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I.

Středozemní moře

„Středozemní moře jest krásné zvláště dvěma vlastnostmi svými:
svým rámcem harmonickým a živostí, průzračností vzduchu i světla
… Tak, jak jest, otužuje podivuhodně člověka. Dodává mu
vytrvalosti a síly; podél něho sídlí proto kmeny nejvytrvalejší.“

Michelet pronesl tato slova, a sice dle pravdy. Na štěstí příroda
odloučila skálu kalpskou od skály abylské a utvořila takto úžinu
gibraltarskou. Lze připustiti též přes tvrzení mnohých geologů
domněnku, že v místech těch průliv vždy stával.

Bez něho nebylo by moře Středozemního. Výpary uchází moři
tomu totiž třikráte tolik vody, co mu jí veškeré řeky přivádějí a
bez mohutného přítoku z moře Atlantického, jenž se valí úžinou
gibraltarskou, bylo by moře to již po mnoho století jakýmsi Mrtvým
mořem místo mořem Živým, kterýžto název nyní by se pro ně
nejlépe hodil.

V jednom z nejukrytějších a nejméně známých zákoutí
rozsáhlého moře Středozemního žil skrytě hrabě Sandorf, jenž až
po dokončení díla svého zůstali chtěl doktorem Antekirttem, užívaje
při tom veškerých výhod, kteréž mu vznikaly tím, že věřilo se
všeobecně, že zahynul před patnácti lety v moři Jaderském.

Na zemi naší jest dvojí moře Středozemní, jedno ve Starém
světě, druhé v Novém světě. Středozemním mořem americkým
jest záliv mechický, jenž zaujímá prostoru neméně nežli čtyř a půl
milionu čtverečních kilometrů. Ač evropské moře Středozemní
zaujímá plochu toliko 2,885.522 čtver. kilometrů, tudíž polovici
amerického, jest mnohem více rozčleněným a bohatším na krásné
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zátoky, zálivy a různá oddělení, poloostrovy od sebe odloučená. Jsou
to moře egejské a krétské nad ostrovem téhož jména; moře lybické;
moře Jaderské mezi Itálií a Rakouskem; moře Jónské, jež omývá
břehy ostrovů Korfu, Zante, Kefalonie a jiných; moře tyrhenské
na západě Itálie; moře eolské kol skupiny Liparských ostrovů; záliv
lyonský; záliv provençalský, záliv janovský, lignoský, gabešský a
konečně zálivy na březích tuniských, obě Syrty, kteréž mezi
syrenským poloostrovem a Tripolisem do africké pevniny vnikají.

Kterou skrytou část moře toho, jehož některé břehy jsou ještě
málo známy, zvolil doktor Antekirtt ku pobytu svému? V tomto
rozlehlém moři jest na sta ostrovů a na tisíce ostrůvků. Veškeré
jeho malé zálivy a mysy marně bychom se snažili vyjmenovati. Jak
četní národové nejrůznějších kmenů a plemen, zvyky i politickými
snahami velice se lišící, žijí na březích tohoto moře, na nichž dějiny
více než dvaceti století stopy zanechaly! Shledávámeť se na pobřeží
moře Středozemního s Francouzy, Vlachy, Španěly, Slovany, Němci,
Turky, Řeky, Araby, Egypťany, Tripoliťany, Alžírany, Maročany —
ano i s Angličany na Gibraltaru, Maltě a Cypru. Moře to stísněno jest
mezi třemi velikými pevninami: Evropou, Asií a Afrikou.

Kde tudíž měl hrabě Matyáš Sandorf, nyní zvaný doktor
Antekirtt — jméno to zvláště východním národům drahé — nové,
skryté své sídlo, v němž chystal se k provedení svého úkolu
životního?

Petr Bathory měl to brzy zvěděti.
Když byl na okamžik oči otevřel, upadl Petr opět v bezvědomí

podobné tomu, v jakém jej doktor Antekirtt v bytu matky jeho byl
zanechal. Tehdy doktor provedl se zdarem jeden z oněch pokusů
fysiologických, v nichž vůle hraje tak veliký úkol, a o jejichž
opravdovosti se již nepochybuje. Maje zvláštní moc přenášeti vůli
svoji na osoby cizí, mohl i bez pomoci světla magnesiového i bez
použití lesklého a drobného předmětu kovového pouhým účinkem
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neobyčejně pronikavého zraku svého vzbuditi u Petra jakýsi stav
hypnotický a vůli jeho vůlí svojí zaměniti.

Petr, jsa seslaben velice ztrátou krve, usnul tehdy jen, ač zdánlivě
nejevil známek života, a probudil se opět dle vůle doktorovy. Leč
nyní, kdy hrozilo nebezpečí, že plamen života jeho shasne každé
chvíle, jednalo se o to, zachovati jej. Snaha to nesnadná, jež
vyžadovala péče nejúzkostlivější a použití všech vědomostí
lékařských. Doktor Antekirtt ničeho neopomněl.

„Bude žíti! … Chci, aby žil!“ opakoval stále sám k sobě. „Ah,
proč v Kotoru neprovedl jsem původní svůj záměr? … Proč příchod
Sarkanya do Dubrovníku zmařil úmysl můj odvésti Petra z kletého
města onoho! … Avšak zachráním jej! … V budoucnosti musí Petr
Bathory býti pravou rukou hraběte Matyáše Sandorfa!“

Po patnáct let byla stále vodítkem doktorovým myšlenka na trest
a odměnu. Nezapomněl, čím byl povinen více ještě svým druhům
nežli sobě — hraběti Ladislavu Zathmarovi a Štěpánu Bathoryu.
Nyní považoval dobu za vhodnou, aby konečně záměry své provedl
a proto „Savarena“ byla jej dopravila do Dubrovníku.

Doktor za dlouhou tu dobu změnil velice tvářnost svoji, takže
nebylo nyní možno jej poznati. Vlasy jeho zbělely a pleť pozbyla
lesku. Jsa padesát let stár, nezachoval si sílu mládí, nabyl však
střízlivosti a klidu stáří. Lidem, kteří se setkali s chladným a přísným
doktorem Antekirttem, nepřipomínalo nic ve zjevu jeho kadeřavé
vlasy, pleť s nádechem do růžová a rusý vous, jež hrabě Sandorf
míval. Otuživ se ještě více, zůstal doktor Antekirtt jednou ze
železných těch povah, o nichž bylo možno říci, že již pouhým
přiblížením se uvedou střelku magnetickou v pohyb. Nuže i z Petra
Bathorya chtěl učiniti doktor, co sám ze sebe byl učinil!

Ostatně — a sice již od doby dosti dávné — zůstal doktor
Antekirtt jediným z celé rodiny Sandorfů. Měl ovšem, jak čtenář
zajisté se pamatuje, děcko, dcerušku, jež po zatčení jeho svěřena byla
choti Landecka, správce zámku artenackého.
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Dceruška tato, tehdy teprve dvě léta stará, byla jedinou dědičkou
hraběte. Jí měla připadnouti, až by dosáhla osmnáctého roku,
polovice jmění jejího otce, kteráž ponechána byla jí rozsudkem,
jímž zároveň druhá polovice statků byla zabavena. Landeck, jenž
se stal správcem této polovice sedmihradských statků, nad nimiž
sekvestrace byla prohlášena, zůstal na zámku s chotí svojí i s děckem,
jemuž zcela se věnovati chtěli.

Avšak neblahý osud i nyní pronásledoval rod Sandorfů.
Několik měsíců po vyzrazení spiknutí terstského a po událostech

jež odsouzení účastníkův jeho mělo v zápětí, zmizelo dítko
Sandorfovo, aniž bylo možná je vypátrati. Nalezen toliko klobouček
jeho na břehu jednoho z potoků, kteréž prýštíce z blízkého pohoří
rozsáhlým parkem protékají. Nebylo tedy na neštěstí pochyby, že
děcko spadlo do potoka a že mrtvola jeho odplavena byla do některé
z propastí, jimiž řeky a potoky karpatské se prodírají. Jiné stopy
nenalezeno. Růžena Landecková, choť správcova, sklíčena byvši
velice žalem nad opětným neštěstím tímto, zemřela za několik týdnů
po události té. Vláda však nechtěla měniti nic na ustanovení,
učiněném v rozsudku původním. Polovice statků, vyhrazená dědičce
hraběte, měla i na dále zůstati v sekvestraci a měla připadnouti státu
teprve, když by se dědička, jejíž smrt zákonným způsobem nemohla
býti zjištěna, neobjevila do oné doby, v níž se dědictví dle rozsudku
ujati mohla, totiž do osmnáctého roku stáří svého.

To byla poslední rána, jež stihla vznešený a mocný rod
Sandorfů, kterýž zdál se býti nyní vymřelým, když smrt zničila
poslední — dle domnění všech — ratolest jeho. Čas pak dovršil zvolna
své dílo, a událost tato jakož i vše, co týkalo se spiknutí terstského,
upadly konečně v zapomenutí.

