se
do výkladní skříně. A cídič čistí kartáčem, hadrem, rukou a hovoří
nenuceně se svým službodárcem - ani stopy té nafoukanosti na jedné
straně a otrockosti na druhé, jaké panují u nás v podobném poměru. A
sotva odešel poslední, je tu služka z protějšího domu, hodí mu obuv celé
rodiny svých pánů a prosí, aby ji vyčistil brzy. Každých deset, patnáct kroků
má takový cídič obuvi svou dílnu.
Vcházíme na živé Corso Vittorio Emanuele a jdeme zvolna k Tibeře.
Ulice hučí, šumí, dýchá, vře. Tramwaye, vozy, lidé všeho druhu jdou, jedou,
spěchají sem tam. Křičí, vyvolávají, nabízejí, rozprávějí, smějí se. Elegáni v
světlých šatech, vojáci v nádherných uniformách, kostkovaní Angličané s
vytáhlými dámami, Němci v Jägrově prádle a lodenu, červené Baedeckry v
rukou, hlasitě rozprávějící Francouzi, italští venkované a venkovanky v
pestrých krojích s ohromnými zlatými kruhy v uších, Řekové, Arméni slovem Babel obličejů, krojů, jazyků. Spousta kněží. Páteři s kukátky
pověšenými kolem krku stojí před kostely a čtou latinské nápisy nad
vchody; členové všech možných řeholí šinou se jednotlivě neb v houfech
chodníkem, klopí oči k zemi a tiše hovoří; vypasení a vymydlení páteři
domácí houpají se zvolna mezi pasanty a s despektem dívají se na cizí
bratry v Kristu i jezovité - a těch je tu zvláště mnoho, sjeli se k volbě nového
generala řádu - tíhnou jako příšery hlučivým davem, vpadlé svítící oči,
hubené asketické obličeje, vychrtlé postavy, pařátovité ruce - člověk se na
ně dívá, vzpomíná na všelijaké jezovitské romány, na fakta historická, na
dějiny svého národa - a napadnou mu ty temněmodré oči císaře Josefa II.,
toho námi dosud nedoceněného Josefa II., jež tak jasně viděly i za sebe i
kolem sebe… Ohavná fyloxera lidstva plíží se tady a plíží se u nás - ten
drahý císař Josef II. zemřel příliš záhy…
Ve spoustě vozů, skoro vesměs jen jedním koněm tažených a
otevřených, zjeví se časem zavřený lesklý kočár, tažený párem černých
silných koní, na kozlíku černě oděný kočí a černě oděný lokaj, oba v
cylindrech, v nitru kočáru pak v koutku skrčen sedí černý stařec se širokým
hedvábným kloboukem - tak jezdí korunní princové vatikanští, římští
kardinalové.
Nikdo si jich nevšímá, nikdo nepozdravuje, jen udivení páteři z
provincií a z ciziny zarazí se, šťouchají se, ukazují rukama, vypoulí oči a
smekají.
Ve výkladních skříních jsou vyvěšeny ilustrované časopisy. Lidé stojí
před nimi, čtou, smějí se. Velikou zábavu jim dělá karikatura papeže

sedícího v tiaře a smrtelných úzkostech na houpačce, kterou Vilém II.
pořádně rozhoupává.
Docházíme k Tibeře, obracíme se, jdeme na druhou stranu ulice a
vracíme se. Tepna života římského bije tu, šumí, hlučí radostně, nadějně,
sebevědomě. Řím královský. Řím sjednocené Italie…
Prošli jsme Corso Vittorio Emanuele zpět a stoupáme Via Nazionale,
tou nejkrásnější třídou královského Říma vzhůru.
Od čeho žije vlastně tahle spousta lidí? Proudila ulicí tam, proudí
třídou touto krokem pohodlným, procházkou bez cíle, stojí spolu, hovoří,
sedí v kavárnách na chodníku a srká stébly grenadin, čte noviny, kouří
cigarety a dívá se na mimojdoucí - všichni tak bezstarostní, neuvázáni,
spokojeni - od čeho jsou ti lidé živi? Kanceláře, úřady, pošty otvírají se až
kolem půl desáté, ale ti zde nepůsobí dojmem, že by čekali, až ta hodina
přijde… Či je to trvale zděděný zvyk lidí antických, kteří žili svůj život větším
dílem jen na ulici? Sladkost jižního zahálení, které klade pouze ty
nejskromnější požadavky na potřeby životní, jen aby mohlo vládnout a
kvést?
Na Piazze dei Sti Apostoli je skupen houf lidí. Přistupujeme k nim. Ve
středu stojí prodavač nějakého mýdla na čištení skvrn a řeční. Věty mu
plynou měkce, lahodně, bystře a ovšem zpívavým spádem se rtů,
vychvaluje přednosti svého artiklu a lidé poslouchají. Baví je patrně řeč
jeho, její obraty, vtip, příval slov. Náhle chopí řečník jednoho z posluchačů,
dělníka v tmavé bluze, vede jej k svému vozíku, navlhčí mu místo na prsou,
natře mýdlem, drhne kartáčem, omyje vodou a hle - objeví se čistá modrá
barva. Dělník se usmívá, posluchači též a prodavač začíná řečnit na
novo… A všichni ti lidé mají čas, spoustu času patrně.
- Sofie Petrovno, máte žízeň? - Da, da. Na blízku toho Náměstí sv. Apoštolů je ristoranto, odkud mi psal před
časy dobrý přítel pohlednici, doporoučel mi jej, až sem přijedu do Říma. a
našel, že tu mají to nejlepší Est-Est-Est. Víno poharků latinských, jímž se
upil kdysi bavorský kanovník Fugger, jak svědčí o tom v kostele sv.
Flaviana v Montefiascone na jeho hrobě dosud zachovaný, sluhou jeho
zhotovený nápis: “Propter nimium Est, est, est hic Joannes de Fugger,
dominus meus mortuus est!” Opatrný kanovník augspurský poslal totiž na
své cestě do Říma sluhu svého napřed s rozkazem, aby ochutnával vína v
hospodách, a kde by bylo pánu dobře býti, aby napsal na vchod jako
znamení “Est” - v Montefiascone pak před Viterbem našel Joannes de
Fugger na vratech nápis “Est, Est, Est” - vešel, ochutnal, pil a upil se do
smrti…

Dívám se s láskou na ten svítící mok. Topas, tekutý topas, drahokam
barvou a drahokam chutí.
Chutná i Sofii Petrovně.
- Na zdraví toho dobrého člověka, jenž vám udal adresu tohoto
skvostu! - míní.
XII. A zase Capitolium.
Zase tedy pozdravuji uctivým pohledem melancholickou tvář Marca
Aurelia imperatora. Jsem sám. Ráno, když jsme snídali, ohlásili se nějací
dva páni u Fräulein Anna Huber, Sofie Petrovna potřásla jim tuze srdečně
rukama, nedosnídala ani a odešla s nimi “na celý den”.
A mně je příjemně volno. Sofie Petrovna nijak mi nepřekáží při
společných našich vycházkách: jde, kam chci jít já, postojí, kde chci postát
já, podrobila úplně vůli svoji vůli mojí a na vlas dodržuje benatskou naší
úmluvu - pravda, všechno pravda - ale pravda také, že duše její asi
neprožívá v tomto městě to, co prožívá moje. Dívá se, dívá, zeptá se na to,
ono, vykládám jí, ale myšlenky její chodí jinými cestami, a já cítím, že by
stejně odevzdaně, ale také stejně netečně dovedla choditi se mnou Vídní
nebo Berlínem… A proto je mi volno, že jsem náhle sám, odpoután od toho
svazku. který netíží víc než stín, ale přece odpoután.
Vstupuji do Musea kapitolinského.
Má své dějiny. Papež Sixtus IV. (1471) učinil Capitolium sbírkou
uměleckých památek města a daroval sem antiky dosud v papežském
paláci chované. Za nějakých sto roků rozmnožil sbírku Pius V. - stydlivý ten
muž poslal sem z Vatikanu spoustu soch, poněvadž nebyly dost oblečeny.
Synovec Clementa XI. sbíral poprsí římských císařů, básníků a filosofů,
když pak byla sbírka jeho tak úplná, že si nebylo lze přáti více - prodal ji za
600.000 skudů do ciziny a začal sbírati na novo; co dostal do ruky, je nyní
tedy na Kapitolu. Benedikt XIV. koupil od vévody modenského nejkrásnější
kusy z tivolské vily Hadrianovy a dal tak Museu jeho nynější vzhled.
Napoleon odvezl valnou část sbírek do Paříže, restaurace vrátila je papeži
do Říma. Řehoř XVI. prohlásil je za majetek obce římské a tím jsou podnes.
K štěstí svému jsou vlastnictvím města - kdo viděl zoufalý stav sbírek
lateranských, pochopí, jak milosrdný a prozřetelný byl Osud k antice, aspoň
tady …
Procházím dvorem, chcdím síněmi přízemku, vystupuji do prvního
poschodí - snad ani nedýchám, snad ani nežiji, jen pouze vidím a dívám se
a vím, že bych chtěl ještě sto roků být živ, sto roků moci takhle se dívat, a
když bych umíral, litoval bych, že ten život netrvá ještě sto roků, abych se

mohl ještě dívat…
S vítězným, sebevědomým a chladným klidem stojí tu odkazy zašlých
věků. Sochy, sošky, torsa, poprsí, sarkofagy, reliefy, sloupy, ornamenty,
mosaiky - a člověk jde, nenasycen jedním hledá už druhé, začne pozorovat
a hned se otáčí, udělá krok dále a vrátí se čtyři kroky nazad žije nežije, dívá se a nevidí. Mramory všech barev, bronz, měď,
železo - všecko to svítí hudbou, dýchá barvami, hovoří tisiciletími. Dotýkám
se prstem nehtu na paláci nohy obrovského Marta a nedivil bych se, kdyby
Gradivus sebou hnul a já slyšel zařinčet kovové lístky brnění jeho - vždyť
jsem se ho jen proto dotkl, abych si uvědomil, že žiji také, že jsem mezi
nimi a dýchám vzduch, jejž dýchají oni!
Stojím před řeckou Afroditou - kapitolinskou Venuší ji jmenují tady - z
pěn narozená odhodila roucho a vstupuje do vody - a kdyby ochotný
strážce nepřišel a neotáčel sochou, upozorňuje na linii jejích zad - člověk by
věru viděl i tu zelenavou vodu moře, v niž se bílá noha právě vnořiti hodlá…
Ten dědek mě vlastně srazil odněkud… Jdu střízlivě nyní a jaksi
kriticky. Amor a Psyche…
Leda s labutí… A myslím, že snad už jen takové mramory dovedou
dnešnímu lidstvu říci, čím mu byla kdysi láska. Knihy už ne, neboť je čte
zakaleným a sensace chtivým okem dnů dnešních. Tannhäuser ušel z
vrchu Venušina, byl v Římě, činil pokání, ale nedošel ani klidu, ani
odpuštění a srdce ho hnalo k Venuši zpět… Našel ji nezměněnou, ale sám
byl změněn tak, že už nepoznával jí a ona nechtěla znát jeho - neboť byl v
Římě…
Amor a Psyche… propast leží mezi dny těmi a dny našimi, láskou
onou a “láskou” naší…
Miliony životů zmařených a ztracených, hysterické oběti blázinců,
klášterů, nemocnic a všecko to ovoce falešné, surové a bezohledné
morálky křesťanské - příroda oplácí lidstvu strašnou mincí za ten neblahý
jed z Judey, kterého jí podalo k napití se. Vcházím v sál imperatorů …
Antický Řím ovládl svět a složil všechnu moc svoji v ruce jediného
člověka. Chtěl žít bez zodpovědnosti, užívat bez starostí, i našel si novou
formu státní - císařství. A los římských imperatorů nebyl zrovna závidění
hodný. Úžasná práce, úžasné námahy, úžasné boje doma, úžasné boje na
hranicích - život Augustův, Tiberiův, Vespasianuv, Titův, Trajanův,
Hadrianův, Mark Aureliův, Severův to dokazují. Vedle toho typu
císařů-státníků stojí typ císařů-šílenců: Caligula, blázen s blesky
genialnosti, Nero, oběť uměleckých aspirací a touhy nesmrtelnosti,
Domitian, oběť strachu a obav, Commodus, gladiator, jenž se krutou hrou

Osudu narodil císařským synem, Caracalla, jenž mohl být vynikajícím
tribunem legie, Heliogabal, nešťastný hermafrodit a umělec v požitcích žití ti, postaveni na závratnou výši moci, ztratili duševní rovnováhu, ničili vše,
co v dosah očí jejich přišlo, stále žízniví krve a nikdy jí nasyceni, a žili, aby
byli shozeni v její příšerný purpur a prokletí se stalo jediným epitetem jmena
jejich… A třetí typ byli císaři-vojáci. Málokdy přišli do Říma, často ani
jednou ve svém klopotivém životě, hájili hranice imperia proti probouzejícím
se národům barbarů, legiemi byli voleni, obyčejně také legiemi zahlazeni ale několik postav je mezi nimi, které dosvědčují, že by byl i ten druh
imperatorů mohl zadržeti zánik starého imperia, kdyby nebyla nastala
vnitřní krise, zlomení antiky jedem z Východu. Claudius II., Aurelian, Probus
a největší všech Diocletian …
Procházím sálem. Imperatoři následují za sebou v chronologickém
pořádku rodem julským začínaje. Rod julský vyniká ostatně také hlavami v
pravdě krásnými. Augustus sám, Tiberius, Drusové, Germanicus, Caligula i
Nero. Tiberius byl vůbec nejkrásnějším mužem svého času v Římě. Vedle
Nerona je hrdá jeho žena Poppea Sabina se svým karakteristickým
účesem. Z tváře Othonovy vyčte člověk jeho duši - zženštilý požitkář, ale ve
svém čase hrdina. I Vitellius povídá obsah žití svého: hýřil a nic víc. Hubený
voják Vespasian, krasavec Titus.
Rozvážný Nerva, jasný a přesný Trajan. Hadrian, ten věčný
cestovatel a genialní architekt, prvý císař s plnovousem. Dobrák Antonius
Pius. Marcus Aurelius jako mladík, potom jako muž - obě busty mají stejné
smutné oči a umdlený výraz v tváři. Vedle stojí Faustina, záhadná žena
jeho. Commodus, Pertinax - - - atd., celá historie imperia mluví z těch
poprsí, neboť imperator byl v imperiu vším: nejvyšším knězem, nejvyšším
vojevůdcem a ředitelem politiky vnitřní i zahraniční, strážcem mravů,
zákonodárcem - celým jeho osudem. Bustou Juliana Apostaty, tohoto
antického Josefa II., je cyklus zavřen. Mramorová socha sedící Agrippiny
(starší) stojí v prostředku. Poprsí básníků, filosofů a vynikajících lidí v jiných
oborech má sál další. Sokrates je tu několikrát se svou typickou hlavou
fauna, Sofokles, Aischylos, Homer, vojevůdce Corbulo, Cicero, Alkibiades,
Euripides, Asklepiades atd. Bílá busta staršího Scipiona Afrikána, vítěze
nad Hannibalem, přinutí člověka zastavit se. Lebka holá jako koleno, hrdé
sebevědomé oči, sevřené tlusté rty, pýcha v celém tom obličeji - ano, tak
musil vypadat ten Wellington Říma, jenž měl více štěstí než genialnosti,
typická ukázka těch kamenných lidí, jeiž Osud vhodí naposled každému
geniovi pod nohy, že přes ně musí klopýtnouti. A na holé lebce je jizva, sled
rány, kterou dostal jako sedmnáctiletý mladík v bitvě nad Ticinem, kde
zachránil život konsulovi, svému otci. Jedna z těch hlav, které člověk vidět

musí, má-li porozumět běhu dotyčného života.
Šourám se dále těmi sály… Sochy bohů … satyrů… heroů …
sarkofag se slavnou bitvou s Amazonkami… Silen … Chlapec zápasící s
husou a Umírající gladiator… Ten gladiator, jejž opěvá Byron v Child
Haroldu a v němž Mickiewicz viděl Slovana… Kdybych byl sochařem a
uviděl tyhle věci, spíše bych si ruku uťal, než abych se dotkl kdy potom
ještě hlíny nebo dláta, neboť zde není možno vyřknout něco většího …
Praxitelův Satyr zde stojí a sněhobílý Narcis, jejž nazývají Antinoem,
miláčkem Hadrianovým. Tak stáli asi někde v Helladě, tak je přivezl buď
Aemilius Paulus, či Mumimius neb Sulla do Říma, tak stáli věky v Římě,
přežili generace, přežili bohy, přežili světovládné imperium a nyní dívají se
v dny naše - jediní nezměnění, jediní nesmrtelní, dýchají stále svým
klidným oddechem, jako by věděli, že přežijí nové lidi, nové státy, nové
bohy, neboť jedinou nesmrtelností jest krása, a tu mají oni…
V posledním sálu je busta, již označují za podobu M. Junia Bruta,
vraha Caesarova … Ano, taková mohla být tvář jeho. Tvář ne zrovna
sympatická, ale ne bezvýrazná, tak trochu římský švihák, ale dovede se
vyšvihnout tak, že vraždí pro ideu. Jenže potom hned klesne a měří svět i
lidi svým normalem - a dojde ovšem k Filippi. - - - Slunce, žhavé slunce venku… Jdu okolo Marca Aurelia do
protějšího paláce Konservatorů. Procházím síně, koridory, dívám se na
reliefy, urny, sarkofagy, sochy, sošky, na tabule, na nichž zaznamenáni byli
konsulové, diktátoři, censoři a velitelové jízdy republikánského Říma.
Mosaiky, sbírky mincí, staré hroby, sál obrazů z renaissance, řada to jmen
mistrů nejslavnějších, a zase antické šperky, toiletní-pomůcky, nosítka, vůz,
bronzové sochy, sošky, vásy, poprsí slavných Italů moderních, mezi něž se
dostal bozi vědí jakou náhodou i Mickiewicz, kamee, řezané drahokamy,
gobeliny - snad jsem měl jíti dříve sem a ne do Musea kapitolinského! Ruší
mě trochu tahle nestilovost a jsem unaven … Chodím, divám se, duch se
konečně přece jen vzpruží jakoby švihnut, když se člověk zastaví před
takovým antickým hochem trn si vytahujícím, nebo před urnou, v níž byl
popel Agrippiny, matky Caligulovy - ale zas hned ochabuje - jsem unaven
…
Ještě do toho sálu, kde zasedá městská rada římská, kde se uzavírají
občanské sňatky a kde stojí slavná Vlčice kapitolinská, která stála kdysi u
ruminalského fíku na Palatinu … člověk zapadne na chvíli do červeného
křesla některého z těch moderních senatorů, dívá se na ten zelený bronz
klassického zvířete - a odchází se slibem, že přijde zas a zas …
Sluneční světlo bolí v očích… v uších to hučí… jako bez ducha šinu
se k Vicolo Alibert…

Sofie Petrovna přechází jaksi rozrušena v průjezdě. Chytí mě za ruku
a vede mě do čítárny.
- Trepova není! - šeptá mi vítězně.
- Jakého Trepova? - Našeho Trepova. Krvavého psa petrohradského. Zemřel, ale já
věřím, že byl odstraněn jinak… - Ah tak. Sofie Petrovno, a víte, co myslím já? Já myslím, že po
Kapitolu nesnesu už vůbec žádného musea na světě. Dívá se na mě a nerozumí mně, jako já nerozuměl jí…
XIII. Večer.
Elektrické žárovky shora, plameny krámů a výkladních skříní s prava i
leva lijí bílé a žluté proudy světla na hlučný proud lidstva, vinoucí se pomalu
Korsem …
V takovém světle má bílá pleť římských dam přímo pohádkový půvab,
oči jejich se třpytí jako černé hvězdy, a chůze, řídící se taktem a šumem
celého proudu, je graciesní jako v tanečním sále. Kameny šperků jejich - a
Římanky jsou šperky doslova ověšeny - blýskají duhovými lomy; na hrdle,
hrudi, v uších, ve vlasech, na vějířích, rukách, na držadlech tenkých hůlek
vyskakují ty pestré plamenky, aby zaplály, zhasly a hned zas zahořely
znova a v jiných barvách - a tak v záři, blescích a intensivním světle šinou
se tu ty živé nádherné lidské květy s bezstarostností v lících, hrdostí v chůzi
a štěstím ze sebe samých v celé postavě, To světlo zahlazuje rozdíly v
letech a v životech již žitých a dosud nežitých: starým ubírá roků - a když i
šediny o nich mluví, vkouzluje ono na obličej pod nimi půvab, jaký tam ležel
kdysi - a kvítky mladičké nechává zdát se rozkvetlými, jako by ty romanky,
které dosud leží asi jen v hlavičkách jejich, již v srdcích jejich byly…
A stejně graciesně kladou tu muži nynějšího Říma nohu po noze ovšem v bezvadně lesknoucích se střevících - na dlažbu chodníků i ulice.
Proud zabírá totiž celou šířku Korsa, která není větší než šířka naší
Spálené. Světlé elegantní obleky, bílé klobouky, pod nimi tmavé výbojné
oči, ale výbojnost jejich nemá nic společného s onou dotěrnou a drzou lvů
vídeňské Ringstrasse a Grabenu - je údělem země a národa vůbec,
nestydatvch otázek, když se takový pohled setká s pohledem ženským, v ní
není. V té spoustě tváří s tmavým i světlým vousem kmitne se chvílemi
některá, jež živě připomíná na markantní tvář starořímskou, jak je mají
poprsí Musea Kapitolinského: Caesar, Nero, Titus …
A ten volný rytmický proud plný blýskajících plamenků šumí, hučí,
směje se a plyne mezi vysokými budovami, paláci a kostely, a vysoko tam

nad atmosferou světla je temněmodré nebe a na něm třpytí se hvězdy
mnohem větší a mnohem jasnější, než je vídáme u nás. Ty bílé hvězdy,
které na vlas tak zářily nad touto třídou, když ji antický Řím nazýval Via
Lata, když místo domů byla lemována sochami, pomníky, portiky paláců,
když ji přetínal triumfalní oblouk Marca Aurelia, který poručil papež
Alexander VII. sbořit, aby “nebyl překážkou koňským dostihům”, jež se v
této třídě konávaly…
Ssutiny pokryly antickou třídu - na několik metrů vysoko byla přikryta
několika stoletími. A ty bílé hvězdy viděly vznikat na rumech města starého
město jiné, třída ta stala se tepnou života nového - spěly tudy generace za
generacemi, jezdili jí papežové, císařové, králové, vojska, poutníci a
všichni, jež sem z celého světa hnala touha - a to přešlo a dnes zase tu bije
život nový, šumný, sebevědomý, jenž před tváří těch věčných světel má
sotva zas více významu, než radostné víření chroustů za májového večera
…
Sofie Petrovna dívá se pozorně do vln lidského proudu a sděluje mi
svá pozorování.
- Římanky - míní - mají vesměs krásný vzrůst. Štíhlé tělo, silná prsa ty kuželkovité figury Vídeňaček, které mi byly tak protivny, nevidí člověk
tady - Na Piazza Colonna je vojenský koncert. Náměstí je nabito. Kavárny a
cukrárny rozprostřely se svými stolky daleko ven, a jediná židle není
neobsazena. A rovněž plny jsou řady najímatelných židlí pod lešením, na
němž hraje kapela.
V prostřed náměstí stojí na mohutné pískovcové kostce sloup císaře
Marca Aurelia.
Šroubovitě navinuté reliefy hlásají vojenské činy císařovy ve válkách s
Markomany, Kvady, Sarmaty a jinými barbary. Sloup imperatorův je dnes
jediným pozůstatkem oněch okras antické Via Lata -a zároveň jedním z
četných dokladů, s jakým uměleckým porozuměním se starali papežové o
Řím a jeho památky. Na hlavici sloupu stála socha Marca Aurelia - Sixtus
V. ji dal snést a postavit na místo její - Hebreje z Tarsu, sv. Pavla!
Proudí-li Korsem hořejších deset tisíc římských, je tady na Piazza
Colonna Řím celý. Vyústí se sem i vlny Korsa a splynou tu s dělníky,
chudáky, studenty, vojáky, pátery, karabiniery, měšťanskými rodinami,
prodavači novin, pohlednic, brožur, sirek, čištiči bot, ženami, dětmi,
polosvětem - celý Řím v jedné harmonické směsi. Není mezi nimi kast, není
jedněmi vyměřených a zaujatých cest - ty lidi všechny váže pyšně Io sono
Romano di Roma a ne-li to, tedy aspoň vědomá příslušnost k jedné
národnosti. Člověk cítí tady, že socialní postavení neliší jedny od druhých -

ty vrstvy patří jedna k druhé, ale rozdílu mezi sebou necítí.
Kapela bersaglierů hraje směs z Verdiho Traviatty. Neumí mnoho, ale
i za to málo má vděčné publikum. Těm muzikantům schází - neuvěřitelno oheň. Těm melodiím chybí duše. Ale Římané kývají hlavami podle taktu,
prohýbají se celým tčlem, hučí si nápěv, zpívají slova, tlukou holemi o
dlažbu - a když kapela dohrála, ohromný potlesk, řev, nadšení. Bis! Bis!
hřmí náměstím, až kapelník vystoupí a Traviatta začíná nanovo.
A když ji dohráli podruhé, musí začít po třetí - člověk chápe, jak ten
melodický Verdi vyrostl z duše tohoto národa a jak dovede k jeho nervům
mluvit. Bolest, která se usmívá v lahodném rytmu, radost, které se lesknou
slzy v očích z vnitřního hoře - jakoby v té hudbě byl zachycen zabloudilý
vzdech dávné antické duše, v níž seděl i v nejbujnějších vytrženích
pesimistický stín a v nejtěžším hoři smířlivý úsměv… A Hebrej z Tarsu, sv.
Pavel, opřen o meč, dívá se s hora na ten rej těl i duší, nechápe to
všechno, neboť nemůže věřit, že ten dávný svět antický, který on tak
nenáviděl a o kterém myslí, že jej zničil, ještě by mohl být živ, ještě v
některém koutku duší dýchat a čekat na svůj den… A Hebrej z Tarsu neví,
že stojí na místě imperatora, který byl desetkrát větším než on a že přijde
jistě doba, která mu nakáže sestoupiti a udělat místo právoplatnému
maiiteli. Nemesis koriguje dějiny, Nemesis vykoriguje i loupežnický čin Sixta
V. Řím královský navazuje na imperium, Řím královský vrátí i sloup
imperatorův imperatorovi, neboť “dávejte císaři, což jest císařovo”…
V pause řvou prodavači novin, pohlednic a sirek, fontana, stojící proti
sloupu, tleská padajícími kapkami svých paprsků a hovory lidí splývají ve
bzučení, jak se jím ozývá rozkvetlé jeteliště za nádherného dne. Pod
ohromnými kandelabry stojí tlupy čtenářů novin, a chuďasové bez přístřeší,
vším tím nijak nerušeni, leží nataženi u paty sloupu Marca Aurelia a spí
záviděníhodným spánkem …
Průsvitné hodiny na Palazzo delle Colonne ukazují na půl jedenáctou,
muzikanti zabalují nástroje, skládají noty a jdou.
Náměstí se prázdní.
Vracíme se na Corso a vstupujeme do Caffé Nazionale, kde mají
nejlepší kávu v Římě, jíž já sice nepiji, ale vášnivě ráda pije Sofie Petrovna.
Několik koček hoví si tu na židlích, a seženeš-li některou, vrhne na
tebe rozhořčený pohled, vskočí na stolici vedlejší a spí klidně dál. Pod
stropem prohání se netopýr, jenž sem věrně přiletá večer co večer a loví
mouchy a moskyty, a kolem stolu sedí vše, co má Řím uměleckého.
Zneuznaní geniové, jichž básně neznají ještě tiskařské černi a jejich odvaha
je tak sebevědomá, jak neúprosný je soud jejich nad celou italskou
literaturou - Dantem počínaje a básníky dne včerejšího konče - naslouchám

takovému jednomu hovoru, ta dobrá mládež je v Římě na vlas taková jako v
Praze! - žurnalisté všech národů, kolonie cizích malířů a sochařů, vše
vnořeno v debaty nebo v listy svých vlastí. Dým z cigar a cigaret stoupá ke
stropu, vějíře pracují kolem spocených a rozpálených hlav, cinkají sklenice,
peníze a sklepníci v salonních úborech kmitají se sálem.
Hodiny ubíhají úžasně - Pagare!
Platím dvacetilirovou bankovkou. Sklepník vysype na plechovou
misku hrst stříbrňáků a mědi. Dívám se na ty peníze - ejhle, francouzský
pětifrank s obrazem Napoleona III.!
Podávám jej sklepníkovi - chlap se ani blíže nepodívá, pustí jej do
kapsy, vezme jiný a s nedbalým klidem jej vhodí na misku.
Sofie Petrovna pozoruje němohru tu napjatě. A najednou vytáhne
svou peněženku, vysype mi hrst stříbrňáků na stůl k prozkoumání.
Pěkné mince! Pětifranky s tímže Napoleonem III., pětifranky Bolivie,
mince brasilské, mince s papežem Piem IX., franky s obrazem Napoleona I.
- pro boha, Sofie Petrovno, kde jste tohle všechno nashromáždila?
- To mi dali v Benátkách, když jsem měnila peníze. V hotelu, v
obchodech, na nádraží - kde kdo byl, něčím přispěl. Má to nějakou cenu? - Hezký začátek, chcete-li sbírat staré mince. - Jaká pomoc! - míní fatalisticky. Jdeme domů, k Vicolo Albert.
Ulice tichy, prázdny. Tu a tam skupina dívek, “povětrných žínek”, jak
by řekli staří Čechové.
Tiše hovoří, kouří cigarety a nevšímají si ničeho…
A v temnu vysoko nad spícím městem bílé hvězdy. Větší než u nás,
zářnější než u nás …
XIV. Palatin.
Trosky rudohnědých zdí. Mohutné pilíře vyrůstající z boku
palatinského vrchu nad samým Forem. Tmavé chodby, vlhká sklepení,
rozpjaté oblouky otvírající výhled na koruny dubů kdesi, na nějaké cypřiše,
na kus usmívavého nebe …
Palác Tiberiův, Caligulův …
Nelze říci dnes, jak byly tyto budovy rozčleněny. Jaká byla výška
jejich, jaké sály v nich, jaká výzdoba. Němé trosky, jen hlas historie tady
hovoří.
Zde byl poprvé vytvořen typ oněch lidských bytostí, jenž přetrval
ničivé časy, antické bohy a ujal se ve všech zemích a ve všech národech.
Caesar Imperator Augustus. Jedinec vládnoucí nad miliony a živý symbol

moci a slávy státu. Něco docela jiného, než býval dosud rex, král, na němž
se především žádalo, aby byl dobrým vojákem a spolehlivým vůdcem v
bojích a bitkách, obratným náčelníkem loupežných výprav a obezřelým
voditelem lidu svého, když chtěl zaměnit bydliště dosavadní krajinami
jinými. Řím, jenž stvořil novou státní formu, která dostačuje lidstvu až do
dnů našich a dostačí patrně i na dále, jenž první vymezil poměr jednotlivců
mezi sebou i k státu pojmem práva, které se odtud stalo direktivou pro život
všech kulturních národů, jenž stvořil vůbec všechny formy života se zárodky
všech příštích zápasů a proměn - ten Řím musil stvořiti i nový typ hlavy
státu - císaře. Bytost v moci neobmezenou, souhrn všeho sobě, čím byl
sám světu, Majestas, která za živa byla prvou po bozích a po smrti bývala
přijata mezi ně, člověka v purpuru, na jehož pokyn táhly legie do
vzdálených krajů, aby prohvaly krev svou í cizí, na jehož pokyn byla ničena
města na tisíce mil daleko, pokořovány národy, prokopávány hory,
odváděna voda z tisíciletých bydlišť svých, kladeny mosty přes proudy
dravých řek, zakládány silnice a stavěny tvrze, hradby a města v krajích
dosud bezlidných…
A zde v těch místech se vytvořil ten typ císařů. Rudohnědé zdi, v
nichž se zachytila místy nějaká širokolistá rostlina a vlaje s ní jako vítězný
prapor. Svěží kapradina rozkládá se ve vlhkých koutech chodeb a u pat
oblouků. Mohutné duby zdvihují své koruny nad troskami těch obydlí
prvních císařů k modrému nebi. Rostliny, to nejnežnější a nejspravedlivější,
co příroda vůbec zrodila, mají tady poslední vítězné slovo …
Palác Tiberiův, Caligulův, Augustův…
Augustus, ten žlutovlasý muž, byl první z ních. Jeho palác byl
postaven po bitvě u Actia a byl centrem úřadů, soudů i sborů kněžských.
Císař žil prostě, jeho tabule byla až tuze jednoduchá, chléb, ryby, sýr,
ovoce, trochu vína. - Žádný Žid, můj drahý Tiberie, nepostí se před
sabbatem tak přísně jako já dnes. Teprve v lázni, hodinu po západu slunce,
než jsem se potřel mastí, snědl jsem několik soust chleba - píše jednou
svému nástupci. Jeho oděvy mu předly a šily jeho žena, dcera a vnučka. V
jeho povaze bylo mnoho, co připomínalo na staré postavy republikanského
Říma. Byl přísný v pravý čas i v pravý čas milostivý. Znal dobře mluvit k lidu
na Foru, k otcům v senatě, a byl duchaplným hostitelem svých hostí.
Miloval hellenskou vzdělanost, mluvil dokonale řecky a rád citoval v
pohnutých chvílích života případný verš z Homera neb tragiků. Na zápasy v
cirku se dívával z okna svého domu, v divadle býval pilným
navštěvovatelem a pozorným posluchačem. Vergilovi a Horacovi byl
upřímným přítelem.
Sám psal průpovědi ve verších a pustil se i do tragedie Ajax. A

konečně i v kostky rád si zahrál o mírný peníz. Krásného pohlaví byl
horlivým ctitelem. V palác jeho často nesena byla zastřená nosítka a
postavena v ložnici. A v nosítkách vždy byla nějaká krasavice starého
Říma. Až jednou se stalo, že vyskočil z nosítek muž, postavil se před císaře
s vytaseným mečem a řekl mu: - Nebojíš se, že by mohl touhle cestou k
tobě někdo tak jako já přijít a zabít tě? - Muž ten se jmenoval Athenodor a
zachránil takto ženu svého přítele. Augustus nijak ho nepotrestal - ale
zastřená nosítka už víckrát neplula k Palatinu.
- V rodině své měl císař málo radostí. Syny a vnuky mu urvala
předčasně smrt, dceru Julii, která byla příčinou vypovězení Ovidia do Tom,
musil sámi potom vypovědít z Říma, a tak mu zbyl jen Tiberius, zamlklý a
neprozkoumatelný muž, jako jediný společník jeho stáří a čekatel na jeho
smrt.
Patriarchalní starý císař zemřel v Nole. Na rty své ženy Livie vydechl
polibek a slova: Livie, pamatuj na naše manželství a žij blaze! V těžkých časech pozdějších byl vzpomínkou na něj povzdech: Buď
neměl přijít nikdy, anebo měl zůstat věčně…
Za jeho panování, praví legenda, narodil se v daleké Galilei kterémusi
tesařovi chlapec, jemuž dáno jmeno Jošua…
Domus Augustana leží nyní pod parkem vily Mills. Duby a cypřiše
rostou vesele nad sídlem starého císaře. Jen tu a tam nějaká zeď, nějaká
ozdoba, nějaké torso sloupu ční ze země.
Vracíme se k paláci Tiberiovu, ne, že bychom byli hnáni touhou
podívati se ještě jednou na něco - ty trosky jsou jen troskami, nahými
troskami z cihel - ale chce se trochu sníti, trochu naslouchati hlasům
historie … Neboť tady žil ten podivný člověk, jehož velikost má cosi
příšerně tragického a tajemně hrůzného. Druhý císař římský, Tiberius,
jehož ledovou a potměšilou krutost prý tak mistrně nakreslil Tacitus, muž
současníky proklínaný, věky odsouzený. Ale právem? Byl mladým mužem,
šťastným manželem a otcem - tu mu Augustus poručil, aby se dal rozvést
se svou ženou a vzal si jeho dceru Julii, vdovu po Agrippovi. Ale když
jednou po dlouhém už čase potkal svou rozvedenou ženu, zastavil se, díval
se za ní a slzy se mu valily z očí. Augustus učinil opatření, aby se podobné
vzrušující setkání vícekrát neopakovalo. S Julií ovšem šťasten nebyl. Dítě,
které měli, zemřelo záhy, na to se rozešli. I s Augustem se rozešel
adoptovaný syn, snad nesnesla hrdá duše jeho, že jiným dávána přednost
před ním, snad cítila, že ta láska otcovská je až tuze malá - Tiberius odešel
do dobrovolného vyhnanství. Žil na Rhodu a tam se dověděl, že jej dal
Augustus rozvésti s Julií, a Julie že žije v tuhém trestu na pustém ostrově.
Po osmi letech se vrátil a žil v Římě v ústraní, nikým nehledán a nikoho

nevyhledávaje. Žil se svým synem z prvého manželství. Až když smrt
vyprázdnila dům Augustův, povolal starý císař toho posledního syna svého
k sobě. A když Augustus zemřel, vstoupil na jeho místo. Vstoupil krokem
tichým. opatrným - vědělť, že nemá ve svém podávání se těch jímajících
vlastností, jaké měl Augustus, a věděl také, že časy jsou jiné a lidé jiní.
Život lidský neměl tehdy mnoho ceny, ani subjektivně ani objektivně.
Kdo ví dnes, jaké nástrahy a kolik dýk bylo připraveno, aby odstraněn
byl ten osobně málo sympatický císař. Neboť duše Catonův a Brutů měly
dosud dosti příbuzných a dědiců v Římě.
“Ve spiknutí proti císaři se nevěří, až když je císař zabit” - zní jeden z
genialních výroků šílence Caliguly. Co se strojilo proti Tiberiovi, nevíme,
víme jen, jak Tiberius odpovídal. A z těch odpovědí, pravda, jde děs.
Měl jediného syna - otrávili mu ho a namluvili císaři, že zemřel smrtí
přirozenou. Travič jeho, Sejanus, jenž byl za nepřítomnosti císařovy
místovládcem v Římě, toužil být i císařem skutečným. Tiberius byl tehdy na
Capri - a tam mu najednou otevřeny oči: pravou příčinu smrti synovy se
dozvěděl i plány Sejanovy mu prozrazeny. Sejana srazil s výše svým
Tiberiovským způsobem: mile, blahosklonně, nenápadně, ale jistě.
Do Říma se však už nevrátil. Hnusu plna musila být jeho duše ze
života, lidí i sebe. A Řím mu odplácel nyní, jak mohl. Vymýšleny historky o
jeho orgiích a obžerství, byl traktován úsměšky a vtipy (Biberius Caldius
Mero), sneseny na něj všechny hrůzné povídačky, jimiž se strašívaly děti a holohlavý záhadný kmet žil zatím svým způsobem daleko toho všeho. V
bohy valně asi nevěřil - “byl matematikem”. Byl i dokonalým řečníkem,
pilným čtenářem i trochu také spisovatelem. A ještě něco, měl zžíravý vtip,
což se také nerado odpouští a dovedl býti bezohledným, což se neodpouští
vůhec. “Tristissimus hominum”, člověkem z lidí nejsmutnějším, nazývá jej
Plinius.
Zemřel na mysu misenském, když chtěl donést svou chorobu z Capri
do Říma. V Římě byla radost. “Do Tibery s Tiberiem!” - řvala luza po ulicích
- Tiberius nikdy netajil svou nenávist k ní, nelichotil jí a her jí nestrojil.
Mrtvola byla vojáky přenesena do města- a spálena - ale bez apoteosy.
Oheň nevyletěl od jeho hranice k nebesům. Tiberius nebyl vzat mezi bohy.
V provinciích žila památka jeho jako spravedlivého, přísného a dobrého
vladaře. Ani ti nejlepší císařové jí později nezatemnili.
Za jeho panování stalo se v Jerusalemě tohle: K prokuratorovi Judey
Pontiovi Pilatovi přivedli před Velikou nocí mladého Žida, že prý pobuřuje
národ a dělaje se králem, staví se proti císaři. Pilat ho vyslýchal, ale Žid
dával mu takové odpovědi, že Římari ho odsouditi nemohl.
- Ano, činí prý se králem, ale království jeho není z tohoto světa - -

Prokurator Judey dal ho tedy zmrskati, buď aby učinil aspoň trochu zadost
žalobám Židů, nebo aby vzbudil jejich soucit se slabým zkrváceným tělcm,
či obojí - a ukázal ho lidu. A podnícený lid řval mu: Na kříž s ním! Na kříž!
Ukřižuj! Říman pohodil resignovaně hlavou a dal Žida přibít na kříž. Život
lidský neměl tehdy mnoho ceny …
Chodíme rozlehlým Palatinem sem a tam …
Staré Palatinum … Roma quadrata… město Romulovo… Jeho stěny
skláněly se příkře dolů, v nich nalezl pastýřský národ přirozenou ochranu
proti lupičům lidským a zvířecím. Romulus je obehnal zdí - na několika
místech jsou zbytky její. Zde stála také až do časů císaře Konstantina chýše Romulova, v níž
prý bydlil pastýř Faustulus, pěstoun prvního římského krále. Tam dole byla i
jeskyně s pramenem, jejž stínil ficus ruminalis, místo svaté, kde se zachytil
košík s dvojčaty Romulem a Remem, plovoucí po rozvodněné Tibeře. Sem
byla postavena r. 296 př. Kr. ona nádherná vlčice etruská, která stojí dnes v
rudém sále paláce Konservatorů na Kapitolu.
Zde stál posvátný strom, vyrostlý z kopí, kterým sem Romulus mrštil z
Aventinu. Ještě za časů Caligulových kvetl a nesl ovoce.
Zde stál dům censora L. Crassa, v jehož zahradě rostlo šest krásných
starých stromů lotosových; dům ten koupil M. Tullius Cicero, veliký řečník a
malý politik, dům ten dal mu pověstný Clodius zbořit, senat potom znovu
postavit.
Zde postavil si Scaurus palác, atrium jeho nesly třicetosm stop vysoké
sloupy z černavého mramoru, přivezeného z ostrova Melos; zde někde
bydlili Hortensius, sok Ciceronův, a Catilina, oběť a pýcha Cicercnova;
triumvir M. Antonius, jehož dům podědil Augustův přítel a zeť M. Vipsanius
Agrippa…
Chodíme sem a tam… Trosky, mlčící trosky… jen historie hovoří…
Jen ten dům, kde narodil se císař Tiberius, stojí dosud na Palatinu.
Jediné úplně zachované obydlí antického Říma. Dekorace a fresky na
stěnách mluví ještě vybledlými barvami o někdejší jednoduché nádheře
toho patricijského příbytku, nevelikv rozsah budovy pak nikterak
neodpovídá našim přcdstavám o římském paláci a docela už ne paláci, v
němž bydlil člen nejpyšnějšího rodu Claudiů. Ale Tiberiův otec byl ješíě
zarytým republikanem, jenž docela navrhl, aby byla dána odměna vrahům
Julia Caesara, a obydlí jeho nese ráz občana republiky: neveliké, nekřičící
nádherou, ale hrdé a sebevědomé. Když se Antonius smířil s Octavianem,
musil pyšný Claudius odstoupiti svou ženu Livii žlutovlasému dědici
Caesarovu - odstoupil ji, ale brzy na to zemřel - jistě na svou zlomenou

hrdost. Syn jeho Tiberius byl adoptován Augusíem a nastoupil po tomto
vládu světa. A prosté republikanské obydlí stalo se majetkem
Germanicovým, toho Germanica, jejž zbožňoval Řím a k němuž se zraky
celého světa upíraly s nejvěíšími nadějemi. A v domě tom rostl i syn jeho
Gaius Caesar, zvaný Caligula, jenž podědil sympatie a lásku vojska i lidu
po svém otci, když předčasná smrt překvapila čtyřiadvacetiletého
Germanica na cestách po Malé Asii. Když bylo Caligulovi dvacet roků,
povolal ho starý Tiberius k sobě na Capri, a pletivo příšerných pověstí a
ohavných, klepů, jež opřádá druhého císaře na tom ostrově, vine se nyní i
kolem Caliguly.
Pročítá-li člověk římské dějepisce císařské doby, nesmí zapomínati
na několik okolností: květem republikánského Říma byl senat, těch “tři sta
pyšných a hrdých králů”, kteří nikterak nemohli se vpraviti do podřízených
úloh v dobách císařství. Republikanské tradice senatu nevymřely, totiž byly
tak praporcem a heslem jeho, jak jsou dnes praporci a hesly různé
programy různých stran, pod nimiž se tají vždy ono věčně pravdivé “pusť
mě, abych si sedl, kde sedíš ty”, a tak se v senatě osnovala spiknutí proti
císařům, najímali se vrahové a korumpovalo se vojsko, ale divadla ovšem,
jaké se odehrálo Idibus Martiis r. 44., kdy v kurii Pompejově klesl Caesar
pod ranami senatorskými, se Řím více nedožil - osud, jenž stihl vrahy
Caesarovy, byl výstrahou otcům shromážděným na věčné časy. Naproti
tomu císařové v požitku plné moci nad žitím a nežitím všech poddaných
občanů - a k těm se počítalo nyní i tech hrdých kdysi tři sta králů - jednali
bezohledně a čistili senat popravami, jakmile se jen naskytla příležitost. A
co senatoři dovedli, bylo, že dovedli anticky umírat, a ti, kteří zbyli, dovedli
se za ně pomstít. Čím je totiž křesťanskému člověku po smrti nebeská
blaženost nebo trápení v pekle, tím byla antickému člověku dobrá pověst a
čisté jmeno v dějinách. A nad dobrou pověstí a čistým jmenem svých císařů
prováděl senat ústy historie své soudy. Tacitus, Dio Casius, Plinius mladší
byli senatory, Suetonius Tranquillus, nebyl-li senatorem též, byl aspoň jako
důvěrný přítel Pliniův, senatorského smýšlení. A tak se provozoval soud
nad mrtvými odpůrci s vášnivou důkladností. Z chyb jejich nadělány zločiny,
z nepříčetnosti jejich bestialní ráz povahy, z věčných obav o trůn a život
ukrutnost a krvežíznivost - ostatek doplnily klepy a báchorky. Tacita
nevyjímám, ale dovedu si vysvětliti: jeho fascinující způsob malby černé v
šedivém zaujal ho patrně tak, že maloval představy své duše a ne
podobizny - to není přesný a jasný Thukydides, to je romanopisecký talent
Emila Zoly… A na těch všech obrazech a soudech, jež byly vlastně
polemickou zbraní, vybudován, jest jednostranný obraz římského císařství,
úpadku, zkázy, hniloby a jak to vše jmenujeme. Dějiny novejší jsou prosty

podobných soudů - neboť staré dynastie vládnou dosud a paragrafy trestají
každou urážku člena panující rodiny, třebas již sta roků mrtvého… Čehož
nebylo v starém Římě - dynastie se střídaly, málokterá se udržela po dvě
generace, a příšerný obraz toho kterého císaře sloužil jen jako stín
světlému zjevu panovníka žijícího - crimen laesae majestatis do minula byl
rád viděn a čten i publikem i císařem…
Caligula byl jednou z těch osob, v nichž se stýká genius se
šílenstvím. Jeho osobnost byla jímavá, dar jazyka měl neobyčejný,
soudnost pronikavou a zžíravý vtip. Osm měsíců po nastoupení vlády upadl
v strašnou nemoc, přestál ji, ale vyšel k životu jako šílenec. Řím, který po
čas nemoci jeho chvěl se strachem o jeho život, děsil se nyní z
navráceného života tohoto.
Jasných okamžiků bylo čím dál tím míň a míň, bylo zřejmo, že
nepříčetný císař musí být odstraněn…
Od onoho jednoduchého domu, kde se Tiberius zrodil a Caligula žil
svá dětská leta, vede krytá chodba k paláci Tiberiovu, jenž stál nad Forem.
Jednoho lednového dne r. 41 ubíral se Caligula o jedné hodině v poledne z
cirku, kde slaveny hry na počest Augustovu, k obědu. V chodbě cvičili se
řečtí hoši k představení, císař se chvíli na ně díval, pochvaloval je a
povzbuzoval, a v tom tribun Chaerea, jenž byl toho dne náčelníkem tělesní
stráže, zasadil mu ze zadu ránu, druzí spiklenci ho dorazili. Vrahové skryli
se na několik hodin v domě Germanicově, ale vidouce, že jim nehrozí
nebezpečí, hnali se k paláci a zabili jeho ženu a dítě, dcerušku, kterou
nešťastný šílenec měl vášnivě rád. Mrtvola ležela ještě v chodbě, když se
Římem roznesla zpráva o skonu imperatorově. Germanská tělesní garda
přiběhla k místu vraždy s tasenými meči a chtěla svého nejvyššího velitele
pomstít, a jen duchapřítomnost konsulara Valeria zabránila velkému
krveprolití. Když totiž vojáci řvali: Kdo zabil císaře? - postavil se jim Valerius
v cestu a řekl: Byl bych šťasten, kdybych ho zabil já! - Zarazili se, ztichli a
ztratili se.
Senat chtěl obnovit republiku, ale vojsko provolalo císařem Claudia,
bratra Germanicova.
Tichý, nenápadný starší již pán, manžel Messaliny, ubytoval se v
císařském paláci jako vládce světa. Měl mnoho vad, ale konečně byl přece
jen jedním z lepších vladařů. Rád jedl, pil, měl rád hellenskou kulturu, a v
životě domácím byl pohodlný, až příliš pohodlný. Messalina vybírala zcela
veřejně své milence a konečně si vynašla ještě jednoho manžela a slavila s
ním veřejně svatbu. To Claudia konečně vzrušilo, zde mu šlo o trůn a o
život - dal Messalinu zabít ale brzy na to oženil se znovu s Agrippinou,
dcerou svého bratra Germanica, sestrou Caligulovou a vdovou po Gn.

Domitiovi, která mu přinesla v manželství syna svého Nerona.
Claudius ho adoptoval a brzy na to zemřel. Historikové praví, že byl
otráven houbami, ale zdá se, že nebylo potřebí ani jedu: čtyřiašedesátiletý
jedlík se přejedl tak, že mu nebylo pomoci.
Nero stal se císařem. Mladík, jehož dětství vedli jeden lazebník s
jedním tanečníkem a jemuž dal Osud v žití Senecu, filosofa a básníka, z
jehož úst se sypaly vznešené pravdy a jehož činy čišely hrabivostí,
ješitností, sobectvím a plebejstvím. Mladík s aspiracemi umělce, zálibami
herce, zpěváka, atleta a vozataje. V jehož žilách proudila krev povídavého
retora a lehkovážného hráče o svět, triumvira Marca Antonia. Jemu tedy
dostal se údělem svět, boj se senatem, jeho spiknutími a intrikami, a vedle
něho stála vládychtivá matka Agrippina, všeho schopna, všeho se
odvažující - Nero nemohl být jiný, než byl. Uskutečňoval své sny, své
aspirace a své choutky, jak mohl. Básnil, jezdil, zpíval, hrál, tančil, stavěl za každou cenu pracoval na své nesmrtelnosti, až padl. Oběť ironie Osudu.
Šílenost caesarská zachvátila jeho rozum, ale lid římský ho měl rád - v
sudbě Ludvíka II. bavorského opakovalo se před našimi zraky skoro
podobné divadlo…
Dosavadní paláce na Palatinu mu nedostačovaly - když vznikl v Římě
požár, jenž větší díl města ztrávil (ne vinou císařovou, jak tvrdí křesťanství),
vystavěl Řím nový, ten Řím, jenž byl divem světa, ale i sobě vystavěl novou
residanci. Od Palatinu přes Velium až k Esquilinu vystavěl obrovský dům
svůj, Domus aurea Neronis, jenž jen asi v palácích dávných králů
assyrských a babylonských měl soupeře. A rozhořčení a žalu římského
obyvatelstva nad zničením starých památek, cest, pomníků a budov, jež
pažárem neb regulací nového města na zmar přišly, otevřel ventil: z
narážek a výroků vynikajících křesťanských předáků sestrojena obžaloba
založení ohně (oheň skutečně vyšel z míst, kde Židé, tehdy ještě s křesťany
v největší svornosti žijící, své krámky a domky měli) - a první dějinné
pronásledování křesťanů začalo.
A při tomto pronásledování zahynul Pavel z Tarsu. Před třemi roky byl
uchopen v bílé Caesarei palestinské a přiveden před prokuratora Festa a
na soudu s chytráctvím jemu vlastním apeloval jako římský občan k císaři. K císaři ses odvolal, k císaři půjdeš - prohlásil Festus, a Pavel byl vezen do
Říma. Po dlouhé cestě a mnohých zastávkách trávil tu v lehké vazbě a
někdy v červenci neb srpnu r. 64. padla hlava jeho na cestě vedoucí k Ostii.
Ta hlava, zarostlá černým vousem, divokým vlasem, s pichlavýma
očima pod srostlým obočím, jež přivodila obrat v dějinách světa, skulila se
do prachu antické silnice.
A začátkem dubna r. 67. prchl Nero v přestrojení ze svého zlatého

domu, prchl z Říma v průvodu tří propuštěnců, sesazený senatem a v
klatbu daný, co legie Galbovy táhly k městu.
Na statku svého propuštěnce Faona vrazil si konečně dýku do krku.
Stíhající jej tribun dorazil sem v tom okamžiku a chtěl pláštěm zastavit krev
imperatorovu. - Sero: haec est fides? - Je pozdě: je to tvá věrnost? - ptal se
Nero a upíraje na vojáka pohled svých šedomodrých očí, skonal. Akté,
řecká otrokyně jeho, jež byla prvou láskou jeho kdysi, oděla mrtvolu jeho v
nádherný šat, jejž nosíval o Novém roce, spálila ji a urnu s popelem jeho
postavila v hrobce Domitiů na Martově poli, na nynější Piazza del Popolo …
Jeho popularita byla tak veliká, že Otho a Vitellius ho prohlašovali za
svůj vzor vladaře, a po čtyřiceti letech ještě kde kdo v Římě přál si, aby
Nero byl “ještě živ” … Ba, vyskytlo se i v dalekých krajinách několik lidí
vydávajících se za Nerona a našlo hojně přívrženců…
Jaký člověk byl to ve skutečnosti? … Vzdor všem dějepiscům, vší
tradici? … Kdyby křesťanství bylo opravdu náboženstvím slitování, musilo
by k jmenu Neronově dodávat: Člověk ubohý, člověk chudák…
Vespasian a Titus nebydlili na Palatinu. Teprve Domitian, o němž
historikové praví, že miloval zlo pro zlo, obýval zase residenci císařů. Dům
Neronův byl zbořen, a z jedné části jeho, z té na Esquilinu, zřidili Flaviovci
lázně pro lid - captatio benevolentiae a aby stesk po císaři-umělci byl
utišen, Domitian postavil na Palatinu nový palác, domus Flavia. “Kdo viděl
některý koridor toho paláce nebo jednu ze síní, lázně nebo příbytek
císařských souložnic, ten musí říci: stavitele těšilo proměnit jako Midas vše,
čehokoli se dotkl, ve zlato” - praví Plutarch. A Statius popisuje veršem strop
jídelny, spočívající na sloupech ne mnohých, ale tak mohutných, že by
nebesa nésti mohly a výšky takové, že unavený zrak sotva se k
pozlacenému stropu povznést mohl… Nádherné trosky jeho jsou ze všech
nejčetnější, a v paláci tom byl císař Domitian také zavražděn.
Potom ještě Septimius Severus stavěl na jižní straně vrchu, “aby
všem jeho krajanům, přicházejícím z Afriky, tyto stavby nápadny byly”, jak
praví Spartianus, ale jeho slavné Septizonium, fasada sto metrů dlouhá,
třemi řadami orientalských sloupů nad sebou stojícími vykrášlená, vzala
úplně za své v bouřlivých časech a poslední zbytky dal rozházet papež
Sixtus V Věky nebyla žádná část Říma tak opuštěná a zpustlá jako Palatin,
sídlo císařů a vládců světa kdysi. Nic tu nestálo než malý šedivý kostelík S.
Andrea in Pallara, v němž prý byl hrob papežky Johanny.
Náš věk teprve začal hledat v těch spoustách rumu a staviva smysl a
system: našly se stěny, sloupy, podlahy, sochy, hlavice, reliefy, malby ale… - - -

Sofie Petrovna stojí u jednoho sloupu, v jehož stěny jsou zasazeny
trosky ozdůbek, a hladí drobounkou něžnou bílou hlavičku, vystupující z
ornamentu. Hlavičku ne větší než pěst její malé ruky.
- Chtěla bych si ji vzít. Blíží se dozorce.
Sofie Petrovna vytáhla z tobolky desetilirovou bankovku - abych prý
mu ji nabídl.
Povídám mu, že by ta dáma chtěla mít tuhletu hlavičku na památku,
držím bankovku výmluvně v ruce, že by tu maličkost mohl snad ulomit.
- Ale vždyť jsem tady k tomu, atoych právě takové věci hlídal! - směje
se dozorce upřímně.
A ze všeho trosky, trosky. Rudé cihlové, bílé mramorové… Zdi,
sloupy, oblouky… síně …
stopy oltářů, chrámů … závodiště … - - - tráva, svěží tráva pod
nohou, listnaté rostliny po troskách, duby a cypřiše nad nimi. Et nunc omni
decore nudata, prostrata jacet, instar gigantei cadaveris corrupti atque
nudique exesi - jak žalně zní člověku v duši tato žaloba starého Poggia!…
- Sofie Petrovno, co jsou naše sny, tužby, přání a činy před tváří
takových trosek a takových dějin? - Láme to zde ducha - míní tiše Sofie Petrovna…
XV. Monte Pincio.
Sedíme na nevysoké zdi a díváme se na věčné město. Dole pod námi
jest elegantní ellipsa Piazzy del Popolo, přes ni proti nám most přes Tiberu,
za ním spousta nových domů, z nichž vyniká bílá ohromná budova
justičního paláce, v levo od něho rotunda Andělského hradu a na obzoru
Vatikan a šedomodrá kupole sv. Petra. A sotva tam doplul pohled, již se
zase vrací a sune se po moři střech, štítů, komínů, teras a kupolí, zastavuje
se jako k pozdravu u předmětu známých, bere si obraz jejich a dává jej
rychle paměti k uschování, a již zas plove dále mořem barevných ploch a
lámaných linií. Olověná střecha Pantheonu, sloup Marca Aurelia, věž
Kapitolia a rudé zdi Aracoeli na něm, černé cypřiše Palatinu, Janikul, Monte
Mario a daleko tam k severu modrá, na stranu nakloněná, špičatá hlava
Monte Soratte, Soracte Horacova - a nad tím vším nádherné modré nebe s
několika stříbrnými mráčky - sta obrazů, sta pohlednic roznášejí panorama
to, ale nikde není zachycena duše její, již bych nejraději nazval hrdou
tvrdostí. Linie, barvy, obrysy, plochy i to nebe nad ní - všecko jí dýchá, žije
a trvá. To je Roma aeterna, město třísetdvaceti triumfů, Roma papežství i
nynějšího království. A unavený pohled zapadne konečně kamsi do těch

střech, nevnímá již ničeho zvlášť, jen tu tvrdou a hrdou duši dýchat cítí…
Possis nihil urbe Romae visere majus … - - Až se náhle zatočí člověku
hlava …
Zdviháme se. Písek haraši nám pod nohama, obrovské pinie, laury,
oranžovníky a platany dávají nám stín před žhavým dopoledním sluncem.
Stojíme u pomníku bratří Cairoli z Pavie. Bojovali s Garibaldim proti
papežským žoldákům, a sochař Ercole Rosa je představuje v momentu
boje, kdy Enrico klesá a Giovanni zadržuje ho levicí a pravou rukou zdvihá
bambitku - na desce jsou vyryta slova Garibaldiho: “Má-li Řecko své
Leonidy, Řím antický své Fabie, má nová Italie své Cairoly” - slova, která
stilově i věcně jsou vlastně kritikou celého pomníku. Neboť jak daleko jest
sláva těchto dvou Cairolů od slávy Leonidovy a Fabiovců, tak daleko stojí
sochařský výkon nové doby za ohromnými mramorovými skutky
hellenskými a římskými. Padnout za vlast je konečně krásná věc, když je
příležitost k tomu - ale pomník za mnoho nestojí.
Velké palmy rozkládají své vějiře kolem fontan, kaktusy kvetou tu
krvavými květy a chodí se tu tak příjemně. Chvilkou zaletne pohled z pod
koruny velkolistého platanu ven a ponoří se v spletenici střech, kupolí,
krovu, teras a komínů a vrací se pro osvěžení k zeleni palem, trávy a
barvám květin, chvilkou se oči přivrou a duch hledí si představit, jak tu bylo
kdysi, za dob imperia…
Lucullus, jehož jmeno se zachovalo přívlastkem zvlášť vybraných a
zdařených hodů a požitků, měl tu svou vilu a zahrady. Horti Lucullani.
Oddal se tu jídlu a pití a stal se “Xerxem v toze”, když mu byl po řadě
namáhavých bojů s Mithridatem pontskýtn trochu briskním způsobem
sebral slávu konečného přemožení prohnaného nepřítele Pompejus
Magnus. Za dob Caligulových byl majitelem těchto míst Valerius Asiaticus,
onen konsular, jehož duchapřítomnost uklidnila vzbouřenou gardu
germanskou, ženoucí se pomstít zavraždění Caligulovo. Valerius žil tu
potom, nevšímaje si ničeho, co se dělo v městě, jen svým stromům,
květinám a nádhernému výhledu - až jednou zatoužila žena Claudiova po té
zahradě. A jako v bibli Jezabel, žena Achabova, dala vzít Nabothovi život,
aby dostala pro muže svého jeho vinici, tak dala Messalina Valeria Asiatica
zaplést v hrdelní proces, kde nezbvvalo obžalovanému, než zemřít.
Konsular si tedy uchystal poslední věci. Dal si postavit hranici a zatopit v
lázni, sám na vše dohlížeje. A když byla hranice hotova, zpozoroval, že
vane vítr od Tibery a vitr ten že ponese zápach a čmoud z hranice do korun
milovaných stromů … I dal hranici rozmetat a postavit dál, tak daleko a s
větru, aby se dým nevalil do sadu. A když bylo hotovo, vstoupil do lázně a
dal si otevřít žíly.

Ale Messalina neradovala se dlouho z nového majetku. Tato žena,
věky proklínaná a všemi filistry věku odsuzovaná, trpěla andromanií, tou
nejstrašnější nemocí, iež vůbec ženu může potkati. Který muž jí přišel na
blízko, musil být její; stále lačna a nikdy nasycena došla ubohá tak daleko,
že vklouzávala s večerem do bytu heter a platila jim, aby směla v noci
zastávati služby jejich… Tvrdí se, že císař byl slep a hluch - ale čtěte lidsky
všccky ty historky, uvidíte, žc Claudius věděl, že je to nemoc a mlčel, pokud
mlčeti mohl, Až se stalo tuhle: Claudius byl v Ostii. Messalina si našla nový
předmět své záliby. Silius, mladík z vážného rodu, zdál se jí slibovati
konečně muže, o němž její nemocně rozvášněná duše snila. Bylo to na
podzim. A zde, v těchto zahradách Valeria Asiatica kdysi, odhodlala se k
šílenému kousku: slavila svatbu se Siliem. Silius měl patrně při tom všem
privatní plány: odstranit císaře a jako muž císařovny posadit se na jeho
místo. Svolil tedy ke všemu. Sňatek byl spojen se slavností vinobraní. Lisy
pracovaly, víno proudilo, a ženy oblečené kožemi tančily sadem jako
obětující a zuřící bachantky. Messalina pobíhala mezi nimi s vlajícím
vlasem, mávajíc thyrsem, Silius s ní, věnčen břečtanem, napodobuje
posunky člověka zmoženého vínem. Vettius Valeus, jeden z hostí, vylezl na
visoký strom a hlásal: “Od Ostie táhne strašná bouře!”
A bouře táhla od Ostie skutečně. Claudius, zpraven o všem, vracel se
do Říma. Poslové přibíhali a nesli zprávy hroznější a hroznější. Hosté se
rozprchli. Messalina sedla na káru, jíž se hlína odváží, a dala se k cestč
ostienské. Ale k císaři jí nepustili. Vrátila se do své zahrady, proležela noc
na trávě - až se dostavil tribun Evodus a zabil ji.
Claudiovi bylo oznámeno, že je mrtva. Neřekl slova, dal si podati
pohár a pil…
Řada poprsí vynikajících synů a dcer Italie lemuje cesty. Básníci a
dějepisci starého Říma, malíři, filosofové, sochaři a stavitelé renaissance i
doby nové — jeden vedle druhého, dívají se ty hermy do zlatého vzduchu a
nádherné zeleně. A místa na nich není, aby nebylo popsáno jmeny,
výkresy, daty a domicily pasantů a návštěvníků, brejle přikreslili Liviovi,
Ovidovi a císaři Augustovi; kníry přidělali jak pěvci “Božské komedie”, tak
korunovanému Petrarcovi, na vyhrbená ramena Qiacoma Leopardiho
namalovali modrého velblouda - Italie může být věru pyšna i na své slavné
děti i na ty méně slavné, jež ty slavné takto ctí…
A nyní do zahrad villy Borghese, jež má jmeno po nejapném
manželovi krásné Pauliny Bonaparte, sestry Napoleonovy …
Park nehleděný, skoro zpustlý, ale báječný i v té dekadenci. Lidé se
tu váleji po sporé trávě pod stoletými olivami, rodiny tu sedí a obědvají sýr,
salám a pijí víno z opletených lahví, děti lezou po stromech, trosky soch,

sloupů a antických balvanů vyčnívají ze země, jezírko je tu s Aesculapovým
chrámkem v prostredku, neveliký oblouk Septimia Severa, několik klecí s
málo vzácnými zvířaty a ptáky, a klece ty jsou obklopeny křičícími dětmi, a
mohutná stará zeď aurelianská ukazuje tu, jakým pásem byla obrněna
císařská Roma proti útočným oblehatelům.[2]
Zde byly zahrady Domitianovy, vladaře typu Caligulova…
Hledáme dva pomníky. Goetha, jejž daroval Římu “Vilhelm imperator
rex”. Zde jest. Práce Eberleinova, vkus Viléma II. Goethe nahoře v pose,
dole Faust, Mefisto, Ifigenie, Mignon. Až Vilém svůj dar uvidí, nebude mít
přílišné potěšení. Pomník je otlučen, popsán jmeny a pokryt kresbami -jako by Italiani i tady chtěli říci, že k ničemu jinému se tyto mramorové
figury nehodí. A skutečně: vidí-li člověk antický mramcr, vidí maso i svaly,
tenhle mramor připomíná živě jen - sádru. Děti lezou po Faustu a Mefistovi,
v stínu Mignony spí nějaký člověk klidným snem, a nádherně odění
karabinieři jdou kolem zabráni v hovor, jako by šli privatní procházkou.
Několik set kroků dále je pomník Victora Huga. Ten postavila sem
franko-italská liga, aby Němec Goethe měl protiváhu ve Francouzovi. Dobrý
Hugo stojí tu rozkročen ve svém občanském šatě a třímá v ruce - lýru.
Skutečnou lýru. Podařená karakteristika velkého francouzského frasisty ale až tuze mimovolná: Řím nemá už druhého takového nevkusu.
Sbírky Casina a Gallerie Borghese jsou zavřeny - na neurčitou dobu.
Táhne k jedné hodině. Sofie Petrovna připomíná, že je čas vrátit se
domů k snídaní, colazione.
Sofie Petrovna si už osvojila několik italských slov - colazione bylo
prvé mezi nimi.
XVI. Fora.
Šťastně jsme se vybrali z roje prodavačů pohlednic, setřásli na dobro
dotěrné cicerony, odkývali několika drožkářům, dali soldo nějaké nahnuté
ženě se zahalenou hlavou, kterou k nám přivedla jiná žena silně
gestikulující a zpívavě vykřikující: Poveretta cieca, signori!
Poveretta cieca! - a opíráme se o železnou tyč zábradlí a díváme se
dolu na Forum Trajanovo.
Půda starého Říma leží několik metrů pod Římem nynějším - odvezli
rum a hlínu, přikrývku to, kterou věkové nasypali na kamenné kosti
antického světa, ohradili místo zábradlím, a lidé světa nynějšího přicházejí
s Baedeckry v ruce, podívají se, přečtou přislušný odstavec a jdou dále,
neboť nelze mnoho vidět. Několik řad sesekaných sloupů, šedivá dlažba a
sloup císaře Trajana.

Byla tu kdysi Basilica Ulpia, triumfalní oblouk císařův, Biblioteca Ulpia
a chrám zbožněného Trajana - vše tak báječně nádherné, že se jen
“zázrakem” být zdálo. Ještě kolem roku 600 zadíval prý se papež Řehoř
Veliký na stavby ty a sochy, zadíval se na bronzovou skupinu, představující
Trajana táhnoucího do války a vdovu prosicí o vyslyšení - císař ji odkazoval
až na svůj návrat, vdova namítla, co že se s ní stane, nevrátí-li se, Trajan
mínil, že nástupce jeho učiní potom, čeho si žádá. načež když mu vdova
vtipně připomněla, proč odkazovat zásluhu dobrého skutku nástupci, slezl s
koně a vyslechl ji - na tu skupinu zadíval prý se přísný papež a dojat
vymodlil duši Trajanovu z očistce do ráje, kde ji za několik set roků
skutečně našel Dante …
V devátém století byl ten “zázrak” roznesen a rozkraden rukama
církve, která budovala z nich příbytky nového božstva, svatých a světic
jeho. Svědomí její bylo klidno a právem: na místě mythologie antické
nastoupila mythologie nová, za heroy a zbožněné císaře byli tu nyní svatí a
světice, tož i ty sloupy a ty kamenné ornamenty změnily místo a jmeno lidé byli spokojeni a svatou církev to aspoň mnoho nestálo.
Jediný sloup Trajanuv zůstal. Tricet metrů vysoko strmí tu zasmušile
nad troskami fora, nad střechami okolních domů, spirala reliefů, hlásajících
slavné vojenské činy císařovy, vine se po něm vzhůru a nahoře stojí bronzová socha galilejského rybáře Petra, která vlastně tak zachránila
antickou tuto památku, jako socha Pavlova na Piazza Colonna sloup Marca
Aurelia. Dali jej tam na místo pozlacené sochy Trajanovy… Na podstavci
hlásá podnes nápis, že “senat a lid římský postavili sloup ten, aby bylo
vidno, jak vysoký vrch musil být odstraněn, aby toto forum mohlo
vzniknouti” - třicet metrů vysoký vrch spojoval tedy Capitolium s Quirinalem
v dobách republiky a za časů prvých císařů.
A podstavec sloupu byl zároveň mausoleem Trajanovým. Zlatá urna
chovala zde kdysi prach muže-panovníka, jemuž málo podobných měl svět
vůbec. Vojenské činy jeho hlásají reliefy spiraly, genia vladařského dávají
poznat psaní zachovaná v desáté knize Listů Plinia mladšího, o ceně
člověka pak svědčí přání, kterým senat od dob jeho pozdravoval každého
nového panovníka: Buď šťastnější než Augustus a lepší než Trajan! - Sofie Petrovno, kde je dnes prach toho řídkého muže? Rozmetán
asi do smetí ulice, a ruka neznámého loupežníka se nezachvěla, když
rušila poklid jeho. Duši jeho vymodlili ráj, pravda, ale sochu jeho srazili s
místa jejího a popelu jeho pokoje nedopřáli, neboť ležel v urně zlaté, a
zlato, jak známo, tuze přitahuje pobožné ruce katolické. Sláva a velkost
člověka - jak je mohli respektovati, vždyť nerespektovali něco ještě většího:
volnou a nezlomenou duši antického lidstva vůbec - zlomili ji a zotročili ji…

Domy pokrývají místa, kde stálo forum Augustovo, jen tři obrovské
sloupy s kusem nádherného architravu - trosky chrámu Marta Ultora
-zbývají z něho; domy pokrývají místo, kde stálo forum Julia Caesara, z
něhož na dvoře jednoho domu se uchránily čtyři oblouky a kus kvádrové
stěny; domy pokrývají místo, kde stálo forum císaře Vespasiana, císaře
Nervy; co nezničili barbaři, zničili papežové… Dále, dále … Smutné město
sloupů, oblouků, dláždění a cest zbývá z toho, co se zvalo Forum Magnum,
nyní Forum Romanum nazývané. Od Capitolia a pod Palatinem táhne se
prostranství trosek, stydících se ve své sešlosti před modrým nebem, které
je vidělo v lesku a nádheře kdysi…
Dej křídla své fantasii, ať letí řadu století zpět - tušíš mnoho, ale
nevidíš ničeho!
Radnice nynějšího Říma stojí na základech pyšného Tabularia, jen ty
tmavé kvadrovité základy zbyly; ty tři sloupy vedle nich s kusem římsy na
hlavách - to byl chrám Vespasianův; šest menších sloupů v levo je zbytkem
chrámu Dvanácti Bohů; jiná řada sloupů se římsou hlásá, že zde stál chrám
Saturnův; odraný triumfalní oblouk Septimia Severa krčí se jaksi nesměle
na druhé straně, blíže vězení Mamertinských; zde někde stál palác senatu,
postavený Domitianem - nejmenší stopy není dnes po budově pyšných
“shromážděných otců”; z basiliky Julia Caesara zbývá jen dlažba a několik
řad podstavců sloupových; z Aedes Castoris, chrámu Kastorova, tři
rýhované sloupy s něžnými hlavicemi; kamenná vyzdívka označuje místo,
kde stála rostra, řečniště, odkud promlouvali konsulové k lidu, sem byla
přivezena mrtvola Sully Felixe z jeho cumské villy a před tváří soch, basilik
a chrámů, jež před rokem ještě slýchaly hřmící proud řeči jeho, pronesena
pohřehní řeč nad ním, milencem Štěstěny, jak nemá druhého celá historie;
odtud pronesl i Antonius nad zkrvácenou mrtvolou Caesarovou svou
fenomenalní řeč proti Brutovi a všem druhým, “jenž zajisté je čestný muž a
všichni druzí hodní muži jsou”; kuželovitý kámen označuje místo, kde prý,
dle pozdější verse, když se totiž přestalo věřit v nanebevzetí prvního
římského krále, byl pochován Romulus; do chrámu zbožněného Antonia
Pia a jeho ženy Faustiny je vstaven koste! San Lorenzo in Miranda;
zčernalý osamělý sloup z karrarského mramoru, co do času poslední, jenž
byl postaven na Foru, zdvihá se blíže řečnické tribuny, sloup byzantského
císaře Fokase, římským exarchou Smaragdem r. 608 z některé antické
budovy vzatý a sem postavený, nesl karakteristický nápis: “Nejlepšímu,
nejmilostivějšímu a nejzbožnějšímu pánu, triumfatorovi za nesčíslná
dobrodiní jeho zbožnosti” - kterýžto Fokas byl centuriem vojenským, netvor
zakrnělé postavy, poskvrněný krví pána svého, císaře Mauritia a jeho pěti
synů, jež před očima otce dal zavražditi - dojemný pomník křesťanské

vděčnosti! - Tři kvadry označují místo, kde stála jezdecká socha cís.
Domitiana, opěvovaná Statiem ve sbírce básní Silvae; dlažba je tu kolem
zbytku studně Lacus Curtius, označujicí místo, kde se za dob republiky
otevřela zem, žádajíc oběti, a dobrovolnou obětí tou byl Marcus Curtius,
jenž se v plném brnění vrhl do trhliny, která se hned za ním zavřela; dlažba
cesty Sacra Via leží tu odkryta, základy chrámu Vesty při ní a domu, kde
bydlily Vestalky; tři grandiosní rudé oblouky a klenby basiliky Maxentiovy,
jejíž nádherné sloupy a bronzové pláty střechy byly vzaty k výzdobě
několika katolických kostelů, ohromují přímo svou smělostí a dávají tušiti
svou vyloupenou nádheru; do chrámu Romulova, jenž byl poslední
pohanskou stavbou na foru, a do paláce Archivu jest postaven kostel sv.
Kosmy a Damiana - Co platno vypočítávat? Z toho, co jest, nevidíš, co bylo. Kosti zašlého,
krásnějšího světa, zloupené, rozházené, zoufale smutné. Mají svou mlčící
pýchu a hrdé opovržení - ale smutek především. Byl tu život, a jaký život!
Kraje a národové na tisíce a tisíce mil daleko cítili a věděli, že tady se
osnuje jejich osud, tady že se rozhoduje o nich, zde že je místo, odkud se
řídí svět. A zde šel život svým krokem: volilo se v komitiích, řečnilo se na
rostrech, kupčilo se v basilikách, soudilo se, procházelo se po Via Sacra,
povídaly se klepy a novinky, slavily se triumfy, věřilo se na věčné trvání
imperia - a všecko, všecko to tam… Kamenné kosti zbývají, imperium je
studeným dějepisným faktem.,.
- Sofie Petrovno, co je život člověka? Láme to duši tady,” viďte? Kolik
milionů je vás, Rusů?
Tolik jich asi mělo imperium za Augusta … A všecko - fuerat
quondam … A nás je šest milionů a věříme na věčné trvání své. A spínáme
k němu v té víře i ješitnost svého já––jak to řekl Ovid?
Cum volet illa dies, quae nil nisi corporis huius
ins habet, incerti mihi finiat spatium aevi.
Parte tamen meliori super alta perennis
astra ferrar nomenque erit indelebile nostrum ty kosti kamenné lámou zde všecko… Pojďme, Sofie Petrovno. Triumfalní oblouk Titův… Postaven dobrému a vlídnému císaři,
“rozkoši a lásce lidského poko1ení”, na památku dobytí Jerusalema… A
blízko kostel Santa Francesca Romana, vstavený do trosek chrámu Venuše
a Romy, toho nádherného chrámu zbudovaného Hadrianem a zloupeného
požárem a papeži…
Dál, dále … Amfiteatr Flaviovců, Kolosseum, il Coliseo. Ohromná
stavba ta zavírá Forum.