Hrabě Matyáš Sandorf zvěděl o smrti dcerušky své v Otrantu,
je město v Itálii na poloostrově Salento}} kde právě tehdy žil v
největším ústraní, ovšem pod jménem cizím. S děckem tím zahynulo
vše, co zanechala mu hraběnka Rena, která jen dobu tak krátkou byla
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chotí jeho a kterou tak velice miloval. Nedlouho na to hrabě Sandorf
opustil Otranto, jsa při odchodu svém neznám právě tak, jako když
tam přibyl. Nikdo nemohl říci, kam se odebral a kde žíti počal nový
život.

Patnáct let na to, když hrabě Matyáš Sandorf objevil se opět na
evropských březích moře Středozemního, nikdo nemohl tušiti pravé
jeho jméno — a nikdo neznal jeho minulosti.

V době té věnoval se hrabě Matyáš Sandorf zcela svému dílu.
Nyní byl sám již z rodiny své i z přátel svých na světě a měl vykonati
úkol, kterýž pokládal za svátou povinnost svoji. Několik let na to,
když byl Otranto opustil, získal za okolností, o nichž čtenář později
se doví, veliké jmění, jež propůjčovalo mu velikou moc, jako vůbec
každé jmění.

I počal pátrati, jsa zapomenut a za cizí jméno se skrývaje, po
stopách oněch, kterež, jak si byl přísahal, chtěl potrestati. Již tehdy v
myšlenkách považoval Petra Bathorya za příštího spojence svého při
tomto díle spravedlnosti. Agenti a zřízenci jeho pátrali po vinnících
ve všech městech při moři Středozemním ležících. Jsouce rozptýleni
na všech stranách a majíce přikázáno, aby zachovávali nejpřísnější
tajemství, sdíleli výsledky pátrání svého pouze doktoru Antekirttu,
s nímž udržovali spojení pomocí rvchlolodí a jemuž zasílali zprávy
své nejvíce na ostrov Antekirttu, spojený telegrafem podmořským s
Maltou a tím i s celou Evropou, neboť i z Malty vedou telegrafní
dráty podmořské dále ku pevnině.

Doktor Antekirtt sám pak dle zpráv agentů svých pátral dále, a
tím zdařilo se mu konečně přijití na stopu všech osob, kteréž přímo
nebo nepřímo zapleteny byly ve spiknutí terstské. Mohl je stříci
zdaleka, dovídati se o všech jejich činech a sledovati je takřka krok za
krokem. To dělo se od čtyř nebo pěti let.

Doktor Antekirtt věděl, že Silas Toronthal opustil Terst, aby s
chotí i s dcerou svojí se usadil v Dubrovníku, v domě vlastním, ve
třídě Stradonské. Stopu Sarkanya sledoval doktor ve všech velkých
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městech evropských, v nichž dobrodruh tento jmění své utrácel, a
později i ve východních krajích sicilských, kdež Sarkany s druhem
svým chystal se k podnikům, jež by oba mohly opět obohatiti. O
Karpenovi dověděl se doktor toliko, že opustil Rovinj a Istrii, aby
se mohl nečinně potloukati po Rakousku a Itálii, dokud by odměna
zrady jeho, několik to tisíc zlatých, dovolovala mu zaháleti.

O Ondřeji Ferratu věděl doktor Antekirtt, že pyká za jednání
své vůči uprchlíkům z věže pazinské v trestnici u Steinu v Tyrolsku, a
byl by mu — dle všeho se zdarem — k útěku pomohl, kdyby smrt po
několika měsících nebyla sprostila obětavého rybáře trýzně žalářní.
Co dítek jeho, Marie a Ludvíka, se týče, opustily tyto taktéž Rovinj
a zápasily nepochybně krůtě s útrapami života. Avšak žili kdesi tak
skrytě, že nebylo možno objeviti stopy jejich. Paní Bathoryovou,
jež usídlila se se synem svým i s Borikem, starým to sluhou hraběte
Zathmara, v Dubrovníku, nespustil doktor Antekirtt nikdy s očí, i
jest nám již známo, že přispěti jí chtěl značným obnosem, kterýž však
hrdá a odhodlaná žena tato nepřijala.

Nastala konečně doba, kdy doktor mohl přikročí ti ku
provedení nesnadných svých záměrů. Jsa jist, že nikým po patnácti
letech nebude poznán, zvláště, když byl za mrtvého považován, přišel
do Dubrovníku. A stalo se to právě v čas, kdy již syn Štěpána
Bathoryho a dcera Silasa Toronthala oddáni byli sobě vřelou láskou,
kterou nutno bylo zmařiti.

Čtenář zajisté má dosud v dobré paměti, co stalo se dále: totiž
zakročení Sarkanya, následky, jež toto mělo, zranění Petra, zdánlivá
smrt jeho a konečně i opětné probuzení jeho k životu doktorem
Antekirttem, jenž dal se mu poznati jako hrabě Matyáš Sandorf.

Nyní bylo nutno Petra vyléčiti a říci mu pak vše, co dosud
nevěděl, to jest, že hnusnou zradou vydán byl otec jeho i oba
soudruhové Štěpána Bathorya smrti. Doktor chtěl mu sdělili též,
kdo byli zrádci, a vyzvati jej, by stal se soudruhem jeho v úkolu
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nesmířitelného soudce a v záležitosti, kterouž hodlal rozhodnouti
mimo obor obyčejného soudnictví, jehož obětí sám se byl stal.

Především však bylo nezbytno, vyléčiti Petr i Bathorya, a úkolu
tomu věnoval se doktor Antekirtt s celou péčí.

Po prvních osm dnů, když byl na ostrov dopraven, Petr potácel
se stále mezi životem a smrtí. Rána jeho byla velmi těžká, avšak
i duševní stav jeho byl velmi chorobný. Vzpomínka na Sávu, o
níž myslil, že jest ženou Sarkanya, myšlenka na matku jeho, jež
ho oplakávala, a konečně z mrtvých vstání hraběte Sandorfa,
nejvěrnějšího přítele otce jeho — vše to učinilo na duši Petrovu
dojem mohutný a vzbudilo v něm chorobné rozechvění a rozčilení.
Doktor neopouštěl lože mladého muže dnem i nocí. Slyšel, jak v
blouznění svém opakuje často jméno Savy Toromhalovy. Pochopil,
jak hluboká jest jeho láska a jaká muka působí mu sňatek milované
dívky se Sarkanym.

Doktor tázal se sama sebe, neodolá-li láska tak vřelá i zprávě,
že Sava jest dcerou muže, jenž otce Petrova zaprodal a smrt jeho
způsobil? Avšak říci to Petru byl doktor Antekirtt pevně odhodlán.
Bylo to jeho povinností.

Několikráte zdálo se již, že Petr podlehne nemoci. Jsa churav
duševně i tělesně byl již tak blízek smrti, že nepoznával ani hraběte
Matyáše Sandorfa! Ano neměl již ani síly pronésti jméno Savy
Toronthalovy.

Avšak úsilná péče doktorova neminula se účinkem a nastal obrat.
Mladost zvítězila nad smrtí.

Tělo však uzdravilo se mnohem dříve nežli duše. Rána počala
se hojiti, plíce pracovaly opět pravidelně, a dne 17. července doktor
Antekirtt nabyl již přesvědčení, že Petr jest zachráněn. V den ten
mladý muž doktora opět poznal. Zavolal je, ač hlasem slabým,
pravým jménem.

„Pro tebe, synu,“ pravil doktor Antekirtt, „jsem Matyášem
Sandorfem, avšak jedině pro tebe!“

I. 7



A když Petr pohledem zdál se jej žádati o vysvětlení, jež ovšem
rád byl by již obdržel, děl mu doktor Antekirtt:

„Později!“
Petr měl lože v útulné komnatě, do níž okny, k severu a

východu se otvírajícími, vnikati mohl svěží vzduch mořský. Z oken
těch viděti bylo krásné stromy, jimž čerstvé tekoucí vody dodávaly
svěžesti a věčné zeleně. V jizbě této Petr rychle se uzdravoval. Doktor
Antekirtt věnoval mu stále péči nejbedlivější. Dříve dlel téměř pořád
podle lože jeho, nyní však, kdy stav jeho přestal býti nebezpečným,
zvolil si pomocníka, jenž s ním střídavě bděl v komnatě Petrově,
osobu to, v jejíž ochotu a horlivost mohl úplně spoléhati.

Byl to Pointe Pescade, jenž oddán byl Petru Bathoryovi právě
tak jako doktorovi. Není třeba ani podotýkati, že on i Kap Matifu
zachovali přísné tajemství o tom, co událo se na hřbitovu
dubrovnickém, a že odhodláni byli nikomu nikdy nesdělili, že Petr
za živa odnesen byl z hrobu svého.