Není větší v Římě a málo podobných na světě. “Když se člověk na ni
podívá, zdá se mu vše ostatní malé; je tak veliká, že se ani její obraz duši
zachytiti nedá,” praví Goethe. Vespasian začal ji stavěti na místě, kde bylo
umělé jezero zlatého domu Neronova, Titus ji dokončil.
Zarudlé zdi, materiál onoho zlatého snu Neronova, zbavené
mramorových okras, soch a kovů trčí tu k modrému nebi. Osmdesátsedm
tisíc diváků našlo tu místa při zápasech gladiatorů, při bojích s bestiemi, při
divadlech námořských bitev, při bojích bestií mezi sebou, při popravách
křesťanů. Císařové sedali v loži, která je dosud znatelna, přihlíželi hrám,
poslouchali poznámky a často i jízlivé vtipy a narážky lidu - neboť při hrách
a představeních panovala smělá volnost a byla trpěna, protože byla
bezpečným ventilem - a hry a zápasy zde dávané byly vedle chleba jednou
z nutných podmínek života starořímského…
A v jedné řadě s císaři sedávali zde senatoři s odznaky své
důstojnosti, kolegia kněžská v ornatech a Vestalky v bílých rouchách. Rada
následující patřila rytířům, řada třetí občanům římským, čtvrtá paním, řady
další lidu, a nejvýše sedali námořníci císařští, kleří také rozpínali při žárném
slunci nebo při náhlé bouři nad amfiteatrem vela, plachty. Sláva představení
těch trvala až do roku 404., kdy asijský mnich Telemachos vrhl se mezi
zápasící gladiatory, roztrhl je, ale sám byl hned roztrhán rozhořčeným
lidem. Císař Honorius na to zakázal hry gladiatorské vůbec, zápasy bestií
trvaly potom ještě nějakých sto let… A potom se dostavil úpadek i budovy.
Pustla, vrazi, zloději a lidé bez přístřeší nacházeli v jejích chodbách a
podzemních místnostech úkryt a domov, později sloužila za tvrz v bojích
římských baronů, a konečně papež Mikuláš V. pronajal jeji material
podmikavým dodavatelům staveb, a jakmile byl jednou příklad dán, byl
následován: papež Pavel II. odvážel z ní stavivo pro Palazzo di Venezia,
Pavel III. pro Palazzo di Farnese, Sixtus V. chtěl tam zříditi velkou
tkalcovnu, ale pánbů si ho vzal ze světa dřív, než svůj plán provésti mohl,
tisíce a tisíce povozů odváželo kameny z této stavby k stavbě paláců a
kostelů římských, sotva třetina toho, co bylo, stojí ještě - a přece jaká
ohromnost, jaký úžasný dojem!
A nejen grandiosnost působí tu, ta grandiosnost má svůj souměrný
sloh …
Bylo to slovo, kterým promluvilo římské císařství - slovo důstojné
svého tvůrce.
Papežové nabili do zloupené budovy jako za náhradu nevkusných
kaplí, oltářů, krucifixů - královská vláda ji slušně vyčistila. Kolosseum
neuráží…
A za ním několik set kroků triumfalní oblouk Konstantinův, první

památka prvního křesťanského císaře … Postaven byl mu po bitvě u Ponte
Molle, mostu milvijského, kde se poprvé vraždilo pod korouhvemi se
znamením kříže…
Obracíme se a díváme se nazpět na Kolosseum, trosky Fora, Palatin,
Capitolium.
V roce 463. stál na Palatinu básník Claudian a ukazoval císaři
Honoriovi, jenž právě vtáhl do města, chrámy a bohy, jak je císaři jako
chlapci kdysi otec jeho Theodosius ukázal: Nad Forem strmí k nebi císařský
palác vládců, na spousty chrámů zírá, na bohy, kteří stojí kolem nich jako
strážci. Nádherný věru pohled pod střechu Hromovládce na obry vznášející
se nad tarpejskou skalou, nádherný věru pohled na dveří umnou krásu, na
sochy vnikajicí k oblakům samým, sloupy, obrazy z kovů lesklých, budovy
nesčíslné, oblouky nespočetné zářící v jasných skvostech: mdlí oko ohněm
kovů, proudící zlato kolem ještě je otupuje Ach, Sofie Petrovno, četl jsem jednou toho starého Claudiana, něco
těch jeho slok mi zbylo v paměti a tady je máte v překladě - nic a nijak už
nám nemůže říci, co všecko tady bylo…
Fuerat quondam…
XVII. “Královna cest.”
Via Appia. Appius Claudius ji vystavěl, censor, jemuž čest vlasti byla
zrovna tak něčím nedotknutelným jako čest vlastní, jenž v době všeobecné
malomyslnosti, když Thessal Kineas stál v římském senatě a přednášel
otcům návrhy míru vítězným králem Pyrrhem stipulované, vystoupil z
dlouholetého svého zapomenutí, dal se donésti do kurie a, vetchý slepý
kmet, zahřímal senatorům do uší řečí, jaké už dávno nebyli zvyklí:
Blahořečím dnes poprvé své slepotě, neboť nevidím vyslance, který si
troufá v senatě římském nabízeti poraženému Římu mír, a blahořečím jí tím
víc, že nevidím Římany dneška, ktcří takový návrh bez zardění a studu
poslouchají… A senat se vzpamatoval: Řím nejedná s nikým o mír, dokud
cizí vojsko stojí na italské půdě - tu větu řekli Pyrrhovu vyslanci a přidali
důtklivou žádost, aby ihned opustil město. Věta ta stala se kardinalní
zásadou státu a zásada ta zlomila po letech i Hannibala …
Appius Claudius tedy zbudoval tuto “reginam viarum” mezi Římem a
Capuou, a my po ní jedeme za čistého nádherného odpoledne, kdy stříbrná
oblaka jako nádherné sny plovou po modré báni, kdy je v duši veselé
bezstarostno a několik příjemných hodin leží před námi. Na Piazza di
Spagna najali jsme vůz. K Sepolcro di Cecilia Metella a zpět - co žádá?
Veturino žádal deset lir. Nahídl jsem, spíš abych jaksi vyvolal proud řeči,

přísah a zoufalých gest, čtyři liry, ale milý veturino graciesním pohybem
ruky ukázal na sedadlo povozu. Usedli jsme a jeli.
Známými uliccmi přes známá náměstí, kolem známých a drahých
míst, pod Kapitolem a Palatinem, Via de Cerchi jsme jeli, kde krámky,
nuzné příbytky nuzných lidí, kovárny a skladiště jsou vstaveny do trosek
ohromného kdysi Circu Maximu; na cypřiše a olivy dívali jsme se, stojící na
živém kdysi vrchu aventinském; zastavili jsme se na chvíli u velkolepých
trosek lázní Caracallových, ale nešli dovnitř, poněvadž Sofie Petrovna
mínila, že “se to tak krásně jede, abychom tedy jeli”; hrob Scipionů jsme
minuli, kde ležel kdysi popel několika konsulů ze slavného rodu Corneliův a
básníka Ennia, ale ani na ten nechtěla se Sofie Petrovna podívat, když
jsem jí řekl, že ani prach Scipiona Staršího, vítěze nad Hannibalem, tam
nebyl, ani popel Mladšího Afrikana, zhoubce Karthaginy a Numantie;
zahledli jsme Columbarium čili pohřebiště propuštěnců Augustových; projeli
jsme otlučeným a orvaným vítězným obloukem zvaným Drusovým, ve
skutečnosti však pro triumf Trajanův postaveným; propletli jsme se
spoustou venkovských vozíků nakupených v bráně, tuze svědomitě
prohlížených celníky - a vyjeli jsme z města. Ohromná hradební zeď s
věžemi, hradba Aurelianova, byla za námi a zakryla nám všecko, co se
Římem zove. Jen špičky stromů vyčnívaly nad ni. V pravo i v levo obloukem
za námi hnala se ta vysoká šedivá hradba, vzdorná, pochmurná a pevná,
jež měla chrátiit hlavu světa na věky věkův… Ale neuchránila.
Sedmdesátkrát byl Řím dobyt, bezpočtukrát vypleněn …
Jedeme tedy po té slavné “Královně cest”. Dva tisíce a dvě stě roků je
stár kámen té dlažby, v nějž bije náš kůň kopyty. Stále ještě týž kámen, na
němž stanul u druhého milníku Hannibal s dvěma tisíci jezdci a díval se na
město nedobytné, nezlomitelné, nezdolatelné, týž kámen, jenž duněl brzy
potom pod kroky republikanských legií, táhnoucích s novou silou a novou
důvěrou proti němu, týž kámen, po němž šlo vojsko Crassovo proti
vzbouřeným otrokům a gladiatorům, legie Pompejovy a Caesarovy, Brutovy
a Cassiovy, Mark-Antoniovy a Oktavianovy. Mrtvý Augustus se tudy vracel
z Noly, mrtvý Tiberius z Capri. Zde u čtvrtého milníku stál letohrádek
Senecův, v němž si dal filosof na rozkaz Neronův otevřít žíly a zde byl také
pohřben. Zlatá nosítka Domitianova plula tudy na ramenách silných
Afrikánů k nádherné vile nad jezerem Nemi v albanských horách. Zbohatlí
propuštěnci řídili tu vlastnoručně své přípřeže na podvečerní projížďce. I
Cynthia, milenka Propertiova, to “zlaté děvče tiburské”, řídila tu své koně,
jedouc do Lanuvia, a sok básníkův v přízni její provázel ji na vyzdobeném
voze, zakrytém hedvábnými oponami, kolem něhož dva molosští psi s
velkými obojky poskakovali. Kupci všech národů a krojů brali se tudy, celá

žebrácká kolonie sídlila tu po obou stranách ve stínu mausoleí, tomb,
košatých stromů, oltářů, pomníků a herm…
Z roztrhané chaty vylítl polonahý kluk - jen kalhoty visí na něm - tělo
jako měď, hlavou hotové ciganě, rozkřik se na nás: Ecco, ecco, signori! a
metá s opičí rychlostí kozelce vedle vozu - chvíli ustane, běží, natahuje
ruku - najednou zase se vrhá na ruce, běží po nich - a zase se postaví, běží
a dlaň do vozu k nám Dostal soldo. Vřískl a na to heslo žene se bůh ví
odkud pět jiných takových polonahých cigaňat k vozu - ale již se náš
veturino obrací na svém povznešeném místě, kleje a hrozí jim bičem. Děti
se zarazily.
Sofie Petrovna zatím rychle vyňala svou tobolku a hodila nazpět hrst
stříbrňáků: Proč jim neudělat radost, když se dá udělat několika penízky? míní… Cigaňata leží na dlažbě cesty v jediném chumelci…
Náspy po obou stranách cesty zavírají výhled. Kapličky a osterie jsou
jediné budovy, jež oživují smutek té silnice. U jedné té kaple náš kočí
zaráží: Ecco, “Domine quo vadis?” Zde je to tedy… Jedno z těch míst, kde se vráží hřebík do hloupé
lidské duše. Miliony takových ze všech končin světa zde již bylo. - Kolik
milionů jich ještě přijde, než nastane den, kdy mythologie dob našich
nebude pro lidstvo mít víc ceny než mythy a bájky z dob zašlého světa
antického?
Seděl prý sklíčený rybář Petr v žaláři mamertinském a byla noc. A tu
prý někdo přišel, vyvedl Petra, vedl jej pod Kapitoliem, stočil se s ním k Via
Appia a milý Petr, cítě svobodu, upaloval, co jen nohy stačily. A zde, právě
v těchto místech, potkal prý najednou pána Ježíše. Pán Ježíš nesl kříž. Petr
udiven, spustil na něj latinsky: Domine, quo vadis? Kam jdeš, pane? - a
dostal taktéž latinskou odpověď: Jdu do Říma, abych se dal ještě jednou
ukřižovat. Petr porozuměl.
Zastyděl se jako tenkrát u Kaifaše, když kohout zakokrhal, obrátil se a
šel tiše nazpátek do žalářů mamertinských. Načež prý jej dal Nero přibít na
kříž… Inu, mučennictví nebylo zrovna sladkou zábavou …
Pěkné, asi desítileté děvče nám otvírá. Kostelík skoro holý, v
prostředku žlutý kámen a v něm čistě provedený otisk nohy Kristovy. Kopie
pouze, original mají u sv. Šebastiana, v kostelíku několik set kroků dále
ležícím. Musela to být noha tuze důkladná - měříť jistě půldruhé stopy staré
míry …
Vycházíme z kaple a kočí se potutelně usmívá - nějaká taková
nevěřící garibaldianská mrcha patrně…
Jedeme dále. Zeď, stromy nad ní. Židovské katakomby. Zavřeny a
nemožno se někoho dovolat.

V levo trosky Cirku Maxentiova, moderní dům vstaven do nich - dále!
Náhrobek Cecilie Metelly… Odraná stavba, znešvařená cimbuřím ze
středověku. Zde tedy byl skryt v nádherné tombě popel snachy mocného
triumvira, boháče Crassa! Náhrobek pust, tomba leží v průjezdě paláce
Farnese a popel krasavice - bozi vědí, kam rozvát! Sofie Petrovna se postavila ve voze a vykřikla. Jaký to obraz před
námi! Campagna!
Cesta se snižuje do roviny dole ležící.
Staré Latium leží tu v celé své rozsáhlosti. Rovina úžasná, zažloutlá,
tragicky smutná, rovina bez konce. Ale západ vykouzluje tu obraz, jemuž
daleko široko nemůže být rovno na světě.
Na rezavé pláni té chvěje se karmínový prach, trosky starých vil a
hrobů plovou v ní jako vraky rozbitých ozářených lodí; vodovod Claudiův
zdá se vyčnívat z ní svými zarudiými oblouky a mohutnou stavbou na nich
jen proto, aby snil svůj truchlivý sen v záři sklánějícího se slunce, které je
totéž, jako za dob života jeho; na skupinu albanských hor je nadechnuto
fialově rudé světlo tak čisté a luzné, že se zdají být pastelovým obrazem:
Frascati, Albano, Marino, Rocca di Papa, Castel Gandolfo - všecka ta
města jsou tak bílá, něžná, skla v oknech domů jejich blýští se jako
zasazené diamanty, parky a lesy kolem nich jsou jako tmavě zelené vlny - a
to fialově rudé světlo chví se na všem tam jako nejprůhlednější závoj…
A daleko přes rovinu v levo tyčí se skupina hor sabinských. Na nich
leží světlo ještě jemnější, ještě průhlednější. Každá brázda boků jejich,
každá prorva, každý průval, každá linie jednotlivých vrchů jsou vyznačeny
měkce a určitě, jakoby uhlem narýsovány v té pastelové fialově rudé
barvě…
Slova nemluvíme. Stojíme ve voze, opřeni rukama o sedadlo kočího a
díváme se do té klasické krajiny, kde zpívá světlo a sní ruiny…
Veturino opřen o koně také zírá do dálky…
Myslí se v také chvíli? Žije se? Dýchá? Pochybuji. Oči absorbují
veškerou životní energii a všecky síly, které jsou v těle.
- Ponenáhlu se roztahuje zašedlá rouška po všem kraji. Průhledná
sic, lze dobře vidět lesy a města na horách albanských, ruiny v rovině
kampanské - ale zašedlá. Pastel zmizel…
Sedáme, kočí obrací. Hrob Cecilie Metelly zčernal, vodovody v dálce
se jaksi skrčily a zahalily do hnědých povlaků.
Kámen staré “královny cest” se ozývá pod kopyty koně. Předháníme,
neboť potkáváme dvoukolové vozíky kampanských venkovanů, vypestření
koníci jejich cinkají si truchle spoustou navěšených zvonečků, co vládce
jejich, hově si líně na vysoko vztyčeném sedadle, dívá se bezmyšlenkovitě

v dálku …
Blížíme se ke zdi Aurelianově, projíždíme branou a zase vidíme Řím.
Slunce zapadlo. Nádherně, jak zde zapadá vždy, ale sotva zapadlo,
vstaly nad Vatikánem šedivé hory mračen a z nich duje studený vítr - ta
stále pohanská příroda symbolisuje tady dějiny lidstva…
XVIII. Pantheon.
Neveliká Piazza. Kolem dokola krámy s pestrými výkladními skříněmi;
po úzkých chodnících proudí lidu, že je těžko dostati se ku předu; v
prostředku náměstí šumí fontana; štíhlý obelisk z rudé žuly dvihá se nad ní;
vozy drožkářů s klímajícími vozataji na kozlících; vozíky posluhů, jichž
majitelé hoví si kdesi v stínu, kam nemůže palčivé slunce; řvoucí prodavači
pohlednic, ciceroni, pátrající po cizincích - a do toho rušného víru a
šumivého života dívá se mlčící tmavá antická stavba.
Tři řady mohutných sloupů z bílého kdysi mramoru nesou střechu
předsíně jeho, na architravu jejím čte se: M. Agrippa L. F. Cos. tertium fecit,
M. Agrippa, syn Luciův, po třetí konsul, vystavěl; cylindrovitá stavba
vlastního chrámu, jejíž rudé cihly, zbavené skvoucích mramorových a
kovových ozdob, v netečné resignaci dávají se otrle okukovati zvědavými
pohledy, opírá se o předsíň, a jako vypouklá bublina pokrývá šedá olověná
střecha hlavu jeho.
Otvíráme dvířka železné mříže, sestupujeme po několika stupních
dolů - i Pantheon ukazuje, že půda antického Říma ležela o několik metrů
níže, než půda města dnešního - rodina hubených koček, jež v obvodu té
mříže má domovské právo, dívá se na nás s jednoho kvádru s levé strany
žlutýma nehybnýma očima, procházíme předsíní, otvíráme ohromné
železné dvéře - a krok se zarazil a dech se zatajil…
Bílé světlo bez lesku rozlito je prostorem. Bílé světlo, ač tu není
jediného okna. Jediné nuance nemá to světlo nikde, aie také ani jediného
stínu. Jsme v nitru nevysokého šedého válce, z něhož vyrůstá ohromná
šedivá kasetovaná kupole, ta klene se nad naší hlavou a nahoře, vysoko,
vysoko je otevřený kruh, il occhio, oko, v němž se modrá blankyt oblohy a
bělá kus oblak, po ní plujících. Skoro dva tisíce roků dívá se tím otevřeným
okem chrám k nebesům, a skoro dva tisíce roků zírá nebe okem tím v nitro
chrámu, lije jím své stejnoměrné bílé světlo, své slzy a sníh za dnů zimních
a přívaly vod za letních bouřek.
Po bitvě u Actia vystavěn byl Pantheon M. Agrippou, vojevůdcem,
přítelem a zetěm Augustovým. V průčelí proti vchodu stála socha Joviše
Ultora, Mstitele, jenž stihl trestem všechny vrahy zbožněného Julia

Caesara. V pravo a v levo od ní byly sochy Martova a Venušina, Aeneova a
Julova, Romulova a Caesarova. Sochu svoji nedovolil postaviti císař
Augustus mezi ně, i byla postavena v předsíni se sochou zbudovatele
chrámu tohoto, Agrippy.
Pantheonem byl nazván, že kupole jeho klene se nad zemí, jako
klenba nebeská nad světem stavba ta byla symbolem vlády Augustovy. Postaven byl blízko místa,
nazývaného Kozím rybníkem, kde Romulus byl kdysi při přehlídce vojska
zahalen mlhou a bouří a “vzat do nebe”.
Dílo Agrippovo bylo značně poškozeno ohněm, podoba, v jaké se jeví
nyní, pochází z dob genialního architekta na trůně císařském, Hadriana, s
doplňky a opravami Septimia Severa a Caracally, jak hlásá druhý nápis na
architravě.
Tehdy byly kasety kupole vyloženy bronzovými růžicemi, stěny
cylindru bílým mramorem, a tehdy i klenba a střecha předsíně byla
bronzová a střecha kupole kryta pozlacenými bronzovými pláty. - - Stojíme
přímo pod oknem a uvádíme si na pamět vše, co bylo …
Pantheon jest jedinou zachovanou monumentální stavbou antického
Říma… Jaký to musil být celek, když tato ukázka i ve své nynější odranosti
působí na nás po tolika stech letech tak úchvatně, tak velebně! Jaký musil
to být pohled na pyšné Capitolium, na hrdý Palatin, na Forum Magnum!
Jaký na Forum Trajanum, jež bylo i těm antickým lidem, trochu víc na
monumentálnost než my zvyklým, zázrakem” Jaký na chrám Marta Ultora,
jehož několik sloupů, na místě fora Augustova zachovaných, nezdá se nám
vůbec být rukou člověka zbudováno? Jaký pohled na Amfiteatr Flaviovců,
Basiliku Constantinovu, lázně Caracallovy a Diocletianovy? Jací lidé musili
být, kteří se cítili doma mezi takovými stavbami a takto realisavali své
sny?…
Ano, zde bylo svrženo lidstvo s výše, o jaké se nám jen bolestně sní,
zde byla jemu zlomena duše, jakou mu už potom nedal Osud nikdy víc
údělem. V dobách největšího rozpětí nedovedla potom už ničeho víc, než
kopie toho, co bylo vytvořeno tady.
Kupole chrámu sv. Pavla v Londýně měří v průměru 41 metrů, kupole
sv. Petra ve Vatikaně a domu ve Florencii 42, všem jim byla vzorem a
předlohou tahle kupole pantheonská. A její průměr měří 43 metrů…
Edikty křesťanských císařů zavřely všechny pohanské chrámy
antického světa, i Pantheon by1 zavřen. Westgotové a Vandalové jistě
vylomili i jeho dvéře, ale nenalezli zde pokladů a opuštěné sochy bohů
nevzbudily hrabivost jejich. Deště lily otevřeným okem proudy své v nitro
jeho. Tibera, rok co rok vystupujíc z lože svého, zaplavovala žlutou vodou

nádhernou dlažbu jeho, ale zuřivost živlu nezničila stavbu tu.
Papež Bonifac IV. dlouho pozoroval chtivými zraky opuštěný stan
bohů pohanských a myslil, že by právě kupole ta byla vhodným příbytkem
královny nebes, Marie panny. I vyprosil si ji od byzantského císaře Fokase téhož, jenž byl vrahem císaře Mauritia a jeho pěti synů a jehož sloup byl
postaven tehdy na velkém Foru - a Fokas mu ji dal. Na dveře Pantheonu
byl ihned přidělán kříž, mramorové stěny jeho pokropeny při slavném
procesí svěcenou vodou a pod klenbou jeho zapěl papež poprvé Gloria in
excelsis. Kostel byl zasvěcen panně Marii a mučenníkům, jichž kosti sem
byly na dvaceti osmi vozech převezeny… Tak byl pohanský Pantheon
vlastně panenkou Marií zachráněn před zkázou, a Bonifacovi získána
nesmrtelnost, jak ji hlásá náhrobní nápis jeho v jeskyních vatikanských.
Řím byl pyšný na tu památku dávné nádhery své: ještě v XIII. století
přísahal každý senator římský, že mimo sv. Petra a Andělský hrad bude
chrániti papeže i “Santa Maria Rotonda”. Řím byl pyšný - ale papežové byli
praktičtí. Roku 1625 dal Urban VIII. všechno, co bylo z bronzu, z chrámu
vybrati - skoro půl milionu pudů vážil kov - z něhož byla ulita těžká děla pro
Andělský hrad a nevkusný baldachyn na točených sloupech, stojící nad
hlavním oltářem chrámu svatopetrského. Řím se pomstil svatému otci
nesmrtelným vtipem na sloupu Pasquinově: Quod non fecerunt barbari,
fecerunt Barberini - Urban VIII. byl rodem Barberini. Na střeše předsíně dal
postaviti týž papež stavitelem a sochařem Berninim dvě nevkusné vížky, jak
je vídáme na starších obrazech Pantheonu, aby panenka Maria měla také
své zvony; vtip římský zval je “oslí uši Berniniho”, královská vláda dala je r.
1883 snésti.
Též Benedikt XIV. sáhl uměleckou rukou svou na Pantheon:
nádherné antické dekorace vnitřku chrámu z mramoru, porfyru a serpentinu
dal otlouci a nahraditi stukaturou. Lázně Agrippovy, které přilehaly k zadní
stěně chrámu toho, byly zničcny již dříve a s nimi i zevnější mramorové
okrasy Pantheonu - více se již tedy zkaziti a zničiti nedalo… Zloupený
hrabivostí, pokažený hlupstvím a barbarstvím - a přece působí chrám ten
takovým dojmem!
Dýchá se tu jen zatajeným dechem, lehké mrazení přebíhá po těle a
člověk by nejraději poklekl v zbožné úctě ne před tou panenkou Marií a
dvacetiosmi vozy kostí mučenníků - ale před těmi dávnými vypuzenými
bohy antickými, kteří byli tak krásní a se všemi svými slabůstkami člověku
tak blízcí! A že jsou mrtví? Mrtví? Když už věřit v mythologii - proč nevěřit v
tu, která je nesmrtelná svou krásou, svou věčnou svěžestí, svým luzným
štěstím?
Malíř Raffael, dítě štěstí a miláček Vatikanu, vyvolil si Pantheon za

místo posledního odpočinku: leží tu skutečně, špatná socha Madonny stojí
nad hrobem jeho, ještě špatnější latinské verše kardinala Bemba jsou
náhrobním nápisem jeho a co nejšpatnější bronzová busta jeho je
postavena u hrobu toho. Přítel jeho, malíř Annibale Carracci, a nevěsta
jeho, Maria Bibbiena, leží v jeho sousedství.
A zde také mají poslední příbytek první dva králové sjednocené Italie,
Viktor Emanuel II. a Humbert. Spousty věnců pokrývají hroby jejich,
stařečkové veterani střeží je a dávají navštěvovatelům památní knihy k
podpisu. Italie moderní nemohla nalézti místa vhodnějšího pro své hlavy.
“Al padre della patria” stojí psáno na mramoru, kryjícím kosti sjednotitele
Italie. Rodina savojská navazuje vědomě a účelně na tradice Říma
antického a v tom jest jeden z velikých jejích úspěchů. Tradice antická hrála
vůbec velikou úlohu v znovuzrození a sjednocení Italie, a jistě není dnes
docela odbyta a odložena. Zbývá ještě mnoho, velmi mnoho vykonat. Boj
dnešní Francie musí vzíti dnešní Italie za svůj, dějinná Nemesis musí vésti
ruku její - a potom teprv vstoupí mladý stát ten na cestu, která jediná vede k
úplnému ozdravění jejímu a k životu rušnému a svobodnému.
- Sofie Petrovna stojí se zářícím okem u hrobu dobráka Humberta,
zavražděného v Monze 29. července 1900.
- Mělo to smysl? - ptám se jí tiše.
- A jsou životy, které by neměly smyslu, kdyby nebylo víry, že i to je
nutno - povídá přesvědčivě.
- Ale pod zorným úhlem Věčnosti? Byli jsme na Palatinu, slyšela jste
historie císařů, vidíte, čím Řím byl kdysi, vidíte zánik národů, docela i bohů,
vidíte dnes ty smutné kosti všady - Nelamte mi duši i Vy! Trpím beztoho už tak dost v tom vašem Římě
XIX. Mausoleum Hadriani.
Když jsme ráno vyšli a stanuli na Via Babuino, kde se dáváme vždy
pozdraviti proudem slunečního světla a modrem usmívavé oblohy, ptala se
náhle Sofie Petrovna, proč že se nepodíváme do některého z těch 336
kostelů římských, proč že jsme nebyli ještě u sv. Petra ve Vatikaně, u sv.
Jana lateranského - proč se díváme jenom na “kosti”” Ale hned doložila, že
otázka její není docela urgencí, že má dobře v paměti naši benatskou
smlouvu; ptá prý se pouze, že by ráda znala system, podle něhož Římem
chodíme, nic více. A že docela netouží, aby se něco na něm měnilo.
Pověděl jsem jí svuj system. Je to historie. Řím je v prvé řadě
městem světových dějin.

Vyloupáváme si tedy, dle slov Goethových, z Říma nynějšího Řím
antický, Řím republiky a císařů, potom projdeme Římem papežů a konečně
Římem královským. System se arci nedá přísně dodržovat, bude nutno tu a
tam se vraceti, jak jsme dosud musili dělati exkursy do dob jiných,
pozdějších - ale jaká pomoc, jinak se Řím žít nemá a nesmí. A historické
moje výklady ať poslouchá trpělivě. Nechci jí vlastně ničeho vykládat.
Myslím toliko nahlas. Žijí mi ti dávní lidé v duši, a přijdu-li na místa, jež jsou
jevištěm života jejich, stavím si je tam, vidím je a maně jí vykládám, co
vidím.
A tak jdeme nyní k mausoleu Hadrianovu. Aelius Hadrianus byl
nástupcem Trajanovým, rodem Španěl. Scestoval všechny provincie svojí
říše a celý svět těm cestám žehnal, jenom prokuratoři a prokonsuloivé, jichž
pašovskému hospodaření byla přítrž učiněna, nebyli s císařem spokojeni. A
stavěti, nádherně stavěti, bylo jeho vášní - ve vzorném vladaři žil totiž i
genialní architekt. Stavěl všude nové osady po celé římské říši, v Athenách
stvořil celé “nové město Hadrianovo”, v Britannii a Germanii ochranné
hradby, v Římě vodovody, chrámy, mosty, v Tivoli čarovnou vilu, přístav v
Cajetč, thermy v Ostii, i na troskách Titem rozbořeného Jerusalema chtěl
založiti nové město s velkolepým chrámem Jovišovým - což zavdalo podnět
k poslednímu povstání Židů pod Simonem Bar-Kochbou, k tříletému
hroznému boji, zpustošení celé země a rozstřiknutí se zbylých Židů po
celém světě. Když cestoval, provázelo jej celé vojsko architektů, stavitelů,
techniků, sochařů, ciselerů, mosaicistů, a průvod ten byl jako vojsko
rozdělen v kohorty a vojensky zorganisován. Miloval řeckou kulturu tak, že i v totn zřečtělém Římě utržil posměšné
jmenování
“Graeculus” a malá část z velké sbírky nesmrtelných mramorů z
trosek villy jeho v Tivoli vykopaných je nyní hlavním pokladem sbírek
kapitolinských, vatikanských a ostatních sbírek římských. Měl smysl pro
verše, dobrý vtip a obsažný hovor. Architekt v něm pamatoval také na
posmrtrií příbytek císařův: za Tiberou, “co by kamenem dohodil”, postavil si
nádherné Mausoleum, ale zemřel dříve, než příbytek byl hotov; teprve
nástupce jeho Antonius Pius jej dokončil. Tam ležel potom popel Hadrianův
a jeho ženy, i popel Antonina Pia, toho Numy doby císařské, i popel
Faustiny, záletné ženy Marca Aurelia, i popel jeho, císaře filosofa,
přivezený z daleké Vindobony - tří císařů, kteří s Trajanem byli čtverlístkem
daným světu pro štěstí. Ani senat neměl příčiny vrhati se nepřátelsky na
jejich památku, žiliť v míru, přátelství a vzájemné úctě s “otci
shromážděnými”, senat poznal, že se minulé časy slávy a panování jeho již
nevrátí, přizpůsobil se novým poměrům a když želel smrti toho kterého

císaře, pak byla jeho lítost jistě upřimná, a těchto čtyř želel všech a
každého zvláště.
I popel neblahého syna Aureliova, Commoda, gladiatora duší, touhou
a snad i krví, odpočíval tu v sarkofagu a popel Septimia Severa, Afrikana
rodem, jenž umřel daleko v Britannii s parafrasí šalamounského “marnost
nad marnost a všecko je marnost” na rtech: “Vším jsem byl a všecko je
ničím,” došel tu pokoje …
Přecházíme po mostě, jejž stavěl Hadrian, Pons Aelius; tři poslední
pilíře jsou z jeho doby, ostatní byly přidělány při regulaci řeky. Mausoleum
císařovo leží před námi. Ta z tisíců a tisíců obrazů a pohlednic známá
cylindrovitá masa zahnědlého kamene na čtyřhranném podstavci, nahoře
vroubená cimbuřím, přeplněná přístavky s kovovým andělem nahoře. Ano,
Castello Sant’ Angelo nazývá se nyní hrob dávných římských imperatorů.
Hrad andělský, protože papež Řehoř Veliký kdysi v čas moru viděl prý nad
Mausoleem vznášejícího se anděla, který vytaseným mečem kázal hrozné
epidemii ustati v zuření.
Platíme po liře vstupného, turniket vrže, královský průvodce rozžal
spoře umístěné elektrické lampy a jde s námi. Kročeje jsou tlumeny hlinou
pod nohama, široká chodba stoupá s počátku bez schodů spiralovitě
vzhůru, potom vystupujeme po dřevěných schodech a přicházíme k velké
komoře s výklenky - zde stál Hadrianův sarkofag z rudého porfyru v
prostředku a ve výklencích tomby druhých císařů a jejich žen … Ticho,
prázdno tu . Hlas průvodčího je pohlcován tmavým prostorem - chlapík
mluví pěkně a plynně, každý takový průvodčí musí absolvovat školu a
složiti zkoušku. S hora sem padá nějakými otvory šikmo trochu světla, starý
antický mramor, jímž je komora vyložena, bělá se v něm truchle - jediný
opuštěný zbytek dávné nádhery…
Průvodčí nedává času k dlouhému snění; mile se usmívá a přívětivě
nutí k dalšímu vzestupu.
Po moderních schodech vystupujeme na dvůr, kde stojí socha
mramorového anděla, korunujícího kdysi špičku Andělského hradu, r. 1770
byl vystřídán nynějším kovovým.
Procházíme přístavky: jsou tu papežské jizby a sály s freskami a
stukaturou, ohromné železem pobité pokladny, v nichž svatí otcové
shromažďovali si vzdor radě pána Krista poklady tohoto světa; procházíme
prostorem, kde je postavena řada hliněných nádob - svatý otec Alexander
VI. a skutečný otec zdárných dětí, Giovanna, Cesara a Lucrezie Borgiů, měl
tu připravený olej, který se v případě oblehání vařil a lil bezbožným lidem
dolů na hlavy - také jeden způsob papežského “pomazání” olejem; zde
někde byl v červenci r. 974 Benedikt VI. uškrcen rozlícenými Římany; za

deset let na to zhynul tu jiný nástupce Petrův, Jan XVI., po čtyřměsíčním
vězení hladem nebo jedem, ale jeho soupeř, Bonifac VII. netěšil se také
dlouho ze slávy světa: za rok na to byl ubit, vlečen ulicemi a zohavená
mrtvola jeho pohozena - před sochou Marca Aurelia, která tehdy stála na
Lateraně… Za řečeného Alexandra VI. byl ministr jeho Floridus, arcibiskup
z Cosenzy, obžalován z falšoivání dispensí. Papež na něm vylákal přiznání
a dal jej spustit z komory, kde stál kdysi sarkofag Hadrianův, dolů do
studny, kam mu byl dán džbán oleje, lampa, brevíř a sv. písmo a spouštěn
chléb a voda - arcibiskup ovšem nový a takový způsob živobytí dlouho
nevydržel… Atd. atd. A tohle hospodářství, prosím, shlíželo s hůry s
pohrdáním a ošklivostí na antický svět a hrůzovlády římských císařů - ale o
tom později, Sofie Petrovno, až přijdeme do Říma papežského. Vidíte
ostatně, že nelze se přísně říditi systemem: jsou místa, kde dějiny tvoří své
groteskní vtipy a provádějí přímo clownovské nápady; člověk se musí
zastavit, podívat a usmát…
Příšerné cely procházíme. Vlízáme do děr, kde není možno stát, jen
klečet neb ležet; díry vlhké, studené, bez světla - papežská vězení! Kdo
vyčítá starému Římu tady jeho mamertinské žaláře? Zde byla věznéna
Beatrice Cenci a její matka - Beatrici maloval prý tu Quido Reni a obraz ten
visí v paláci Barberini - zde byl vězněn Giordano Bruno, Cagliostro a
vlastenci italští, zaiatí v bitvách papežskými žoldnéři, a sem také
rozbolestněná fantasie českého lidu umístila svěho miláčka Josefa II., jenž
prý “nezemřel, ale byl odvlečen jezovity do Řima a sedí tam v Andělském
hradě” - přes okraje z cimbuří byly často vystrčeny tyče, na nichž svatí
otcové dávali klátiti se pověšeným tělům pro podívání a výstrahu
nepokojnému Římu…
A zase několik sálů - člověk by nevěřil, co všechno takový hrob
řrmských císařů na sobě nese - a v těch sálech vojenské museum nové
Italie. Plány měst, zbraně, modely děl, podobizny, plastické mapy - tři věky
Říma zanechaly tu své patnátky, ale Řím papežský ty nejpříšernější…
Veliké pyramidy bílých kulí pro praky a děla jsou narovnány na dvoře: hrob
Hadrianův byl okrášlen místo nynějšího cimbuří spoustou mramorových
soch; když oblehali Gotové Mausoleum, byly sochy ty vrhány na ně místo
kamení; z toho pak, co se ještě zachovalo a z ostatních mramorových
ozdob a okras dali papežové nakroužiti kulí -a ty zde leží, poněvadž svatým
otcům už se nedostalo příležitosti poslat je na lebky oveček svých…
Pěkná vyhlídka je s temene hradu. Tibera, mosty, Vatikan, Řím, v
dálce hory - pozoruiete ostatně, Sofie Petrovno, že Římu schází barvitost
střech? Ty kryty jeho domů jsou buď nízké a pak splývá barva jejich s
barvou domů, moře světlé kávové vypálené barvy, anebo jsou docela

ploché a pak se na nich třepetá prádlo a stojí místy nějaký stromek. Ano,
barvitost střech chybí té spráhlé směsi ploch …
Hrad jest spojen s Vatikanem dlouhou chodbou: za dob nejistých a
chvil válečných nechávali svatí otcové sv. Petra být Petrem a svěřili své
drahé životy pevným zdem Mausolea po příkladu Řehoře VII., jejž tu
oblehal několik měsíců císař Jindřich IV. - ale i o tom všem jindy, Sofie
Petrovno! Odcházíme. Člověk se loučí pohledem s vězeními a hrobkou císařů
…
A zde dole, Sofie Petrovno, dne 11 září 1599 bylo postaveno lešení a
na lešení tom odpraveny signora Lucrezia Petroni a její nevlastní dcera,
Beatrice Cenci. Umřely statečně, pravé dcery Říma, a svatý otec Clement
VIII. byl tuze starostliv o spásu Beatrice, jedné z nejkrásnějších dívek
římských. Svatý otec dlel v Quirinale a věděl, že Beatrice umírá nevinně, že
duše její tedy do nebe přijíti musí, ale bál se, aby ubohé dítě v poslední
chvíli snad se nepotřísnilo hříchy hněvu a roztrpčení:
I nařidil, aby byl oznámen dělovou ranou okamžik, až bude klást svou
hlavu pod sekyru katovu. A zatím se modlil a modlil. A když rána padla - dal
děvčeti veliké papežské rozhřešení in articulo mortis - a tak tedy duše její
mohla vstoupit přímo do ráje…
Beatrice a její matka daly zabít starého Cenciho, poněvadž panenské
dívčí tělo nebylo před zhýřilým otcem jisto. Papež na soudě uznal, že to
bylo nutno, ale zároveň, že musí býti pomstěno za.vraždění muže, jenž byl
přece jen otcem a nad to - vykupoval si čas od času od svatého otce
odpuštění všelijakých hříchů pěknými sumičkami…
A teď ieště jeden pohled na tento hrad, který se nám stal drahým,
jehož obraz poneseme celým svým příštím životem v duši. Je orván,
zbaven svého nádherného mramorového pláště, svých bílých svítících se
soch nahoře, ohromného bronzového pomníku Hadrianova na vrcholu hrob velikých císařů kdysi, potom šatlava tyranů v tiaře, vše přečkal, přežil
a s ironickým věčným úsměvem, hrajícím v záři slunce po jeho holém
kamenném těle, dívá se v časy minulé, přítomné i příští…
XX. Monti Albani.
- na krásu krajiny, Sofie Petrovno, divali se staří Římané poněkud
jinak než my. Milovali rozlehlé roviny s mírnými pahrbky, kde se nestaví
procházejícímu se oku žádná hradba v cestu; rovinou tou musela probíhat
živá voda, řeka nebo potok; musily se v ní střídat zelené koruny zdravých
stromů se svěžími lučními koberci a jen někde na konci horizontu, kde oko

už umdlevá, směly vysoké hory zavírati rozhled. Pro tak zvanou nádheru
Alp na příklad neměli absolutně smyslu. O Cesarovi vypravuje Suetonius,
že kdykoli jel Alpami, aby zahnal dlouhou chvíli, skládal verše nebo
pracoval na díle gramatickém. Livius je docela karakterisuje slovem
foeditas Alpium, ohavnost Alp, Tibullus má pro ně epitheton gelidae,
ledové, Ovidius ventosae, vichernaté a latebrosae, roklinaté, Juvenal
saevae, divoké. Tahleta Campagna byla tedy v očích Římana krajinou
idealně krásnou. Tehdy ovšem byla poseta letohrádky a vilami, jichž bílé
sloupy a mramorové stěny svítily ze zelených vln oliv, mandlovníků, stromů
pomorančových, pinií a cypřišů; podél cest, ji protínajících, stály rodinné
hroby, mausolea, sochy, oltáře a chrámky; mohutné vodovody, vedoucí
celé říčky chladných vod k městu, rozdávaly z nich cestou letohrádkům a
vilám, co bylo potřebí pro lázně a fontany v parcích - pohádkově krásná
byla tahle Campagna tehdy a tisíce a tisíce pohledů bloudívalo po ní z
otevřených síní hodovních od zlatých a stříbrných číší, opíjelo oči a duše
nádherou její a v posled odpočívalo na bocích albanských hor, těch hor, k
nimž nás elektrická dráha nese - vypravuji Sofii Petrovně v prvním poschodí
tramwaye.
Vsedli jsme u Lateranu do ní. Praktický vůz pro toho, kdo má cestou
rád vyhlídku. V přízemí sedí tuzemci, v prvním poschodí turisti. Vůz dělá
dojem úzké vysoké škatule - zdá se, že ji trochu silnější náraz větru
převrhne, ale italské dopravní prostředky jsou vůbec už tak kurážné a
málokdy se stane neštěstí. Projeli jsme aurelianskou hradbou a letíme po
Via Appia Nuova Campagnou kolem osterií, chatek, bezejmenných trosek
antických, vidíme v pravo náhrobek Cecilie Metelly a starou cestu
appijskou, projeli jsme pod vodovodem Claudiovým a díváme se ku předu,
kde skupina albanských hor roste a roste a stále zřetelněji jeví se městečka
po nich rozsetá.
V pravo i v levo pláň, rezavá, smutná planina kampagnská.
- V únoru a březnu, Sofie Petrovno, odebírali se Římané z města do
svých letohrádků, do Campagni, hor sabinských a albanských; v dubnu pak
stěhovali se k moři, do Antia, Baji, Neapole a na ostrovy. Uměli nejen
umírat, jak jste viděla a slyšela, ale i žít. A zase míjíme osterie, osady, bezejmenné ruiny se objevují hned zde,
hned tam v rezavé trávě, albanské hory před námi rozčleňují se v jednotlivé
vrchy, z měst na nich možno rozeznat již jednotlivé domy a vily, i zeleň
jejich se odstiňuje a dává uhodnout dle šedého nádechu olivy, dle syté
barvy kaštany a skoro černých ploch zahrady cypřišové; vysoký Monte
Cavo zdvihá nad ostatní vrchy svou holou lebku, vlevo od něho na boku a
temeni příkrého vrchu jako přilepeny jsou domy města Rocca di Papa, kdysi

Arx spolku latinských měst, ještě dále v levo a doleji pyšné Frascati a v
pravo Marino a Castel Gandolfo…
Dráha naše začíná stoupat. Požehnané vinice táhnou se nyní, kam
oko dohledne. Víno dei castelli, zamilovaný to nápoj římské ulice, svítí tu v
zeleně zlatých hroznech. Míjíme zase jednu ruinu. Má jmeno Villa Luculova,
požitkáře, jehož římská zahrada stála na Mointe Pincio. Dráha jede širokou
alejí. Náhle zahne, zmírňuje rychlost, stoupá, stoupá, a již vyjíždíme na
pěkné náměstí frascatské. Villegiatura římská. Lidé v světlých šatech,
lawmtenisové palestry, ekvipáže, tlustý komický páter pod starožitným
deštníkem jedoucí na oslíku a děkující venkovanům, kteří se ženou k němu
a líbají mu ruku, vily papežských nepotů a hluboká cesta vedoucí k starému
Ciceronovu Tusculu. Tusculum bylo poslední antické město, které trvalo až
do středověku - Římané je rozmetali r. 1191.
Snídáme na náměstí pod plachtou hostince. Miliony dotěrných much
snídají s námi, nelze se jich zbavit. A zase stoupáme do prvního poschodí
vagonu a jedeme.
Stinná alej. Stromy se zavíraji za námi zvířeným vzduchem. Stanice
Grotta Ferrata. Slavný klášter je tu, z něhož vidíme jen věže a lomenici
střechy.
Dráha stoupá. Olivové sady. Stromy ty mají zde kalichovité koruny,
prostředky duté, jen po stranách tvoří jejich hustolisté snětí stěny. Celé lesy
cypřiší zdvihají tu své černé pyramidy do čistého vzduchu. Ano, vzduch!
Snad nikde na světě nedýchá se takový. Čistý, vonný, silný, sytící
bezstarostností duši a šťastným naladěním celý organismus…
Daleko, daleko leží Řím. Dlouhá, zvlněná, světle hnědá skupina
něčeho jako kameny pobořené zdi, několik bublinek vyčnívá nad ní - Řím
…
Jedeme dále - oh, jaký to zázrak! V klínu zelených stěn leží jezero,
veliké jezero a modré jak to nebe nad ním - Lago di Castello, jezero
albanské. Příkře zdvihají se zelené boky hor nad ním, hrozivě střeží tu
krasavici, luznou jako sen a milou jako pohled dítěte. Kdysi krater vulkanu,
nyní safírové oko hor, úsměvné, drahé, nezapomenutelné … Díváme se v
tu modrou, tichou planinu vodní. Pohádkový kraj. Kulisy nějaké ferie z
divadla.
Nová stanice. Castel Gandolfo. Palác v něm patřící papeži. Jediný
zbytek světského panství jeho kromě Vatikanu, garantovaný mu italskou
vládou r. 1871. Ale svatý otec chce být konsekventním vězněm, polyká
horký vzduch římský a duby castelgandolfské marně sypou svěží stíny na
cesty vehkého parku. - Goethe tu bydlil a dům ten označen je pamětní
deskou, Ibsen tu snil svého Císaře a Galilejského…

Jedeme v polokruhu kolem jezera. Modré vody ieho se tiše usmívají ale náhle jakoby někdo přinutil člověka otočit hlavu v levo, otočí ji a tam
daleko, daleko přes Campagnu leží ohromná plocha, jako nekonečně
lesknoucí se zrcadlo - moře, Středozemní moře. Sofie Petrovna má už
kukátko na očích.
— Čluny vidím! lodi! vlny! Podívejte se! - Skutečně. I zčeření vod i
plachty člunů i dým parníčků možno pozorovat… A nyní přesedáme brzy
sem, brzy tam - od jezera k moři, od moře k jezeru. A při tom tramway letí
alejí stoletých dubů, jedlých kaštanů, a zabloudí-li oko chvilkou maně k
pevné zemi, vidí nekonečnou rezavou Campagnu a v dálce Řím, malinký,
titěrný Řím …
Zase stanice. Albano.
- Vyjdeme - míní Sofie Petrovna - je hříšno takovým krajem jezdit. Město se táhne podél cesty. Nuzné domky se střídají s nádhernými
vilami, veliké parky s drobnými vinicemi a zahradami olivovými. Zde byl
kdysi letohrádek Pompeja Magna, zde nad jezerem stála vila Tiberiova,
Qaligulova, Neronova. Krasavice zdejší jsou urostlé jak cypřiš, oči mají jak
dva černé plameny, vlasy jak havraní peří a v uších veliké zlaté kruhy.
Vracíme se několik set kroků. Před městem u cesty je kus odrané
staré věže - prý hrob Pompejův. Plutarch praví, že popel jeho byl přenesen
z Egypta a odevzdán ženě jeho Cornelii, dceři Scipionově, která jej pohřbila
na statku jeho nedaleko Alby Longy. Němá skupina kamení, nic víc.
A tam na planině pod Monte Cavo ležela ona ctihodná Alba Longa,
matka měst latinských, matka samého Říma, dítětem tím pod Tullem
Hostiliem rozbořená. Numitor a Amulius, Rhea Sylvia a dvojčata její - na
Monte Cavo chrám Jova Latiarského, slavnosti spolku latinského,
shromáždění u pramene Ferentiny, triumfy vojevůdců zde, jimž triumf v
Římě dovolen nebyl, triumfy, při nichž vítězný imperator vyjížděl s
myrtovým věncem ve vlasech k chrámu Jovišovu, tak jel i hrdina M.
Marcellus, “ensis Roimae”, jenž prvý z Římanů odolal Hannibalovi u Noly a
jenž dobyl Syrakus - všecko to táhne duší a probíhá lehkým mrazením po
těle.
Vycházíme z Albana, vstupujeme na starou naši známou Via Appia,
míjíme veliký hrob prý Horatiů a Kuriatiů a po nové silnici přes mohutný
viadukt, jenž se zdvihá nad lůžkem vysušeného jezera, jdeme k Ariccii. Na
skále jsou zbytky zdí antického města, kdež, jak Livius vypravuje, před
každou pohromou, jež stihla Řím, pršelo kamení, načež se v Římě vždy
konala devítidenní slavnost obětní. Zde Horatius na cestě do Brundisia
udělal první zastávku v skromné hospodě “hospitio modico” a zde se
zastavíme také my, Sofie Petrovno, a vypijeme číšku vína.