Pointe Pescade byl zasvěcen skorem ve vše, co se v posledních
měsících událo, a protož zajímal se tím více o chorobného, jenž
dohledu jeho byl svěřen. Tato láska Petra Bathorya, zmařená
zakročením Sarkanya — člověka nadutého, jenž Pointe Pescadovi byl
velice protivným, — toto setkání se svatebního průvodu s pohřbem
ve třídě Stradonské, únos těla Petrova ze hřbitova dubrovnického —
vše to učinilo nesmazatelný dojem na duši Pescadovu, a sice tím více,
když cítil, že příští život jeho spojen jest se záměry doktorovými, ač
cíle těchto dosud neznal.

Pointe Pescade přijal proto rád úkol, aby střehl nemocného.
Bylo mu zároveň uloženo, aby hleděl jej vtipy svými i svým dobrým
rozmarem pokud možno rozveseliti. Dobrý mužík ovšem se o to
všemožně přičiňoval. Ostatně ještě od té doby, kdy dával s Kapem
Matifuem představení v Gruži, považoval Petra Bathorya za svého
věřitele a měl za povinnost svoji splatit dluh svůj tak či onak. Sedě
stále podle lože, hleděl hovorem a žerty svými obrátit chod myšlenek
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Petrových v jinou stranu a zabrániti tím, aby chorý vzpomínal
událostí dubrovnických.

Za takých okolností byl jednoho dne na přímý dotaz Petrův
donucen říci mu, jak se s ním doktor Antekirtt seznámil.

„Pamatujete se zajisté,“ pravil mu, „na spuštění jisté lodi gružské
na moře, právě když yachta doktorova přijížděla. Tehdy osvědčil se
Kap Matifu pravým hrdinou a zachránil doktorovu loď i mužstvo
její.“

Petr Bathory nezapomněl skutečně dosud události, jež odehrála
se tehdy v Gruži, nevěděl však, že oba akrobati byli vyzváni
doktorem Antekirttem, aby zanechavše zaměstnání svého, vstoupili
do jeho služeb.

„Ano, pane Bathory!“ dodal Pointe Pescade, když byl Petru
vše vyprávěl. „Obětavost Kapa Matifua byla pro nás zdrojem štěstí.
Avšak, jsme-li povinni mnohým doktoru Antekirttovi,
nezapomínáme též, čím jsme povinni vám!“

„Mně?“
„Ano, vám, pane Petře, vám, jenž jste v den onen chtěl býti

naším obecenstvem, avšak odešel jste náhle, zanechav nám dva zlaté,
kterýchž jsme si dosud nevydělali, neboť neviděl jste dosud našeho
představení.“

A Pointe Pescade připomněl Petru, jak tento v Gruži náhle,
sotva byl vstoupil do arény provençalske, tuto již opět v největším
spěchu opustil.

Petr Bathory zapomněl již na událost tu a připomněl to,
usmívaje se Pointu Pescadovi. Leč i trpkost mísila se v úsměv ten,
neboť Petr vzpomněl si zároveň, že pouze k vůli Savě Toronthalově,
již byl tehdy právě v množství lidu spatřil, arénu náhle opustil.

Oči jeho se zavřely. Vzpomínal na vše, co událo se od té doby.
Myslil na Savu, o níž soudil, že jest již provdána za Sarkanya, a
úzkostí i bolestí sevřelo se srdce jeho a v duchu proklínal skorem již
ty, kdož jej smrti vyrvali.
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Pointe Pescade zpozoroval záhy, že zmíněná událost v Gruži
vzbudila v Petru jiné ještě trudné upomínky. Nemluvil proto dále o
tom, ano umlkl úplně, řka v duchu jen k sobě samému:

„Mám chorobnému podati každých pět minut půl lžíce veselé
mysli. Tak doktor přikázal, avšak není to tak snadné.“

Petr však sám za několik okamžiků otevřel oči a tázal se:
„Pointe Pescade, vy tedy jste doktora Antekirtta před onou

událostí v Gruži neznal?“
„Neviděl jsem ho nikdy před tím, pane Bathory,“ odvětil Pointe

Pescade, „ano, neznal jsem ani jména jeho.“
„Od onoho dne však jste ho již neopustil!“
„Mimo některá poslání, jež mi byla uložena — nikdy!“
„V které zemi jsme nyní? Můžete mi to říci, Pointe Pescade?“
„Myslím, pane Petře, že jsme na jakémsi ostrově, neboť moře nás

obkličuje na všech stranách.“
„Nepochybně — avšak v které části Středozemního moře leží

ostrov tento?“
„Co se toho týče, nevím, leží-li na severu či na jihu, na východě

či západě!“ odvětil Pointe Pescade. „Ostatně nezáleží na tom. Jisto jest
jen, že jsme u doktora Antekirtta, že výtečně zde jíme, klidně spíme
a dobře se šatíme, nehledě na vyznamenání, jichž se nám dostává…“

„Avšak víte snad aspoň, jak se ostrov tento jmenuje, byť byste
polohy jeho neznal?“ tázal se Petr Bathory znovu.

„Jak se jmenuje? To jest mi ovšem již známo!“ odvětil Pointe
Pescade. „Nazývá se Antekirrta.“
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Pointe Pescade přijal rád úkol, aby střehl nemocného…
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Petr Bathory marně vzpomínal, má-li některý ostrov v
Středozemním moři název taký, a pohlédl pak tázavě na Pointa
Pescada.

„Ano, pane Bathory, Antekirtta!“ opakoval dobrý mluvka ten.
„Mému strýčku, kdybych nějakého měl — nebe mi však radosti té
nedopřálo — nezbývalo by, kdyby mi psáti chtěl, nic než na list
napsati prostě: Pointe Pescade, ostrov Antekirtta, moře Středozemní!
Zeměpisná šířka a délka známy mně nejsou. Ostatně co jest divného
na názvu „Antekirtta“, když ostrov ten náleží doktoru Antekirttovi?
Nemohl bych vám přece říci — ani snad kdybych byl předsedou
zeměpisné společnosti — zdaliž doktor přijal jméno své od ostrova,
nebo zdali ostrov dle sebe jmenoval.“

Tím hovor skončen, aniž Petr věděl, v které části moře
Středozemního se nalézá. Zdraví jeho zatím stále se lepšilo. Neudála
se žádná z neočekávaných příhod, jimiž někdy choroba náhle se
zhorší, i když zdá se již vyléčenou. Při dobré výživné stravě, kteráž
mu však jen opatrně byla podávána, nabýval Petr den ode dne sil.

Doktor Antekirtt navštěvoval jej často a hovořil s ním o všech
věcech, vyjímaje o těch, jež by jej byly nejvíce zajímaly. Petr pak
vyčkával trpělivě, až doktor sám uzná dobu za vhodnou, by učinil
mu sdělení nejdůvěrnější.

Pointe Pescade sdílel též doktoru Antekirttovi věrně, o čem
obyčejně s Petrem hovořil. Tajemství, v něž byl zahalen nejen
doktor, nýbrž i ostrov, který obýval, zaměstnávalo zjevně mysl
Petrovu. Rovněž bylo nepochybno, že stále vzpomíná na Savu
Toronthalovu, jež byla nyní tak velice od něho vzdálena, neboť
spojení Antekirtty s pevninou evropskou bylo přerušeno. Avšak
nastane okamžik, kdy Petr bude dosti silným, aby vše vyslechl!

Ano, aby vyslechl vše! A v den ten doktor rovněž jako operatér
bude necitelným k bolestným výkřikům svého pacienta.

Několik dní uplynulo. Rána Petrova byla již úplně zahojena.
Ano mohl již i povstati a usednouti podle okna komnaty. Zářivé
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slunce zahřívalo jej svými paprsky, a svěží větřík z moře vějící, jejž
vdychoval, dodával mu zdraví a síly. Zdálo se mu, jako by byl znovu
zrozen.

Zraky jeho utkvěly na obzoru bez mezí, duše jeho zalétala však
ještě daleko za tento. Ona ještě churavěla, ač tělo bylo zdrávo.
Nesmírná plocha vodní kol ostrova se prostírající byla téměř stále
pusta. Sotva někdy malá loď pobřežní objevila se na obzoru, nikdy
však nezaměřila k ostrovu, aby zde zakotvila. Nikdy nebylo však
viděti veliké parníky a lodi obchodní, kteréž ve všech směrech křižují
po tomto rozlehlém moři evropském.

Zdálo se skutečně, jako by Antekirtta ležela na konci světa!
Dne 24. července oznámil doktor Antekirtt Petru Bathoryu, že

může příštího dne odpoledne vyjíti po prvé na procházku a nabídl se
sám, že bude jej doprovázeti.

„Mám-li dosti síly, abych se mohl procházeti,“ pravil mu Petr
Bathory, „mám též dosti síly, abych vás mohl vyslechnouti “

„Vyslechnouti mne! … Co tím chceš říci, Petře?“
„Chci říci tím, že vy víte celý můj život, já však že neznám

minulosti vaší!“
Doktor Antekirtt pohlédl naň pozorně, nikoli jako přítel, nýbrž

jako lékař, jenž uvažuje, má-li železem neb ohněm hojiti ránu
svěřence svého.