Tyrrhenské moře stále svítí daleko dole, dívka, krasavice jako
nejhezčí cikanka přináší víno a dívá se zvědavě na nás, víno má barvu,
oheň a poctivost. Sofie Petrovno, připijme si na vše, co nám drahého v
dálce a na splnění svých snů v budoucnosti…
A zase jdeme. Aleje tvoří nám klenbu nad hlavou, moře se leskne v
daleku a Monte Cavo strmí v levo. Blížíme se k druhému modrému oku hor
albanských, Lago di Nemi, zasazenému do zelených stěn. Diana
Nemorensis, bílá bohyně měsíce, dívávala se za stříbrných nocí do plochy
čistých těch vod a dala jim jméno “Zrcadlo Dianimo”. Roztomilé Genzano
sedlo si na jednu příkrou skálu nad jezerem a dívá se spokojeně na obraz
svých domků zrcadlících se v azurové vodě, co na druhé straně jezera bělá
se na skále Nemi s kulatou věží Orsinů. Tam byl svatý háj Dianin se
slavným a bohatým chrámem, tam byly přinášeny panenské bohyni krvavé
oběti v tajuplných mysteriích, tam přinášely římské paní obětní votivní
desky, planoucí pochodně a prosby za manželské štěstí a šťastné porody. Diana zmizela, ale nymfy její tu zůstaly - praví básník; skutečně, těch
několik dívčích tváří a postav, jež kolem nás prošly. se nezapomene …
Stanul u nás vůz. Veturino kývá a vybízí, abychom se svezli.
- Kam jede? - Do Frascati. - Co žádá? - Liru. Jednu liru. - Vždyť je to několik hodin cesty! - namítáme svědomitě.
- A což? Má jet s prázdným vozem? - hájí se. Už tedy jedeme. Nazpět
do Frascati a odtud tramwayí domů. Mátne zpáteční lístky totiž odtamtud.
XXI. Potulka a meditace při ní.
Čekáme v nádražní síni. Sofie Petrovna dostala ráno list, prosila mě,
abych ji dovedl na nádraží, že “budu za to po celý den zbaven svého stínu”.
- Křik, hlomoz, proudění lidu, dunění přijíždějících vlaků, nabídky posluhů,
nosičů, ciceronů - pekelný chaos těl a zvuků! - Zase přijel jeden vlak, a
nosiči, příslušníci všelijakých národů, muži, ženy, děti valí se ven s taškami,
kufříky - nějaký mladý muž s jiskrnýma očima přistupuje k nám, podává
Sofii Petrovně ruku, Sofie Petrovna představuje nás: - Michalj Pantělemonič
- Český poet - pozdravujeme se s Rusem, vycházíme, Sofie Petrovna mi
oznamuje, že přijde až večer a mizí s přibylým baťuškou v proudu lidstva na
Via Nazionale.
Stojím na živém, nádherném náměstí delle Torme. Fontana Rutelliho
tryská do výše své třpytivé prameny, a když zavane větřík, třiští je na

jemnou ochlazující mlhu. Piazza delle Terme… Celý ten prostor před
nádražím a ještě snad čtyřikrát tak veliký kus země, na němž stojí domy,
zabíraly lázně, vystavěné Maxlmianem a nesoucí jmeno velikého
Diocletiana.
Dvakrát byly větší než rozlehlé thermy Caracallovy a byly poslední
velikou stavbou antického Říma a důstojným zakončením veliké epopeje
architektonické, jež začala Agrippovým Pantheonem. Červené cihlové zdi a
žebra rozpínajících se oblouků trčí cize do výšky, metlice hýří na nich, ale
čím byly, vypravuje kostel S. Maria degli Angeli, poslední dílo Michel
Agniolovo v Římě. Podélný sál lázní upravil ten titan, jenž ke všem
antickým památkám přistupoval s uctivou pietou, za basiliku panny Marie,
menší sály proměnil v kaple, zachoval nádherné červené sloupy a obrovské
lomené klenutí - a toť se ví, že přišli potom pidimuži církve a měnili na díle
geniově. Změnili vše, co se změnit dalo: podélnou loď Michel Agniolovu
předělali na příčnou, antické sloupy natřeli fermeží, z vestibulu udělali jednu
kapli, z kaple jiné pak nový vestibul - ctihodným otcům kartuzianům
nechybělo nic, než aby Michel Agniolo byl býval ještě živ, ubohý titan byl by
si dojista - posteskl nějakým sonetem …
A tak naslouchám řeči té zkomolené architektury… Tepidarium
Diocletianových lázní vypravuje mi znovu o luxusu čistoty antického
člověka, o luxusu, k jehož nezbytnosti dopracovává se lidstvo zase po
nějakých dvou tisícilecích. Živá voda nesměla chybět antickému člověku v
kráse krajiny, ale nesměla také chybět jeho tělu. Denní lázeň byla mu tak
nutna jako jídlo, spánek a tělocvik. Boháč tněl své lázně doma, pro lid byly
stavěny lázně takové, jako jsou tyhle Diocletianovy, jako ony Titovy na
troskách Zlatého domu Neronova, jako ony Caracallovy pod Palatinem a
Agrippovy u Pantheonu. Sana mens in corpore sano, tu větu, kterou naši
ubozí primani s brejlemi na očích, vpadlýma prsoma a ohnutou páteří
překládají s přezíravou povznešeností, měli antičtí lidé opravdivě v krvi…
Za Tepidariem stál klášter Kartuzianů. Tepidarium jest ještě podnes
basilikou panny Marie, ale klášter už slouží pod vládou královskou účelu
rozumnějšímu, je národním museem, Museo Nazionale delle Terme. Plán k
velkolepému dvoru jeho, jenž dýše kouzlem středověkých klášterů, dělal
Michel Agniolo: čtyři veliká podloubí dohromady o sto sloupích objímají ve
čtverci tichou snivou zahradu - travertinové sloupy byly ovšem čistotnými
Kartuziany obíleny.
V bývalých celách jsou sneseny všechny památky nalezené v obvodu
města a sbírky musea Ludovisi státem koupené jsou k nim připojeny.
Vy svaté mramory řecké, vy ctihodné bronzy, reliefy, mosaiky,
sarkofagy, vasy, vy staré mince, šperky, skla, nápisy a ornamenty!

Vyhrabáni ze země, nalezeni v hrobech, v Tibeře, pod dlažbou cest, pod
základy domů, vyšli jste, abyste dali svědectví ubohému a bídnému světu
nynějšímu o světě krasším, který byl a již se nenavrátí… O světě, v němž
bylo umění člověku tak potřebou jako jídlo, spánek a čistota. Kam pohled
člověka padl, musil nalézt hannonii tvarů, cítit život mramoru, slyšet oddech
hmoty. Příbytek, forum, ulice, celé město, krajina, šat člověka a šperky jeho
- všude oko musilo nacházet lahodný svůj pokrm, všude obrazy věcí
pomíjejících, aje promítnuté do věčnosti, věcí, jichž nesmrtelností byla
krása …
A luxus umění, ten nejsvětější luxus na světě, byl uniformou římského
imperia. Kam oko dosáhlo, tam usadil se i on a proměňoval barbary v lidi - v
nejdalnějších krajích, kde stál nějaký i dost malý římský kastel - kopněte
motykou v půdu a ona vydá svědectví o tom troškou bílého mramoru,
střepinou skla, poprsím některého imperatora, kusem sloupové hlavice…
Procházím celu za celou …
Nemožno se zmiňovat o jednotlivostcch. Miluji vše, co tady vidím a
vím, že budu po tom toužit, pokud budu dýchat. Sta a sta nádherných
předmětů klidných, hrdých dívá se na mě, jak se dívaly na miliony lidí přede
mnou a jak budou patřiti na miliony lidí, až z mého těla bude prach a z
mého díla snad ani ne jmeno - vím to, ale což? Moriturus vos salutat
immortales! Vycházím z Musea. Slunce se chýlí k Vatikanu - kolik že hodin byl
jsem tam? Čas utíkal a já necítil. Jako ve snu beru se po Via Nazionale a
jako ve snu vidím vířivý proud lidí a jako ve snu slyším bít tepnu velkoměsta
…
Proč se díváte stále ještě na antiku tak, jak vám ji líčí potměšilí páteři,
splašení básníci, sentimentální filosofové a nekritičtí malíři?
Její luxus? Nebyl tak báječný, jak by se zdálo. Ani v jídle, ani v pití.
Petroniův Trimalchio je líčen satiricky a příslovečný Lucullus by dnes jistě
vyvalil úžasem oči, kdyby přišel jako host třeba i k postní hostině některého
kláštera. Čtěte listy Plinia mladšího - je-li návrat k přirozeiiosti, spojení
luxusu se spořivostí a počítáním, láska k přírodě a péče o čistotu těla, je-li
tohle vše příznakem dekadence, pak ovšem bylo římské císařství až tuze
dekadentním.
Luxus v oděvu jest u nás, u papeže, kardinalů, biskupů, prelatů,
vojáků, modních dam, gigrlat, ale nebyl v antice, toga byla slavnostním
šatem jak císaře, tak posledního římského člověka.
A nahota, již moderní a nemoderní malíři tak rádi ukazují na svých
sujetech antických, byla ve středověku při slavnostních uvítáních císařů a
papežů - ale ne v Římě antickém. Už starý Cicero povídá: “Právem řekl

Ennius: Před občany se obnažiti jest začátkem hanebnosti.”
Neobnažil se muž, neohnažovala se žena. Rozlučte se tedy se všemi
těmi nahými krasavicemi na obrazech Siemiradzkého, Géroma a jiných nejsou pravdou, nebylo jich ve skutečnosti. A orgie pohlavního pudu?
Nebyly o nic horší, než jsou orgie kteréhokoli velkoměsta dnes.
Naopak. Už tím, že staří satirikové na ně při jednotlivých lidech tak
ukazují, je dokázáno, že nebyly zvykem a obyčejem. Že žili ti lidé blíže
přírodě, bez přetvářky a farizejství, může být jen pýchou jejich. Žili jí blíže,
protože ji milovali, protože styk s ní byl jim potřebou.
Alc antické otroctví? namítnou snad některé duše křesťanské. A což
selské poddanství na statcích kněžských a panských? Poroba nevolnická v
Rusku? Poroba venkovského lidu v celé křesťanské Evropě? A nebylo
otroctví křesťanského? R. 1452 dal papež Mikuláš králi portugalskému
plnou moc, aby do věčného otroctví uvedl Araby, pohany a všechny
nepřátele církve. Stejnou moc dal Alexander VI. panovníkům španělským.
Pius III. dovolil zvláštním breve Římanům otroky kupovati a prodávati. Ba,
zachovaly se smlouvy, které dokazují, že obchod otroky vedli: papež Urban
VIII. (1623 - 44), Innocenc X. (1644 - 55), Alexander VII. (1655 - 67), a
docela ještě papež Pius VI. (1775 - 99) měl řadu otroků. A nejpovedenějším
důkazem, že křesťanství zrušilo otroctví, jsou negři v Americe. Když totiž
tuzemští Indiani hynuli pod strašnou prací na plantažích citlivých
evropských křesťanů, navrhl dominikan Las Casas, aby sem přiváželi k
tomu účelu raději černochy z Afriky. A tak se vyvinula nová živnost: zbožní
vyznavači Krista připlouvali k břehům africkým, uspořádali lov na černé lidi
a když jich měli tolik, že na lodi už nebylo hnutí - dali se na cestu k břehům
americkým, kdež lov svůj předali zbožným plantažníkům za určité taxy a
vrátili se k Africe znovu. Jaký život tito černí otroci vedli a jaké blaho jim
citlivé duše bílých křesťanů připravili, je známo.
A je také známo, že žádný svatý otec, žádný koncil, žádný kněz
neprotestoval. Ano křesťanství tedy může se dívat s hůry na ohavnost, jež
se nazývá antické otroctví.
Ostatně antické otroctví bylo zlé jen za některých dob republiky a jen
na některých místech, jako v Sicilii, kde se konaly práce plantažnické; v
Římě však? Dovede si kdo představiti, že dědeček Horacův byl ještě
otrokem a Horac již přítelem císaře Augusta? Že rodičové Diocletianovi byli
otroky a syn jejich největším římským císařem? A který t. zv. svobodný
dělník dnes by neměnil s osudem takového dobře opatřeného římského
otroka? My překládáme výraz “servus” slovem otrok, ale vkládáme do něho
význam, jak jej máme v paměti z plantažnických povídek dobrého Němce
Nieritze…

Otroctví… A když i otrociví fysické, toho otrcctví a zotročení ducha,
jaké lidstvu přineslo křesťanství, antika neznala. Volný člověk, jenž je
posledním snem našich dnů, žil a vyžil v ní svůj život…
Mezi chudými a bohatými nezela taková propast, jak leží mezi nimi
dnes. Bohatí dávali bez nucení pro bono publico nejen to, co přebývalo, ale
i to, čeho potřebovali Ať to byly hry, hostiny, lázně, školy, biblioteky, dary dávali. Tak dávali, že by moderní mecenáši se ještě dnes u nich učit mohli.
A nenazývalo se to dobrodiním a neslibovalo se za to království nebeské po
smrti.
Ale gladiatoři? Záliba v lidské krvi? - Kdo ptá se tak? Ten útlocitný
moderní člověk, jenž dnes prostřednictvím svého žurnálu dostane porci
lidské krve v denních zprávách, nehodách a neštěstích, v telegramech a
vylíčeních z bojiště zrovna tak, jak ji dostával bezprostředně starý Říman v
cirku a areně? Človek patří do řádu šelem a má potřebu krve a vraždy - to
se nijak neobílí, ničím nezamaluje: vraždí zvířata na honech, dýchá s
rozkoší zápach krve svých bližních, rozlité v novinách, a může-li někoho
ubít, ubije jej, ovšem jen způsobem nekrvavým, poněvadž krvavý způsob,
provádí-li jej jednoílivec, stíhají paragrafy …
Ne, ti lidé nebyli ani tak pošetilí ani tak nemravní, jak jsou vyličováni starý Mommsen, ten největší znatel starého Říma, praví trefně: Římské
císařství se víc tupí než zná …
Dostal jsem se v tom polosnění až pod Capitolium. Vystupuji po těch
slavných schodech nahoru a jdu k Marcu Aureliovi. Lesk zapadajícího
slunce leží na lících starého imperatora jako vlídný úsměv. Jistě že měl
bledě modré oči, a kudrnaté vlasy jeho měly světlou barvu.
Sedám si na patník pod pomníkem jeho, dívám se na spleteninu
střech a kupolí táhnoucích se do dálky a politých zarudlým sluncem, a
melancholická moudrost myšlenek imperatora filosofa táhne mi duší…
- Kde mohlo dnes lidstvo být, kdyby bylo místo jedu z Judey přiložilo k
ústům duše třeba jen pohár jeho moudrosti? Nebyl největším z antických
filosofů, také ne nejoriginálnějším, ale jest jistě jedním z nejdražších a
nepředpojaté duši člověka nejbližších …
Červená záře rozlívá se po nebi. Nádherný římský západ slunce.
Vzduch se chvěje rudým zlatem, hoří okna a planou kříže chrámových
kupolí.
Sestupuji po schodech kapitolinských ze svatého klidu do hluku a víru
města, a jak kladu nohu po noze na schody, říkám si polohlasem jednu ze
sentencí imperatorových: Zbytek života svého proputuj jak ten, jenž
všechno celým srdcem bohům přenechal, žádného člověka nejsa pánem,
žádného nejsa otrokem.

XXII. Katakomby.
- Jsou filosofové, Sofie Petrovno, kteří si nijak jinak nedovedou
představiti historii lidstva, než jako obrovskou pyramidu, jejíž základy
spočívají v hlíně, jejíž boky zužujíce se stoupají stále výš a výše k modru
oblohy, konečně se zakončí špičkou, bodem nejvyšší dokonalosti, a na tom
bodu sedí on, filosof, přehlíží celou tu pyramidu a konstatuje apodikticky, že
v historii lidstva lze vidět stálé stoupání, stálý pokrok, stálé zdokonalování
se, věčné excelsior. On, filosof, si to tak skonstruoval, vidí to tak a tvrdí tak
s úctyhodnou vytrvalostí Voltairova Panglossa. A tak podle jeho logiky je
křesťanství pokrokem proti antice, protože přišlo po ní; protože v jeho
pyramidě leží vrstva orientálské rašeliny na vrstvě bílého mramoru, je
rašelina věcí dokonalejší. Inu, optimismus je nevyléčitelná nemoc duše.
V prostoru světovém, Sofie Petrovno, není našich rozměrů. Ani výše
ani hloubky, ani dálky ani šířky. Ale ani v dějinách lidstva není pod zorným
úhlem Věčnosti takového neustálého stoupání kamsi vzhůru. V ohrommých
kruzích spiraly rozbíhají se děje člověčenstva, jen ku předu, ale ne vzhůru.
Některý kruh, pravda, vzepne se jako hřbet vlny výše, avšak jen proto, aby
v pokračování tím hlouběji klesl. A jenom na ty vzmachy tnůže být lidstvo
hrdo, jen na takovou antiku, na kulturu její renaissance, na francouzskou
revoluci a snad na ten poslední boj s náboženskou tmou, v jehož signalech
se rodí dvacáté století. Ale i takový vzmach má svá místa vyšší a svá
klesání, viděla jste v antice na př. po dekadenci doby Neronovy výšvih doby
Titovy, po době Domitianově dobu Trajanovu. A dále jednotliví národové, z
nichž se lidstvo skládá, mají v těch velikých vlnách svá menší zvlnění - to
přirovnání k vlnám, Sofie Petrovno, je víc než přirovnáním: zdá se být
jedním z těch universalních zákonů, jež platí pro všechny zjevy všehomíra.
Spiralou tedy, Sofie Petrovno, žene se vývoj lidstva ne vzhůru, ale
dál. Jenom dál. A v ní nerozhodují vynálezy, počet špitálů a vánoční podílky
chudých dětí o tom, je-li lidstvo výše než bylo dříve. Jedinou mírou jest
rozkvetlá harmonická osobnost, jež jest zase jediným štěstím jak člověka,
tak národa, tak lidstva.
Antika byla věkem takových lidí.
A zlomení osobnosti, které provedlo křesťanství, zuniformování duší
šedivým rouchem pokání, chudoba ducha, zášti ke všemu velikému a
krásnému, nepřátelství k vědě, nenávist slunečního světla - to vše nazývají
naši Panglossové pokrokem proti antice. Nemluvě ani o zločinu největším zotročení ženy.
Naši filosofové totiž sedí na špičce pyramidy, křesťanství znají z

katechismu, biblické dějepravy a z toho, co napsali o něm páteři, a
poněvadž má křesťanství program, abych mluvil moderně, místy až
oslňující, berou program za fakta a dekretují: křesťanství - toť pokrok!
Program arci je jako starý porculan zavřený v skříni, nikdo na něm
nejí, nikdo ho neužívá - ale mají jej. A nejméně už řídí se jím kněží, kteří jej
nejvíc vychvalují - to naše filosofy nemate. Slovem, Sofie Petrovno, jsem
jist, kdyby dnes veškeré bordely vyvěsily tabule s nápisy Ústav pro
vychovávání mladých děvčat a rozeslaly prospekty, že dívkám v nich se
dostane veškeré péče tělesné i duševní - naši prostodušní filosofové
přečtou tabule, prostudují program a řeknou: Pokrok! O dívky je postaráno!
Dost, Sofie Petrovno. Chtěl jsem vám vykládat o historii katakomb,
ale bouří se ve mmě krev, jakmile zavadím o to největší neštěstí lidstva.
Vždyť jsem měl v krvi své tolik toho jedu, můj národ má ho stále ještě tolik,
že by se člověk nerozpakoval polovici krve vypustit mu z žil, kdyby věděl,
že ho tím uzdraví - dost na tom. Jedeme zase po té slavné antické Via Appia.
Nádherné odpoledne. Sofie Petrovna chvíli mlčí, potom prohodí tiše: Zorný úhel Věčnosti je strašná věc. Podívá-li se jim člověk na sebe a na to,
co chce, klesají mu ruce. Snad byla v Rusku. Snad myslila na carské stvůry, snad cítila v ruce
nitroglycerinovou bombu. Nevím. Mlčí a dívá se ztrnule do dálky.
U kostela sv. Šebestiana zahýbá náš veturino v pravo a zajíždí na Via
Ardeatina. Vystupujeme a jdeme zahradou ku kase. Je to krámek, kde se
platí vstupné, kde se prodávají popisy katakomb Kallistových, čokolada a
liker, zhotovované nábožnými trapisty, syny sv.
Bermarda, které zde usadila Jeho Svatost nebožtík Lev XIII.
Dobře živený trapista ptá se nás, jaké řeči průvodčího chceme.
Odpovídám: ruské. - Není takového. - Tedy německé. - Dobrá, přijde. Čekáme. Společnost Angličanů je tu a společnost Francouzů.
Dostává se jim průvodčích a svíček. Konečně přichází i náš. Také dobře
živený bratr, kávová sukně je na něm napjata, div nepraská, bez ustání
škytá a tak hlasitě, tak bezohledně a tak přirozenými tony, až je člověku
nevolno, a žlutýma očima si měří drze Sofii Petrovnu. Sofie Petrovna se
lehce rdí a svírá rty.
Syn sv. Bemarda škytá a škytá. Dostáváme svíce a jdeme za ním.
Sofie Petrovna vtáhla nosem vzduch, ale hned odplivuje: - Smrdí hůř
než starý pes - povídá mi rusky: Zbožný frater páchne skutečně až tuze
intensivně. Sestupujeme do tmy. Rozžeháme svíce.
Takových katakomb je kolem Říma padesát. Na tři a půl milionu
hrobů bylo v nich. U všech konsularních cest jako nepřátelské podkopy

kolem pevnosti jsou rozloženy. Do tmy země zaryli se zde nevědomci,
fanatičtí kněží, otroci, kleštěnci, libertini, cizopasníci. barbaři z dalekých
krajin, všichni zapálení nenávistí k imperiu, jeho moci, slávě, historii, kultuře
a rozkvetlé harmonické osobnosti antického člověka; zaryli se zde v čas,
kdy stará mythologie Olympu shroutila se tíží vlastních nemožností, kdy se
bohové a bohyně rozplynuli jako oblak a filosofie moralistů, kteří chtěli dát
lidstvu náhradu za ně, nedovedla promluvit k hrubým těm duším řečí
srozumitelnou; zaryli se sem s metafysickým konglomeratem utvořeným z
judeismu, trosek řeckých, indických, egyptských. assyrských a
babylonských, svařených v Judei rozpálenými mozky v hrozný nápoj; zde
snili v horečných extasích o konci světa tohoto a království nebeském, které
je přichystáno pro ně, čekali, vylevali v zimničních paroxysmech krev svou v
arenách, cirku a na popravištích, a když slíbený konec světa nepřicházel,
vylezali z těchto podkopů a začali otevřený boj, aby přivodili aspoň konec
světa stávajícího. “Výroky žídovských pastýřů, Amose a Michny, byly
ničeny skutky umění a kultury, jak jich svět před tím a potom už nikdy
neměl, výsměchem obmezených kněží byla zavržena věda a židovská
intolerance stala se údělem nového náboženství.” A kněze zrodilo jiné, než
měla antika.
Pontifex římský byl sluhou toho kterého boha v jeho chrámu. nic víc:
Říman obětoval svým bohům sám a obcoval s nimi bez prostředníka chudoba ducha člověka křesťanského musila mít prostředníka mezi svou
nepatrností a božskou velebou: jím se stal kněz, sacerdos.
Osobnost byla člověku vzata: byl stlačen k zemi dědičným hříchem,
udržován v hrůze pomýšlením na posmrtný život, v ústech kněze stal se
bůh bytostí, již lze uchlácholit dobrými skutky, podplatit modlitbou,
chozením do kostela a rozhněvat pochybováním, vzpourou, nevírou. Od
hrobů vyšlo nové náboženství a žilo z té fysické nutnosti, jež se zove
smrt…
Tyhle Kallistovy katakomby jsou ze všech padesáti nejslavnější.
- Odkud jste? — ptá se nás trapista.
- Z Vídně - povídám mu. - Odkud vy jste?
- Z Hollandska. Ale byl jsem dlouho v Němcích. Vídeň je veselé
město? - Veselé. A Hollandsko je pěkná zem? - Pěkná. Chodíme labyrintem chodeb. Frater vysvětluje. Hrob toho a toho
svatého. Svaté Cecilie.
Přidává její životopis a ukazuje na kopii slavné sochy Madernovy.
Místy jsou síně, kaple, hroby papežů. Frater ukazuje na fresky,

starokřesťanská znamení a symboly. Dokud žil v tom umění pohanský
duch, bylo uměním. Je to stil fresek z domu Livie na Palatinu a
zachovaných maleb v museu kapitolinském. Ale jakmile se křesťanství stalo
mocí vládnoucí, zmizelo rázem pohanské umění a na jeho místo nastoupilo
neforemné blabolení, odporné a urážející výplody zpupných barbarů … Ze
stěn zejí otvory, jeden vedle druhého v několika řadách nad sebou. Zde
ležely mrtvoly věřících, kosti mučenniků, světců, zde se scházívala obec v
čas pronásledování k pobožnosti - “Kam pohledneš, tam rakve” - praví
Vrchlický v “Duchu a světu”, ale nebylo to pravda, rakví neznali tenkrát,
mrtvola byla vložena do “loculu”, hrobu, s rukama na prsou skříženýma,
zahalena rubášem a potřena vonnou mastí…
- Takhle bychom mohli chodit třeba dvě hodiny, chtěla byste? - povídá
trapista Sofii Petrovně.
- Ne! - utrhuje se má nihilistka.
Zbožný frater při tom stále škytá. Až božsky naivně a bezohledně.
Zastavuji se u staré kamenné biskupské stolice.
Na ní byl zabit papež Sixtus III. v katakombách Praetextatových, jeho
tělo a stolice ta byly přeneseny sem. Ale nestojím dlouho. Za rohem slyším
hlas Sofie Petrovny. Zlostný, křičící: Wenn sie mich noch einmal anrühren, so hau’ ich ihnen so eine
herunter, dass ihnen der Schädel am Kragen herunterbaumeln wird! V záři tří svíček vidím tuhle scenu: Sofie Petrovna s rozjiskřenýma
očima a nataženou pravicí stojí v chodbě, syn svatého Bernarda tiskne se
ke zdi a dívá se na ni zděšen jako na jedovatého plaza a škytá při tom, až
mu oči z důlků vyskakují.
- Sofie Petrovno? - Dieses Schwein! Frater se obrací bázlivým pohledem ke mně. Nemohu jinak - směji se.
- Reverendissime frater - spouštím na trapistu církevní latinou a cituji
mu výrok církevního koncilu - femina janua diaboli, via iniquitatis, scorpionis
percussio, nocivum genus! (Žena jest branou do pekel, cestou k
nepravostem, žahadlem Skorpionovým, neprospěšným tvorem.) A
dodávám německy: - Vorwarts! Alter Sunder! Syn sv. Bernarda škytá jaksi ještě radostněji a vede nás zpět. Sotva
vidíme světlo slunce, zrychluje krok a peláší ku klášteru.
Sedáme do vozu.
Sofie Petrovna míní: - Myslíte, že ten chlap v něco vůbec věří? V
takových místech, samé hroby mučenníků, a on, prase… - Vcházíme do křesťanského Říma. Sofie Petrovno -

XXIII. Most milvijský.
Ponte Milvio či také Ponte Molle.
Od Porta dei Popolo dovezla nás sem tramway. Jede se po staré,
jako natažená šnůra přímé Via Flaminia, po pravé ruce je dlouhý pahrbek,
na něm parky pinií a cypřiší a několik starých papežských vil, v levo nějaké
továrny, osterie, domky chudáků, potom se otevře výhled na Monte Mario a
zelený hřeben pahorkatiny táhnoucí se podél pravého břehu Tibery. Na
temeni Monte Mario stojí telegrafická stanice Marconiho.
Reminiscence z antiky bloudily mi duší, ale nevypravoval jsem Sofii
Petrovně ničeho.
Jednoho dne roku 209 valil se tudy celý Řím očekávaje posly konsulů
Marca Livia a Tiberia Nerona. Měli přinést zprávu o bitvě u Sena Gallica
nad říčkou Metaurem s Hasdrubalem, spěchajícím z Hispanie na pomoc
bratru Hannibalovi. Přinesli ji, zde u mostu milvijského zvěstovali ji lidu a
Řím si oddechl. Deset roků nebylo už takového jásavého dne v městě, jak
byl tenhle. I Hannibalovi do Apulie byla dána zpráva. Konsul Tiberius Nero
dal hoditi usečenou hlavu Hasdrubalovu předním strážím punským. Byla
přinesena Hannibalovi a ten drže ji v ruce, vzdychl jen: - Karthago,
poznávátn tvůj osud! - Tímto momentem byl vlastne rozhodnut prvý zápas
Orientu a Antiky.
A za 521 roků srazil se právě v těchto místech Orient s Antikou
podruhé …
Katakomby vyvřely svou nenávistí rozpálenou lávu a vychrlily svůj
oheň. Ježíš nepřišel, a evangelium jeho, jež se dá vykládati jako nejvyšší
láska, ale také jako největší nenávist, lilo olej do požárů. Šílení duší, jemuž
dosud bylo jakousi mystickou a přímo perversní rozkoší prolití vlastní krve
na písku aren, cirků a popravištích, obrátilo se nyní zuřivě proti imperiu a
městu Římu, “nevěstce Belialově”, zvířeti Apokalypsy a netvoru židovských
proroků. Byla to revoluce duší, ale duší nízkých, fanatických, zkřivených,
zatemnělých a zakrnělých, štvaných poverečnými popy, drzou čeledí
prorockou, potrhlou buď z lenivosti buď spekulující z hladu, chtějící vésti
jiné cestou, v níž se sama nevyznala a rozdávající poklady těm, u nichž
skučela o halíř - byla to kocovina otroků ducha, postavených náhle tváří v
tvář valnému slunnému světu Homerovu, závrať barbarů, šílenství bláznů,
hledajících život za hrobem a negace života tohoto vůbec.
Vyvřeli z katakomb, prolínali úřady, vojskem a všemi institucemi
imperia a všude sili nenávist svoji a hlásali evangelium zkázy. A právě v tu
dobu mělo imperium řadu největsích panovníků, jak je kdy viděl svět a stálo
na tak pevných základech, že by klidně bylo sneslo i desetkrát víc slabochů

nebo lotrů, kteří jím také vládli - neboť ruku dobrého vladaře cítil celý svět,
vliv špatného vladaře zřídka kdy se přelil přes zdi hradeb římských. A právě
nejlepší z těch dobrých byli nuceni v zájmu státu tasiti meč proti nositelům
orientalského jedu, právě jmena Marca Aurelia, Aureliana, Proba a
Diocletiana vyslovují církevní dějiny s hrůzou a nenávistí podnes. Těsně u mostu milvijského stojí kaple svatého Ondřeje. Na místě tom
přrjal r. 1402 papež Pius II. (Enneas Sylvius Piccolomini) v čele slavného
procesí z rukou kardinala Bessariona (známého z dějin našeho Poděbrada)
hlavu sv. Ondřeje, kterou císař Tomáš Paläologus poslal jakožto poslední
skvost východního křesťanstva papeži, aby se nedostala do moci
Mohamedanů …
Stojíme na mostě. Špatná socha našeho krajana - kosmopolity Jana z
Nepomuku zdvihá se zde v sousedství ještě tří také tak špatných patronů.
Šesti oblouky přepíná most žlutou Tiiberu, čtyři prostřední jsou antické a
viděly, co se zde přihodilo 28. října 312.
Konstantin, jedna z nejpříšernějších postav světové historie, jejž
vděčná církev nazvala zrovna tak “Velikým”, jako později “apoštola”
Slovatiů a Sasů, Karla, táhl po Via Flaminia proti příbuznému svému a
spolucísaři Maxentiovi. Vojsko jeho bylo prosáklé orientalským jedem
nenávisti a zhouby. Konstantin, ač pohan, byl tolerantní vůči novému
náboženství - takové cynické a despotické povahy mají tu vlastnost častěji.
A biskup Eusebius vypravuje v jeho biografii: “Konstantin cítil dobře, že
potřebuje k potření soka svého jiných sil nežli těch, jež leží v zbrani jeho
vojáků. Proto si vyvolil za spojence ono božstvo, o němž mínil, že bude
nejjistější jeho podporou.” K tomu božstvu se tedy modlil. A biskup
vypravuje dále: “Na to ihned spatřil císař nebeské znamení. Kdyby nám to
vypravoval někdo jiný, nevěřil bych mu.
Ale císař sám vypravoval mi příhodu tu obšírně a přisáh, že je
pravdou. Když táhl v čele vojska svého, spatřil na nebi nad sluncem zářící
kříž, který nesl řecký nápis: V tomto znamení zvítězíš. A v noci na to zjevil
se mu Kristus s tímtéž křížem ve snách a poručil mu, aby dal připevniti ten
znak na prapory legií svých.”
O Eusebiovi praví jiný současný dějepisec, že to je “muž s dvojím
jazykem” - historii tuto napsal po smrti Konstantinově a jako všichni ctihodní
dějepisci křesťanští řídil se jezovitským: Účel světí prostředky. Deo jubente
- pánbůh tak poroučí - ti lidé lhali vědomě i nevědomě. Ale legenda
Eusebiova se ujala, přešla do školních učebnic, veršotepci ji zpracovali a
bezmezná ta surovost, sama sebou postačující, aby zvrátila celý mythus o
náboženství lásky k bližnímu, milování nepřátel, nastavení levé tváře při
políčku na pravou, nejbídnější persiflaže Krista, stala se klenotem a pýchou

nové víry.
Válka, kterou Konstantin vedl, nebyla náboženská, ale politická.
Křesťané v jeho vojsku viděli v ní však válku nábožemskou. Legie
pokřestěných orientalů a barbarů táhly proti
“nevěstce Beliaiově”, Římu. Ne před bitvou, ale již dříve měly místo
orlů za “numma legionis” znak kříže, a labarum, které bylo neseno před
cisařem, mělo v zlatém věnci nad jeho obrazem značku, kterou si horlivci
brzy za řecké Ch, brzy za nakloněný kříž vykládali. A diplomatu
Konstantinovi byla taková lapalie výkladů lhostejna. Věděl, že vede tygry a
rozžhaví-li jejich krvežíznivost kříž - ať je to tedy kříž.
Maxentius dal vedle mostu milvijského zříditi ještě druhý loďkový pro
případ ústupu. Bitva začala u Saxa rubra, Červených skal, na Via Flaminia.
Gallští jezdci vrazili na pěchotu Maxentiovu s takovou prudkostí, že
necvičení nováčci ihned obrátili, zahazovali zbraně a boj se proměnil v
zabíjení utíkajících. Zde u mostu milvijského dosáhla katastrofa vrcholu.
Improvisovaný loďkový most se probořil a úzký kamenný nemohl
stačiti utíkající armadě.
Zmatek byl strašlivý. Vojsko vrhalo se do dravých žlutých proudů
Tibery, a co nesesekaly křesťanské meče, pohltily vody. Císař Maxentius
utonul a pratetoriani jeho, sestávajíci vesměs z Germanů, s pravou
germanskou věrností k svému mrtvému císaři dali se sesekati před mostem
do posledního muže. Padlo zde na čtyřicet tlsíe lidí.
Zbožný biskup Eusebius slaví vítězství to biblickým slohem: “Větrům
svým dal jsi váti, ó Pane, a vody je pokryly a jako olovo padli oni do
studených proudů. A ženy Israele tančily a slavily Hospodina: Nechte, ať
velebíme boha! On srazil muže i koně do vln!”
Konstantin jel v slávě vítěze do města. Za jeho vozem byla nesena
jako příšerná trofej bledá usečená hlava Maxentiova, kterého poručil vyloviti
z Tibery.
Orient jásal.
Mírné rudě rezavé pahrbky objímají klidné údolí u mostu. Via Flaminia
jako natažená šnůra protíná je a jde za svým poslámím k severu. Na
místech strašného zabíjení stojí víska s kantinami, kavárnami - výletní
místo Římanů. Tramway zatáčí se kruhem po náměstí a vrací se přes most
k městu.
Pijeme víno v jedné takové osterii. Je rudé jako krev, nasládlé otřásám se po každém doušku.
Kdyby ta historie nemluvila ke mně, líbilo by se mi tady. Takový mírný
kraj s přitlumenými barvami, s vyhlídkou na kus Říma, Monte Mario a
zelené hráze podél břehu Tibery. Nějací dva tlustí prelati jdou procházkou y

zeleni té hráze a vykládají si cosi s rozvážnými gesty.
Kulisy pro idylu. Však také Nicolas Poussin býval nejraději tady a pár
minut odtud je údolí, které se dosud Val di Poussino, Údolí Poussinovo
jmenuje.
XXIV. Lateran.
Drobounká tráva vylezá místy mezi kameny dlažby náměstí
lateranského. První radostné fanfary Přírody, vítězící nad pomíjejícím dílem
lidským…
Po bitvě u mostu milvijského přiřkl Senatus Populusque Romanus
vítěznému Konstantinovi trumfalní oblouk. Byl postaven v krátkém čase
nedaleko amfiteatru Flaviovců, vedle nejpyšnější stavby antické, “náhrobní
kámen” její, ozdoby jeho byly uloupeny vítěznému oblouku velikého Trajana
a na průčelí jeho napsáno, že Flavius Constantinus Maximus zvítězil nad
tyranem a stoupenci jeho “instinctu divinitatis”, vnuknutím božstva - ale
nápis ten je jedním z přečetných fals papežského Říma: pod ním je možno
rozeznati čtení dřívější, jehož písmeny hlásaly, že “zvítězil na pokyn Jova
Největšího a Nejlepšího”. Konstantin zůstal vzdor tendenční křesťanské
legendě pohanem po celý život, ale diplomat v něm zadal pohanské antice
ránu smrtelnou. Ediktem milanským r. 313 vvhlásil rovnost všech kultů v
římském imperiu, “křesťané mají na dále úplnou svobodu své náboženstvi
vyznávati, místa, kde se dříve scházeli, byla-li koupena státem či jednotlivci,
mají jim okamžitě a bez náhrady býti vrácena”, biskupům bylo dáno
dovolení přijímati dary a dědictví, a císař sám předcházel dobrým
příkladem: uhlazenému a schytralému biskupu Sylvestrovi daroval palác
lateranský, v němž se kdysi narodil Marc Aurel, a dále postavil prý, či
řekněme dovolil postaviti, celou řadu kostelů jako Spasitelův a Baptisterium
vedle onoho lateranského paláce a Sv. Kříže v Jerusalemě několik set
kroků odtud při hradební zdi aurelianské.
I basiliku svatopetrskou na Vatikaně a svatopavelskou přede zdmi a
svatolorenckou mu připisují - na všem tom bude asi tolik pravdy, jako na
zjevení se kříže před bitvou u mostu milvijského: že to páteři říkají.
Basilika lateranská sv. Salvatora změnila za několik set roků své
jmeno: přiřkli ji Janu Křtiteli, San Giovanni in Laterano. “Všech kostelů
města a okrsku zemského matka a hlava” byla několikrát přestavena,
jednou se zbořila, několikrát shořela, ale stopy všech věků, které ji znovu
postavily a obnovovaly, jsou tu znatelny. Veliká a nádherná je hlavní loď,
ale smutek opuštění a zapomenutí vane tu, kam se podíváš. Dřevěný
kasetovaný strop leskne se sice vyleštěným zlatem a obnovenými barvami,

mosaiková podlaha svítí se jako málo uživané zrcadlo, těla velikých
stloupů, v jichž výklencích bělají se veliké sochy všelijakých svatých, tyčí se
vzhůru jaksi resignovaně - všecko je minulostí, dobami nenavrátivými a
melancholií stáří. V těch troskách Fora a Colossea je dnes více vnitřního
života, než v téhle basilice Kroky naše a kostelníka, otvírajícího nám kaple,
rozlehají se prázdným prostorem, u nějakého postranního oltáře slouží
kněz mši a dvě staré ženy jsou jedinými účastnicemi při ní. Hroby několika
papežů jsou zasazeny ve stěnách, Martina V, Klementa XII a největšího
všech Innocence III, kosti jeho dal sem z Perugie přenésti a tenhle
bombastický náhrobek zříditi nebožtík Lev XIII. r. 1892, korespondující
místo na druhé straně určil za odpočinek svým kostem, až budou
přestěhovány z provisorní hrobky vatikanské - skromný člověk byl rozhodně
tenhle svatý otec! Dva sloupy “převzaté” z nějaké antické stavby nesou
oblouk nad mramoroivým gotickým tabernakulem, v němž prý jsou
uschovány hlavy apoštolů Petra a Pavla, které “našel a poznal” v 14 století
papež Urban V., pod tabernakulem stojí papežský oltář, altare papale, v
němž je stůl, týž stůl, na kterém prý sv. Petr sloužíval mši v katakombách!
Ale což takové reliquie! Mají tu ještě jiné, o nichž nám kostelník vypravuje,
ale z nějakých důvodů ukázati nemůže: vlasy a roucho panny Marie; zub
apoštola Petra; stůl, při němž Ježíš naposledy večeřel s apoštoly a roucho,
kterým po té večeři apoštolům nohy utíral; skýva z onoho chleba, jímž
nasytil u jezera galilejského pět tisíc lidí; sloup, na němž kohout třikrát
zakokrhal, když Petr zapřel Pána; ba, docela hůl Mojžíšovu a Aronovu zajímavé památky v každém ohledu!
Ještě jeden pohled na malou fresku Giottovu “Bonifac VII. mezi
dvěma kleriky” - začerněná, retušovaná, ale přec tak milá v té své naivnosti
a svěžesti. - A lateranský palác! Tisícileté sídlo papežů!
Státník Konstantin založil na Bosporu novou residenci říše a nástupci
sv. Petra v Římě postřehli, že jim Osud dal čas i místo, kdy a kde lze zařídit
výnosný obchod s královstvím nebeským. Leccos převzali z institucí
imperia: zorganisovali vojensky své kněžstvo, převzali římskou
universálnost, řeč imperia, poslední rozšířené božstvo Mithry transformovali
na syna tesaře z Nazaretu, kteréžto zase spojili s židovským mythem o
pádu prvních lidí v ráji v metafysický dědičný hřích a vykoupení z něho,
pohanský Olymp proměnili v nebe, podsvětí v peklo; z apotheosy a
zbožnění římských císařů udělali povýšení lidí na svaté a světice, památné
dny lidí antických vytlačili památnými dny svého kalendáře a mimo to
zavedli něco, o čem se antice ani nesnilo: porobu ducha. A v znamení jejím
a v revolucích proti ní šly odtud celé dějiny lidstva.

A dobře bylo jim na zemi i pomocníkům jejich.
Sv. Jeronym zaznamenává klasickou zprávu o exarchovi římském
Praetextatovi. Byl pohanem a přemlouvali jej, aby přijal víru Kristovu:
“Udělejte mě biskupem římským, pak se stanu křesťanem ihned,” řekl
místodržitel. - Palác lateranský patří ještě papežovi. Se všemi sbírkami, jež v něm
jsou. Stal se museem, když se papežové přestěhovali do zdravějšího
Quirinalu.
Procházíme zanedbanými a zaprášenými sály paláce toho. Dlaždice
podlahy jsou vylámány, stěny špinavy, omítka chatrna - všecko tu pustne.
Jen ty antiky, jež jsou sem sneseny, jsou živy a vítězny. Nádherný Sofokles
je králem papežského paláce, sochy a torsa antických bohů, nymf a satyrů
oddychují svým nesmrtelným dechem, urny, sarkofagy a reliefy svítí vítězně
do změny časů svýra mramorem. Nic platno, jen tam, kde vyšlehne
pohanský plamen, je život, nádherný život - vše ostatní je mátohou,
dočasným stínem …
V prvém poschodí je museum památek křesťanských - nemohlo se té
kultuře dostat příkřejšího odsouzení než sousedstvím antik v přízemí…
Palác lateranský nese i venku znaky spuštění. Otlučená omítka,
rozbitá okna. A vítězná drobná tráva zvedá se už mezi kamením dlažby na
náměstí.
Obracíme se ku Capella Sancta Sanctorum. Tam jsou mramorové
schody, opatřené dřevěným pouzdrem a po těch schodech smí se jen v
kleče vystupovat, docela nějaké odpustky dostane člověk za to. A ty schody
dala prý sem převézt sv. Helena, matka Konstantinova, z Jerusalema a
jsou prý tytéž, po nichž pán Ježíš stoupal nahoru do paláce Pilatova a na
něž prý padaly kapky jeho krve. Několik lidí po nich leze - snad tomu
skutečně věří.
Zahýbáme okolo paláce přes náměstí k Baptisteriu. Je nejstarší v
Římě a byl prý v něm pokřtěn císař Konstantin, aspoň legenda, páteři a
nástěnný obraz v něm tak tvrdí. Konstantin byl arci pokřtěn krátce před
svou smrtí v Nikomedii, ale což? Svatá církev a pravda nesedají u jednoho
stolu.
Mimo tento obraz ie tu ještě freska představující bitvu u mostu
milvijského, triumf Konstantinův, ničení model a jiné pěkné věci solidně
provedné. Několik set svatých a světic leží prý tu pod dlažbou pohřbeno,
seznam jmen jejich možno si přečíst na pěkně kaligraficky psané zasklěné
tabuli. Na bílou sobotu jsou tu dosud pokřtíváni Židé…
Vědí bozi, proé nemám pro tyhle všelijaké mosaiky, zbožné fresky a
sochy svatých a světic smyslu! To umění mne přímo uráží jako blábolení

nerozumného a odporného člověka. A existence jeho mluví ke mně jen
svou drzostí - jak si mohou troufat zde být a dát se vidět, když jiný krásnějši
svčt tu není? Svět, na jehož místo se vetlačily?
Ještě Konstantin: než zemřel, “pronásledoval všcchny, kdož mu
blízko stáli, a nejdřive syna a synovce, potom ženu (Faustu) a na to
množství přátel usmrtil,” praví suše Eutropius. Před smrtí se dal tedy pokřít.
Patrně myslil, že škodit to nijak nemůže. A když zemřel, nazvali jej katolíci
“nádobou milosrdenství”, řečtí křesťané ctili jej jako svatého a “apostoli
aequalis”, jako apoštola, pohanský dosud senat v Římě prohlásil, že je
“divus”, zbožněný, a ustanovil kněze k službě jeho, vojáci pak ctili jej jako
jednoho z olympických.
- A teď, Sofie Petrovno, k Santa Croce! Několik set kroků ku zdi Aurelianově. Santa Croce di Gerusalemme
jest una ex septem, jedním ze sedmi hlavních kostelů, jež prý Konstantin na
prosby své matky, svaté Heleny, postavil.
Latinská tabulka hlásá, že ženy do té svatyně, kde tolik reliquií je
schováno, nemají přístupu leda jen o jediném dni v roce, 20. března. “Sub
poena excommunicationis”, pod trestem vyloučení z církve. Pěkný doklad,
jak se křesťanství dívá na ženu, “tvora nečistého”. Ale filosofové tvrdi, že
křesťanství ženu “osvobodilo” - tedy, Sofie Petrovno, počkejte hezky venku!
Jdu do sakristie. Nějaký řeholník vyjde, usměje se, zahlídne venku
Sofii Petrovnu a kývne na ni.
- Sub poena excommunicationis! - upozorňuji fratera.
- Erat quondam, bylo tak kdysi - usmívá se augursky a kývá ještě
jednou.
Vcházíme do kostela, frater nás vede k jednomu oltáři, otvírá zásuvku
a řemeslně ukazuje následující věci:
tři kusy kříže, na němž byl Kristus ukřižován;
dva trny z jeho koruny;
jeden hřeb;
kus tabule, již dal Pilat připevnit na kříž s nějakými písmeny; kus
dřeva z kříže onoho měkkého lotra na pravici páně;
kost z prstu Tomášova, zasazenou v stříbrné schránce, prstem tím
sáhl nevěřící patron pánu Ježíši v bok a rány na rukou po jeho z mrtvých
vstání;
kus skály z hrobu Ježíšova;
a konečně v oltáři kostru svatého Theodora.
Vykládá všecko latinsky. Vykládá o sv. Heleně, jak dala kopat na
různých místech, aby našla kříž a většinu těchto reliquií, tři dny a tři noci
modlila se stará paní, ale nic nepomohlo - konečně třetí den přišel k ní

člověk a řekl jí, že ví, kde má kopat. Svatá se ihned vydala na to místo,
kopali a ejhle! Tři kříže, hřeby, kus koruny, kopí, tabule - všecko bylo
pohromadě!
Svatá měla radost a obdařila bohatě onoho člověka. Byl to Žid!
- Máte zde prý také mléko panny Marie a příčku z onoho žebříku,
který viděl patriarcha Jakub ve snu - vyzvídám na fraterovi.
Dívá se na mě potutelně a usmívá se
- Možno to spatřit? - dotírám dále.
- Non potest. Není možno - a směje se augursky.
Vede nás do kaple sv. Heleny. Červené světlo svíti tam na bílou
sochu matky Konstantinovy - socha byla kdysi obrazem bohvně Junony,
urazili jí hlavu a přidělali hlavu Heleninu, místo žezla dali jí kříž, místo tácku
v druhou ruku hřebíky - a také to jde.
Jsme u konce.
Frater nás vede ještč jednou k oltáři. Na oltáři leží mísa plná
měděných a stříbrných peněz, také nějaké papírové jsou mezi nimi. Frater
se mile usmívá a ukazuje na mísu.
- Počkejte! - zadržuje mě Sofie Petrovna. Bere svou tobolku, vyndává
několik střibrných penízků a hází je na mísu.
Frater sc vděčně klaní a žehná nám. Jsme venku.
- Marnotratnice, co jste mu to tam hodila? - Sbírku těch mincí, které mi dali v Benatkách. Jsou tak pravé, jak ty
jeho reliquie - směje se nihilistka.
- Vy špatný čerte, vždyť on je přec jen zas udá! - Že by vědomě chtěl někoho napálit? - A dělá něco jiného po celý život? XXV. San Paolo fuori le mura.
Pět hlavních basilik křesťanských, vystavěných za císaře Konstantina,
mohlo by svou polohou zajímat především každého vojáka-stratega.
Vyvstaly proti antickému Římu jaiko nepřátelské pevnosti za zdmi jeho - až
na Sati Giovanni in Laterano, který jsa jaksi hlavním stanem biskupa
římského, vnikl zdí do města, opřel se o ni a opevnil se na místě dobytém obklopily město ze všech stran, vyzbrojily se kostmi svatých mučedníků a
vyznavačů, tradicí zázraků a legend, mysteriemi, rozpalujícími prosté
mozky ve fanatickou nenávist, proklamováním rovnosti všech lidí,
setitimentalitou zmrzačených citů, hrůzou umírání a posmrtného soudu,
negací světa a života stávajícího - a tak se daly, ne do boje, neboť ten byl
již dobojován na vždy u mostu milvijského, ale do výboje. Všecko je

podporovalo. Konstantin přenesl centrum imperia do Konstantinopole a
římský biskup stal se hlavou města; Konstantius II. prohlásil křesťanství za
náboženství státní nevěda, že tím přikládá sekeru na kořen života říše;
Julian, poslední luzný sen antiky, zahynul příliš záhy v dalekém východu - a
nové náboženství rostlo a rostlo. Rostlo v strašných vnitřních bojích
židokřesťanů a pohanokřesťatnů, gnostiků a antignostiků, Arianovců a
Athanasiovců, v bojích rivalisujících církví a měst, biskupů a kněží, stran a
frakcí. Přes osmdesát sekt čítalo nové náboženství. Řím upevnil svůj
primat, .ne legendou o sv. Petru, ale pro svou velkou antickou minulost,
kterou maně, i mrtvou, respektoval celý svět. Biskupové římští ostatně také
doznali záhy svůj cíl a pracovali k němu diplomaticky. Nemísili se nikdy v
hádky jednotlivých církví jako strana, nýbrž jen jako rozhodující instance, za
dogma uznali pak jen to, na čem se usnesla většina koncilů, a tak se mohlo
státi, že biskup římský Řehoř I. Veliký prohlási1 ještě každého za antikrista,
kdo by si osoboval právo nazývati se vrchním biskupem, ale Bonifac III. už
za sedmnáct let potom dožebral se u řeckého císaře Fokase, onoho vraha
netvora, jehož sloup byl posledním přírůstkem Fora, milosti, že se směl tak
nazývati. On i jeho nástupcové. Biskup římský stal se papežem, vytvořena
legenda o Petrovi, skále, na níž stojí církev, o viditelné hlavě její, o zástupci
Krista na zemi, o klíčích ke království nebeskému.
Vlny barbarů rozlily se po Evropě a zalily Italii. Šedivá mohutná
hradba, kterou veliký Aurelian opásal Řím, zachránila několikrát město - ale
když bylo i zatopeno, dovedli se papežové přizpůsobit daným poměrům,
dali rádi v šanc a plen památky antiky a sobě vyobchodovali potvrzení
svých dávných privilegií. Ba, ničili a kazili a loupili sami ze všech sil.
Podlého nebijí - ovšem, ale náboženství lásky má program hotové elysium
pro všechny filosofujicí Panglossy: ve skutečnosti nebylo a není většího
ducha mstivosti nikde, než právě v něm. Sv. Augustin, afrikánský mestic a
církevní sofista, u něhož by se všichni ti z dávných Athen ještě učit mohli,
snižuje podle hrdiny antického Říma, Tertullian, žlučovitý fanatik, soudí
Homera jedním slovem: lhář…
Barbar Theodorich, král Ostgotů, jenž po Odoakrovi opanoval Řím,
člověk, jenž neuměl ani číst ani psát (měděnou formu, v níž bylo vyřezáno
jeho jmeno, kladl pod státní listiny a jezdě perem v tazích řezby podpisoval
je) - ten barbar měl tolik úcty k nádheře antických památek, že zřídil zvláštní
komisi k ochraně jejich!…
Papežové a kněží žili prakticky - ale v duších lidstva zuřil šílený jed.
Negace života a hříšnost těla hnala je do samot žít životem protipřírodním.
Rostly kláštery, oživovaly pouště. Egyptské město Oxyrynchus mělo roku
373 dvacet tisíc jeptišek, deset tisíc mnichů! Chudáci vzali slova svých

kněží a biskupů doslovně, odplížili se do samot s rozdrcenými dušemi,
bičovali těla, proklínali své zrození - a biskupové a kněží žili. Erat quondam,
est nunc et semper.
S takovými tvory ovšem nebylo valného pořízení v době nejisté a v
časech válečných; papežové opřeli se o národ, který byl robustní, silný a
odedávna proslulý svou věrností - o Germany. Ti byli dosud Ariany, ale
papežství není nikdy tuze skrupulosní, jedná-li o statky tohoto světa. A
Langobardi trochu tiskli nástupce sv. Petra. Frankové pod Pippinem přišli
sv. otci na pomoc, zahnali Langobardy a dali papeži zemi kolem Říma. Bylo
v tom také kus vděčnosti z minulých let: papež pomohl kdysi majordomovi
Pippinovi v obtížné otázce jeho svědomí: je králem ten, kdo vládne, či ten,
kdo se králem nazývá? - Sv. otec mu ji zodpověděl tak, že Pippin mohl
beze všeho shodit svého krále s trůnu a posadit se na něj sám. - Syn
Pippinův Karel (“Veliký”) pomohl sv. otci také z tísně, načež vděčný papež
mu vstavil na hlavu císařskou korunu sv. římské říše. Svět měl tedy zase
nového imperatora - ale kdo jej jím učinil - byl římský papež.
A tento fakt je vlastně začátkem dějin papežů a klíčem k dějinám
středověku, Sofie Petrovno. Končím, neboť musíme vystoupit z tramwaye. Jeli jsme po staré Via
Ostiensis a stojíme před basilikou sv. Pavla. Několik žebráků před ní,
ciceronů, kluků s pohlednicemi - jinak mrtvo kolem.
A mrtvo uvnitř. Člověku se zatají dech v tom lese vysokých svítících
se štíhlých sloupů, pozlacených kaset na stropě a zářící podlahy - ale
chrám? Dům boží? Spíše nádherná koncertní síň, nebo docela taneční
sál…
Snad bylo jindy jinak. Zprávy o basilice (pocházející v 5. století), která
shořela r. 1823, vypravují, že působila ohromným dojmem. Že její sloupy
byly z monolitu a frygického tnramoru (“převzaty” ovšem ze staveb
antických), oddělovaly pět majestátních lodí chrámu od sebe a nesly
bronzový pozlacený strop. Že tu bylo v pohádkové nádheře nahromaděno
zlato, stříbro a drahokamy. A že stavba byla lehká, vzdušná. A že dýchala
zbožností.
Dnes basilika zbožností neoddychuje. Kostelík nějaký v poslední
české vísce má jí víc.
Opravdovost vymizela, jak vymizela duše i z toho náboženství a
zbývá jen řev zlata, barev, profanní dojem kšeftovní síně. A v medaillonech
na stěnách jsou podobizny papežů, několik set jich může být, a hledí na své
dílo…
V průčelí chrámu stojí triumfální oblouk, na něm mosaiky, imitace
těch, jež tu byly před požárem. Ty staré římské mosaiky! Člověk je vidí ve

všech chrámech tady a vzpomíná na zuřivost první církve proti obrazům a
sochám antiky! “Neučiníš sobě ani rytiny, ani železa” - ano, ale církev se
vrátila přec jen zas k obrazům, rytinám a sochám, neboť “obrazy jsou
knihami neučených”, prohlásil papež Řehoř Veliký. - A pod vítězným
obloukem stojí konfese, pod ní ciborium a pod ním hrob sv. Pavla. Zde leží
Hebrej z Tarsu, jenž dal světu a lidstvu novou dráhu a nový cíl životní.
Díváme se prolomenou růžicí v oltáři na bílý sarkofag a několik písmen
nápisu jeho… Leží tu skutečně? Zbožná matrona Lucilla prý tu pohřbila
hlavy zbavené tělo jeho v červenci neb srpnu r 64 - kniha papežů tak aspoň
vypravuje. Pavel skonal v Římě a zde možno tedy bylo by věřit i tradici - ale
kolikrát byl tento chrám zpleněn, vybrakován, kolikrát byl i tento hrob
otevřen, rozmetán - není možno, ani dost malý atom prachu Šavlova těla tu
není a už dávno nebyl…
Několik soch papežů v postranních lodích - ale nemusily by zde být.
Nic není společného mezi nimi a tím hotovitelem koberců, jenž si utvořil
vidinu svého Syna člověka, šel za ní světem, bojoval za ni a zemřel jistě
nadšeně za ni…
Procházíme lesem sloupů. Najednou vidíme nějakými otevřenými
dveřmi zeleň, divokou zeleň stromů, trav a květin, jdeme k ní a tichá
klášterní idyla leží před námi. Čtverhranná křížová cesta kláštera objímá
malou zahradu, klenba chodby spočívá na něžných točitých sloupích a je tu
tak milo, vonno, ticho. Jen včely bzučí, jen motýli kmitají se vzduchem.
Opíráme se o zábradlí, díváme se do zeleně, čas běží a my běhu
jeho necítíme. Snad tahle divoká tráva je osudem určena k tomu, aby se
zahnízdila jednou v troskách těch zdí a sloupů oné taneční síně, která dnes
už nemá duše! A zelené praporečky její zavlají nad tímto dílem lidským,
jako vlají na Foru, Palatinu a Kolosseu. A co bude s lidstvem? Bude dále
bořit to, co asi staví s takovou námahou nyní. Díla ruk a díla duchů…
Vracíme se z křížové chodby do basiliky a vycházíme z basiliky ven.
- Sofie Petrovno, chcete se podívat dále ještě k opatství San Paolo
alla tre Fontane? - Co je tam? - Tam prý je místo, kde byl Pavel sťat, a jak hlava jeho poskočila v
pádu třikrát po zemi, vytryskly prý ze země tři prameny, nu, a teď je z toho
zázraku živo celé pěkné opatství. - Nemyslíte, že je to nestydatost, takhle roztahovat všecka ta místa?
Nemohly ty tři prameny vytrysknout tady? Aby to bylo pohromadě? - Vy jste pravoslavný člověk, Sofie Petrovno, a nevíte, co je to
katolická ekonomie, Ale o to se nejedná - otázka zněla: chcete tam jít? - Přeďně nejsem pravoslavný člověk a za druhé tam jít nechci. Leda

že chcete vy… - Vraťme se. - Ostatně ty tři prameny už také nějak přestaly divotvorčit. Zdá se, že i
zázraky působí jen do jistého času. Nedávno se stalo totiž tohle: nějaký
nevěrec přistihl mladého novice, kterak plnil velikou nádobu, z níž vlastně
tyto zázračné prameny vyvěrají. Zákon o spojitých nádobách znáte z fysiky,
Sofie Petrovno? Nuž, tu hlavní plnil mládeneček. A lotr nevěrec a pohan šel
do redakcí petrolejnických a svaté církvi nepřátelských listů a ty to rozkřikly
do světa. Ah, svatá církev zkouší nyní vůbec velmi…
A vracíme se pěknou stinnou alejí, jdeme beze siova po staré Via
Ostiensis, jdeme, jdeme jako lidé v pohádce, až přicházíme k šedivé
vysoké zdi Aurelianově. Jako zasazena do ní, trčí z ní špičkou černá
pyramida, pyramida Cestiova.
Qaius Cestius, současník císaře Augusta, našel tu svůj poslední
příbytek. Pozůstalí jeho nesměli dle ediktu aedilova dáti zlatem protkané
koberce do náhrobku, prodali je tedy a vystavěli za ně tento náhrobek, jenž
přetrval nejen mausoleum samého císaře, ale i celou říši římskou. A kolem
něho nakupily se hroby moderní - hřbitov protestantský, Cimiterio dei
Protestanti.
Krásný hřbitov. Černé pinie dávají prokukovat modrému baldachynu
nebes nad ním.
Nádherné květiny tu voní a ptáci bezstarostně zpívají.
Mramorová deska kryje tu srdce, “Cor cordiuim” (slova vyrytá do
kamene po přání Lady Shelley), Persy Bysshe Shelley, jehož duše setkána
byla z vůně květin a barev duhy; nedaleko něho odpočívá jeho “Adonais”,
John Keats; antický zlomený sloup je náhrobkem německého básníka,
přítele Platenova, W. Waiblingera z Heibronnu, jenž miloval Italii víc než
svou severní vlast; August v. Goethe, syn vymarského Joviše, tu leží,
onoho Joviše vymarského, jenž zde v Římě kdysi tak dojemně zvolal:
“Dulde mich, Jupiter, hier, und Hennes führe mich später Cestius’ Mal
vorbei leise zum Orkus hinab,” a co nebylo dopřáno otci, dostalo se údělem
synovi a nejen to: nedaleko toho syna spí věčným spánkem hannoveranský
resident Christian August Kestner, syn oné Lotty Buffovy z Wetzlaru, kterou
byl kdys jeho otec vášnivě miloval a kterou portretoval ve svém Wertheru.
Takové básně života tvoří osud na této klasické půdě. Malvina z
Meysenburgu, přítelkyně Fr. Nietzsche, dřímá tu od r. 1903 posledním
snem - a sochaři, malíři, generalové, Němci, Švýcaři, Angličani, Rusové všichni tu spí v nerušené harmonii pod bílými pomníky.
Velká šiška pinie ležela na hrobě Shelleyově. Sofie Petrovna ji zdvihla
a dala do ridiculu. A já, jenž už leta neutrhl ani květ, ani lístek travičky, vzal

jsem ze stromu vavřínového, stojícího nad hrobem srdce básníkova, jeden
lístek, abych jej přinesl jedné drahé duši v dalekém domovu, která Shelleye
tak miluje, jak ho snad jen Emilia Viviani ráda měla… A Sofie Petrovna jde
do hrobu ku hrobu, čte jmena a nápisy omšených kamenů a najednou
zdvihne ricidul a povídá:
- Nač vám to připomíná? - Ricidul? - Nevyhlíží, jakoby v něm byla bomba? - Sofie Petrovno, Oděssa? Mlčí a usmívá se.
XXVI. San Lorenzo fuori le mura.
Také una ex septem. Jeden z těch sedmi kostelů, které poutníci ve
Věčném Městě navštíviti musí. A také jedna z těch pevností, které útočící
křesťanství zřídilo za zdí města, aby mělo oporu při útoku a záštitu při
možném ústupu. Na antické Via Tiburtina byl postaven po bitvě u mostu
milvijského prý samým Koinstantinem, aspoň kniha papežů tak tvrdí, nad
hrobem sv. Vavřince, kterýžto světec byl upečen na rožni v lázních za
panování císaře Decia. Co z něho zbylo, leží prý tu pod konfesí v bílé
mramorové rakvi za železným mřížovím, kteroužto rakev lze vidět,
ostatnímu se ovšem musí věřit, jako všemu v samospasitelné církvi
katolické.
Potom se sem dostaly nějakým způsobem kosti sv. Štěpána z
Palestiny a čekají tu s Vavřincem slavného z mrtvých vstání, čemuž se také
má věřiti. Dále je tu ještě několik svatých, jichž jmena nám kostelník říci
nemůže. Také je tu kámen, na který sv. Štěpán padl.
Kámen je ovšem pokrvácen, což má být patrně vysvědčením o jeho
pravosti.
Tak byla pevnost vyzbrojena.
Prohlížíme zběžně svaté ty památky. Zběžně, není divu. Je jich v tom
městě tolik, že by se mohlo jimi cesty štěrkovat. Tuze záhy to všecko
sevšední. Svatí, světice, blahoslavení, papežové, kardinalové, biskupové,
opati, prelati - všecko tu na hromadě, jeden na druhém jeden vedle druhého
- a člověk vidí, že ti mrtví živí ty živé a dobře je živí, ví také, že sám vyklopí
naposled nějaký ten obolus povídavému kostelníkovi a druhý obolus,
možno, i tamhle tamu páteříčkovi, jenž se k nám blíží s řinčící kasou, “dárek
pro Sv. Otce”. Slovem: mnoho, tuze mnoho té svatosti najednou. Ale člověk
také ví, že přijde čas, kdy tyhle reliquie stanou se antiquitami, součástkami
museí, panoram a panoptik. Přijdou praktičtí Amerikáni a skoupí kosti toho

a toho kostela, odvezou přes moře a dají se jimi živit, jak se dnes dávají jimi
dosavadní majitelé jejich živit - a proč ne? Byla by mazanost skutečně v
pachtu jen popů římských? A neukazují reliquie bohů antických cestu
reliquiím svých nástupců? A když ne tutéž, aspoň podobnou. Aspoň tak, jak
se podobá jeden kruh spiraly druhému. Když ne v museum, tož v
panoptikum. Neboť Amerikáni jsou nejen praktičtí, ale i zvědaví, a nabito
bude v místnostech, kde se budou ukazovat věci, které pitomost lidská tolik
století zbožňovala …
San Lorenzo působí ostatně dobrým dojmem. Má pěkné sloupy, není
přecpán nevkusy a má šedivou patinu hezké řady věků. Má staré mosaiky,
ono příšerné blabolení barbarů, kterí pocítili touhu umění, a má nové
mosaiky, které se snaží v potu tváře ony staré napodobit. Má rozpukané a
zašlé fresky na zdech, které sotva už jen napovídají, co mají říci, a jsou-li
renovovány, pak křičí kletbou svým renovatorům, neboť křesťanské umění
má tutéž duši jako křesťanství samo; duše tohoto již vyvanula a proto je
umění jeho odsouzeno k smrti, a každá snaha pomoci mu je nestilovým
zlozvukem.
Po několika stupních sestupujeme v hrobku za hlavním oltářem. Zde
stojí při zdi jednoduchý sarkofag s kostmi papeže Pia IX, “Popel a kosti”
stojí prostě psáno na kameni - ale za to ta nádhera kolem! Celá zadní
stčna, o niž se sarkofag opírá, září kameny a zlatem, celý křesťanský svět
se skládal, jak nápisy jednotlivých zemí tam svědčí, aby vyzdobil místo, kde
leží jeden z nejješitnějších lidí, jež nosil svět, poslední papež-král, a první
papež, jenž vyhlásil za dogma neomylnost “sluhy sluhů”, když byl před tím
obtížil zdravý rozum lidský dogmatem o neposkvrněném početí… Není
odpornější falše, než ta pokora prostého sarkofagu: mosaiky a obrazy
kolem něho a nad ním řvou a křičí o ní, neboť vyzývají pyšně v zápas
všecky ty sv.
Pavly, Petry, Vavřince, Štěpány a tisíce těch rakví a oltářů celého
Říma.
Dobrá Moravia přispěla k výzdobě, jak nápis svědčí, a ovšem také
Bohemia, zem Husitů…
Dívám se na ten sarkofag. Pius IX. Pěkným exemplářem uzavřela se
řada papežů-vladařů.
Christianissimus Rex, Karel Veliký, zřídil jim papežský stát. “Má říše
není z tohoto světa,”
pravil Kristus, ale ti nad hrobem stojicí a třesoucí se starci pokryli
královským purpurem svá svadlá těla, opásali meči sebe i jiné a celý okruh
světa, nebesa i peklo, smrt i život, krále i žebráky, všecko, všecko ovládali
svou studenou rukou, v níž třímali blesky, vzaté sesazenému Jovovi. Vášeň

panování ovládala ty starce, v nichž všechny jiné vášně už byly doplanuly,
a hořely-li někdy, pak to bylo tak příšerné divadlo, že žádné jiné dějiny
neskytají děsnějšího.
Neboť u nich to bylo ve jmenu víry, spasení, Krista, Boha - nemůže
být grotesknější ironie a pustějšího cynismu v dějinách lidstva.
Falšovanými dekretaly, obsahujícími zápisy a výpovědi z dávných
časů, byl dokázán primat římského biskupa nad celým křesťanstvem; z knih
Augustinových De civitate Dei dán Karlu Velikému důvod k násilnému
obracování pohanů na víru křesťanskou; papež Štěpán dal r. 897 vyrvat
hnijícího předchůdce svého Formosa z hrobu, posadit v Lateraně před
soud, odsoudil jej, dal mu utít tři prsty, kterými dával nebožtík požehnání,
dal mu svléci papežské roucho a vléci mrtvolu na provazech ulicemi a
vhoditi do Tibery; jedna perioda dějin papežských Sergiem III. začínaje
(905) slove pornokratie, poctivě česky vyloženo: vláda kurev; v boji o
investituru poznal německý císař a dobří Němci, jakou to hroznou metlu
upletli předchůdcové jejich na ně a lidstvo; lidstvo pak mělo příležitost
poznat to za válek náboženských: deseti milionům lidí byl vzat život ve
jmenu Krista v bojích - celý starověk se všemi svými válkami nedosahuje
ani poloviny toho čísla; 300.000 starých žen bylo pouze v Německu
upáleno pro čarodějnictví, žena vůbec požívala v Římě veliké vážnosti,
vzdor filosofům, kteří tvrdí, že ji křesťanství povzneslo. Neboť vzdor těm
filosofům zavedl Řím pro svou černou armadu celibat, nejhlubší to pokoření
ženy, jaké znají dějiny; v Innocenci III., nejmohutnější postavě, jež nosila
tiaru, vyvrcholil se typ papežů-polobohů: “Jako v Hospodinově arše úmluvy
ležela hůl vedle desek s desaterem, tak leží v hrudi papežově strašná moc
zničení a sladká mírnost milosti,” napsal o sobě strašný ten odpůrce
největšího Hohenstaufa, Friedricha II., králi Janovi anglickému…
A Pius IX. tady - poslední papež-král… Blesky Jovovy vypadly z ruky
jeho, protože se jich nikdo už nelekal. A 20. září 1870 vtrhlo italské vojsko
do Říma a Viktor Emanuel se díval z bývalé residence papežské, Quirinalu,
jak nad Vatikanem slunce zapadá. A Pius neomylný čekal na zázrak, na
anděly, kteří zaženou plamennými meči drzého usurpatora. Čekal osm let,
Viktor Emanuel zemřel, ale ani teď se nestal zázrak: nastoupil pouze syn
jeho, dobrácký Humbert. A tu se papa Pio Nono položil a umřel taky. A
národové mu vyzdobili jako náhradou jeho kryptu. Snad ho to těší…
Na pravo od basiliky S. Lorenzo leží římský hřbitov, Campo Verano.
Čtyři veliké alegorické sochy vítají člověka při vchodu. Hřbitov je nádherný:
není téměř hrobu, aby neměl uměleckého pomníku s reliefem neb obrazem
zesnulého. Spousta známých jmen: poilitikové, básníci, novelisti, novináři,
ministři, generalové. A všude zeleň a květy.

U jednoho hrobu se zastavujeme. Goffredo Mameli, básník a voják.
Padl v dvaadvacátém roce věku svého jako pobočník Garibaldiho 1849 při
dohývání Říma. A jeho pomník povídá celý jeho život. Krasavec leží tu
odevzdaně, se šťastným výrazem v obličeji a mečem v ruce na rozvinutém
italském praporu. A mramor, z něhož je pomník udělán, je čist a průsvitný
jako jeho duše. A růže, záříjové růže leží na těle jeho. Růže, kterou člověk
musí milovat, královna květin, hrdá a dobrá, zdobí tělo básníkovo…
Karakteristický nápis nese hrob papežských vojáků, padlých u Mentany.
Pius IX. dal jim postavit nevkusný náhrobek, po dobytí Říma královskými
přidala správa města na něj následující nápis: “Tento pomník, který
theokratická vláda památce cizích žoldáků zřídila, nechává osvobozený
Řím státi, aby byl potomstvu věčným svědkem politování hodných časů.” A
nemluví-li tohle dost zřetelně o nenavratitelnosti světské vlády papežů, pak
jest tam ještě výše při zdi pomník jiný: Cesara Locatelliho, který byl
odpraven v r. 1861 pro nastrojení atentatu na život Pia IX.; nápis pomníku
toto hlásá, že “římský národ postavil jej oběti papežské tyranie, která
zmužilá a neposkvrněná vstoupila na popraviště”.
A tak tu leží všichni. Goffredo Mameli, papežští žoldáci, atentatník
Piův a Pius sám tamhle v basilice. A všichni tiší, klidní…
Křesťanství hlásá, že provedlo rovnost všech lidí, ale není to pravda.
Rovnost mezi nimi provádí teprv smrt.
XXVII. San Pietro in Vaticano.
Před těmi několika sloupy, zbývajícími z chrámu Marta Ultora, člověk
maně smekl klobouk; pod grandiosní a přece jako vtip lehkou klenbou
basiliky Maxenitiovy na Forum Romanum nemohl ani věřiti svým očím; v
amfiteatru Flaviovců cítil, že promluvilo císařství římské císařské slovo; pod
kupolí Pantheonu se mu zatajil dech a oči se maně zalily slzami - ale zde,
pod bání svatopetrskou nic, nie. Všecko je zde tak veliké, ale ne grandiosní;
silácké, ne silné; ohromné, ne ohromující. Všecko křičí, ale nemluví,
dokazuje, ale nepřesvědčuje.
A nevkročil jsem v tuto síň předpojat. Antický člověk ve mně
triumfoval nad světem hynoucím a majícím zhynouti již tolikrát, že jsem
vcházel v tento chrám beze zbraní, nakloněn, ne k smíru, ale aspoň k
uznání a potvrzení všeho, co napsalo sta a sta lidí přede mnou. A nemohu,
ani tolik nemohu.
Dívám se tázavě na Sofii Petrovnu.
A Sofie Petrovna zachycuje mou otázku, vyhrnuje trochu ret a vrtí
záporně hlavou.