Na to usednuv k němu, pravil:
„Chceš znáti moji minulost, Petře? Nuže, slyš mne tedy!“
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II.

Minulost a přítomnost

„Předem chci vyprávěti o událostech v životě svém, jež počínají od té
chvíle, kdy vrhl jsem se, jsa pronásledován strážníky rovinjskými, ve
vlny moře jaderského.

„Z deště kulek, jež za mnou strážníci posledním výstřelem svým
vyslali, vyvázl jsem živ a zdráv. Noc byla tmavá. Nebylo možno mne
viděti.

Proud mořský unášel mne od pevniny k širému moři, a nebyl
bych se mohl proto k zemi vrátiti, i kdybych byl chtěl. Ostatně
nechtěl jsem. Lépe bylo, abych zemřel ve vlnách mořských, nežli
abych byl chycen, do věže pazinské opět odveden a tam zastřelen.
Zahynu-li, myslil jsem, bude konec mých útrap. Podaří-li se mi
zachrániti se, budu aspoň považován za mrtvého. Nic nebude mi
pak brániti, abych vykonal dílo spravedlivé odplaty, jak přísahal jsem
hraběti Ladislavu Zathmarovi i tvému otci, Petře, a též sobě…“

„Dílo spravedlivé odplaty?“ tázal se Petr, v jehož očích kmitl se
blesk při tomto slovu neočekávaném.

„Ano, Petře, dovíš se více ještě o tomto záměru mém, k vůli
němuž, chtěje v tobě pomocníka získati, jsem tebe unesl — tebe,
mrtvého jako jsem já, a přece živého, jako jsem já!“

Petr v myšlenkách zalátal ve chvíli, od níž již patnáct let
uplynulo, kdy totiž otec jeho, zastižen kulemi popravčích, klesl na
nádvoří věže pazinské.

„Přede mnou,“ pokračoval na to doktor ve svém vypravování,
„bylo širé moře, sahající až ke břehům italským. Ač byl jsem dobrým
plavcem, nemohl jsem doufati, že bych je mohl přeplouti. Věděl
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jsem, že musím zahynouti, jestliže nebudu zvláštní náhodou
zachráněn, totiž nebudu-li se moci zachytit některého kmene nebo
nepopluje-li kolem loď, jež by mne na palubu přijala. Avšak jestliže
jest někdo odhodlán život svůj obětovati, jest přece ještě dosti silným,
aby jej hájil, dokud má za to, že jest možno jej uhájiti.

Z počátku ponořil jsem se opětně, abych unikl posledním
výstřelům. Na to, když jsem byl jist, že mne s břehu nikdo již
nespatří, hleděl jsem se udržeti na povrchu a plul jsem, jsa též
proudem unášen, k širému moři. Oděv můj mi valně nepřekážel,
neboť byl velmi lehký a přiléhal těsně k tělu.

Bylo tehdy již asi půl desáté večer. Plul jsem, jak jsem soudil,
již asi hodinu, vzdaluje se při tom stále od břehu a od přístavu
rovinjského, jehož poslední světla před zraky mými konečně zmizela.

Kam cílil jsem a jakou měl jsem naději? Neměl jsem žádné,
Petře, avšak cítil jsem v sobě velikou odhodlanost, vytrvalost i vůli
téměř nadlidskou, kteréž dodávaly mi síly. Nehleděl jsem již život
svůj zachrániti, nýbrž jen dílo, jež jsem slíbil vykonati.

Ve chvíli té, kdyby některá bárka rybářská byla kolem mne
plula, byl bych se zajisté ponořil, abych nebyl zpozorován. S kolika
zrádci, kteří by mne k vůli vypsané odměně stráži byli vydali, mohl
jsem se ještě setkati na pobřeží rakouském! Kolik Karpenů žilo tam
snad vedle jediného Ondřeje Ferrata!

A skutečně, když jsem byl as hodinu plul, vynořila se náhle
z temnoty na blízku mne jakási loď. Plula ze širého moře a měla
veškeré plachty rozpiaty, směřujíc k zemi; poněvadž jsem již byl
unaven, položil jsem se na záda, avšak otočil jsem se rychle, jsa hotov
skrýti se ve vlnách. Byla to bárka rybářská, jež náležela k některému
přístavu istrijskému: musila mi býti proto podezřelou.

Na lodi pozorovali však již jakési tělo plouti na vlnách. Jeden
z námořníků volal totiž ke svým druhům, aby změnili směr lodi. Já
však ponořil se rychle, dříve než mne ostatní mužstvo zpozorovalo.
Loď plula nad mojí hlavou dále.
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Maje vzduchu potřebí, vynořil jsem se na několik okamžiků na
to opět na povrch a plul jsem dále směrem k západu, Vítr utišil se,
když noc nastala. A s větrem stišily se i vlny. Byl jsem nesen nyní
již jen dlouhými, málo se čeřícími vlnami, kteréž mne v širé moře
unášely.

Takto — pluje chvílemi a chvílemi na vlnách odpočívaje —
unášen jsem byl ještě as hodinu. Měl jsem na mysli jen cíl, jehož jsem
chtěl dosíci, nikoli cestu, již jsem měl proplouti. Padesát mil byl bych
musil takovýmto způsobem uraziti, abych byl doplul ku protějším
břehům moře Jaderského! Chtěl jsem vzdálenost tu proplouti a byl
bych ji proplul! Ach, Petře, člověk musí věci takové přestáti, aby
věděl, čeho jest v pravdě schopen, co dovede lidský stroj, spojí-li se
síla morální se silou fysickou!

Plul jsem tedy vytrvale ještě as hodinu. Tato část moře
Jaderského byla úplně pusta. Ptáci sami opustili ji už, aby vyhledali
hnízda svá na skaliskách pobřežních a jen bouřliváci poletovali ještě
nad mojí hlavou, mizejíce však se skřekem pronikavým jako šíp opět
v temnotách.

Ač nechtěl jsem se dáti únavou schvátiti, oslábly konečně přece
paže moje a nohy mé se již jen s těží pohybovaly. Prsty mé nelnuly
již jeden ke druhému a jen s namáhavým úsilím podařilo se mi
ještě ruce svírati. Hlava má byla tak těžkou, jako bych byl nesl
na ramenou olověnou kouli, i nebylo mi možno již udržeti ji nad
vodou. Zmocnila se mne jakási mdloba. Divné myšlenky, jichž chod
nedovedl jsem již určovati, vířily mojí hlavou. Slyšel i viděl jsem jen
velice nejasně, tak že nebyl bych rozeznal hlomoz, kdyby se byl na
blízku mne ozval, aniž bych byl poznal původ světla, kdyby toto
snad náhodou v temnotách právě přede mnou bylo zazářilo. A tento
případ se udál.

Bylo as o půl noci, když směrem k východu ozval se temný
vzdálený hlomoz, jehož původ a povahu ve stavu zmíněném nemohl
jsem rozeznati. Paprsek světla pronikl k očím mým, jichž víčka se
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proti vůli mé zavřela. Chtěl jsem vztyčiti hlavu, avšak podařilo se mi
to teprve, když jsem se do polovice ponořil. Po té hleděl jsem v před.

Vypravuji všechny tyto podrobnosti, Petře, poněvadž z nich i
mne lépe poznáváš.“

„Znám vás, pane doktore, velmi dobře!“ odvětil Petr Bathory.
„Což myslíte, že matka má mi nesdělila, co věděla o hraběti

Matyaši Sandorfu?“
„Připouštím ,Petře, že věděla mnohé o hraběti Sandorfovi, nikoli

však o doktoru Antekirttovi. A toho máš poznati. Slyš jej tedy, slyš
mne!“

A doktor pokračoval:
„Hlomoz, který jsem slyšel, byl působen lodí, jež přicházela od

východu a plula ku pobřeží italskému. Dle polohy zavěšené svítilny
seznal jsem, že jest to parník, a pozoroval jsem též, že pluje přímo ke
mně.

Nastával okamžik rozhodný. Vše nasvědčovalo tomu, že jest
to parník rakouský, poněvadž přicházel od břehů terstských. Žádati
útulku na palubě jeho bylo tolik, co vydati se do rukou četníků
rovinjských. Byl jsem proto odhodlán neučiniti to, přes to však
chtěl jsem dle možnosti použiti prostředku záchrany, jenž se mi tak
nenadále naskytoval.

Parník ten byl rychlolodí. Rozměry jeho, čím více se ke mně
blížil, stále rostly, a viděl jsem již, jak přída jeho moře rozčeřuje. Ve
dvou minutách musel proplouti místem, kde jsem nehybně na vlnách
spočíval.

Nepochyboval jsem nyní již, že to byl parník rakouský. Bylo
však možno, že pluje do Brindisi nebo do Otranta neb aspoň, že před
další plavbou svojí tam se zastaví. Kdyby tato domněnka moje byla
pravdivou, byl by parník musil doplouti do těchto přístavů asi ve
čtyřiadvaceti hodinách.