A najednou se mi chce vykřiknout rozkoší. Ano, zde se chystej,
pohanský člověče, k triumfu největšímu. Nikde nebyl Galilejský tak potřen,
jako zde, nikde tak vysmán, tak zubožen, tak zbit, jako v této basilice.
Miliony poutníků sem přicházejí a miliony poutníků by zrovna zde měli ronit
krvavé slzy nad zničením všeho, co chtěl dáti světu On. Ale milionům
poutníků vyvanul Galilejský z duší tak, jak vyvanul ze všeho, co dnes jmeno
jeho nese, z věrouky, mravouky, duší svých kněží, ze svých chrámů a z
tohoto už nejvíce. Ne On, ale papež, ne dům boží, ale representační sál
toho, jenž se sice zve náměstkem božím na zemi, ale chce být
pokračovatelem římských imperatorů - králem králů a císařů, pánem světa.
A dům ten je maně také symbolem duše celého papežství. Tvrdý,
bezohledný, stavěný nejrůznějšími lidmi od genia až k hlupákům, kupole,
pýcha jeho, je otrockou imitací antického Pantheonu, je pln nechutných
soch, má spoustu tuze pochybných reliquií a jmeno po galilejském rybáři
Petrovi, jehož hrob stojí pod středem kupole a jenž dojista do města Říma
ani ve snu nikdy nohou nevkročil.
Kdybych byl křesťanem, zde bych se modliti nemohl. Pod tou
spoustou studeného kamene, řvoucího zlata, před těmi oltáři s chladnými
mosaikovými obrazy, při denním světle, které je intensivní, ale zde jaksi
sesvětáčtělé, mezi theatralními hroby papežů a sprostě bílými jako
sádrovými sochami všelikých těch Věr, Nadějí a Lásek - ne, zde bych se
modlit nedovedl.
Zde člověk zkoumá výšku, délku a šířku, zde měří, počítá, zde ani
neobdivuje, ale jen konstatuje, zde jen myslí a přemýšlí - ale cit, ten pramen
zbožnosti, víry a náboženství vůbec, ten zde zaschl, stopy po něm není.
A proto zde může pohanská duše slaviti slavný triumf, zde byl zabit
Galilejský nadobro a z mrtvých nevstane už nikdy.
A jedenkrát bude tahle basilika pěknou koncertní síni a hudbymilovní
Římané budou se tu svíjet rozkoší pod třepetavými fanfarami z Tanhausra
a v taktu budou se kývat při srdcervoucích zvucích smutečního pochodu
Chopinova. A vzpomenou-li při tom, co tady bylo kdysi, budou se divit a ptát
se: Jak bylo všecko to možno? Jak mohlo lidstvo tak nesmyslně bloudit? A
tak dlouho? … Stálo by za to člověku dnů dnešních, aby mohl na pět minut
ožít a ptát se takto s nimi…
A ta doba přijde, dojista přijde. Dějiny neznají nemožností. Na těchto
místech byly kdysi zahrady Caligulovy a Neronovy a asi na Piazze před
chrámem byl cirkus. V cirku dával Nero strojiti své živé pochodně, k nimiž
mu dodávali material křesťané. Možno, že to doslovně zrovna pravdou není
- tradice o těchhle mučeních jsou dojista hodně bájeny a básněny - ale
budiž. A tenkrát bylo římské císařství ve svém zenitu a daleko široko nebylo

ani stínu po někom, kdo by je byl mohl - ne zničit - ale ohrozit. A kdo by byl
řekl, že za několik set roků budou nástupci těchto živých pochodní vládnout
Římem? A že na těchto místech vyroste basilika s dovolením římského
imperatora? A ku poctě rybáře z Galilee?
A stalo se. A v basilice té byl korunován Karel, král Franků, na císaře
svaté římské říše. A biskup těch křesťanů to byl, jenž jej učinil císařem. A
porfyrový kámen v hlavní lodi označuje místo, kde řada potomních císařů
klekávala před papežem, aby přijala jeho požehnání. Všecko je pryč,
všecko bylo. A nikde jinde člověk necítí, jak celé to bloudění lidstva, zvané
křesťanstvím, se chýlí k pádu a zhynutí, jak právě zde, v Římě.
Co přijde potom? Marná otázka, marné obavy. Dějiny lidstva nikdy se
neštítí skoku do tmy.
Ale také se nedají komandovat žádnou theorií sestrojenou u lampy
psacího stolku.
Křesťanství zničilo antického člověka a jeho kulturu. Nový člověk
poznal záhy, že bez kultury nemůže žít, naučil se písmenkám jejím u mrtvé
antiky a začal těžce slabikovat. Řada věků uplynula, než si našel formy
umění svého. A potom začal hledat své já a našel je spoutané okovy a
řetězy. Rozbíjel je a viděl najednou, že rozbíjí křesťanství. Není ještě hotov,
železo zarostlo do masa tak, že pod každou ranou stříká krev a vzniká
bolest, ale člověk ví, že okovy musí dolů a proto bije dál.
A už zas jej jímá stesk, cože bude s kulturou, již křesťanství stvořilo?
Bude nový volný člověk stavět na ní dál? Či rozmetá ji, aby začal znovu? A
nejspíše, že rozmetá. A není čeho litovat. Proud dějin nezná sentimentality.
A celá ta kultura dnů dnešních je majetkem tak málo lidí a tak málo
potřebná lidstvu, že už je skoro jen sportem, luxusem, zbytečností. Není to
vinou její, ale známkou, že starý svět je hotov, že dožil. Padne-li ona jako
semeno v zrytou a obrácenou půdu společnosti příští, vyžene-li tam v klasy
a bude-li transsubstanciací chlebem těch, kdož přijdou po nás - nevíme.
Snad si najdou docela jiné formy, docela jiné obsahy - co z toho?
Dějiny neznají pojmu “lepší”, dějiny chtějí jen “nové”. Stará basilika svatopetrská byla zbořena Mikulášem V. r. 1452 a hned
byla začata stavba nové. Plány se měnily, stavba vázla, pokračovala, když
nebylo peněz, prodávaly se odpustky po celém křesťanství, secese a
reformace se z toho vyvinula za Alpami, dvacetosm papežů stavělo na ní a
umřelo při tom, stotřicet roků to trvalo a za šest let a deset dní po naší
bělohorské bitvě byl chrám hotov. Stál asi 250 milionů korun. Papežství
mělo svůj pomník.
Chodíme síní tou sem tam. Malá freska Giottova Navicella,
Michelagniolova Pieta (nešťastně postavená, nešťastně kompletovaná

svatozářemi), hroby několika papežů - ale to je také všecko, čím tady mluví
Umění. Málo, zoufale málo. Nad hrobem sv. Petra stojí tabernakl,
nešťastně ulitý Berninim z lupu z Pantheonu, kolem hrobu světce hoří
stříbrné lampičky a za dvacet centesimů vede nás kostelník dolů, otvírá
kovová dvířka, klepá na sarkofag a vykládá, že je z malachitu a lapisazuli.
Před hrobem klečí mramorová socha Pia VI. od Canovy, kostelník ji
představuje a přejíždí dobrácky sv. otci podbradek…
Černá kovová socha žehnajícího sv. Petra je opřena nedaleko v
pravo o sloup. Antické tělo, nějaký konsul nebo rmperator kdysi, jemuž
křesťanství posadilo jinou hlavu a dalo do ruky klíče - celá ta procedura je
symbolem, v němž in nuce jsou dějiny celého křesťanství. Kdo přijde, líbá
apoštolovi palec u nohy, palec už zmizel skoro pod těmi polibky, ale lidé
líbají stále a stále.
S reliquiemi dělají tu drahoty: mají ono kopí Longinovo, jež protklo
bok Kristův (je prý ještě zakrváceno), šat sv. Veroniky, na němž se otiskla
tvář pána Ježíše, kus kříže a hlavu sv.
Ondřeje, kterou prý as před osmdesáti lety někdo ukradl a která zas
byla šťastně nalezena - ale jenom kanovníkům je dovoleno poklady tyto
spatřit - nu, v Santa Croce di Gerusaleme maji toho víc a ukážou beze
všeho - viďte, Sofie Petrovno? A teď ještě vystoupneme na kupoli. Je na to zvláštní úřad a ovšem
také zvláštní plat. Nějaký stařeček nám vystavuje permesso na jmeno
Václav Pobožný a Anna Nepokojná - kterážto jmena mu dávají tuze mnoho
práce - bere od nás po liře, usmívá se, klaní se, my též a jdeme.
Sofie Petrovna letí vzhůru jak ďas a zpívá hlasitě Ca ira, cesta je
pohodlná, beze schodů, jde spiralou a stěny ovšem počmárány jmeny a
daty. Běžíme, běžíme, najednou se objevují na stěně tabulky ohlašující, kdy
a který potentat nebo příslušník některého panujícího rodu setn vystoupil.
Císař Josef II. dvakrát, ruský Mikuláš, arcivévoda Maximilian, pozdější císař
mexický, tabulky se množí, kde jaký král, byl tu, a nejvíc našich arcivévodů
a arcivévodkyň.
Na střeše chrámu je malá osada. Řemeslníci všeho druhu tu bydlí,
docela i kapli svou tu mají.
A zase stoupáme dále, po kupoli k lucerně. Zde to jde již obtížněji,
člověk musí jít nakloněn na stranu, jak vyžaduje vypětí kupole, schody jsou
zde, nepohodlné schody a žár slunce se podává tu, jako by vycházel přímo
z pece.
Za to nahoře. Vyhlídka báječná. Pod nohou plocha střechy sv. Petra,
lemovaná řadou velikánských svatých, potom koloinada, náměstí, egyptská
jehla v prostředku, sršící fontany, lidé, vozy a dále domy, Tibera, mosty,

celý Řím, nažloutle šedý, pyšný Řím s kupolemi, střechami, komíny,
rozsáhlý, nekonečný. A hory albanské a hory sabinské, rezavá Campagna všecko čisté v konturách, čisté v barvách pod zlatým nádechem slunečním.
A na levo paláce a dvory Vatikanu, zahrady jeho a za ním Mante Mario,
zelené pahrbky a v dálce modrý Soracte.
Zase chvíle, kdy člověk má jen oči a zapomene místa a času …
Nějaký člověk nám nabízí podívat se s kupole do chrámu.
Díváme se. Stojí to ovšem několik soldi.
Ano, je to veliké, smělé, ale - kdybychom se nebyli dívali na antiku
tolik, bylo by tohle aspoň nás chytlo - míní Sofie Petrovna.
Zlatými velikými písmenky křičí na nás nápis v kruhu kolem paty
kupole: “Tu es Petrus et super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam, et
tibi dabo Claves Regni Coelorum”.
A to byla velká mýlka. Skála se povážlivě rozsypává. Zde, právě zde
to člověk cítí a vidí nejvíce.
XXVIII. Vatikan.
Spousta pochmurných budov. Není v nich slohu, není v nich
souvislosti. Jako by hyl býval zedník, jenž je stavěl, i architektem jejich.
Vtíná se jedna do druhé a proráží jí bok a jiná zdvihá se nad ně, jakoby se
chtěla pres ně převaliti. Ze začouzených zdí dívají se opatrně malinká okna,
spousta komínů zdvihá se nad nečisté střechy - ano, kdyby se asi dvacet
starých loupežnických hradů, bez svých věží a hradeb ovšem, sešlo k
besedě a ocitlo se náhle v jednom chumlu, nemohl by být dojem jiný.
A má to dvacet dvorů, tisíc salů, kaplí, pokojů a několik tisíc komor,
síní, chodeb, schodišť a míst, jež k takovému kvartyru patří. A v tomto
behemetu žije stařec v bílém rouše, volený doživotně vnuknuírm sv. Ducha
jinými starci, Eminencemi, nosícími červené hávy, jemuž se říká
“Nejsvětější Otče”, a píše-Ii se o něm, je praedikat jeho “Jeho Svatost” pánu Ježíši se říkalo “rabbi”, apoštolům Petře, Pavle, Jakube. A že sv.
Duch vnuká Eminencím už hezkou řadu let vždy jeti Itala, je známo.
Není paláce na světě, který by vypravoval tak příšerné věci, jako tohle
obydlí starců v bílém rouše. Zahanbeny mlčí nejen trosky Palatinu, ale i
sídla císařů a králů v dálných zemích i residence sultanů asijských a
afrických. Ať vymyslí fantasie lidská sehe hroznější věc - vše bylo tady,
vyšlo odtud. Vezměte do ruky katechismy a najděte si tam kategorie hříchu
- jediného není, jenž by se nedal doložit z dějin papežů. A ne jednou stokrát.
- Ale zásluhy papežů o vědu a umění v chaotickém temnu

středověku! A zásluhy jejich v renaissanci! V středověku? Zásluhy papežů? Mniši v klášteřích pěstovali trochu té
vědy, hřáli své studené, ubohé duše na slunečním světle římských klasiků a
malovali inicialy do breviařů a modlitebních knih, pravda. Byla to žebrácká
náhrada za velkou kulturu antickou, zničenou křesťanstvím - ale ani ta
nebyla dílem papežů. Nebylo tehdy tuhé centralisace římské, jak je dnes a
kláštery ty živy byly z dobroty svých zeměpánů, za nimiž šly vždy, a když
proti Římu a papeži, tedy i proti Římu a papeži. Bylo tak v německé říši,
bylo tak i u nás v Čechách. A jakmile si Řím víru Kristovu zmonopolisoval a
zcentralisoval - změmilo se vše. Kláštery se staly pařeništěím lenošivých
zhýralců, kejklířů s ostatky svatých, prodavačů odpustků a ohlupovatelů
celé krajiny daleko široko. A vůči vědě, umění, pokroku a hlasům po
nápravě ukázalo papežství ihned svou pravou tvář. Arnold z Brescie
dokonal na hranici zrovna tak, jako Giordano Bruno, Dante je nenáviděl,
Galilei byl jím mučen, Hus a Jeronym dokonali v plamenech, Savonarola na
šibenici. - Celá ta tma středověku má jediný zdroj a ten slove: papežství, a
kde je trochu světla, je to hranice jím zapálená, a kde je trochu tepla, je to
teplo lidské krve jím prolité …
A renaissance? A umění její? Člověk čte o stavbách prováděných v
Římě Sixtem IV., o florentinských malířích pracujících na zakázku pro toho
sv. Otce, pravda, ale ten bordel, který týž sv. Otec taktéž sám postavil, a
jenž mu ročně 20.000 dukátů vynášel - ten bordel zastiňuje všecko. A
člověk čte dále o Alexandru VI. a vidí jen ten strašný rod Borgiův, jemuž
nebylo nic tak cizím, aby to nenazval svým: dýky, vrazi, jed, cizí jmění,
krvesmilstvo, loupeže, čachry s věcmi nejsvětějšími a nejnižšími, ďábelský
cynismus při všem - a takový sv. otec dá odsoudit asketu Savonarolu k
smrti provazem … A dále: Julius II. a Leo X. byli to vůbec ještě křesťané? I
ta otázka je dovolena, neboť papežství stojí před dvojí soudnou stolicí:
lidskou i božskou, dějin a morálky, a. když prvá toho onoho osvobodí, musí
jej druhá odsoudit. Jaká naivní hloubka a trefné ocenění sebe i papeže
Julia II. leží v povzdechu císaře Maximiliana I., posledního rytíře: “Deus
aeterne, nisi vigilares, quam.male esset mundus, quem regiimus nos, ego
miser venator et ebriosus ille et sceleratus Julius!” (Kdybys ty nebděl, věčný
bože, jak zle by se vedlo světu, jejž řídíme my, já bídný lovec a onen opilec
a zpustlík Julius!) Ebriosus et sceleratus - dvě adjektiva a v nich je život,
karakter i soud onoho náměstka Kristova na zemi! A Leo X.! Autor
nesmrtelného výroku o “onom ubohém člověku nazaretském!” Jaký
skvostný pohan by to byl býval, kdyby nebyl papežem! Vždyť se za něho i
oběti pálily. Jovu Kapitolinskému,Nejvyššímu a Nejlepšímu! Snad by byl
mohl tento největší hříšník renaissance provésti jedno: odstraniti

patnáctistyletý blud a omyl lidstva, nešťastné dědictví galilejské - měl k
tomu dosti síly i dosti upřímnosti, ale neměl vážného hlasu svědomí a
pocitu zodpovědnosti, čili měl pohanství antického člověka, ale příliš
otrávené, příliš netečné.
Za Julia II. přišel do Říma německý mnich Luther. Pozoroval vše
svým chladným severním zrakem, vrátil se domů a usoudil, že našel v
Římě jen říši Antikristovu. Římu nastala strašná krise. Ztratil národ, který
byl kdysi jeho první oporou, štítem i mečem: Germany. Ztratil jej, ale ztrátou
tou se vzpamatoval: všel do sebe a čitiil malé pokání. Duch dějin mu
pomohl: vedle světlého rozumu Lutherova postavil fanatický rozum Ignatia z
Loyoly; proti životným četám germanským postavil jezovity, tvory, kteří
umrtvili v sobě vše, co jest lidského; proti lidem španělské automaty; a Řím
se opřel o ten jezovitský řád a snažil se zachovat si, co se zachovat dalo…
Renaissance v umění dokanala…
Ostatně: vyznejme jedno - papežové ti byli katolíci, oni věřili! Ano, ale
pouze věřili.
Alexander VI. byl obzvláštním ctitelem pamny Marie, Julius II. věřil,
věřil snad i Leo X. Ale mravouka neexistovala pro ně, že by se mělo dle víry
také žíti, jim ani ve snu nenapadlo. A do tohoto rozporu vnikl přemítající a
hloubavý germanský rozum.
Procházíme kolem švýcarské stráže, jejíž pruhovaný pestrý kroj je
dosud týž, jak jej navrhl kdysi Michelagniolo, a stoupáme po Scala Regia
vzhůru. V kapsách plno drobných peněz, neboť pan Müller nám řekl: Na
koho se ve Vatikaně podíváte, vztáhne k vám dlaň. Vcházíme do Sala
Regia.
Sala Regia byla audienční síní papežů. Nade dveřmi a na stěnách
jsou fresky oslavující moc a slávu papežů, snad dobře míněné, ale špatně
malované. Řehoř IX. exkomunikuje císaře Friedricha II, - úžasná
nechutnost! Vítězství Alexandra III. nad císařem Friedrichem Barbarossou:
Císař leží na zemi a sv. otec po něm šlape! Nebylo to historické, pravda,
ale jedna z legend papežských, jež má větší sílu, než historický fakt. Tak ji
viděli zde králové a vyslancové cizích států, tak si ji vtiskli v duši miliony a
miliony poutníků a roznesli ji do zemí nejvzdálenějších, kde zapustila
kořeny a hlásala moc a velikost toho, jenž se nazývá místodržitelem
Kristovým a pokryteckou pokorou “sluhou sluhů”. Nebo: Řehoř VII.
absolvuje prosícího císaře Jindřicha IV.; dále: Karel IX. svoluje k zavraždění
admirála Colignyho atd.
Za měsíčních nocí procházívá prý sálem tím zvláštní postava: mladý
zubožený bosonohý muž dívá se na ty fresky, chytá se rukama, v nichž
jsou otevřené rány jako od hřebíků, za hlavu, plnou stop od trnové koruny,

vzdychá hluboce a žalně a stená: Co jsem to udělal! Co jsem to udělal! O
Petře, Petře, jak mě ta skála tvoje drtí a ničí! A dále do kaple sixtinské.
Začazená kaple. Sedáme do lavice, díváme se vzhůru - ó
Michelagniolo! Ten strop se všemi svými Sibyllami a proroky, se všemi těmi
dny stvoření světa a člověka, rájem a prvním hříchem, Noahem a potopou všecko je tak daleko toho ducha Vatikanem vládnoucího a muka je to pro
diváka dnes, jako to bylo mučením pro Tebe před čtyřmi sty lety: Již při té
práci vole vyrostlo mi, jak roste kočkám po lombardské vodě - člověk si
zacituje jako na omluvu před Tebou tyhle dva řádky Tvého sonetu “s
dlouhým ocasem”, tenkrát asi zde po dokončení trudného díla
načmáraného, a přestává se dívat - nelze to vydržet… A ten Tvůj “Poslední
soud” na oltářní stěně! Chaos postav, spletených údů, zkřivených obličejů Kristus, Maria, svatí, světice, ďábli, odsouzenci v pekle a všechno tmavé,
na všem dým kadidla, mour svíc a prach skoro čtyř set roků! A stydlivý
papež Pavel IV. nejprve chtěl celý ten Poslední soud dáti otlouci a něčím
jiným nahraditi, až když se mu malíř Muziano vrhl k nohoum a uprosil jej dal těm všelijakým naháčům přimalovat plavky, I ten tvůj jediný vtip v umění
- a Ty jsi se i v životě tak málokdy usmál - zničili: svatá Brigitta vstávala z
hrobu, ovšem nahá, a jeden světec se mlsně na ni zadíval - cudný svatý
otec dal Brigittě udělat řádné šaty a nad to ještě všetečnému světci obrátiit
hlavu vzhůru … Klementovi XII. však plavky nedostačovaly: dal obleknout
systematicky naháče všechny - čemuž se říká, že papežové mají
“nekonečné zásluhy o umění”… A že by ty hrůzy Posledního Soudu, jak jsi
snad mínil, rozhněvaný soudce Kristus, ustrašená Matka jeho, příšerné
nebe, hrůzné peklo, zsinalí hříšníci, fanatičtí ďáblové - nějak volali své
Memento schátralé církvi a hlavám jejím - oh, jak jsi se mýlil, ty staré
mudrující dítě!… Papežové… buď jim seděl v duši voják, nebo jeptiška se
všemi tajnými i zjevnými vášněmi obou. A když tam byl někdo třetí, pak to
zas nebyl papež, ale člověk pohanský.
Pravá i levá stěna kaple sixtinské vyzdobeny jsou freskami slavných
jmen cinqueceinta: Pinturicchia, Botticelliho, Signorelliho, Perugina,
Ghirlandaja a Rosselliho. Příběhy staro- a novozákonní, známé z tisícerých
reprodukcí, slavené, obdivované, vynášené - a zde ve skutečnosti tak
ubohé, že se zdá, jakoby vděčny byly té tmavé patině mouru ze svic a
kadidla, jež přikrývá jejich vybledlé a zašlé barvy na rozpukané omítce …
Jak dlouho trvá t. zv. nesmrtelnost uměleckého díla? Tlačí se zde
turisti všech národů, dívají se do svých červených knížek, ukazují si krásy,
jež jsou v knížkách označeny znamením hvězdičky a vzdychají, kývají
hlavami a vyrážejí citoslovce údivu - ale hned spěchají dále, aby

absolvovali dle programu vše, co Baedecker ještě ve Vatikanu slibuje…
Chodí tu znalci a hledají časové narážky na obrazech: portrety tehdejších
současníků, podoby malířů-tvůrců a krajiny, jež domnívají se poznávati.
Nebo si vykládají složení barev a komposiční zákony mistrů renaissance - a
usmívají se povznešeně… Nesmrtelnost! A člověk pochybuje, že tato díla
vůbec kdy žila…
Jdeme o poschodí výš. Galleria Pia, dva saly obrazů moderních,
obraz vedle obrazu, nechutnost vedle nechutnosti. Vraždění šlechetných
misionářů divokými barbary. Japonci, Číňané, Indiani, negři všichni zuřivě
bestialní, stínají, bodají, špikují šípy tuze vymydlené a idealně krásné
řeholníky s čistě vyholenými tonsurami. Také řemeny z kůže zad jim
stahují.
Nebo je za živa zakopávají. A jiná muka ještě. A člověk má skutečně
jednu ilusi tady. Maně začne snít o jarmarku českého městečka, kde na
nápadném místě vztyčil podnikavý muž plátno pomalované mordy a
truchlohrami a když nastavil zástup lidí kolem, vzal harmoniku, pěl basem a
jeho žena sopránem o hrozných věcech, jež se přihodily roku tohoto. Potcm
udělal pausu, vzal dlouhou rákosku a vysvětluje prosou, co byl právě vylíčil
písní, ukazoval na sceny a postavy na pobarveném plátně…
A kdyby ta harmonika a ty dva hlasy ozvaly se tady, nedivil bych se
ani trošinku. Odpovídalo by to dnešnímu papežství zrovna tak případně, jak
tyhle zuřivé malby.
Jediný obraz je tu výjimkou: Matejkův Sobieski vjíždějící do
osvobozené Vídně r. 1683. Ale být králem mezi takovou čeledí, není ani pro
Matejku ctí.
V nevelikém jednom pokoji nacházím několik známých: podobizny
arcivévodů Frant. Ferdinanda a Eugena - pamatuji se, že je princové poslali
nebožtíkovi Lvu XIII., který z nich měl velikou radost - a portret bývalého
ministrpresidenta Koerbra, jehož byl Lev XIII. velikým obdivovatelem. V
pokoji tom visí též podobizna Lva XIII., malovaná B. Coinstantem, jejíž
baziliščí oči dívají se z obrazu s živostí až příšernou.
Vcházíme do stanzí Raffaelových.
V Raffaelovi našlo papežství svého Homera barev, Homera sebe
důstojného. Hladký, zdvořilý, lichotící na všechny strany, všem pokynům
svých chlebodárců se podrobující, úhořovitý velkovýrobce jak pláten, tak
fresek, musil ten člověk najít štěstí a záři papežské přízně. Talent jeho
dovedl osvojit si všechny přednosti předchůdců i současníků, dovedl
napodobit vše, co se kde markantního objevilo. Ale nic neprošlo výhní
ducha jeho, poněvadž výhně té v něm ani nebylo, do ničeho nevložil své já,
svou krev, svou bolest a rozkoš, poněvadž v něm nebylo ani stopy po

poctivosti umělce. Byl virtuosem, jak jsou virtuosové na housle, kteří sehrají
bezcennou skladbu, ale hrají ji proto, že mohou v ní ukázati všechny
finaesy svých prstů, strun i smyčce. Jedno z nejprázdnějších jmen v historii
malířství, ale právě proto snad tolik stále zvučí. Celá legie žáků a přátel
spolupracovala na jeho zakázkách - což je konečně také ukázkou širokosti
jeho uměleckého svědomí. Řemeslník - velkovýrobce - továrník. Ale svatým
otcům se líbil a pod sugescí tou stojí podnes zbožný křesťanský svět…
Fresky ve stanzích jsou rozpukány, barvy jejich zašlé, vybledlé,
pokažené renovováním a doplňováním - a zase turisti všech národů je
okukují, libují si je, vykřikují před nimi, jakož jim Baedeckři jcjich kážou.
A tak procházíme sal za salem. Dívám se na fresky a na lidi, kteří sc
dívají na ně - a zase jedna taková kapitola o nesmrtelnosti…
Jak jinak mluví svou pyšnou a klidnou řečí antiky! Ty reliefy, ty sochy,
ty hlavy i ty trosky těl! Jaká úžasná životnost je v té neveliké mosaice na
Capitoliu, představující tři holoubky u mísy! A to je jen mosaika, jen zbytek,
jenž snad byl někde na podlaze nějakého sálu! Ano, je nesmrtelnost v
umění, ale ne v tomhle tady, v tom prolhaném, bezduchém, zmrzačeném!
Proudem turistů takřka neseni plujeme do loggií Raffaelových. Dlouhý
koridor s křížovou klenbou, jejíž pole vyplněna jsou ilustracemi bible.
Raffael je navrhl, jeho žáci prováděli.
Přeletíme pohledem řadu pilířů a díváme se na poslední večeři Páně,
protože je zrovna nad naší hlavou, na skulptury imitovaných antických hlav,
centaurů, viktorií. harpyí a tritonů, jež se v ornamentech vinou po hlavách
pilířů a kolem maleb stropů - ale najednou jde pohled otevřeným oknem
ven - a s bohem biblické příběhy, s bohem slavné loggie! Tam dole leží
Řím, Roma aeterna, žluté, hrdé město, iediné město na světě … Jako
člověk s kodakem, jdou oči po jeho rozlehlosti a snaží se zachytiti celek i
jednotlivosti a schovat je v komoru paměti pro všechny příští časy.
Jak musí být as tomu, jenž si dává říkati “svatý otče”, když se zadívá
z tohoto některého okna na město, které zvali jeho předchůdcové městem
svým, a které je mu nyní neodvratně ztraceno? Tak ztraceno, že ani nohou
do něho vkročiti nemůže? Okamžitý hloupý vztek jeho předchůdce položil
základ k legendě o vězni vatikanském, hloupost další vystavěla z toho
takřka celé dogma - jak je asi dnes papeži, dívá-li se na Řím? A přitom cítí
a slyší, jak se mu ta skála Petrova drobí a odpadává?
Pěkný, báječně pěkný pohled je z téch oken. - Ale přistupuje k nám
nějaký lokaj a upozorňuje nás, abychom se dívali na fresky a ne na město.
A začíná vysvětlovat. Dávám starci, po čem duše jeho patrně prahne,
a jdeme pryč.
V třetím poschodí je galerie vatikanská. Něco přes čtyřicet obrazů, jež

byly kdysi na oltářích v kostelích a nahrazeny jsou tam buď jinými, buď,
jako u sv. Petra, reprodukovány mosaikou, je tu sneseno. Raffaelovy
Madonny a Proměnění na hoře Tabor, Domenichinovo Poslední přijímání
sv. Jeronyma, Murillovo Zasnoubení sv. Kateřiny a Klanění se pastýřů,
několik Tizianů, Peruginů, Melozzo da Forli - a zase tu stojí lidé s
Baedeckry a zase se diví více či méně (podle toho, je-li v Baedeckru obraz
označen hvězdičkou jednou či dvěma).
A to jsou chlouby křesťanského umění. . Jako by se člověk díval do
listů herbaře na suché květiny: tvář je tu, i barvy se možno dohádat - ale
duše je prvč, dávno pryč. Lží byla půda. z které vyrostly, lží žily svůj krátký
život a jako bezduchá lež zůstaly tu svědkem a památkou…
- “Ritiro di Giulio II” není přístupen z lehtivých důvodů, a není také
přístupna koupelna kardinala Bibbieny - je prv vymalována freskami
představujícími historii Venuše a Amora - všechny sbírky skulptur
vatikanských jsou zavřeny, neboť svatý Otec se zlobí před a po každém
dvacátém září na tento svět a zavírá sbírky - tedy, Sofie Petrovno, jsme
hotovi…
Dvakrát bych chtěl ožít v budoucích časech: jednou u nás v Čechách,
až přijde chvíle posledního účtování s Vídní, podruhé zde v Římě, až
cicerone povede turisty po těchto chodbách a začne své výklady asi takto:
Zde byl kdysi Vatikan. palác papežů, kteří se nazývali náměstky Kristovými
na zemi…
XXIX. Kostely.
- Řím jich má třistapadesát, Sofie Petrovno, jest tedy na kvartyry
pánaboha nejpožehnanějším městem na světě. Faráři některých jsou
kardinalové, v jiných sedí celé kapituly kanovníků s probošty, jinde řehole
mužské všech možných toilet a tonsur, jinde zase jeptišky - člověk by měl
chuť vzít tužku a aspoň přibližně vypočítat, kolik milionů takových
zbytečných darmožroutů živilo si zde lidstvo po těch devatenáct set roků!
Pošetilé lidstvo ovšem mínilo, že vlastně dělá dobrý kšeft: sluhové
boží prakticky užili snů antických filosofů o nesmrtelnosti duše, vybájili pro
ni buď nebe buď peklo, zaříkali se, že.pánbů té duši všecko desetkrát
oplatí, lidstvo věřilo, dávalo na ty smčnky pánaboha sluhům jeho vše, co si
jen přáti mohli, v té víře a naději umíralo, a protože se nikdo z onoho světa
nevrátil, aby řekl, že tam nic není, věří slepě podnes. Arci už jen v nižších
vrstvách, tam, kam dosud nevniklo pronikavé světlo vědy, tak dlouho
Římem pronásledované a odstrkované, ale té víry je dosud tolik, že ještě
tisíce a tisíce sluhů božích z ní může dobře být živo.

Ale pánbů požehná jen tenkrát, když se člověk přičiní. A pánbů
neudělá v tom výjimky ani u svých sluhů. A oni se skutečně přičinili a
přičiňují. Není jednoho kostela, jedné kaple, aby tam nebylo nějakého
lákadla pro ty, kdož si chtějí zajistit kouteček v království nebeském.
Viděli jsme tak všude, kde jsme dosud přišli, a bude tak i dále, kam
přijdeme. Co kostel, to reliquie, legenda, znamenitost, památka - je to často
směšná pitomost, často nesmysl, často věc bezcenná, často urážka a
vždycky přímé rouhání se galilejskému proroku a pojmu boha, jak by jej
člověk cítil, kdyby věřil - ale což, věří-li takový člověk páterům vůbec, pak
jim věří všecko a sahá do kapsy, pokud v ní něco je. Což konečně je hlavní
věcí…
Santa Maria Aracoeli. Zde na Kapitolu, kde stála Arx a chrám
Junony Monety, rady dávající, odkud antičtí augurové sledovali let ptáků a
chod znamení nebeských, postavili auguři křesťanští chrám královny nebe
svého, Marie. Postavili jej přímo na základy rozmetaného stánku Junonina,
užili k stavbě antických cihel, jež jsou mnohem nižší než cihly věků
pozdějších, klenbu jeho opřeli o sloupy, které nesly kdysi klenbu onoho
chrámu antického a celek opřeli hloupou legendou, sahající až k cisaři
Augustovi. Augustovi prý se zjevila panna Maria s děťátkem (bambinem) na
ruce, stojící na oltáři nebeském a hlas z nebe prý mu pravil: Totoť jest
panna, která porodí spasitele světa! Načež prý Augustus zřídil oltář ku
poctě prvorozence božího a oltář ten stojí prý dosud v hlavním oltáři
dnešního chrámu.
Snad ty antické sloupy a dech mohutné antické duše, zachycené
maně v stavebním materiálu, tu nějak působí: vnitřek chrámu dojímá. Vzdor
všelijakým obarveným a pozlaceným nevkusům, jež zavinil ovšem vkus
křesťanský. Dojímá patinou věků, zašeřeným světlem, prastarou dlažbou a
posvěceným místem, na kterém stojí. Santa Maria se nazývá, ale Juno
Moneta tu nejde člověku z hlavy.
Pod hlavním oltářem je porfyrová antická vana a v ní ostatky sv.
Heleny. Nad ambonem v levo je hrob Kateřiny, královny bosenské. Paní ta
zaměnila svou residenci Jajce Římem, když jí byli Turci zabili muže a vzali
království; umírajíc (1478) odkázala zem svou papeži, a podivno, sv. otec,
jenž dosud bral vše, co kdy mu kdo odkázal, o dědictví to se nikdy nehlásil.
U hlavního oltáře je osm mnichů. Vykřikují něco lenivým hlasem,
chvilkou jeden, hned na to všichni; potom odpočívají, aby mohli za chvíli
křičet zas. Mimo nás není v chrámě člověka.
Najednou se přihrne naparáděná dáma, za ní jde naparáděná kojná s
nemluvnětem. Míří do sakristie. Zvědavá Sofie Petrovna míní, abychom šli

za nimi.
V sakristii nás všechny uvítá mnich úklonem hlavy. Neptá se, co
chceme, vede nás do kaple, rozsvítí na oltáři, otevře dvířka tabernakula,
zatočí dole klikou a hle - z tabernakula vyjíždí truhlík a v truhlíku stojí vážně
růžolící asi půlmetrový panáček, s ohromnou zlatem a kameny zářící
korunou na hlavě, v hávu posetém prsteny, náramky, křížky, řetízky,
perlami, svítícími kameny, panáček baculatý, růžolící, vlásky kaštanově
pomalovány - Santo Bambino!
Bylo prý tohle bambino vyřezáno v 16. století z dřeva jednoho stromu
olivové zahrady u Jerusalema a v minulých letech, když byl ještě papež
pánem Říma, bylo voženo k nemocným a umírajícím ve zvláštním voze teď, když sv. otec už z Vatikanu nevychází, nevychází také bambino a
návštěvy už jen přijímá.
Frater vzal řemeslně štolu, kleká a modlí se otčenáš. Paní a kojná
klečí za ním a modlí se též.
Na to vytahuje milé bambino z vozíčku, dává paní políbit jeho nohy a
nohami těmi jí dělá kříž, totéž provádí s kojnou. Paní rychle vstává,
odhrnuje s nemluvněte spoustu závojů, patrně aby to požehnání hezky
důkladně působilo, frater křižuje nožkama bambina dítě a dotýká se ještě
zvlášť jeho tvářiček, hlavy a úst. Potom staví panáčka do jeho vozíčku,
dotýká se ho nějakými obrázky, dává po jednom paní, chůvě, nemluvněti a
konečně i nám. Paní hází na talíř na oltáři desetilirovou bankovku, my se
usmíváme a uctivě se uklonujeme. Paoí kleká nanovo a modlí se.
Na obrázku je zpodobněno bamibino se všemi šperky, kameny a
barvami. Na zadní straně je modlitba, a kdo si tu modlitbu přeříká
každodenně z rána, má dvě stě dní odpustků, jak ustanovil osvícený sv.
otec Leo XIII. dne 18. ledna 1894.
Škoda, že tyhle odpustky hříchů nejsou nijak uznávány a
respektovány našimi paragrafy!…
Škoda, že platí pro život onen a ne tento!…
Bambino Santo, ano, tohle je náboženství, to je katolicismus římský,
pravý, nefalšovaný…
San Pietro in Vincoli. Prastará, ovšem přestavovaná a znešvařemá
basilika s klášterem na Esquilinu. Dvacet dorických mramorových sloupů,
bozi vědí z které antické stavby vzatých, nese její klenbu. Řehoř VII. a
Innocenc III. byli v ní zvoleni za papeže, Julius II., jenž byl jejím kardinalem,
má v ní pomník. Má jednu velikou reliquii, zavřenou v sakristii ve skříni, k
níž jsou tři klíče, jeden má papež, druhý kardinal protektor, třetí opat
kláštera a sice jsou to okovy svatého Petra.
Sv. Petr byl dvakrát v okovech: jednou v Jerusalemě, podruhé prý v

Římě. Matka císařovny Eudoxie poslala ty jerusalemské okovy do Říma,
kde je položili k oněm římským, jež měli asi čtyři sta roků schovány a milé
jerusalemské okovy padly si s římskými jaksi do náruče a spojily se v jediný
řetěz. Tedy kapitalní zázrak. A podle něho nese basilika své jmeno. A dále
má jednu památku, která sem láká turisty všech zemí a národů: náhrobek
Julia II, papeže renaissance, “zpustlíka a opilce”, jak jej nazval císař
Maximilian. Náhrobek na něm je troskou velikého snu a tragedií celého
života Michelagniola Buonarrotiho. Čtyřicet let o něm snil, tahal se s
papežem a kardinaly, Otravoval se hloupostí, nadutostí a skrblictvím jich
všech, konečně po sedmi letech práce postavil tuto trosku svého plánu a
věčnou obžalobu nekulturní hierarchie.
Kostelník nám staví židle před ohromného Mojžíše náhrobku.
To je Mojžíš, z jehož ducha se mohl zroditi strašlivý Jahve Hebrejů.
To je vůdce národa, jeho vládce, jeho soudce.
Má vítězný klid antických mramorů - ano, nešťastný tvůrce jeho měl
se narodit o dva tisíce roků dřív někde pod sluncem Hellady…
Renaissance vůbec nemá v Římě pomníku, nemá tu svého velikého
květu. Hrob Juliův je torsem, chrám sv. Petra je konglomratem příkazů a
nápadů, strop sixtinské kaple je absurdností, fresky Raffaelovy přednesy
virtuosa …
Člověk vychází ven a dívá se maně k Foru a Colosseu - tam a tam v
musejích kapitolinských jsou zbytky světa opravdu velikého, nikdy
nepřemoženého, nikdy nedosažitelného…
Santi Cosma e Damiano. Tihle dva svatí, Sofie Petrovno, náramně
záhy u nás v Čechách zdomácněli, proto jim uděláme návštěvu. První
křesťanský kostel na Forum Romanum, kde stál kdysi chrám Romulův,
postaven v šestém století. Má mosaiky, jež stojí jediné v Římě za podívání krásmé patrně proto, že jsou ještě ovanuty dechem antiky, než dokonala. Ti
čtyři andělové nad absidou stojící podél oltáře, na němž leží obětní
beránek, svědčí o tom. Mají modré glorioly, ale bílé sukně jejich jsou ještě
tytéž, jaké nosívaly římské dívky za dob císařství. A Spasitel v absidě stojící
v temněmodrém poli na zlatem lemovaných mráčcích má postavu, držení
těla a výraz Římana a zlatožluté roucho jeho jest togou.
Z absidy vedou schody dolů do podzemního kostela, k hrobům
Kosmy, Damiana a Felixe.
Dva porfyrové sloupy tu jsou a bronzové dvéře, jež byly převzaty z
chrámu Romulova, místy i kusy antické dlažby jeho.
Kostelník, který nám ukazuje a vysvětluje, má strašlivou rýmu. A zdá
se, že nemá šátku, protože si pomáhá jak může. Najednou stiskl dvěma
prsty nos, zatroubí rázně, mrskne rukou a celé jeho trápení letí na hrobku

svatého Daimiana. Ale zbožný křesťan není zaražen - jen se podíval po
výsledku své námahy a už zas vykládá dále.
San Clemente. Stařičká basilika, jejíž ráz nebyl restauracemi
pokažen. Leží v ní sv. Kliment, třetí prý biskup římský po Petrovi, jehož tělo
přinesli do Říma od břehu Černého moře věrozvěsti slovanští. V basilice té
byly církevní koncily, několik papežů bylo tu zvoleno a Řehoř Veliký zde
kázával své homilie. Jediný z římských chrámů, jenž zachoval uspořádání
starokřesťanských modlileben: v středu mramorem ohrazený a proti oltáři
otevřený kůr s dvěma ambony, z nichž se předčítávaly lidu epištoly a
evangelia. Na klenbě nad hlavním oltářem mosaiky z 12. století, ilustrace
nechutné a ubohé mystiky náboženské oněch dob. V poboční kapli sv.
Kateřiny fresky Masacciovy, na něž se tak často chodíval dívat učenlivý
Raffael. V jiné kapli moderní fresky zobrazující sceny ze života sv. Cyrilla a
Metoděje, malované nákladem Strossmayerovým.
Irský dominikan, jimž patří chrám a klášter, vede nás do podzemí
kostela, původního to chrámu, postaveného hned po milanském ediktu
Konstantinově, a jak se nedá jinak již očekávat, postaveného do antického
chrámu Mithrova. Tmavé sloupy, kvadry zdí a dlažba - všecko to vidělo jiné
časy a jiné lidi. Jen fresky přibyly, věkem vzácné fresky, jež vidělo vznikat
sedmé století, když papež Řehoř Veliký uznal, že se křesťanství bez obrazů
obejít nemůže. A celé to ubohé slabikování začátků mluví z nich,
neforemné vyjadřování nejasných představ, zápas s barvou, bezradné
tápání. Další fresky patří století desátému a jedenáctému, líčí sceny ze
životů všelijakých svatých a jsou s předešlými dějinami abecedy
křesťanského malířství.
Vlhko, plíseň a šero leží v tom podzemním prostoru. I frater
dominikan zhasíná svíčku, kašle a ptá se, chceme-li už vyjít. Chceme.
V klášteře sv. Klimenta zemřel apoštol Cyril a byl pochován v tomto
chrámě. Ale hrob jeho je nezvěstný, což vynutilo už před šedesáti a
několika roky našemu dobrému Slavjanovi Janu Kollárovi tenhle povzdech:
“My však, bohužel! celý tento chrám co nejpilněji přešťáravše žádné šlépěje
a nápisu o Cyrillovi najíti jsme nemohli. Na bocích chrámu, kde podle
svědectví letopisců tělo Cyrillovo pohřbeno bylo, jsou nyní náhrobní
pomníky a nápisy cele jiných novějších vlaských biskupů, a sice na levici
dvou, na pravici jednoho. Jak nás tato nevšímavost Římanův naproti
Cyrilovi mrzela a bolela, každý z našich čtenářův sobě představiti může.”
Pošetilý Kollár! Řím, který má tisíce a tisíce vlastních svatých všech
stupňů, má se mu snad starat o nějakého takového přivandrovalého Cyrila!
Santa Maria della Vittoria. Panny Marie Vítězné řekli bychom česky.
Kostelů panny Marie vůbec je v Římě přes osmdesát. Tenhle nás Čechy

zajímá, Sofie Petrovno, že má jakýsi vztah k našim dějinám. Je to ostatně
jediný vztah, jejž má Řím k nám. Císař Otto III. chtěl sice na ostrově v
Tibeře postavit chrám na počest našeho sv. Vojtěcha, biskupa pražského a
přítele svého, ale zemřel záhy a místo sv. Vojtěchu zasvětili chrám ten sv.
Bartoloměji, což našemu lehce vznětlivému světci zajisté i v nebi mnohou
hořkou chvíli způsobilo. A tak nám zbyla jen tahle panenka Maria Vítězná.
A k té jsme přišli takhle. Náš poměr k Římu byl odjakživa vždy trochu
napiatý. O Kristu pánu mluvil k nám jako ke všem polabským a pobaltickým
Slovanům jazyky zkrvácených mečů, požáry a násilím. Našeho největšího
Přemyslovce ubil před bitvou na Moravském Poli a s jeho svolením sesekal
římský král Rudolf po bitvě té slávu a velkost naši. A my se přece zas
vzpamatovali. A že jsme byli křesťany ne dle litery, ale dle ducha, začali
jsme se dívat kriticky na hlavu toho křesťanského světa a její výkonné údy.
A našli jsme, že hlava je shnilá a údy ničemné. Řekli jsme jim to. Milič z
Kroměříže objevil docela, že Antikrist je už na světě a Antikristem tím že
není nikdo jiný než - Řím. Dávno před Lutherem to objevil. A vypravil se
docela do Říma, aby to řekl samému papežovi. Papež byl v Avignoně. Milič,
aby netratil marně času, přibil na dvéře chrámu svatopetrského list, v němž
ohlašoval všemu lidu, že chce zvěstovat příchod a sídlo Antikristovo. Naivní
člověk! V samém chrámu svatopetrském dal jej inquisitor řítnský zatknouti a
uvězniti u Minoritů v Aracoeli - žebraví mniši zatím hlásali v Praze s
kazatelen, že kacíř ten bude již brzy upálen.
Ale kacíř měl doporučující listy cís. Karla IV. a před Karlem IV. měl
respekt i sv. otec Urban V., který přišed do Říma dal okamžitě Miliče
propustiti, ba zahrnul jej ještě poctami - jaký div, že Milič změkl a popustil
trochu na svém Antikristu? I žák Miličův, Matěj z Janova, jenž nastoupil
cestu mistra svého, našel také po dobách rozhorlení modus vivendi s
Římem, když mu byl papež dopomohl k místu kanovníka u sv. Vita - ale
duch odboje proti Římu a veliký hlas svědomí se v Čechách umlčet nedaly
a vykrystalisovaly ve dvou nových nádherných typech, v poctivém karakteru
Jana Husa a fascinující genialní postavě Jeronyma Pražského. A nyní se
srazily dva světy: svět lži a klamu a svět přesvědčení a pravdy. Svět Iži a
klamu byl v úzkých a sáhl k násilí: Hus a Jeronym dokonali na hranici. Není
krásnější doby v našich dějinách, než tato vzestupná linie vždy čistějšího a
čistějšího ducha odboje a není slavnější doby nad tu, která ihned
následovala: čistý a jasný duch odporu provál celý národ a posílil jej k
úžasným bojům, na něž nelze vzpomínat bez pyšného rozechvění.
Ale Antikrist se vzpamatoval: napálil vítězný a skromný národ
kompaktaty a když si byl lehkověrný poctivec proměnil své sudlice zase v
pokojné cepy - vzal mu i ta kompaktata. A uznal, že je důležitější zničiti