Rozhodl jsem se vyčkávati. Jsa jist, že v temnotě nebudu
spozorován, hleděl jsem zachovati směr, ve kterém pohybovala se
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tato nesmírná massa, jež plula však jen rychlostí mírnou a kteráž se
ani nekolísala uprostřed vlnícího se moře.

Konečně ocitl se parník podle mne. Jeho přední část vztyčovala
se do výšky as dvaceti stop nad mořem. Ocitl jsem se mezi pěnou,
parníkem působenou, avšak nebyl jsem vlnami od něho odpuzen.
Když měla mne minouti i zadní část lodi, chytil jsem se u kormidla,
nedbaje nebezpečí, že budu šroubem zachycen, a pevně jsem se držel.

Parník měl na štěstí veliký náklad, takže šroub jeho, hluboko
jsa ponořen, nerozčeřoval hladiny vodní, jinak nebyl bych mohl
víru odolati a zachytiti se, jak jsem nyní učinil. Jako u všech lodí
podobných visely od zadní části lodi dva řetězy, kteréž upevněny
byly na kormidlu.

„Uchopil jsem jeden z těchto řetězů a vyšinul jsem se až k jich
zakotvení, těsně nad hladinou vodní. Tam držel jsem se, a zaujal
jsem polohu nejpříznivější, pokud bylo možno … Vyvázl jsem tedy
konečně z největšího nebezpečí!

Tři hodiny na to počalo svítati. Připomněl jsem si, že ještě
dvacet hodin budu muset vytrvati v této poloze, pluje-li parník totiž
do Brindisi nebo do Otrantu. Hladem a žízní trpěl jsem nejvíce.

Důležito bylo, že jsem nemohl býti spozorován z paluby, ba ani
ze záchranné lodice, jež na zadní části lodi mezi dvěma železnými
nosiči visela. Z lodí kolem plujících mohl jsem býti ovšem spatřen a
mužstvem jejich kapitánu našeho parníku oznámen, avšak v den ten
plulo jen málo lodí kolem a to ještě ve vzdálenosti tak veliké, že z
paluby jich nemohl býti spozorován člověk, jenž visel mezi řetězy
kormidla.

Žhavé paprsky sluneční osušily záhy můj oděv, kterýž jsem byl
svlékl. Tři sta zlatých, jež Ondřej Ferrato na cestu mi daroval viselo
ještě v opasku na mém těle. Měly mi pomoci pro první dobu, až bych
na břeh italský vystoupil.

Tam nemusil jsem se ničeho obávati. V zemi cizí nehrozilo
mi nebezpečí se strany agentů rakouských, nebo mezi státy nebylo
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smlouvy o vydávání politických provinilců. Chtěl jsem však nejen
život svůj zachrániti, nýbrž jednati i tak, aby se všeobecně soudilo,
že jsem mrtev. Nikdo neměl se dověděti, že poslední uprchlík z věže
pazinské vystoupil na půdu italskou.

To, co jsem si přál, stalo se. Den minul bez všelikých příhod.
Nastala opět noc. O deváté hodině večer objevovalo se v
pravidelných přestávkách na jihozápadě světlo. Byl to maják v
Brindisi. Dvě hodiny na to ocitl se parník před vchodem do přístavu.

Avšak dříve ještě než lodivůdce přišel na palubu, svázal jsem
šaty své v uzlík a přivázal jsem si je na šiji. Pak spustil jsem se ve
vzdálenosti as dvou mil od země s řetězu kormidla tiše do vody.

Několik minut na to ztratil jsem s očí parník, jehož píšťala
pronikavé zvuky vydávala.

As za půl hodiny připlul jsem — moře bylo klidné — ke břehu,
o nějž vlny příbojem se neodrážely. Uchýlil jsem se mezi skaliska,
oblekl jsem se a usnul: únava přemohla hlad.

Když jsem se probudil, byl již den. Vešel jsem do města a
vyhledal si jeden z nejmenších hostinců, zde pak vyčkával jsem
rozvoj událostí dříve nežli jsem se rozhodl, co dále činiti.

Dva dny na to zvěděl jsem z novin, že drama spiknutí terstského
jest dokonáno. Četl jsem též, že pátráno po těle hraběte Matyáše
Sandorfa, avšak bez výsledku. Byl jsem považován za mrtvého —
mrtvého právě tak, jako kdybych byl býval zastřelen s oběma druhy
svými na nádvoří věže pazinské!

Avšak nebyl jsem mrtev, a zrádcové zvědí, že dosud žiji!“
Petr Bathory dychtivě naslouchal slovům doktorovým. Byl

pohnut tak, jako kdyby slova ona byla vycházela z hrobu. Ano, byl
to doktor Antekirtt, jenž tak mluvil! Vůči Petru opustila doktora
Antekirtta obyčejná chladnost jeho, i otevřel mu celou duši svoji,
ukázal se mu takým, jakým vskutku byl — což po tolik let skrýval!
Neřekl však dosud ničeho o tom, co Petr tak toužebně přál si zvěděti,
totiž o svých záměrech, při nichž mladý muž měl mu přispěti.
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Co dosud doktor vyprávěl o smělé své plavbě přes moře
Jaderské, bylo pravdivo do nejmenších podrobností; způsobem takto
vylíčeným přibyl zdráv a zachráněn do Brindisi — od doby té však
měl hrabě Sandorf pro všechny býti mrtvým.

Doktor, když byl zvěděl o popravě svých přátel, přál si opustiti
Brindisi neprodleně. Město toto jest jen přístavem průvozním. Kdož
odejeti chce do Indie, vstupuje tu na lodi, kdož pluje odtamtud do
Itálie a Evropy, vystupuje zde. Město bývá obyčejně pusto; živo jest
zde jen as dva dny v týdnu, kdy velké lodi zde zakotvují, a zvláště
když se tu staví parníky známé anglické společnosti paroplavební
„Peninsular and Oriental Company“. Leč v takých dnech mohlo by
se státi, že by uprchlík z věže pazinské byl poznán, a ač se pro svůj
život ničeho neobával, záleželo mu na tom, aby nebyl poznán a aby
byl za mrtvého považován.

Dva dny po příjezdu svém do Brindisi doktor procházeje se pod
terasou, již ovládá sloup Kleopatřin, uvažoval veškeré tyto okolnosti
a přemítal, jakým způsobem měl by z Brindisi odjeti. Pro příští
život svůj byl již pojal pevný záměr. Hodlal odebrati se do zemí
východních a tam vědomostmi získati si veliké jmění, jež by mu
i dostatečnou moc k vykonání úmyslů jeho propůjčovalo. Nechtěl
však odejeti po některém z hlavních parníků, kteréž sprostředkují
spojení s pobřežím maloasijským a na nichž byl by se setkal s
cestujícími všech národností. Přál si odplouti do Malé Asie po některé
z méně nápadných lodí, kterých však v Brindisi by nalézti nemohl.
Odejel proto ještě téhož večera drahou do Otranta.

Za půl druhé hodiny dojel vlak do města toho, ležícího téměř
na konci poloostrova italského na průlivu, jenž tvoří vchod k moři
jaderskému. Tam smluvil se doktor o cenu přeplavní s majitelem
jisté malé lodi, jež vezla do Smyrny albánské koně, kteříž nemohli v
Otrantu kupců nalézti.

Druhého dne vyjela loď z přístavu a doktor viděl mizeti na
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obzoru maják na Puntě de Luca, posledním to výběžku poloostrova.
Po plavbě několikadenní, při níž neudála se žádná příhoda, minula
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Uchopil jsem jeden z řetězů…

loď mys Matapan na jižním konci Řecka a vjela konečně v příštích
dnech do přístavu ve Smyrně.

Doktor Antekirtt vypravoval Petru o této své cestě a dále i o
tom, jak z novin zvěděl o úmrtí své dcerušky.

„Konečně byl jsem na půdě maloasijské,“ děl pak dále, „kde
měl jsem dlouho žiti, jsa tam úplně neznámý. Svých vědomostí
lékařských i chemických a vůbec své znalosti věd přírodních, kteréž
pěstoval jsem velice horlivě již na universitě, kde tvůj otec jako
proslulý učenec vyučoval, musil jsem využitkovati nyní, abych se
vyživil. Byl jsem tak šťasten, že dobře se mi dařilo, ano záměry mé
uskutečňovaly se dříve, nežli jsem myslil. Z počátku žil jsem ve
Smyrně as sedm neb osm let a byl jsem tu považován za výborného
lékaře. Podařilo se mi vyléčiti neočekávaně několik osob na smrt
nemocných a zvěsti o tom uvedly mne ve styk s nejbohatšími muži i
v jiných krajinách, kde lékařství jest dosud v nepatrných zárodcích.