Jiřího z Poděbrad, krále kališníka, než snažit se vyhnat Turka z Evropy.
Národ český však tím vším se nedal zlomit ani pokořit - jenom roztrpčení
jeho rostlo a životní jeho myšlenkou bylo žít bez Říma. Proto se valnou
částí svou přiklonil k německé reformaci, která rostla pod šťastnějšími
auspiciemi než vlastní reformace jeho kdysi. Svět klamu a lži viděl se znovu
ohrožena a hrozněji ještě než před dvěma sty roky před tím. Jako na
imperium antické někdy, tak valily se vlny odboje až k horám samé Italie, a
Řím cítil, že tato invase zbraní ducha bude zhoubnejší než invase mečů
herulských a ostgotských kdysi… I spjal své interesy se zájmy dynastickými
nejmocnější tehdy rodiny v Evropě a zasadil první ránu na místě
nejranitelnějším, národu vysílenému, nepolitickému, vedenému víc citem
než chladným rozhledem: žoldáci bavorští, placení penězi papeže Pavla V.
- a ten mohl platit, bylť z bohaté rodiny Borghese - vyhráli bitvu na Bílé
Hoře. A národu tomu ihned byl hlásán Kristus římský methodou onoho
vraha Karla, jejž Řím nazval Svatým a dějepis zove Velikým. A tak
důkladně mu byl hlásán, že za dvacet osm roků po té bitvě bělohorské bila
se mládež našeho národa pod vedením jezovity za svatou římskou víru a
za císařskou milost Ferdinanda proti Švédům za osvobození jeho bojujícím
…
A na památku bitvy bělohorské, Sofie Petrovno, založil onen papež
Pavel V. tento chrám panny Marie Vítězné. Nějaký karmelitanský mnich.
Dominik a Jesu, našel prý v Strakonicích obraz panny Marie, zohavený
českými kacíři. Přinesl jej mezi vojáky bavorské, jím rozplamenil je proti
českým kacířům a po bitvě jej donesl do Říma. Vítězný císař Ferdinaod II.
daroval zázračnému obrazu zlatou korunu, obloženou smaragdy, rubíny a
safíry veliké krásy a ceny, jiní členové domu rakouského dali jiné dary, dary
schovali mniši karmelitani v komorách, obraz byl vystaven na oltáři, kde
roku 1833 shořel - proč to pánbů tak zařídil, neví se. V chrámě se slaví
ročně dva veliké svátky: 12. září památka osvobození Víďně od Turků
Janem Sobieskim a - druhá neděle v listopadu, poněvadž bitva na Bílé
Hoře byla 8. listopadu…
Nad hlavním oltářem je zajímavé fresko: Procesí bělohorských vítězů
v Praze. (Malá Strana a Hradčany jsou v obrysech a barvách výtečně
zachyceny. A v středu obrazu bavorský vévoda Maximilian v plné slávě a
pyšné pose jede pokořeným městem…
Jinak tu není ničeho, Sofie Petrovno, pojďme.
Santa Maria del Popolo. Zde na poli Martově pod Monte Pincio stálo
kdysi mausoleum rodu Domitiů a sem pohřbila věrná Akté, otrokyně řecká,
jedinou svou lásku, zabitého císaře Nerona. Mausoleum ovšem bylo
rozkotáno, ale duch císařův strašil tu prý zbožný křesťanský lid. A proto se

sem musila postavit kaple a později místo ní kostel s klášterem
augustinianů, a vidno, že zbožní bratří dovedou žít i z pohanského císaře,
když není žádných jiných reliquií.
A zde skutečně není ničeho. Žádní svatí, žádné památky, za to
kardinalů tu leží k nespočítání.
A leží každý v nádhenném sarkofagu, opatřeném sochami a nápisy,
takže stěny celého chrámu jsou plny ztrnulých těl, do vzduchu trčících údů
a vychýlených hlav. Nádherně malovanými okny padá sem přitlumené
světlo různého zabarvení, omamující vůně kadidla a vosku leží v celém
prostoru, v tmavých kaplích hoří světelka lamp za červenými skly, lidé
přicházejí, berou slamou vypletené židle z hromady u dveří nastavené,
nesou je k oltáři, k jehož svatému zdají se mít největší důvěru, sázejí se na
ně a modlí se, nebo se dívají po lidech druhých.
Takový kostel je patrně také místem pouhého odpočinku znaveného
těla. Od nějakého oltáře ozývá se protáhlý hlas kněze. Nikdo ho zvlášť
neposlouchá; kdož se modlí, modlí se k svému svatému. Jeden občan
vytahuje z kapsy balíček, chrastí silně papírem, ale nikdo se nad tím
nerozhořčuje. Vytahuje kus sýra a chléb, krájí, jí, a nikdo si ho nevšímá On
se také ostatně po nikom neohlíží. Dojedl, roztáhl si noviny, v nichž byl sýr
zabalen, pošine židli k nějaké svíčce nebo lampičce a klidně čte…
V klášteře augustinianů, jimž kostel ten patří, bydlil r. 1510 Martin
Luther, jenž přišel v záležitostech řádu do Říma. Luther, tehdy ještě
katolicky věřící a samospasitelné církvi oddaný, tak věřící a tak oddaný, že
litoval, že rodičové jeho nejsou již mrtvi, aby je modlitbatni a uctíváním
svatých ostatků po různých kostelích z očistce vysvoboditi mohl…
Il Gesu. Stojíme u hrobu Ignace z Loyoly. Imposantní vnitřek kostela
křičí pyšně zlatem, mramory a barvami obrazů. Oltář sv. Ignatia má čtyři
sloupy z nádherného lapisazuli a z něho zase křičí zlato hlavic a
ornamentů, z něho svítí hrdě bílý mramor sousoší sv. Trojice a modrá se
veliká koule z lapisazuli, představující naši zemi; oltářní obraz sv. Ignatia
září svěžími barvami a v bronzové pozlacené rakvi vyložené křišťály a
achaty odpočívá zakladatel a první general řádu jezovitského, Inigo Lopez
de Recalde, známější pod jmenem tolikrát proklínaným a tolikrát
obdivovaným Ignac z Loyoly.
Tento muž, vyšlý ze záhadného kmene baskického, byl Osudem
určen, aby se stal ochranným štítem živořícího papežství a útočným
mečem jeho proti invasi germanské reformace. Tři duše z prvních dob
křesťanství ožily v něm a složily se na duši jeho: mystik a visionář
Apokalypsy, Jan Evangelista, bojovný fanatik Tertullian a rozumový praktik
Pavel z Tarsu. Co ti tři mají společného s tesařem nazaretským, měl i Ignac

z Loyoly: svou vlastní ilusi o něm, svou vlastní představu a jmeno Ježíš
jako heslo a praporec. A kdyby těm třem byl vstoupil skutečný Ježíš do
cesty, byl by jej rozdrtil každý z nich svým způsobem: Jan blesky
Apokalypsy, Tertullian jedovatou nenávistí, Pavel řeckou dialektikou a
sofismaty; Loyola pak všemi třemi způsoby zároveň. A přece mu člověk
nemůže odepřít uznání: byla to plná, celistvá osobnost, muž důsledný a
pevný, jdoucí za určitým sobě jasným cílem po jediné správné cestě
vedoucí k němu, totiž po cestě nejkratší. Dílo jeho stalo se neštěstím
lidstva, ale to není vinou Igmace z Loyoly: postavil síly svého řádu do
služeb papežství a v těch službách se nemohlo stát nikomu požehnáním
než právě zas instituci papežské.
Neruda praví, že se mu sbíhalo v ústech, když stál u tohoto hrobu - já
zde stojím s mrazivým chvěním po těle, neboť cítím, že tu leží prach muže,
jenž byl řídkým železným člověkem, jedním z těch, kteří jsou jenseits von
Gut und Böse…
Sant Angelo in Pescheria. Maličký, odřený a sešlý kostelíček.
Nepůjdeme do vnitř, ničeho bychom tam neviděli, jen pro jeden dějinný vtip
se tu zastavme. Zde na levo je židovská čtvrt, Ghetto, jak je mají všechna
velká města. A obyvatelé toho Ghetta, coelum metuentes Judaei, praví o
nich Horatius, bydlící tu již od dob pradávných, byli od roku 1584
papežským rozkazem nuceni pátek co pátek chodit do tohoto malého
katolického kostelíčka a poslouchat výklady otců dominikanů o
samospasitelné víře a o jediné možnosti spasení. Který Žid nešel
dobrovolně, byl sem přivlečen biřici a otcové dominikani hřímali hrůzy pekel
a lásku Kristovu do nepokřtěných duší hebrejských … Pátek co pátek - až
Pius IX. zrušil ono staré nařízení. A tamhle v pravo stojí nyní nová
synagoga. Postavena byla roku 1904 a dívá se záříc nádherou a zlatým
hřebenem své střechy na maličký odřený a sešlý kostelíček Sant Angelo. A
kostelíček, jakoby vzpomínal na to, co bylo, stydí se, krčí se, ale synagoga
dívá se stále na něj a směje se tiše a vítězně… Groteskní vtip dějin.
Sant Agnese. Na krásném elipsovitém náměstí Circo Agonale, kde
bylo kdysi antické stadium Domitianovo, stojí ten pomník římského baroku.
Dvě pěkné věže a smělá kupole uprostřed, uvnitř antické sloupy, hrob
papeže Innocence X. a v podzemní části kostela, vstavené do zbytku
antického stadia, relief sv. Anežky, představující zázrak, jenž prý se na
tomto místě stal. Krasavice Anežka byla křesťankou a měla spečetit svou
lásku ke Kristu smrtí. Ale podle přísných starořímských zákonů nesměla být
žádná žena popravena, dokud byla pannou. Nezbylo tedy nic jiného, než že
některý z katů musíval tuto závadu odstraniti. A když se tak mělo stát i u
svaté Anežky a panna byla již vysvlečena, zalíbilo se pánubohu, aby udělal

originelní zázrak. A pánbů jej rázem provedl: po celém těle odsouzené
panny narostly dlouhé husté černé vlasy - dotyčný kat se zděsil a provedl
jen druhou část exekuce: popravil Anežku a nechal ji pannou. Nebylo jinak
možno.
Začež ona je nyní svatou, má svátek v kalendáři a tenhle barokní
kostel na Circo Agonale…
Sant Agostino. Zbožný francouzský kardinal d’Estouteville dal
postavit tento kostel, aby tělo jeho mělo v něm jednou poslední odpočinek.
Ale zrovna při tom stala se mu nehoda. Zemřel sice šťastně, šťastně byl
nesen do svého kostela, ale tu se poprali najednou zbožní klerici ze Sant’
Agostino s kleriky od Santa Maria Maggiore, bili se vzájemně pohřebními
pochodněmi a při tom obrali mrtvolu kardinalovu o zlatem vyšívaný
brokátový háv a prsteny, ba i infuli mu strhli s hlavy. A teď tu leží někde
chudák kardinal v bezejmenném hrobě…
Atrakcí kostela pro zbožné poutníky jest sarkofag, v němž prý jsou
pozůstatky svaté Moniky, matky svatého Augustina…
Santa Maria Maggiore. Papeži Liberiovi prý se zdál v noci dne 4.
srpna r. 352 tenhle sen: panna Maria se mu ukázala a povídala mu, že by si
tuze ráda přála mít kostel na Esquillinu, na místě, kde bude ležet ráno
čerstvě napadlý sníh. A tentýž sen měl i patricij Jan, bohatý a dobrý člověk.
Oba se vydali ráno na Esquillin, setkali se tam a našli skutečně prý místo
pokryté sněhem. Papež Liberius ihned nakreslil holí do sněhu půdorys
chrámu a dobrý patricij Jan uvolil se vystavět kostel ten svým nákladem.
Kostel byl skutečně postaven, ale panna Maria tuze málo se o něj starala:
za čtrnáct let potom vyhořel při bouřích, které provázely volbu papeže
Damasa, při kterých tak mimochodem také několik set lidí přišlo o život.
Kostel ležel v troskách až do roku 432, kdy cařihradský patriarcha Nestorius
prohlásil se tuze rozhodně proti uctívání panny Marie jako “rodičky boží”, tu
Řím, který těžce nesl takovou pohanu matky Ježíšovy, vzpomněl si na její
přání ze 4. srpna 352 a vystavěl jí kostel poznovu.
Všelijak byl pokřtěn chrám ten během časů - nyní jako největší z
marianských kostelů římských nese jmeno Santa Maria Maggiore. A je
opravdu chrámem královny katolicismu: nádherný, zářící, živý a pyšný.
Strop jeho svítí zlatem, prvním zlatem, které vůbec přišlo z Ameriky do
Evropy a které Ferdinand aragonský věnoval panně Marii, bílé antické
ionické sloupy vznášejí jej do závratné výše, mosaiky z čtvrtého a pátého
století zdobí stěny, velkolepý, triutnfalní oblouk panny Marie zdvihá se za
hlavním oltářem pokrytý mosaikami mystického obsahu, jak bylo zvykem
prvních dob křesťanských, spousta soch všelijakých světců, hroby několika
papežů v postranních kaplích s ležícími neb klečícími podobami těchto

imperatorů v tiaře, spousty pozlacených andělů, ornamentů, velkých
drahých kamenů - všecko se zdá hlaholit: Ave, Regina coelorum!… Svatý
Jeronym, jehož tělo přinesli z Palestiny, je tu pochován; podobiznu panny
Marie tu mají, malovanou prý evangelistou sv. Lukášem; jesle, v kterých
Ježíšek ležel v betlemském chlévě, jakož i trochu sena a slámy, na nichž
tělíčko jeho tam spočívalo, plenky, v které byl zavinován; potom pět
dětských tělíček z řady oněch betlemských dítek, které Herodes pobít kázal
- jaký div, že není poutníčka z krajů nejdálnějších, který by netoužil spatřit
takové reliquie, nepoklonil se jim a nepomodlil se k nim?
Nic tak v Římě nedeprimuje člověka, jako tyhle chrámy se svými
legendami, reliquiemi, se svou pompou, votivními dary a svým bohatstvím neníť strašnějších pomníků lidské hlouposti a pošetilosti let minulých a dnů
přítomných, než tohle všecko Ale nic tak nevyjasňuje člověku výhled do budoucna, jako zase tyhle
chrámy se svými legendami, reliquiemi, se svou pompou, votivními dary a
svým bohatstvím, neboť lidská hloupost a pošetilost může být veliká, může
být úžasná, ohromující - ale nemůže být nesmrtelná. Tenhle fetišismus
nemůže už ani tak dlouho trvat, jak trval. A nebude také. Jeho základy se
drobí, rozpadávají, protože nastává veliké svítání mozků a duší. A vyjde
slunce a bude den. A bude účtování. A jak už to bvvá vždy: výška hlouposti
a pošetilosti vlastní bude hloubkou vzteku a rozhořčení nad sesazenými
fetiši a předměty bloudivších citů. Vichřice zazuří a smete všechno.
Klenby se budou řítit a pohřbí fetiše… A že na těch klenbách jsou
fresky několika drahých jmen - co z toho? Ničí-li se, ničí se všecko …
A nad ssutinami bude duch člověčenstva spřádat nový sen, nové
náboženství, nové kultury…
A budou ony zase jen žalářem ubohého lidstva? A budou ony okovy
duší? - První věcí je, aby byl zbořen žalář stávající…
XXX. Paláce.
Každý nově zvolený svatý otec dává si nové jmeno, které zůstane
dějepisu, a přesídlením do Vatikanu odpoutává se od všech vztahů, které
měl k tomuto světu. Ovšem v theorii katolicismu - v praxi se takové vztahy s
obou stran právě v té chvíli upevní a zužitkují, jak se jen zužitkovati dají.
Řemeslo papežské mělo nejen zlaté dno, ale bylo tím nejbohatším dolem
zlata na celém světě. Dnes jest už velmi pokleslé, jako všechna řemesla andre Zeiten, andre Lieder - ale co je pravda: zažilo krásné doby. Svět byl
uznalejší za požehnání učení Kristova, lidé si štěrkovali zlatem a stříbrem
posmrtnou cestu do nebe pro svoji duši, králové platili jinak než dnes,

císařové dávali víc. A byl-li svatý otec zvlášť čiperný a přičinlivý, přiložil i
sám k dílu ruku ozdobenou rybářským prstenem. Mikuláš V. prodával z
antického amfiteatru Flaviovců kámen a mramor. Sixtus IV. zřídil nedaleko
Vatikanu bordel, jenž mu vynášel 20.000 dukátu ročně, o čemž jsem se již
dříve zmínil. Sixtus V. vyráběl z antických mramorových soch a sloupů
vápno. Alexander VI. otravoval, zrovna tak jako své senatory Caligula, své
kardinaly, aby mohl být dědicem po nich, ba, týž zástupce Kristův na zemi
bral od tureckého sultana Bajazita 3000 dukátů ročně za “ostříhání” bratra
jeho, kterého byl zajal a věznil v Římě. Julius II., voják v tiaře, plenil dobytá
města jako ten nejdovednější condottiere své doby a dal prodávat odpustky
po celém světě, v čemž důsledně pokračoval i nástupce jeho Leo X., jehož
přímo horacovské heslo bylo: užívejme papežství vesele, když už je nám
dáno - atd. atd. ještě řada jmen a ještě rada všelijakých kšeftíčků. Svatí
otcové nezpřetrhali tedy ani takto své vztahy k světu, naopak, upevnili je a
rozhojmili, ale nepřetrhali je i jinak. Každý měl ovšem rodinu, z které vyšel,
nebo kterou si stvořil (Alexander VI., Julius II., Innocenc X. atd. - zase
hezky dlouhá řada) a na tu rodinu nejen že nezapomínal, ba, tím spíše
pamatoval, čím větší byla příležitost a možnost ukázat svou uznalost,
benevolenci a štědrost. Vidíme-li tedy i za dnů našich, jak se na tučná místa
arcibiskupů a biskupů derou všelijaká hrabátka a baroňátka, s nimiž si sešlá
rodina nevěděla co počít a odevzdala je proto už jen službě pána boha a
pozorujeme-li je potom, jak naplňují hladová hrdla, vztažené ruce a prázdné
kapsy svých rodičů a sourozenců, musíme uznati, že vše to se děje v
dávných tradicích svaté římsko-katolické církve, po příkladu místa
nejvyššího v ní, a zde v Římě vidí člověk pomníky této příbuzenské lásky a
vztahů svatých otců k rodinám, z kterých vyšli. Jsou to paláce a vily
papežských nepotů, jmen, která podnes tvoří starou aristokracii věčného
města.
Vyšel-li z té které rodiny papež a papežoval-li dost malou řadu let,
znamenalo to pro ni hlavní výhru na dlouhé věky. Okamžitě se zmohla,
neměla-li svůj palác, postavila si jej, snášela do něho antické vykopané
sochy a zdobila je freskami současných malířů, založila si galerii, stavěla
fontany na náměstích - vše jak bylo modou. A již zůstala vynikající rodinou
a snažila se příštímu papeži z rodiny jiné ztrpčit život všemi možnými
způsoby anebo, byl-li uznalým, ztrpčit život těm, kteří byli nepřáteli jeho. A
že to při vznětlivé italské povaze šlo dost daleko, je očividno: vraždy,
přepady, otravování, plenění statků, zajetí a věznění, boje v městě i mimo
město, popravy, vyhubení celých rodů - věru, nejchmurnější doby Říma
císařského byly stále ještě hrou dětí proti tětnto časům Říma papežského…
Když začalo papežství poklesávat a doby dravosti přešly, začaly si

rváčské familie hrát na grandseigneury, daly si přivěsit k jmenům svým
knížecí tituly, namalovat na své equipaže korunky a tvořily zlatou záři a
rudá oblaka kolem poklesávajícího papežského slunce. Mladí členové jejich
stávali se důstojníky v papežské gardě, otcové a matky plnily kostely při
velkých církevních slavnostech, a kočáry jejich jezdívaly za kočárem
papežským při projížďce Římem. Neboť tehdy ještě z Vatikanu, když se i
neproudily, přece aspoň crčely stříbrné potůčky a padaly zlaté kapky.
Ale přišly ještě horší časy. Savojan vtrhl do Říma, usídlil se v
Quirinale, a svatý otec zavřel se z trucu ve Vatikaně. Přestaly crčet potůčky,
přestaly padat zlaté kapky. Prosa života uhodila nemilosrdně na vrata
paláců, na vrata, jichž zámky byly vzaty z antických chrámů a jichž ozdoby
byly umně vytvořeny mistry renaissance, otevřela je, nedbala premovaného
portyra, stoupla po mramorových schodech vzhůru a usadila se v křesle ve
velkém sálu zrovna pod obrazem chlouby a pýchy celé rodiny, některého
toho svatého otce. A kníže, aby se jí zbavil, prodal, co se prodati dalo: vilu v
albanských horách, galerii starých mistrů a konečně i palác, v němž tolik set
roků rod jeho bydlil.
Vilu Borghese i s parkem koupilo město Řím, galerii Sciarra-Colonna
pařížský Rothschild, Palazzo di Venezia rakouský stát pro svého vyslance
při Vatikaně, v Palazzo Caffarelli na Capitoliu sídlí vyslanec císaře Viléma
II., Palazzo Boncompagni obývá vdova po zavražděném králi Humbertovi
Margarita Savojská, Palazzo Farnese je majetkem francouzské republiky,
jejíž vyslanec tu sídlí - a tak už jen emblemy papežů, kardinalů, erby rodin
nad vraty a jmena označují dřívější majitele. Šest lilií na způsob liljí
bourbonských rodinu Farnese, sloup Colonny, včely Barberini. Prodávání
galerií a starých památek se rozmohlo v takové míře, že královská vláda
byla nucena vydat zákaz na vývoz uměleckých předmětů z Italie. Byla to
rána pro staré rody, ale vláda kupuje sama, pokud jí prostředky stačí, od
bankrotářů pro veřejná musea. Museo Boncompagni-Ludovisi, nyní Museo
Nazionale delle Terme, je pěkným výsledkem té snahy a nebude jistě
posledním.
Jiné rodiny podívaly se pořádně prose žívota do obličeje, domluvily se
s ní, daly si poradit a začaly žít nový život novým způsobem. Proměnily
pusté lány Campagny na pastviny, staraji se o bílé voly s dlouhými
zakřivenými rohy, o mléko, máslo a sýr krav, a knížecí korunka má se při
tom dobře. Aspoň zlato její nebledne. Většina jejich však s novými
politickými poměry smířena není. Tradice jejich jim nedovolují. Nejdou ke
dvoru savojského usurpatora, za to se ukazují v lesku při řídkých nyní již
příležitostech slavností vatikanských; synkové jejich stále ještě slouží jako
důstojníci v papežské gardě, žení a vdávají své členy jen ve svém úzkém

počtu a den co den možno je vidět v starých nějakých equipažích se
starými erby a starými lokaji vyjíždět v řadé povozů na promenadu Monte
Pincio, když slunce zapadá nad Vatikanem a vojenská kapela hraje hymnu
Garibaldiho.
Jiní se zúčastňují veřejného života, ale jen ve správě města. Kníže
Colonna na příklad byl do nedávna purkmistrem římským. Do parlamentu
se však volit nedávají a členy senatu nejsou.
Časem však proletí novinami zpráva, která ukazuje, že klid takového
žití musí být hodně trapný a obtížný: před několika roky vyletěla z něho
života žíznivá krasavice, kněžna Pignatelli, a vystupovala v chantanech
hlavních evropských měst. Byla vypískána skoro všude, protože drsní lidé
dnů nynějších nemají úctu k erbům a neznají minulosti: kněžna Pignatelli
byla totiž z rodu, který dal křesťanskému světu papeže Innocence XII. a
který má v erbu tři konevky …
Nebo zase se dočteme, žc kníže Borghese byl zavfen pro padělání
směnek - nešťastné lidstvo neví, že z rodu toho vyšel papež Pavel V., že
rod ten má v erbu dva ptáky a korunu nad nimi a že to byl rod, do něhož i
veliký Napoleon provdal svou nejmilejší sestru, lehkovážnou krasavici
Paulinu.
Paláce těchto starých papežských rodů jsou přístupny v určité dny.
Lokaj bere vstupné, jiný lokaj otvírá dveře k salům a komnatám, kde na
stěnách visí obrazy známých i méně známých jmen renaissance a kde ve
středu síní stojí antické busty, trosky soch a hlavice sloupů. Křesla
potažená sešlými látkami zvou k posezení, staré vyšlapané koberce tlumí
krok, na stropech jsou fresky vybledlých barev, a všude ticho, takové ticho,
že i člověk jenom šeptem mluví. A někde je taková úžasná věc, že se ti i
dech zarazí: v paláci Doria-Pamfili podobizna Innocence X. malovaná
Velazquezem - v celém životě jsem neviděl, ba ani nesnil, že je taková
podobizna možna; dovede-li malířství zázraky - zde je takový zázrak. - Dvůr
paláce Massimi je celým museem antických sloupů, trosek soch, reliefů a
ornamentů, filigranských fontan a velkolepé architektury. - V paláci
Farnese, jehož façadu stavěl sám Michelagniolo, je v průjezdě sarkofag
mladičké Cecilie Metelly, jejíž tomba stojí na appijské cestě, na dvoře jeho
pak leží poházeny mramorové sloupy s nádhernými hlavicemi, trosky soch,
urny, nápisy - i sebe větší museum kteréhokoli města evropského by se jimi
pyšnit mohlo. - V paláci Colonna je Madonna Palmy Vecchio a krajiny
Poussinovy - scentralisuje-li jednou královská vláda tyhle všechny sbírky,
bude to galerie všech galerií k nepřehlednutí, k neobsáhnutí.
Král sjednocené Italie sídlí v Quirinale. Papež Řehoř XIII. postavil ten
palác, “aby sobě a svým nástupcům sídlo připravil, kde by se dobrodiní

úplně čistého vzduchu užívat mohlo,” neboť ani Lateran, ani Vatikan ho
nemá. Quitinal je budova ohromná. Zelené žaluzie ve všech oknech jsou
spuštěny a před vchodem přechází vojáček s puškou po chodníku. Slunce
sem praží celou silou, ale vojáček je vystrojen jako k cestě na severní
točnu. Má plášť, gamaše, zapjat je až k hrdlu - bozi vědí, proč ten italský
militarism musí být přec v něčem tak hloupý, jako každý jiný militarismus
ostatní Evropy! Před palácem je fontana a na ní kolosální sousoší Kastora
a Polluxe, bílý mramor, čistá antická práce. A s rampy je pěkná vyhlídka na
Vatikan, za nímž zapadá slunce … Podívá-li se svatý otec z okna, může
vidět do oken usurpatorovi svého světského panství.
A podívá-li se z okna Vittorio Emanuele III., vidí ten začouzený
beztvárný Vatikan a za ním zapadající slunce. Den co den zapadající
slunce …
XXXI. Při zapadajícím slunci
Na rohu paláce Braschi stojí mramorové torso řeckého sousoší:
Menelaos s mrtvolou Patroklovou. Snad bylo kdysi jednou z okras blízkého
stadia Domitianova. Zde leželo zpola v zemi, lidé při dešti stoupali po
mramorových zádech Menelaových, až je dal r. 1501 kardinal Caraffa
zdvihnout a opatřit podstavcem. Bernini prohlásil je sice za nejkrásnější
všech dosud nalezených antik, ale nesmrtelností tohoto torsa stalo se něco
jiného než krása. Někde na blízku bydlíval zde hrbatý vtipkář a šprýmař,
krejčík Pasquino, a pamětníkům jeho zdálo se postavené torsa tak živě
připomínat jeho postavu, že je začali nazývat Pasquinem, a milý Pasquino
převzal hned na to i vtipkaření a šprýmaření svého předchůdce pro zábavu
sousedů, potom celého okolí a konečně i celého věčného města. Stopoval
události, povídal, čeho se nikdo povědět neodvážil, bičoval vtipem papeže i
jich vládu, kardinaly, biskupy, a stal se otcem paskvilu, původcem
satirických letáků, listů a časopisů. Nic se nesběhlo v Římě, co by nebylo
Pasquinem glosováno, ráno co ráno byly na něm připevněny papírky s
vtipy, epigramy, poznámkami, zvědavci se kupili kolem nich, četli a
roznášeli je po městě. Čistě papežským lidem nebyli totiž Římané nikdy Pasquino mluvil za ně a mluvil jim ze srdce.
Hadrian VI. chtěl dát kamenného posměváčka hodit do Tibery a jen
vévoda Sessa zachránil jej poznámkou, že Pasquino bude žít i v Tibeře
jako žába dál a dále že bude mluvit; jiní svatí otcové dali jej hlídat žoldneři,
ale nedohlídali se, Pasquino vtipkoval znovu a znovu. Když Urban VIII. z
rodu Barberini zloupil Pantheon a zničil spoustu antických památek,
prohodil Pasquino: Quad non fecerunt barbari, fecerunt Barberini (co

neudělali barbaři, provedli barbaříčkové) - vtip, který se stal docela soudem
historie. A mluví ve všech dobách, nejčileji v časech nejhorších, za vlády
inkvisice a ujařmení, kdy každý lidský jazyk byl odsouzen k němotě.
Na dvoře Musea kapitolinského leží kolosální socha nějaké řeky s
mušlí v ruce. Snad je to Rýn, snad stál kdysi na foru Augustově a potom u
kostela svaté Martiny blíže vězení mamertinských. Soše té dal lid římský
jméno Marforio, a Marforio ten stal se společníkem a spolupracovníkem
Pasquinovým. Kladli si otázky, zodpovídali si je, doplňovali jeden druhému
výroky a průpovědi - pro radost rebelantských duší římských a pro vztek
těch, kteří byli trefeni. Nějaký římský páteríček,. nepatrná nula, stal se
přízní papežskou kardinalem.
Sestra jeho byla pradlenou a musila ovšem zanechat toho řemesla.
Pasquino ptá se Marforia: Co pak jsi tak špinav, Marforio, proč pak sis ani
košili nepřevlekl? A Marforio odpovídá: Tiše, tiše - moje pradlena se stala
včera princeznou Nebo: V ulici Pasquino (ulice ta nazývá se dosud tak po kamenném
satirikovi) ženil se papežský advokát Giovanni de Cesari s Cornelií z rodiny
Roma, kterážto panna nepožívala zrovna nejlepší pověsti. Pasquino jej
napomínal: Caesar cave, ne Roma tua respublica fiat! Mladý manžel šel kolem, četl napomenutí, dopálil se a přilepil tam
večer odpověď: Stulte!
Caesar imperat! - a ráno četl poznámku k ní: Imperat! Ergo coronatus
est! - A ještě jedno duetto: Papež Řehoř XIV. nastoupil cestu do provincie a
stvůry jeho hospodařily v Římě.
Pasquino se ptá Marforia: Proč pláčeš? Marforío odpovídá: Jak se
můžeš ptát? Neztratili jsme pastýře? Kdo bude opatrovat nyní ovce? Hlupáku, těší jej Pasquino, nezůstali tu psi k ochraně stáda?
Jsou celé sbírky těchto pasquinad z různých let…
Ty dva antické mramory, jeden z místa, kde bylo stadium
Domitianovo, druhý z trosek Fora, dívaly se v život papežského Říma a
soudily jej úsměšky a vtipy, jež by kterémukolí satirikovi zašlého Imperia
byly sloužily ke cti. Stály v boji proti němu, kdy nebylo ani té nejmenší
naděje - ne na vítězství - ale na dost maličký úspěch. A hle, idea odboje a
odporu, kterou nesly, přešla do krve lidem několika generací - a dnes je
politická moc papeže na vždy zlomena, papežství samo leží na smrtelné
posteli a nevstane více. Duše středověku umírá v tmavých palácích
vatikanských.
Na Campo de’ Fiori, velmi živém to ovocném trhu římském, bylo za
vlády svatých otců místo popravní. Mnoho hranic tu plálo k větší cti a slávě
pána Krista, mnoho lidí v nich shořelo - člověk by ani neřekl, že tohle milé a

hlučné náměstíčko bylo jevištěm takových scen. Dne 17. února 1600, v
roce, kdy Klement VIII., týž útlocitný papež, jenž dal odpraviti Beatrici Cenci
a její macechu, slavil slavné jubileum dovršeného století, kdy Řím se hemžil
poutníky ze všech končin katolického světa, byla zde postavena hranice, na
ní přivázán ke kůlu bývalý dominikan, kacíř Giordano Bruno, a upálen. Po
životě pohnutém, po bojích proti dogmatům svedených v celé řadě
evropských měst, po sedmiletém pobytu ve vězení římské inkvisice byl
odsouzen v přítomnosti náměstka Kristova na zemi k smrti plamenem. A
čekali až do jubiilejního roku, aby tisíce a tisíce poutníků mohlo být
svědkem trestu, jaký stíhá kacíře.
Skoro dvě stě let po Husovi a sto roků po Savanarolovi. A na diváky
působila exekuce ta dobrým dojmem, Kašpar Schoppe, bojovný Němec ve
službách papežských, týž, jenž byl potom poslán k arcivévodovi
Ferdinandovi štýrskému, pozdějšímu císaři Ferdinandovi II., aby byl jeho
pomocníkem při vykonávání přísahy, složené v Loretě, ten Kašpar Schoppe
viděl smrt Brunovu a poznamenal o ní jízlivě: Tak se tedy pomalu pekl a
nechť nyní v oněch jeho vymyšlených jiných světech zvěstuje, jakým
způsobem Řím s rouhači a nezbedníky nakládá. Ale duch filosofa a kacíře zůstal patrně na světě tomto a působil tady
dále. Neboť na místě, kde stála jeho hranice, postaven byl v roce 1889
krásný bronzový pomník jeho, postaven byl Římem za prudkého a marného
protestování papeženců a hlásá slávu ubitého mučenníka myšlenky a
filosofického průkopníka moderní Italie. V řadě reliefních portretů vidíme
podobiznu našeho Husa, podoby Vanniniho Campanelly, Wiclifa, Serveta a
jiných bojovníků; nápis pomníku pak je důstojen této práce sochaře Ettore
Ferrariho: “Století jím tušené postavilo mu pomník na místě, kde hranice
jeho plála”..
Stoupáme na Janikul. V klášteře Sant’ Onofrio hrob nešťastného
Torquata Tassa a pokojík, kde štvaný básník zemřel před svou korunovací
na Capitolu. Několik set kroků dále dub Tassův, pod nímž básník sedával.
Řím leží dole nádherně rozprostřen na svých pahorcích v slunečním světle.
Odpolední nádech hraje jako úsměv po čarách, plochách a kupolích jeho.
Dub Tassův je bleskem rozpoltěn, ale zbylá část se zelená dosud…
Na Janikulu je velkolepý park. Všecko jižní rostlinstvo tu hýří ve svých
bujných formách a odstínech své zeleně. A na nejkrásnějším místě jeho
vztyčuje se ohromný jezdecký pomník Giuseppe Garibaldiho, stvořený r.
1895 Emiliem Gallerini.
Tento národní hrdina sjednocené Italie dá se pochopit jen v Římě.
Jen v tom městě, jež bylo stálým předmětem horoucí touhy jeho. Proto byl
důsledným nepřítelem papežství a nedal mu pokoje potud, dokud mu Řím

nebyl vyrván. Nestál-li proti němu v poli se svými Garibaldiany, nestrojil-li
přepady a vpády, psal proti němu romány a verše. Protipapeženec každým
dechem, každým nervem. Zosobněná idea antipapismu. A při tom typ
horkokrevného vášnivého Itala s remimiscencemi antiky. Sám neměl - až
na vpád do Sicilie a království neapolského - mnoho úspěchů - ale což?
Dětem Italie stačí, že bojoval za ideu, která zvítězila.
Byl výrazem touhy milionů, a touha ta došla splnění. V Italii není
populárnějšího jmena…
A jezdecký jeho pomník jej ukazuje tak, jak žije v srdci a duši
sjednocené Italie. Hrdina nadpřirozené velikosti stojí na nejkrásnějším
místě Říma. Je to ostatně jeden z těch málo vojenských pomníků, jež
nejsou banalní. Není zastíněn stromy, a otevře-li se z kterékoli části města
vyhlídka na Janikul, lze vidět onoho bronzového jezdce na nejvyšším místě
vrchu jako na stráži bdící vedettu či jako klidného, horizont obzírajícího,
spokojeného a nynějšímu stavu věcí žehnajícího vojevůdce…
Podél cesty sklánějící se k Fontana dell’ Acqua Paola jsou poprsí
italských válečníků doby novější - druhové Garibaldiho stojí tu pod svým
vůdcem.
A ještě něco má ta jezdecká socha. Hlava její je poobrácena v levo,
směrem k Vatikanu. A ve výrazu tváře hrá takový posměšek vítězství, že
nelze věřit, že by ten pohled byl jen náhodou…
Vyhledne-li tedy svatý otec z některého okna té fronty, jež vede na
Janikul, vidí tu hlavu největšího nepřítele papežství, vyhledne-li z fronty
druhé, dívá se do oken Quirinalu, kde sedi Savojan, usurpator, Viktor
Emanuel III. - co je platno chudáku svatému otci tohle dobrovolné věznění
se, když má ty své vrahy na očích, jakmile se jen z okna podívá?
A když už si ani nějakou tu hranici zapálit nemůže, a když už bully
nejsou nic platny a exkomu-nikacím a prokletím smál by se už nejen ten
potrefený, ale i celý širý svět?…
XXXII. Dvacátého září.
Venti Settembre, výroční den dobytí Říma vojskem královským,
největší národní svátek sjednocené Italie.
Ale moc papežská byla zlomena již několik decení před tímto rokem
1870. Již jen dějinnou setrvačností vlekla se ještě, než upadla nadobro.
Filosofové francouzští a angličtí, císař Josef II. a konečně velká revoluce
francouzská, jejíž karakterové se zdají dýchat dcchem antiky, bili v skálu
Petrovu víc, než mohla snésti. A v roce 1798 vtrhl generál francouzské
republiky do věčného města, přetvořil patrimonium Petri na republiku

římskou a odvedl papeže Pia VI. do Valence jako vězně. Pius VI. zemřel v
tamnější citadele, kardinalové zvolili v Benatkách nového Pia, tentokrát VII.,
za papeže, a ten svatý otec mohl se vrátiti zase do Říma, ale pod ochranou
kanonů a bodáků rakouských, anglických a - tureckých(!), před nimiž
Francouzi ustoupili. Zdálo se, že slunce slitování božího září zase na
svatého otce: Napoleon, první konsul republiky, uzavřel s ním docela
konkordat r. 1801, nebyl tam sice ani stín už staré slávy a moci papežské,
svatý otcc však doufal nejen v milost boží, ale i v bodáky, kanony a lepší
časy. Přišly však časy ještě horší: Napoleon se dal zvolit za císaře
Francouzů a roz-kázal nástupci Petrovu, aby přišel do Paříže a korunoval
jej v Notre Dame. A papež přišel. Kardinal Fesch požehnal na rychlo v noci
1. prosince z rozkazu papeže sňatku císaře a císařovny, kteří dosud
církevně oddáni nebyli, a 2. prosince byla slavná korunovace. Papež
pomazal Napoleona všelijakými svatými mastmi, ale když se chystal vzít
korunu a vstavit mu ji na hlavu, uchopil ji císař sám a sám si ji na hlavu
posadil. A sám korunoval i císařovnu - k velikému ustrnutí svatého otce,
jenž tu byl vlastně najednou jen divákem a statistou. Ale hnedle se
vzpamatoval, postoupil k stupňům trůnu a pozdravil Napoleona slovy, jimiž
byl kdysi pozdraven Karel Veliký v basilice Petrově: Vivat in aeternum
semper Augustus!
Před tisíci lety táhl Karel Veliký do Říma, aby si dal od papeže v
basilice Petrově vstavit korunu císařskou na hlavu - po tisíci letech vzkáže
si syn korsického advokáta, obnovitel říše Karla Velikého, jejž jmenuje
“svým jasným předchůdcem”, pro papeže do Říma; vzkáže si proto, že neví
patrně žádnou novou formu pro ceremonii korunovační. A jako poslušný
vasal, jako pokorný sluha přispěchá Pius VII., maže, dívá se, jak se
Napoleon korunuje, a modlí se za blaho a štěstí nového císaře, jak se to
dělávalo před tisíci roky.
A když se vrátí do Říma, doufá znovu v pomoc boží, kanony, bodáky
a lepší časy…
Jenže přišly časy ještě horší. Svatý otcc byl poněkud netrpěliv a
nechtěl čekat, až se pánubohu zlíbí mu přispět k pomoci, i splichtil se
poněkud víc s nepřáteli císaře, za nějž se byl nedávno tak upřímně modlil,
ba. i zastaralé hromy církevní klatby připravoval na Napoleona. Ale ocelové
oči korsického muže se jen usmály a 17. května 1809, kdy rozdrcené
Rakousko leželo mu u nohou, vydal v zámku Schönbrunnu u Vídně úkaz,
jímž bere papeži vše, co mu jasný předchůdce Karel Veliký byl kdysi dal v
leno, “v leno”, píše Napoleon, čímž prý Řím nepřestal být součástkou říše
císařské. Výnosem tím byl učiněn konec světskému panství papežskému a
Řím se stal druhým hlavním městem francouzského císařství. Pius VII.