Odhodlal jsem se, opustiti Smyrnu. A jako činili professoři v
dobách dávných, vykonával jsem lékařskou praxi a zároveň jsem
i vyučoval lékařství. Při tom procházel jsem různými krajinami,
prodlévaje zde několik neděl, onde celé měsíce. Byl jsem o radu
tázán i volán do Karahisaru, Benderu, Adamy, Halebu, Tripolisu i
Damašku; pověst má mne předcházela, šířila se stále a získala mi
značné jmění, které se slávou mojí stále se množilo.

To však mi nestačilo. Chtěl jsem míti jmění obrovské, jakým
mohou chlubiti se rájové indičtí, jichž bohatství vyrovná se jich
vědění.

Vhodná příležitost se mi naskytla.
V Homsu, v severní Sýrii, žil muž, jenž zmíral plíživou

chorobou. Až do příchodu mého nemohl žádný lékař povahu její
seznati, nebylo tudíž též možno, vhodnými prostředky chorobného
vyléčiti.

Muž ten, jménem Faz-Rat, zaujímal dříve vysoký úřad v
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císařství tureckém. Byl teprve pětačtyřicet let stár a litoval tím více, že
musí zemříti, poněvadž nesmírné jmění dovolovalo mu užívati všech
rozkoší života.

Faz-Rat zvěděl konečně o mně, neboť pověst moje byla tehdy
již daleko rozšířena. Dal mne požádati, abych přišel do Homsu, a já
jsem pozvání jeho vyhověl.

‚Doktore,‘ pravil, ‚polovice jmění mého náležeti bude tobě,
jestliže mne zachráníš.‘

‚Ponech si polovici jmění svého!‘ odvětil jsem jemu. ‚Chci ti
věnovati všechnu péči svoji a vyléčiti tebe, dá-li Bůh!‘

Pozoroval jsem a zkoumal bedlivě chorobu tohoto muže, o
jehož zachránění lékaři přestali již pochybovati. Dávali mu nejvýše
naději, že bude žiti ještě několik měsíců. Mně však podařilo se zjistiti
šťastně pravý způsob léčení. Po pět neděl zůstal jsem u Faz-Rata,
abych pozoroval účinky léčení. Uzdravil se úplně. Když chtěl mi
uděliti odměnu slíbenou, přijal jsem toliko honorář, jenž mi dle
úsudku mého náležel. Na to jsem Homs opustil.

Tři léta později následkem nehody na honbě Faz-Rat zemřel.
Nemaje potomků ni příbuzných, učinil mne dědicem celého
nesmírného jmění a všech svých statků, jichž cena páčila se as na
padesát milionů zlatých.

Bylo tomu tehdy třináct let, co uprchlík z věže pazinské byl
vystoupil na půdu maloasijskou. Jméno doktora Antekirtta, kteréž
nabývalo tam významu báječného, známo bylo již i v celé Evropě.
Dosáhl jsem tedy toho, co jsem předem chtěl, i zbývalo dosíci ještě,
co vytkl jsem si za úkol životní.

Odhodlal jsem se vrátit se do Evropy neb aspoň v některý kout
moře Středozemního. Navštívil jsem pobřeží africké a tam zakoupil
jsem, zaplativ jej draze, důležitý, bohatý a úrodný ostrov, jenž by
skýtati mohl výživu malé osadě — ostrov Antekirttu.

Zde, Petře, jsem vládcem a pánem neobmezeným, králem bez
tisíců poddaných, avšak vůdcem lidí, kteří jsou mi oddáni duší tělem.
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Zde počal jsem zřizovati pevnosti obranné, jež, až budou hotovy,
budou téměř nedobytný, a pořídil jsem si prostředky dopravní,
kteréž udržují spojení s různými místy pobřeží moře Středozemního.
Loďstvo, jehož rychlost jest neobyčejná, propůjčuje mi veliké moci
v tomto moři.“

„Kde leží ostrov Antekirtta?“ tázal se Petr Bathory.
„Na pobřeží Velké Syrty, jejíž pověst není chvalná již od dob

nejstarších, na konci moře toho, kteréž větry severní činí tak
nebezpečným i lodím moderním, v pozadí zálivu siderského, jenž
vniká do pevniny africké mezi územím tripolským a cyrenským.“

Tam vskutku — na severu skupiny ostrovů syrických — leží
ostrov Antekirtta. Před několika lety byl doktor procestoval pobřeží
cyrenské, navštívil Suzu, starý to přístav cyrenský a území Barku i
všechna města, kteráž nahradila dřívější místa: Ptolemais, Bérenici a
Adrianopoli, slovem starou Pentapoli, kdysi řeckou, macedonskou,
římskou, perskou, saracenskou atd., nyní arabskou a od pašalíku
tripolského odvislou. Náhodou navštívil na cestě své — neboť dostavil
se všude, kam byl volán — i četná souostroví, roztroušená podél
pobřeží lybického, až konečně přibyl i ke skupině ostrovů syrtských.

Tam, v zálivu siderském, třicet mil na jihozápadu od vilajetu
Ben-Ghazi, nejbližšího to pobřeží, upoutal pozornost jeho nejvíce
ostrov Antekirtta. Nazývá se tak, poněvadž leží právě před skupinou
ostrovů syrstkých čili kyrtských („ante“ značí „před“ ). Doktor od
návštěvy oné stále myslil na to, státi se majitelem ostrova onoho, ano
dal sobě sám již předem název Antekirtt, kteréžto jméno záhy nabylo
dobrého zvuku po celém pobřeží středomořském.

Mnohé příčiny vážné přiměly doktora hlavně k získání
Antekirtty. Předem byl ostrov ten dosti rozsáhlým — maje osmnáct
mil v obvodu — aby mohl poskytnouti dosti místa osobám, kteréž
doktor hodlal zde shromážditi; dále byl i dosti vyvýšeným a
kuželovitý vrch, jenž se na ostrově vztyčuje až do výše osmi set
stop, umožňuje přehlédnouti okolní moře až ku pobřeží cyrenskému.
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Mimo to skýtal ostrov tento, jsa svlažován několika potoky,
nejrůznější plodiny v míře bohaté, takže mohl živiti několik tisíc
obyvatelů. Konečně ležel v zákoutí moře, bouřemi svými strašného,
kteréž v dobách předhistorických bylo osudné Argonautům a o němž
zmiňují se Apollonius z Rhodu, Horac, Vergil, Propercius, Seneca,
Valerius Flaccus, dále i Sallust, Strabon, Mella, Plinius a j., tudíž
básníci i učenci, připomínajíce nebezpečí, jež cestovatelům na něm
hrozí.

To ovšem bylo místo, kteréž hodilo se doktoru Antekirttovi.
Koupil tudíž ostrov ten za veliký ovšem obnos peněžitý, a sice

bez závazků poddanství nebo jakýchkoli jiných. Odstup tento
schválen byl sultánem a učinil z majitele Antekirtty i neobmezeného
vládce jejího.

Od tří let již doktor na ostrově tomto sídlil.
As tři sta rodin evropských i arabských, povolaných doktorem,

jenž zaručil jim šťastný život, tvořily tu malou osadu, čítající skorem
dva tisíce duší.

Nebyli to otroci, ba ani poddaní doktorovi, nýbrž věrní
soudruzi, oddaní zcela svému náčelníku a lpící s celou duší na tomto
kousku země, jenž stal se novou jich vlastí.

Pozvolna zavedena byla zde i pravidelná správa a zřízeny čety
ozbrojené za účelem obrany ostrova. Zřízen také soud z předních
mužů osady, jenž však neměl dosud příležitosti vykonávati svůj úkol.
Na to podle plánů zaslaných doktorem Antekirttem předním
strojírnám a loděnicím anglickým, francouzským i americkým,
pořízeno podivuhodné loďstvo, sestávající z parníků, yachet, a lodí
elektřinou pohybovaných, kteréž měly vykonávati rychlé plavby po
moři Středozemním a udržovati spojení ostrova s pevninou.

Zároveň počalo se i s opevňováním ostrova Antekirtty;
opevnění nebyla však dosud hotova, ač doktor naléhal na urychlení
prací, a sice z důvodů závažných.
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Měla snad Antekirtta nepřítele? Hrozilo jí nebezpečí z břehů
zálivu siderského? Ano!

Jistá sekta četná, či lépe společnost loupežníků námořních,
nehleděla bez závisti a zášti, jak cizinec zřizuje v sousedství území
lybického bohatou osadu.

Sekta tato slula „Bratrství Sidi-Mohameda Ben Ali-Es-Senusia.“
V roku onom (r. 110 dle letopočtu mohamedánského) vystupovala
nejhrozivěji a čítala již na tři milliony přívrženců. Členové této
zvláštní společnosti mohamedánské rozptýleni byli v Egyptě, po
celém císařství tureckém, v Evropě i v Asii, dále i v Alžíru a v osadách
saharských, v největším počtu však v Tripolisu a v území cyrenském.

Sekta tálo hrozila stálým nebezpečím evropským osadám v
severní Africe, ano i podivuhodnému Alžíru, jenž snad stane se
nejbohatší zemí světa, a zvláště i ostrovu Antekirttě. Byl to tedy
jen skutek opatrnosti, snažil-li se doktor opevniti jej a hájiti jej po
případě všemi moderními prostředky válečnými.

To vše dověděl se Petr Bathory v rozmluvě s doktorem
Antekirttem, v níž ještě mnohem více uslyšel.

Dlel tedy nyní na tomto ostrovu Antekirttě, ležícím v málo
známém koutu moře syderského, několik set mil od Dubrovníku,
kdež Petr zanechal dvě bytosti, matku svoji a Savu Toronthalovu, na
něž vzpomínka neměla nikdy z duše jeho vymizeti.

Potom doktor Antekirtt několika slovy doplnil vypravování své
o druhé této polovici života svého. Mezitím co dával vykonávati
vše potřebné k zabezpečení ostrova a co zužitkoval bohatství jeho,
aby osada hmotné i mravní potřeby své plnou měrou ukájeti mohla,
nespouštěl i se zřetele, co stalo se s bývalými jeho přáteli, jichž
stopy nikdy neztratil, totiž s paní Bathoryovou, synem její a sluhou
Borikem, kteří opustili Terst, aby se v Dubrovníku usadili.

Petr zvěděl též, za jakých okolností, jež zvědavost obecenstva
tak velice vzbudily, přibyla yachta „Savarena“ do Gruže, slyšel dále i
proč doktor navštívil matku jeho, a jak peníze, jež jí byly nabídnuty,
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odmítla, o čemž syn její za jiných okolností nikdy by nebyl zvěděl.
Konečně vyprávěl doktor Antekirtt též, jakým způsobem podařilo se
mu odnésti Petra z hrobu, v němž spal jen, byv ukolébán v spánek
magnetický.

„Ty, synu můj, pozbyv rozvahy,“ pravil doktor ke konci,
„nelekal jsi se ani sebevraždy!“

„Sebevraždy!“ zvolal Petr udiveně. „Jak mohl jste věřiti, že jsem
sám sebe probodl!“

„V záchvatu zoufalství, Petře!“
„Zoufal jsem! Ano! Myslil jsem, že jsem opuštěn i vámi, přítelem

mého otce, opuštěn po slibech, kteréž jste mi učinil a kterých jsem
od vás nežádal. Ano, zoufal jsem a nemám dosud naděje… Avšak
zoufalci nekáže Bůh, aby zemřel … nýbrž aby žil … aby se pomstil!“

„Nikoli — aby potrestal!“ odvětil doktor Antekirtt. „Leč kdo
tebe, Petře, tedy bodl?“

„Člověk, kterého nenávidím,“ odpověděl Petr, „a s nímž jsem
se setkal onoho večera náhodou na místě opuštěném u hradeb
dubrovnických! Snad domníval se, že hodlám se na něj vrhnouti a
jej udeřili, vyzvati … Předešel mne a bodl mne dýkou! Muž ten jest
Sarkany, jest to …“

Petr nemohl skončiti. Při vzpomínce na bídníka, v němž viděl
nyní manžela Savina, zachvácena byla duše jeho bolestným
rozechvěním, a zrak jeho se přivřel, i zdálo se, že život jej opouští tak,
jako by rána jeho snad znovu se byla otevřela.

Okamžik na to doktor Antekirtt probudil jej opět ku vědomí a
pohlížeje na něj šeptal:

„Sarkany! … Sarkany! …“
Po bolestných dojmech, jakéž Petr přestál, soudil doktor, že

zapotřebí mu bude chvíli klidu, leč mladý muž nepřál si odpočinku,
řka:

„Nikoli! Vyprávěl jste mi jen počátek, totiž život doktora
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Antekirtta od té doby, kdy hrabě Matyáš Sandorf vrhl se do moře
Jaderského …“

„Ano, Petře!“
„Nuže, jest ještě na vás, byste mi sdělil, co o hraběti Matyáši

Sandorfu dosud mi známo není!“
„Máš dosti síly, abys mne vyslechl?“
„Mluvte!“
„Budiž tedy!“ pravil doktor Antekirtt. „Jest lépe odhaliti konečně

tobě tajemství, jež máš právo znáti, a neskrývati tobě, co hrozného
chová minulost. Jest lépe učiniti tak ihned a nevraceti se potom již k
tomu! Petre, ty domníval jsi se, že jsem chtěl opustiti tebe, poněvadž
jsem náhle z Gruže odplul! … Nuže, slyš mne a suď potom! …
Víš, že pokusili jsme se, já i druhové moji, několik hodin před
ustanovenou popravou uprchnouti v noci z věže pazinské. Avšak
Ladislav Zathmar byl strážci přistižen v okamžiku, když chtěl se
z okna za námi spustiti. Otec tvůj Štěpán i já, spadnuvše do
rozvodněných vln, byli jsme jimi pod zemí unášeni.

„Když jsme přestáli podivuhodně veškerá nebezpečí této
podzemní plavby a když jsme vystoupili na břeh, spatřil nás jistý
bídník, jenž neváhal hlavy naše prodati za cenu, která na přistižení
uprchlíků byla vysazena. Byli jsme vypátráni v domku rybáře
rovinjského, právě když tento chystal se dopraviti nás lodí svojí na
druhý břeh moře jaderského. Tvůj otec byl chycen a odvežen zpět
do Pazina. Mně, šťastnějšímu, podařilo se uprchnouti. To vše jest ti
známo, leč slyš nyní i to, o čem nevíš.

„Před zradou Španěla Karpeny, jehož čin měl pro rybáře
Ondřeje Ferrata v zápětí ztrátu svobody a několik měsíců na to i
ztrátu života — již před zradou tou stali jsme se obětí jiných dvou
zrádců, kteříž úřadům za odměnu čekanou odhalili tajemství spiknutí
terstského!“

„Jména jich!…“ zvolal Petr Bathory rozčileně.

30 Nový hrabě Monte Kristo



„Jest lépe, abys zvěděl dříve, jak přišli jsme na stopu jich zrady!“
odvětil doktor Antekirtt.

I vyprávěl na to stručně, co se událo v kobce žalářní ve věži
pazinské: jak zjev akustický přivedl vězně na stopu zrádců a jak
odhalil jim i jich jména.

„Jak slují ti zrádcové?“ zvolal znovu Petr Bathory pobouřen. „Vy
přece jména jich mi nezatajíte?“

„Sdělím ti je!“
„Kteří jsou to?“
„Jeden ze zrádců vloudil se jako účetní, vlastně však jako

vyzvědač do domu hraběte Ladislava Zathmara. Jest to muž, jenž tebe
v Dubrovníku přepadl a dýkou bodl. Jest to Sarkany!“

„Sarkany!“ zvolal Petr, a hněvivě se vzchopiv, přikročil k
doktorovi. „Sarkany! … Ten bídník! … A vy jste to věděl! … Vy,
soudruh Štěpána Bathorya, jehož synu jste slíbil ochranu svoji, vy,
jemuž jsem svěřil tajemství své lásky a kterýž jste mi odvahy dodával,
vy nechal jste klidně bídníka toho vstoupiti do domu Toronthalova,
ač jediným slovem mohl jste mu přístup tam zameziti! … Mlčením
svým sám schválil jste zločin … ano, zločin! … jímž ubohá Sava byla
vydána bídnému tomu zrádci!“

„Ano, Petře, učinil jsem tak!“
„A proč?“
„Protože nemohla se státi tvojí ženou!“
„Ona! … Ona! …“
„Protože byl by to býval čin ještě hnusnější, kdyby Petr Bathory

byl za choť pojal Savu Toronthalovu.“
„Proč? … Proč?“ opakoval Petr, jehož srdce svíralo se nyní

neobyčejnou úzkostí.
„Poněvadž Sarkany měl spoluvinníka! Ano, spoluvinníka při

svých rejdech, jimiž otec tvůj vydán byl na smrt! … A spoluvinník
ten … jest nutno, abys to konečně zvěděl … jest bývalý bankéř
terstský, Silas Toronthal!“
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Petr slyšel … a pochopil rázem vše!
Nemohl odpověděti. Rty jeho sevřely se křečí. Byl by klesl,

kdyby překvapením a zděšením nebylo tělo jeho ztuhlo tak, jako by
bylo zkamenělo. Zrak jeho zornicí rozšířenou zdál se hleděti ve tmy
neproniknutelné …

Tento stav trval jen několik vteřin, avšak doktor tázal se již v
okamžiku tom, zdaž pacient jeho nepodlehne nebezpečné operaci,
kteréž ho byl podrobil.

Avšak Petr Bahory měl povahu otužilou a mužnou. Ovládl city,
jimiž duše jeho byla pobouřena. Několik slz skanulo s očí jeho! …
Na to sklesl zpět na sedadlo.

Doktor chopil se ruky jeho.
„Petře,“ pravil mu hlasem něžným a vážným zároveň, „jsme oba

mrtvi pro všechny, pro celý svět! Nyní jsem sám, nemám přátel ani
dítěte! … Chceš býti mým synem?“

„Ano … otče!“ odvětil Petr Bathory mocně pohnut.
A cit lásky synovské ozval se v duši Petrově, jenž vzpřímiv se,

klesl beze slova v náruč doktorovu.
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III.