seděl v Quirinale, když kardinal Pacca vrazil k němu se slovy:
Consuminatum est, jest dokonáno.
Papež podepsal na rychlo sestavený protest a pustil připravené
hromy církevní klatby na císaře. Ale sotva se objevila klatba na dveřích tří
hlavních kostelů římských, sebral francouzský general svatého otce, vstrčil
jej do poštovního vozu a odvezl do Savonny. Ruka se nehnula nikde na
jeho obranu - vznešený svět římský bavil se v paláci Doria na hostině,
pořádané Napoleonovým generalem.
A zrovna v ten čas potřeboval Napoleon znovu pomoc církve - k
rozvodu s Josefinou. A církev poslechla. Prohlásila sňatek císařův v tuze
učeném a kličkovaném kanonickém procesu za neplatný, a Napoleon mohl
se nyní klidně oženit s novým požehnáním církve s dcerou císaře Františka
I.
A dítě Napoleona a rakouské dcery císařské Luisy bylo nazváno
králem římským.
Na vídeňském kongresu 1814 byly to nekatolické státy Rusko, Anglie
a Prusko, které se přičinily o znovuzřízení papežského státu.
Ale silná idea nacionální pracovala dále na sjednocení Italie. Po
zarytém zpátečníku Řehořovi XVI. nastoupil Pius IX., jenž pozdraven tak
velikým enthusiasmem, jak veliké bylo brzké zklamání všech nadějí v
tohoto papeže kladených. A zase musily cizí kanony a cizí bodáky chrániti
svatého otce proti italským vlastencům a tentokráte to byly - zbraně
franoouzské.
Neblahý Napoleon III. nerozuměl logice dějin, podřídil se přáním
bigotní ženy své krásné Eugenie a ochraňoval vojskem svým Řím před
Garibaldim i před touhami svého spojence Viktora Emanuela II. Ve stínu
napoleonských bodáků, snad zpit kouzlem velikého jmena
“Napoleon”, realisoval Pius IX. své církevní sny: o neposkvrněném
početí panny Marie a neomylnosti papežské, sny, z nichž se rodily bouře,
schismata, posměch a ostuda - ale autokrat Pius věřil v hvězdu
napoleonskou…
Dne 18, července 1870 předčítal papež v chrámu sv. Petra dekret o
osobní neomylnosti papežské. Trůn jeho byl ve středu kardinalů a biskupů
tak postaven, že ve chvíli přednesu musila tam padnouti zář slunce a
obklopiti jej nádhernou gloriolou. Ale pravě v té chvíli se nebe zatáhlo, přišla
jedna z těch náhlých a divých bouřek římských, a když papež četl, tu místo
očekávaného světelného efektu hřmělo, blýskalo se a dešť se lil
vodopády…
Den na to bylo podáno v Berlíně vypovězení války. Papež požehnal
ve své osobní neomylnosti ovšem francouzským zbraním a Francouzové

prohráli. Dne 2. září vzdal se Napoleon III. pruskému králi v obkličeném
Sedanu …
Francouzské vojsko vyklidilo Řím. A z rána dne 20. září vtrhli
bersaglieři generála Cadorny po pětihodinném boji dělostřelectva otvorem
vystříleným ve zdi Aurelianově vedle Porta Pia do Říma. Lid jásal, nebylo
jednoho Římana, který by rukou pohnul pro toho, jetiž se zval dosud
Pontiíex Rex. Plebiscit 2. října v celém dosavadním papežském státě
konaný ukázal, že pro papeže je 1507 hlasů, proti němu 133.681. Světská
vláda Neštěstí Lidstva byla na vždy zlomena, 31. prosince vjel Viktor
Emanuel II. poprvé do věčného města a Řím stal se kapitalou sjednocené
Italie.
A to je tedy venti Settembre.
Domy jsou ověšeny prapory. Zeleno-bíle-červené trikolory se
savojským křížem vlají v čistém vzduchu. Ulicemi proudí lid v svátečních
šatech a zřejmé sváteční náladě. Říman vůbec rád užívá každé příležitosti,
jež mu dává sváteční náladu, protože mu dovoluje bez výčitek svědomí
utéci od práce na ulici. Vojáci hemží se v parádních uniformách mezi lidem.
Měli ráno slavnou přehlídku a defilirku před svými hodnostáři, ovšem
bez polní mše, u každého jiného vojska nepostrádatelné. Italský voják
nejde s knězem ruku v ruce, což je pochopitelno a zvláště v tak památný
den, jaký je dvacátého září. Všechny státní sbírky, všechna musea,
Colosseum, Forum, Palatin jsou zavřeny. Svátek, důkladný národní a státní
svátek…
Večer. Jsme na Piazza Colonina. Náměstí je iluminováno a nabito
lidtni. Vojenská hudba v parádních uniformách vychází na podium pod
sloupem Marka Aurelia. Na průsvitných hodinách ukazují ručičky devátou.
Vojíni začínají hrát. Šumící a bzučící hukot rázem utichl.
Marcia Reale Italiana, královský marš italský. Bozi vědí, jakou to ti lidé
mají krev pro muziku! Taková uspávačka je tenhle marš a oni stojí jako
ztrnulí a vojákům září oči v zbožném zanícení. Což kdyby tak slyšeli naše
marše! A naší hudbou hrané!
Dohráli. Potlesk, dlouhý potlesk, ale studený jaksi, takový oficielní
potlesk.
Vojáci začínají novou - ale jen dva takty a jaký běs to vjel do lidu!
Řvou, jásají, tleskají, bijí holemi o zem - ach, Inno di Garibaldi, hymna
Garibaldiho! Rytmická skladba nevalné ceny, ale jak k nim mluví! Co oni při
tom cítí! A je tam několik taktů, kde trompety troubí fanfaru jako k útoku Va’
fuora d’Italia, va’ fuora ch’e ora - a zde dostupuje nadšení posluchačů
stupně bachantské zběsilosti. Náměstí se chví potleskem, řevem, zpěvem,
dupáním, oči se blýští, klobouky se míhají vzduchem - Inno di Garibaldi

dohřmí, ale musí být hrán znovu. A při Va’
fuora stejné bachantské nadšení - ano, jenom v Římě rozumí člověk,
co znamená jmeno Garibaldi, jmeno improvisatora vlastenectví italského,
jehož socha dívá se tam s Janikulu s posměšným výrazem stranou dolů k
Vatikanu …
Va’ fuora d’ltalia…
Po páté, po šesté, po sedmé hrají tu hymnu Garibaldiho a při těchto
taktech stále ten frenetický, neutuchající a neseslabený výbuch!
A nyní nová melodie - a zase potlesk a jásot! Inno di Mameli, hymna
Mameliho. Hymna onoho vojáka-básníka, jenž ve dvaadvacátém roce věku
svého padl jako adjutant Garibaldiho r. 1849 při hájení Říma proti vojákům
francouzským a jenž spí tam na hřbitově u San Lorenzo pod nádherným
pomníkem svůj věčný sen. Postava Goffreda Mameliho leží tam z bílého
mramoru v své mladé nadšené kráse přikrytá rozvinutým praporem se šavlí
v ruce a růže leží na těle jeho, aristokratické růže záříjové - a melodie téhle
jeho hymny měkká a přece mužná je takřka dechem duše jeho, mladé
hrdinné duše básnické.
Fratelli d’ltalia, l’Italia s’e desta:
delelmo di Scipio se ciinta la testa a nějaký člověk, muž z lidu, nakloňuje se ke mně a šeptá mi nadšeně:
Inno di Mameli a jmeno Mameli vyslovuje tak něžně a měkce, jakoby je
jazykem hladil.
Po páté, po šesté, po sedmé hrají tu hymnu Mameliho, a nadšení
posluchačů neutuchá a potlesk a řev neoslabují.
A s hora se sloupu Marca Aurelia se dívá kovový muž z Tarsu, Pavel,
v tu vřavu a nehýbá se, nerozumí jí, protože nerozumí znamením času
vůbec.
Kapela spouští nyní zas Marcia Reale. V tom se ozve pronikavé
písknutí. Na to oponující potlesk. Lidé se tísní a tlačí v jednu stranu. A z
chumle vyvádějí carabinieři mladíka s rudou kravatou. Socialista. Vedou jej
pryč, kamsi v temno ulic.
Hudba hraje dál. Zase písknutí. A zase povyk. A sesílený potlesk. A
zase vedou dva carabinieři novou oběť. Zase mladík s červenou kravatou.
A sotva že ho odvedli, vyhoupne se jiný na židli a řeční cosi. Muzika hraje
své fanfary, aJe on ji překřičuje. Někdo mu tleská, jiní odporují. Carabinieři
přišli, stáhli jej řemeslně dolů a vedou jej pryč. Je bled v tváři, ale oči mu
září vítězným nadšením.
- Co se s nimi stane? - ptám se sdílného souseda.
- Vyspí se do rána na strážnici, potom je pustí. Tak to dělají vždy.
Jsou to socialní demokraté. -

Hudba dohrála, nastává delší pausa. Muzikanti si stírají pot.
Na židli vyhoupl se nějaký nadšený student a řeční. Vlastenecky.
Terst, Trident, ujařmení bratří v spárech černého orla - potlesk, rámus,
nadšení. Publikum řve o hymnu Garibaldiho.
Kapelník hledí chvíli netečně, ale když hřmot nepřestává, dává
znamení. Hrají hymnu Garibaldiho. Potlesk bez konce a bez mezí - ani
taktu není slyšet. A na židli stojí už jiný řečník, zase patrně student, s
ohněm a gesty - Tergeste - Trento, ujařmení hratři - černý orel - víc
neslyšíme a sotva také kdo slyší víc. Ale tleskají a řvou. Nějaký socialista
zase pískl, vrhaji se na něj. A hudba hraje Inno di Garibaldi…
La terra dei fiori, dei suoni e dei carmi,
Ritorni, qual era, la terra dell’ armi!
Di cento catene ci avinser la mano
Ma ancor dt Legnano - sa i ferri brandir!
Půl jedenácté. Vojáci dohráli. Lidé se rozcházejí. Domů, do kaváren,
do hospod … Venti Settembre ukončen …
XXXIII. Dědicové.
“I ukřižovavše jej rozdělili roucha jeho…” Stalo se podle evangelisty
na Golgathě, stalo se tak v imperiu, když vítězné křesťanství vstavilo svou
nohu na šíji mrtvé Antiky, stalo se tak po dvacátém září roku 1870 zde ve
věčném městě, když zelenobílečervené prapory zavlály s Andělského
hradu, poslední tvrze papežovy.
Homo hominis lupus: než se padlý pochová, oloupí se o vše, co se
uloupit dá - ideje, zbraně, skvosty, peníze, statky, to už jest jednou z věčně
praktikovaných pravd historie. Čím papežství tak dlouho žilo, převzalo z
antiky: ideu imperialismu, bojovné instituce, formu svého života, nebe a
peklo, podplácení božstva obětmi a modlitbami, celou řadu chrámů a když
ne chrámů celých, tož aspoň zdí, sloupů a soch. Jediné, co přidalo k tomu
ze svého, bylo zotročení lidského ducha a znivelisování človecké
individuality.
Moderní Italie nevedla boj proti papežství jako instituci církevní: jí
stačilo, že zbavila papeže panství světského. Nechala svatého otce v jeho
Vatikaně, nechala mu vybledlou pompu a dekadenci jeho slávy, neboť v
Římě dohrálo vše, co bylo středověkem. Nevedla boj proti němu, neboť zde
v Římě jest boj dobojován: protivník padl a nebylo potřeba ani jediné rány.
A proto také boj proti církvi nebude už dobojován pod zdmi Vatikanu,
ale venku, daleko venku, na periferii její moci. A z periferie se povalí k
centru, ale ani potom neskončí papežství nějakou velikou katastrofou, jak

končívají dlouholeté říše. Papežství bude živorit dějinnou setrvačností ještě
nějaký věk, bude se stále halit do vybledlé pompy své a stále bude při tom
největším a nejneodbytnějším ze všech žebráků - ale až na periferii bude
poražena lidská hloupost, dohasne i ono smrtí nejostudnější, již zná dějepis
- směšností.
Ideí nepřevzala moderní Italie z papežství žádných. Ani forem, ani
zbramí, ani bojovných institucí. A docela správně. Papežství je tak útvarem
středověkým, ba, středověkem samým, že se nedá z něho pranic
potřebovat pro rušný život nové doby. A Řím žil svůj středověk až do
dvacátého září 1870… Jenom pár budov mohla potřebovat, a ty tedy vzala.
Pro svá ministeria, pro své soudy a úřady. Do Palazzo di Monte Citorio dala
svůj parlament, klášter sv. Sylvestra proměnila ve velkolepou budovu pošty
a telegrafu, do Collegio Romano, jezovitské koleje kdysi, umístila
hvězdárnu, gymnasia, bihlioteku Viktora Emanuela II., ethnografické
museum a rozšířila značně Museo Kircheriano, které tu nalezla. Z Dogana
di Terra, kdysi papežské celnice, udělala bursu. Dogana di Terra byla v
starém Římě chrámem Neptunovým, jedenáct obrovských mramorových
sloupů po jedné straně dosud hlásá, jaká budova to musila být, než ji svatí
otcové dostali do svých rukou. A řeknu-li ještě, že několika ulicím a
náměstím dala nová vláda nová jmena, vypočetl jsem vše, co vzala padlé
moci papežské.
Co však sama udělala z Říma za těch několik decenií, je přímo
úžasné. Počet obyvatelstva se zdvojnásobil a přiměřeně vzrostl i počet
domů. Pravda, nejsou to zrovna výkvěty architektonické krásy - v tom si
moderní římské domy nezadají s žádným jiným velkoměstem - ale
representační budovy jeho jako Banca Nazionale, poliklinika, ministerstvo
války a palác justice stojí za podívání. A Via Nazionale, hlavní třída moderní
části města, je ulice nádherná, jasná, pyšná, plná šumného života, v nějž
se člověk tak rád ponořuje, protože tu má vše, co hledá ve velikých
městech: pastvu očí, rušný dech života pro svůj sluch a samotu svých
myšlenek při všem tom zároveň.
Na této Via Nazionale najde se v ohybu maličký park palem a trav a v
prostředku jeho kus prastaré zdi z kvádrů - je to s pietou zachovaný zhytek
první hradby římské, kus zdi krále Servia Tullia…
A v pěkném Palazzo dell’ Esposizione di Belle Arti presentuje se
člověku umění moderní Italie. Malby a skulptury - všechny jsou
praegnantním výrazem a obrazem italské duše dnů dnešních. Neobyčejná,
cholerická téměř živost, hymnická extase, posa víc přirozená než vědomá a
při tom někdy až odpuzující snaha po realismu formy. Barvy, mramory,
bronzy - všechno to dýše dechem dnů našich, tak rozdílně a vzdáleně tomu

hrdému klidu antických památek, jak daleké jsou děti Italie dnešní od těch
mužů a žen, jež rodila zem ta za dnů Augustových…
Ale vzdor té různosti povahy navazuje moderní Italie vědomě na
velkou dobu antickou a hlásí se k ní jako potomek a dědic. Shledává její
zbytky a snáší je v musea, vykopává a očišťuje její slavná místa, její Forum,
Palatin, její lázně, stadia a amfiteatry, a zákonem zabraňuje prodeji soch,
skulptur a obrazů do ciziny. Zákonem tím chrání i díla renaissance, jež byla
novým vyšlehnutím antických plamenů, a chrání jím i hlavní zdroj výživy
celé země. Neboť Italie žije jen ze své minulosti, jen z cizinců, kteří
přicházejí dívat se na její stopy a její památky.
Ano, sny moderní Italie predou se kolem antických tradic. Na
severním svahu Capitolia staví se veliký pomník. Na místě, jež bylo
starému Římu nejsvětější, bude stát monument Viktora Emanuela II.,
sjednotitele Italie. Není snad už města, jež by nemělo svou sochu onoho
prostého, trochu rustikalního muže, jejž příhodná doba a genialní státníci
učinili velikým zrovna tak, jak se jím stal v Německu pruský Vilém I. - Řím
ovšem musí míti pomník všech pomníků. Na čtyřiadvacet milionů lir
vypočten jest náklad, ohromná to dan pro nebohatou zemi - ale je to vděk
národa “Otci Vlasti”.
V Palarzo dell’ Esposizione di Belle Arti stojí model monumentu. V
kolonadě, k níž vede zdola nádherné schodiště, stojí jezdecká socha krále
s karakteristickým knírem a dlouhou kozí bradou, dole má být historické
museum znovuzrozené Italie.
Na Capitoliu stojí monument ten, na nejslavnějším místě staré Romy
…
Dynastie savojská, zdá se, že se už v Římě vžila. Viktor Emanuel II.
je ozářen slávou jako národní heros, jeho syn a nástupce, prostý, trochu
šosácký Humbert, zavražděný v Monze, má glorii mučenníka, vdova jeho,
kdysi první krasavice italská, Margarita, je zbožňována všude, kde se
ukáže, a nynější král, Viktor Emanuel III., ukázal se lepším, než byla jeho
pověst. A že si vzal krásnou Černohorku Helenu, prospělo mu. Jestli kde, je
v Italii krásná tvář nejlepším doporučením a Italiani by snad krále, jenž si
našel ošklivou královnu, hnali hned ke všem čertům. Fotografie její jsou ve
všech výkladních skříních, lidé stojí před nimi a pozorují je se zřejmou
zálibou. A roztomilé děti její jsou tam na vozíčku, taženém oslíky, a děti ty
mají veliké oči a dívají se jimi vyjeveně do světa - a takové oči působí vždy
jímavě na diváka. K tomu občas nějaká anekdota z idyly královské rodiny,
buď o králi, neb o královně, či o princezně Mafaldě, Jolanthě a korunním
princi - ze dřeva by musili býti ti Římané, aby je to za srdce nechytlo.
Nebožtík Cavalotti říkával - tak mi vypravoval jeden jeho přítel - že za

Humberta se revoluce nedá dělat, ale až přijde mladý…
A Cavalotti už spí věčným snem, a mladý je tu a svaz dynastie s
národem se zdá být ještě pevnější než za Humherta. Mladý je voják,
maličký a světlovlasý, ale voják. A filantropii Humbertovu má také, neb
aspoň si umínil ji míti, a ukazuje ji při každé přiležitosti…
Království má své vnitřní otázky, pravda. Stůně jimi, bojuje s nimi,
snaží se je řešit. Časem šťastně, časem nešťastně - zrovna tak jako jiné
státy. A to je konečně život jeho. Ale jedno člověk cítí: je to život, život, není
to víc středověká tma, středověká tíha, středověký žalář.
XXXIV. Den poslední.
Byl to den loučení se, den smutku.
Ráno při kávě ohlásil jsem Sofii Petrovně, že odjedu. Prohlásila ihned,
že odjede též. Že jedu přes Florencii, Bolognu. Že pojede se mnou.
Namítám jí, že její okružmí lístky platí pro pobřežní linii přes Livorno, Pisu,
Janov, Milan. Že nevadí, že si koupí lístek nový a pojede se mnou až do
Bologni. Podal jsem jí ruku s němým díkem. Potom odešla do čítárny
napsat několik listů, já na ulici. Loučit se.
Takový slunný teplý den byl, jeden z nejkrásnějších mých římských
dnů. Slunce leželo na dlažbě ulic, nebe modré jako moře chrp, vzduch
čistý, lehký, svěží; stál jsem chvíli v tom zlatém světle v ulici Babuino a říkal
si: naposled, naposled, naposled. A najednou začal jsem si notovati hlasem
duše slova a melodii starého vídeňského Raimunda: Und scheint die Sonne
noch so schön … schliesslich muss sie untergehn…
A písnička ta zněla mi duší, zaháněl jsem ji, ale vracela se zas,
předsevzal jsem si recitovati nějaké jiné verše, zkoušel jsem hučet si
hymnu Garibaldiho - a najednou z toho všeho bylo zas:
Und scheint die Sonne noch so schön…
Spletivem úzkých uliček středověkého města, plných ranního rámusu
zelinářů, vozíků s vínem, prodavačů novin a křičících lidí vůbec, plných
zápachu sýra a smažícího se masa, šel jsem k Pantheonu. Jeho kočky
vyhřívaly venku na balvanech na slunci svá vychrtlá těla, uvnitř bylo
vznešené ticho a velikým oknem s výše padalo sem stejnoměrné
našedivělé světlo.
Invalidové stáli u hrobů svých králů Viktora Emanuela II. a Humberta,
věnce položené na ně dvacátého září byly dosud svěží a široké stuhy jejich
plazily se po dlažbě. Hladil jsem očima celý ten drahý skvost M. Agrippy,
dal jsem si prochvít duší pocit délky devatenácti set roků, zašeptl jsem těm
stěnám a pilířům v nich, té úžasné klenbě kupole, těm hrobům i té dlažbě

tiché s bohem a vyšel jsem.
Und scheint die Sonne noch so schön …
Drožkáři mi nabízeli své vozy, černí kluci své pohlednice, prodavači
mosaikových šperků své zboží - všichni tak veselí, tak bezstarostní, tak
šťastní. A já si řekl jen: Und scheint die Sonne… A šel jsem vírem a šumem
a zlatým světlem po Via Ripetta na Piazza del Popolo, na to aristokratické
čarovné náměstí s granitovou egyptskou jehlou v prostředku, kde jsem stál
před - kdy to vlastně bylo? Vždyť se mi zdá, že celý lidský život leží mezi
tím mým dnem prvým v Rímě a chvílí dnešní - a přece uběhlo sotva několik
neděl - - kde jsem stál tehdy poprvé a na poprvé hned jat, okouzlen a
chycen prvním pozdravem, prvním spatřením.
A dnes: Und scheint die Sonne …
Vyšel jsem nahoru na Monte Pincio, sedl na zeď a díval se na Řím.
Naposled, ty hrdé, pyšné město s tvrdými rysy, naposled! Vy střechy,
kupole, žlutá Tihero, vy pahorky a parky, s bohem! S bohem, ty město v
dějinách jediné! Ty kamenné srdce světa, vale, vale, vale!…
A potom jsem šel k Fontaně di Trevi. Jaksi kliden a smířen. A sedl si
tam na kamennou lavičku u kraje nádržky, zadíval se na skupinu soch a
balvanů, na proudy čisté Aqua Virgo, vody panenské, a seděl tu dlouho,
dlouho, uklidnňn a bez myšlenky, odpoután ode všeho, ztracen sám sobě,
jak žijí asi květiny, kameny a ptáci…
Až mě vytrhla z té šťastné chvíle dvanáctá hodina. Z Andělského
hradu zahřmělo dělo, s několika stran se ozvaly hodiny a s věží hlas zvonů
-vstal jsem, nabral do dlaní vody, napil se, potom vzal jsem peníz, vhodil jej
do prostřed vody a řekl hlasitě: - Abych zas do Říma přišel! Tak se to dělá…
A v tu chvili padl na mě stesk. Ne, člověk nemá pít tu vodu z fontany
di Trevi! Tu čistou svěží Aqua Virgo, vodu panenskou… Chtěl jsem si nyní
zanotovat: Und scheint die Sonne, ale najednou se mi zdála být ta slova
matná, melodie prázdná - tenhle stesk už potřeboval něco jiného…
U colazione v hotelu postavil pan Müller před Sofii Petrovnu
nádhernou kytici podzimních pestrých aster římských. Děkovala mu jaksi
smutně a mlčela po celou snídani. Na to si k nám přisedl nějaký starší kněz,
soused od vedlejšího stolu, a začal rozpravu. Že slyšel, že odjíždíme.
Škoda prý. Sám odjede za několik týdnů též, je prý zde již tři měsíce.
Rodem Polák od Krakova a v Americe je knězem. Má cukrovou nemoc
(Sofie Petrovna se živěji na něj podívala, vzpomněla si patrně na
maminku), rád by viděl ještě než umře svou vlast, jede tam tedy rozloučit
se. A potom se vrátí do Ameriky. A škoda prý, že odjíždíme…
A šel si zdřímnout.

Pan Müller nám potvrdil, že je to páter z Ameriky. Ve Vatikaně je prý
den co den, nějací prelati docházejí zas sem k němu, zdá prý se, že si zde
chce vychodit nějaký biskupský titul neb něco podobného…
Odpoledne jsme skládali své věci. Potom šli na Piazza di Spagna,
najali si svého veturina a jezdili dvě hodiny po ulicích. Náš veturino je totiž
úžasný chlapík: vezl nás několikrát za město a od té doby, kdykoli se
zjevíme na Piazza di Spagna, přihrčí k nám, vyptá se na zdraví naše a
nabízí služby. Odmítneme-li, není uražen a ptá se, kde a kdy má na nás
dnes čekat.
Řekneme-li mu, čeká skutečně v určenou chvíli i na druhém konci
města a veze nás za liru domů. Za liru člověk projede celé město, a je-li
veturino dobře naladěn, veze tě za ni, kam vůbec chceš.
A tak jsme jezdili a loučili se.
U Tibery, u mostu Cavourova, jsme konečně vystoupili. Je zde
hospital S. Girolamo de’
Schiavoni, kde kdysi Dalmatkici a Albanci bydlili a obchodovali. V noci
ze 14. na 15. června 1497 viděl jeden takový uhlíř Dalmatinec jezdce na
bílém koni, vezoucího za sebou lidskou mrtvolu. Průvodčí jeho sundali ji
zde, vzali za nohy a ruce, rozhoupali a vhodili do Tibery.
Otázán u výslechu, proč to neohlásil hned, mínil uhlíř, že takových
případů viděl už asi sto a nikdo že po mrtvých nepátral.
Tentokráte to byl vévoda Giovanni z Gandie, syn papeže Alexandra
VI., a jeho vrah byl druhý syn papežův, kardinál Valentino, později vévoda
Cesare Borgia. Za ohromného vzrušení celého města hledali rybáři mrtvolu.
Našli ji den na to, měla devět ran v těle. Byla pohřbena u Santa Maria del
Popolo, v hrobce matky jeho, Vanozzy, milenky papežovy …
Jdeme po nábřeží. Za Vatikanem zapadá slunce v šarlatovém moři.
Kupole sv. Petra obráží se v středu té výhně. S Janikulu dívá se černá
socha Garibaldiho na Rím. Jakoby ten národní hrdina byl stráží Věčného
města…
Jdeme, a ten, jejž jsme zde už několikrát viděli, je zde dnes zase.
Vysoký krásný asket s nehybnýma tmavýma očima jde svou každodenní
procházkou proti nám. Kardinal Marian Rampolla, marchese di Tindaro,
nebožtíka Lva XIII. kdysi mocný ministr, jemuž jen veto rakouského císaře
zabránilo vstup na trůn papežský … Dívá se přímo před sebe do prázdna co se asi děje v té duši? Myslí na svou literární práci, životopis některého
toho svatého? Myslí na to, co by mohlo býti, kdyby? Či na to, co jest?
Podívá se někdy přes řeku tak k Vatikanu?
Věří snad, že přec ještě přijde doba jeho? Ach, Rampolla už nezadrží
běh času a osud papežství - takové papíry Montagniniho, takový ministr Pia

X.. jenž si píše o cukrátka do Paříže - ne, ne, ne, už zbývá jen žebráctví a
směšnost…
Fialové světlo leží ve vzduchu. Černé pinie a cypřiše Janikulu
vystupují ostře z barvy bledého nebe. Po Tibeře hraje červený přísvit. První
lucerny blýskají se do sešeřeného večera.
Andělský hrad zdvihá hrozivě své tmavé tělo k nebesům.
- illius tristissima noctis imago,
quac mihi supremum tempus in Urbe fuit…
Noc ta nastala rychle. Jen se sešeřilo, už tu byla. Srpek mčsíce stál
na nebi, hvězdy vyskočily, týž měsíc a tytéž hvězdy, ku kterým se díval
nešťastný Ovidius v poslední noci v drahém městě …
A večer při obědě v hotelu přišel k nám bručivý a nevlídný stařec
Švýcar se svou ženou.
Nikdy nikoho v sále nepozdravili, na nikoho nepromluvili, byli
postrachem všech sklepníků - teď přišli, tiskli nám ruce a přáli nám
šťastnou cestu. Kněz Polák z Ameriky přisedl zase a litoval, že už
odjíždíme. A nějaký profesor z říše přišel, představil se, hovořil o kráse
loggií Raffaelových a mínil, že je škoda, že jsme se neseznámili dřív…
O půl deváté šli jsme na Piazza Colonna poslouchat naposled
vojenskou hudbu. Sofie Petrovna nemluvila. Já si jen tiše několikrát
opakoval Ovidiův verš:
- illius tristissima noctis imago…
Hudba hrála veselé kousky, náměstí bylo plné lidu bezstarostného,
klidného, ničím nesklíčeného, chodili jsme chvíli sem a tam, až mě Sofie
Petrovna zatáhla za rukáv. Podíval jsem se na ni, byla bleda a smutná.
- Pojďme do kavárny! - prosila.
Šli jsme.
A to byl poslední den. Potom jsem stál ve svém pokoji, díval se do
tmavého nebe plného velikých třpytných hvězd, a cítil jsem, že tu zítra stát
nebudu, že je konec.
Finito, finito, finito…
XXXV. Rozchod s Římem, Sofií Petrovnou, Italií a čtenářem.
lásky.

Vlak letí jako běs. Jako každý vlak, jenž nás odnáší od předmětu naší

Díváme se z okna na zad. Šedomodrá kupole svatopetrská stojí tam
daleko za zelenavým mořem trav a stromů.
Kraj, jímiž odjíždíme, zachycuje se jen v úhlu našeho pohledu: široké
údolí, žluté vody Tibeřiny valí se jím po oblázkovém řečišti, bílí volové s

ohromnými zakřivenými rohy pasou se nehybně na lukách, na zad se
kmitající domky železničních strážníků - ale to vše vidíme jen maně - oči
naše jsou pevně upjaty na zad k té šedomodré kupoli.
A najednou se vlak zahýbá a kupole zmizela.
Jen ta zelenavá dálka je tam.
Ale my se tam díváme stále. Snad se ještě objeví.
Jen jedenkrát! Jen na mžik! Jen jako když se blýskne!
Objevila se. Jako šedivá mydlinová bublinka.
A jen na mžik se objevila - a už je zas pryč…
Klesli jsme na sedadla. Mlčíme.
Vlak letí a duní. Pahorkatá a vypálená krajina. Trosky nějakých zdí.
Řetěz Apetinin, příšerně šedivý, vznáší rezavá čela svých vrchů do
žhoucího nebe. Bílá silnice jde souběžně, tu se přibližujíc ku dráze, tu se
oddalujíc, ve směru cesty naší - slavná Via Flaminia starého Říma.
Míjíme Orvieto.
Míjíme Chiusi.
A míjíme jiná města stojící na kopcích. Domy jejich nemají obílených
stěn, staré hradby je posud objímají a chrání jako za nejistých časů
středověku, a města ta zdají se ležeti v úpalu slunce nahá, vysvlečená jako
ty skalnaté kopce, na kterých se zvedají, a jako ten celý kraj.
Jezero Trastmenské. Vítr zdouvá modré vody jeho, žene vlny jeho od
jednoho břehu do dálky k druhému a krášlí hřebeny jejich bílými krajkami.
- Nezdá se vám to už plusquamperfektem, že jsme byli v Římě? - ptá
se pojednou Sofie Petrovna dívajíc se zamyšleně oknem na rozčeřenou
pláni vod.
Vlak letí a duní.
Osamělé dvorce. Opálené nahé děti batolí se kolem domu. Olivové
sady, požehnané vinice.
Klasy kukuřice visí rozvěšeny po stromech.
A města na temenech vrchů. Některá mají hradby se střílnami a
věžemi.
Via Cassia lemovaná alejí stromů táhne se po pravé ruce naší. A tam
na obzoru špičaté vrchy Apennin.
Dole podél dráhy plouží se voda nějaká, takový rozlehlý nečistý potok
- Arno florentinský.
Rudohnědá kupole chrámu, opásaná na hranách světlými žebry,
campanila vedle, trochu střech - la bella Firenza, Florencie. A než se člověk
naděje, vjíždí vlak pod klenbu nádražní síně.
Vystupujeme. Jsou tři hodiny odpoledne. Šest hodin daleko leží Řím
… Budeme nocovati ve Florencii.

Večer. Sedíme unaveni u table ďhôte v Helvetii. Prošli jsme městem.
Čisté město. Příjemné město. Krásné město. Prohledli dom, Battisterio, šli
podél Arna a zahnuli k Santa Croce. Stáli tam u hrobů Michelagniola,
Macchiavelliho, Alfieriho a Rossiniho, divali se na fresky Giottovy,
obdivovali celou tu tichou nádheru chrámu, chodili potom ještě dlouho a
dlouho ulicemi, ale - to není Řím! - vzdychla Sofie Petrovna a já echoval: Ne, to není Řím. A zase sedíme ve vlaku. O šesté ráno vyjeli jsme z Florencie. Vlak
supí a namáhá se. Stoupá velikým obloukem do Apennin. Vinice, olivy,
broskve, mandlovníky a vavříny, bílé vily, osady, městečka v pravo i v levo,
a za námi ohromné údolí s mírnými pahrbky - a sytě modré nebe nade vším
rozklenuto … Opouštíme Toskansko Tunel za tunelem. Hora za horou. Člověka tu není, ani zvířete. Hory
neurvalé, jaksi jen pro sebe žijící. Prorvané boky jejich a cestující balvany
ukazují, jak tu asi bývá v čas bouřek a dešťů. Místy se řítí potoky a říčky
vysokými vodopády dolů. Boky hor jsou příkré, stromy rostoucí na nich
zdají se dávat pozor, aby nesklouzly, temena trčící přímo do modra nebes
jsou holá. Tak jsme viděli Apenniny před několika týdny a tak je poznáváme
dnes.
Tunel za tunelem. Domky železničních hlídačů jsou přilepeny na
skalách. Někde je i celá vesnice tak zavěšena. Silnice se objeví místy,
kamenné můstky jí pomáhají přejít přes propasti, tunely ji vedou kolem skal
a zábradlí opatruje ty, kdož po ní jdou.
Jízda krajinou, kde je zavřen výhled, zdá se trvat věčnost.
Konečně! Horská spousta za námi, poznáváme říčku Reno, jejíž čistá
voda vesele skáče přes balvany.
Vlak vjíždí do zelené roviny plnc stromů, kol nichž se vine réva. A již
se objevují věže bolognské.
Bologna.
Sedíme v nádražní restauraci. Venku hemží se lid, křičí portyr,
lokomotivy pískají a přednosta stanice přecházeje odměřeně peronem
mihne se v určitých pausách kolem dveří.
- Za deset minut se rozejdeme, Sofie Petrovno - povídám,
Má skloněnou hlavu a mlčí. Najednou jí pohodí, jakoby se vytrhla z
myšlenek:
- Pamatujete se na báseň Kain Lorda Byrona? - Dobře. - Víte, jak Lucifer vedl Kaina po troskách zašlých světů a ukázal mu
pomíjejícnost všeho pozemského? - - A Kain se vrátil a šel zabít Abela! - hrozím Sofii Petrovně.

- Nevím, nevím, - vrtí smutně hlavou. - Zlámalo mě to všecko jaksi.
Tuším, že jsem mnoho ztratila a nevím ještě, co jsem získala… Ale: takové
drcení a ničení stávajících poměrů provádějí dějiny přece také jen lidmi,
ne? - Dojista, Sofie Petrovno. - A je-li tedy člověk náhodou nástrojem jejich? - Zrovna tahle logika bývá mým útočištěm, Sofie Petrovno, když se
chci vymotat z bludiště deterministického fatalismu. - Pojedu ke Kropotkinu, je to moudrý stařík …
- Modena, Reggio, Parma, Piacenza, Milano! řve venku bolestně
portyr.
- Sofie Petrovno. váš vlak Vycházíme. Vhoupla se do vozu a podává mi ruku: - Merci za všecko.
Do svidanja! - A rivederci; Sofie Petrovno! Addio! Addio! Vlak odjíždí. Mává mi z
okna šátkem. Tedy i tohle je finito… Ubohá dívko, ať ti dopřeje Osud jedno:
nalézt si zase brzy smysl života. Ať jakýkoli, ale smysl. A já vím, že dokud
budu vzpomínat na ono jediné město na světě, budu vzpomínat i na tebe,
již přivála náhoda ke mně jako utržený list a která nyní mizíš bozi vědí kam
a bozi vědí za čím. Na tvé moudré oči budu vzpomínat, na tvé mlčení, na
tvá slova, na všecko. A s chvěním a obavami budu čítat zprávy ze svaté
Rusi a hledat vždy to, co nalézt nebudu chtít, známku života o tobě, tvé
jmeno spojené s nějakou příšernou událostí, s nějakou dynamitovou
pumou… Ničím jsi mi nebyla, jen nahodilým stínem, jen mimořádným
posluchačem mých extasí, mých vzdechů a mých kleteb - a přec budu
vzpomínat na tebe jako na málo lidí v životě svém …
- II treno per Ferrara, Rovigo, Padova, Venezia! - úpí znovu portyr.
Můj vlak…
Vlak duní a letí… Je smutno, smutno…
Člověk vidí, že je říjen. Kde je to chrpovité modré nebe? Ten zlatý
vzduch? To nádherné světlo?
Mám pocit, že jsem najednou sestárl o deset roků…
Nějaká krajina letí venku kolem okna vagonu na zad, nějaká města
míjíme, nějaké řeky přejíždíme - ale co s tím vším? … Co mi do toho? …
Oči se maně přivírají. Ne, aby člověk spal, ale aby byl sám, sám ve
tmě. Bez té krajiny, bez toho mdlého světla říjnového, bez všeho. Sám a
sám. Možno si představit, že sedím na Capitoliu u sochy Marca Aurelia? A
že stojím na Foru? A že chodím po Palatinu? Možno, možno… Ale je
stýskání v té představě …
Je to polosnění. Vlak duní, slyším jej. Lidé v kupé mluví, vím to. Ale

nejsem tady…
Benatky.
- Facchino! Facchino mi nese kufřík k vaporettu, malému parníčku, vodnímu
omnibusu umírajícího města. Jak nevlídno a smutno je na tomhle Canal
Grande, když slunce svítí tak mdle jako dnes! Ta tmavá voda, ty odrané
paláce v ní, to nezvratné umírání všeho - ne, Benatky má člověk vidět jen v
sluneční září. Aspoň v sluneční září.
A nikdy snad z nich tak nespěchá a nikdy snad nemají tak málo zájmu
pro člověka, jako když je míjí na zpáteční cestě …
Jsem na “Wurmbrandu”. Odjíždí ve čtyři hodiny, v osm jsme v Terstu.
Dívám se na dožecí palác, na nábřeží, na gondole jezdící sem a tam, na
jiné lodi odpočívající v přístavu - smutno je tu, všechno smutno.
A nyní přijela na staré odřené gondoli zvláštní společnost k našemu
parníku: dvě ženské a tři chlapi, všichni odraní, jak ta jejich loďka, jeden z
chlapů začal drnkat na mandolinu a quartetto hlasů pěje.
Benatky … Ta odraná gondola. ti zpěváci a jejich zpěv - nemůže být
případnějšího symbolu celého toho tragického města. A zpívají píseň Santa
Lucia.
Na lodi potlesk. Zpěváci pokračují:
O dolce Napoli o suol beato! Dove sorridere volle il creato. Tu sei l’
imperio dell’ armonia: Santa Lucia, Santa Lucia!
Kde který básník veršoval o Benatkách, tvrdil, že gondolieři zpívají.
Ano, zpívaj … Jeden z chlapů leze jako kočka po boku našeho parníku. Od
žebra k žebru, člověk si myslí, že musí sletět - neslítne. Přehoupl se přes
palubu, jde se smeknutým kloboukem a sbírá, co kdo dá…
Čtvrtá hodina. Odjíždíme…
S bohem, Italie … Jak to řekla Sofie Petrovna? Ano, taky mně tak je. Jak tomu Kainovi,
když jej provedl Lucifer po troskách zašlých světů… Když mu ukázal
pomíjejícnost všech věcí pozemských .. Ale útvary nové rostou na troskách
řádů starých a staré jen proto hynou, aby udělaly místo životu věcí a
myšlenek jiných.
A je to pokrok? Po antice křesťanství? A po křesťanství — co bude?
Kdo může tvrdit, že principem dějin je pokrok? Ne, jen pohyb, jen život, jen
vířící spirala! Zde není heslem
“pokrok”, ale “ku předu!” Život rodí smrt a stnrt život Tedy Avanti,
avanti!
A člověk? Je nástroj či ředitel osudů a dějů?
Caesair, Augustus, Kristus, Pavel z Tarsu, Marc Aurel, Diocletian,

Julian, Konstantin, Karel Veliký, Řehor VII., lnnocenc III., Julius II., Karel V.,
Hus Luther, Napolen a i takový Pius IX.?
Záhada věčná a mdlo z toho všeho člověku nad vlastním efemerním
já …
Benatky se níží a níží. Již jen věže jejich a prvé poschodí dožecího
paláce vyniká nad hladinu vod.
- Ostatně pochopit harmonii života i smrti, stát na svém místě a být
věren sobě - - také smysl života…
[1]

Hessenská moucha tolik jako španělská moucha, přezdívka pro
carevnu.
[2]
I park i zoologická zahrada změnily valně od těch dob svůj vzhled.
Tato stala se docela jednou ze silných atrakcí nového Říma.