Co se událo v Dubrovníku

Zatím, co se vše toto odehrálo na ostrově Antekirttě, byl Dubrovník
dějištěm událostí neméně pohnutých a vážných.

Paní Bathoryová nedlela již v městě. Po smrti syna jejího
podařilo se Borikovi pomocí několika přátel přemluviti ji, aby
opustila dům v ulici Marinella. Po několik dní bylo se co obávati,
že rozum ubohé matky neodolá poslední této ráně. A skutečně u
ženy této, ač byla jinak velice zmužilou, počaly se jeviti již známky
trudnomyslnosti, kteréž znepokojovaly lékaře.

Za těchto okolností byla paní Bathoryová na radu jeho
dovedena k jisté přátelské rodině ve vesnici Vinincelto, kdež mělo se
jí dostati péče nejhorlivější. Leč jakou útěchu bylo možno dáti této
osiřelé matce a vdově, kterouž osud dvakráte tak těžce stihl, sklátiv
do hrobu muže i syna jejího?

Starý sluha Borik nechtěl ji ani nyní opustiti. Příbytek v
Dubrovníku byl uzavřen, a Borik odebral se též do zmíněné vesnice,
aby tam byl paní své i na dále druhem věrným a oddaným.

Mezi oběma nebylo nikdy řeči o Savě Toronthalově, kterou
matka Petrova byla proklela. Oba nevěděli též, že svatba její se
Sarkanym odložena byla na dobu pozdější.

Skutečně stav mladé dívky byl takým, že nemohla dlouho lože
opustiti. Stihlať ji rána stejně neočekávaná, jako hrozná. Ten, kterého
milovala, byl mrtev … a zmařil život svůj nepochybně sám skutkem
zoufalým! … A tělo jeho odnášeno bylo na hřbitov právě v
okamžiku, když opouštěla dům, aby stala se na vždy chotí
nenáviděného Sarkanyho!
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Po deset dní, až do šestnáctého července, nalézala se Sava ve
stavu velice nebezpečném. Matka lože její ani neopouštěla. Byla to
však poslední péče, kterou dceři své věnovala, neboť ihned na to i ji
samu těžká choroba zastihla.

Jaké myšlenky vyměňovaly si as matka s dcerou v trapných těch
hodinách? Snadno lze to tušiti i uhodnouti. Dvě jména vracela se stále
na mysl oběma těmto bytostem trpícím a slzícím: jméno Sarkanya,
jež proklínali, a jméno Petra, jež vyryto bylo snad již na náhrobku a
kteréž oplakávaly!

Rozmluvy tyto, jimž Silas Toronthal ovšem nebýval přítomen
— nepřicházelť ani k loži své dcery — měly za následek, že paní
Toronthalová učinila poslední pokus u svého chotě.

Žádala jej, aby upustil od svatby, poněvadž již jen pouhá
myšlenka na sňatek ten Savu naplňovala bolestí a zděšením.

Bankéř zůstal však neoblomným a vytrval při svém záměru.
Snad nečinil tak z vůle své, snad nemohl odolati důvodům a

naléhání osoby jiné — Sarkanya?
Ano, byl skutečně ovládán tímto spoluvinníkem svým více než

by se dalo souditi a protož nevyslyšel proseb paní Toronthalové.
Svatba Savy a Sarkanya byla věcí rozhodnutou a měla se

odbývati ihned, jakmile zdraví Savy by to dovolovalo.
Možno si domysliti též, jak Sarkany byl rozčilen nad nenadálou

příhodou v třídě Stradonské a s jakým špatně tajeným hněvem zřel,
že záměr jeho v poslední chvíli byl překažen. Sňatek byl ovšem jen
na jistou dobu odročen, avšak doba tato se prodlužovala, choroba
Savy zdála se mu nesmírně dlouho trvati, i obával se, že odkladem
tím zmaří se snad celý jeho obratně sestrojený plán, dle něhož chtěl
zbudovati si opět skvělou budoucnost. Naléhal proto tím úsilněji na
Silasa Toronthala, aby sňatek urychlil.

Věděl ovšem, že Sava pociťuje vůči němu nepřemožitelný
odpor, leč to nedovedlo jej od zámyslu jeho odvrátiti.

Jaké však byly by bývaly pocity Saviny, kdyby byla věděla, že
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Petr Bathory klesl pod dýkou muže, jehož chotí měla se z přinucení
státi!

Sarkany blahopřál si ovšem k tomu, že soka svého násilně se
zbavil. Ni jediná výčitka svědomí neozvala se v jeho duši,
nepřístupné všem citům lidským.

„Jest štěstí,“ pravil jednoho dne Silasu Toronthalovi, „že hochu
tomu napadlo se zabíti. Čím spíše vyhyne rod Bathoryův, tím lépe
pro nás. Vskutku — nebe nás chrání!“

A v pravdě — kdo byl dosud na živu z rodin tří spiklenců:
hraběte Matyáše Sandorfa, Ladislava Zathmara a Štěpána Bathorya?
Jenom — jak zrádci se domnívali — stařičká žena, jejíž dny byly
sečteny. Ano — nebe zdálo se chrániti zrádce a bylo by je chránilo
snad i do té chvíle, až by Sarkany, stav se chotěm Savy Toronthalovy,
stal se i pánem jmění jejího.

Avšak když se ubohá dívka zotavila — tělesně aspoň — ze strašné
rány, kteréž málem byla by podlehla, když již Sarkany těšil se, že
nyní záměry jeho konečně se uskuteční, onemocněla těžce paní
Toronthalová.

Životní síla její byla vyčerpána. Nelze se diviti tomu,
vzpomeneme-li, jaký byl život její od událostí v Terstu, když totiž
zvěděla, k jakému muži nehodnému jest pro vždy připoutána. A k
tomu pojil se v poslední době rozčilující zápas, kterýž ve prospěch
Petrův se Sarkanym a chotěm svým podnikala, chtíc napraviti aspoň
částečně zlo, rodině Bathoryů způsobené. Neúspěch snah jejích
bolestně se jí dotýkal a zlomil poslední síly její.

Ihned v prvých dnech choroby bylo zjevno, že paní
Toronthalová kvapem blíží se konci svých útrap. Lékaři dávali jí již
jen několik dní života. Zmírala vysílením. Nemohla býti ničím již
zachráněna, ani tím, kdyby Petr Bathory byl povstal ze svého hrobu,
aby se stal chotěm dcery její!

Sava věnovala matce své veškerou péči, která i jí dříve byla
údělem, a neopouštěla lože choré dnem ani nocí.
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Pochopíme, co as cítil Sarkany při tomto novém odkladu.
Zasypával Silasa Toronthala výtkami, ač tento nemohl nic tu činiti.

Avšak rozhodnutí nemohlo býti na dlouhou dobu oddáleno. Již
za několik dní — 29. července paní Toronthalová nabyla poněkud sil.
Vráceny jí byly prudkou horečkou, kteráž musila však zmařiti život
její snad již během osmačtyřiceti hodin.

V horečce této počala i blouzniti a pronášela chvílemi slova, Savě
mnohdy zcela nesrozumitelná.

Jedno jméno vracelo se stále na ústa její a překvapovalo Sávu.
Byloť to jméno Bathoryův, nikoli však Petrovo, nýbrž matky jeho,
kterouž chorá stále volala i odprošovala, opakujíc stále, jako by těžká
vina srdce její tížila:

„Odpusťte! … paní! … odpusťte! …“
A když paní Toronthalová ve chvílích, kdy záchvat zimnice

přestal, otázána byla dcerou svojí, co slova ta značí, zvolala zděšena:
„Mlč! … Savo! … mlč! … Já ničeho neřekla!“
Nastala noc dne ze 30. na den 31. července.
Na okamžik mohli lékaři souditi, že nemoc paní Toronthalové,

když byla dosáhla vrcholu nebezpečí, ochabuje a ulevuje.
Choré bylo po celý den před tím lépe, neblouznila již, a tato

nenadálá změna překvapovala i lékaře. Zdálo se, že noc uplyne stejně
klidně jako den.

Avšak bylo-li tomu tak, byla změna ta jen následek toho, že paní
Toronthalová v okamžiku, kdy měla zemříti, pociťovala v sobě sílu,
jakéž sama se nenadála. Usmířivši se s Bohem, pojala jistý záměr a
vyčkávala okamžiku, až by jej mohla provésti.

V noci té žádala dceru svoji, aby na okamžik aspoň spánkem
se zotavila. Ač Sava se tomu bránila, musila konečně poslechnouti
matku, když tato neustala na to naléhati.

O jedenácté hodině odebrala se Sava do své komnaty.
Paní Toronthalová osaměla. Vše v domě spalo i vládlo v něm

ticho, kteréž právem bylo lze nazvati „tichem smrti“ . Paní
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Toronthalová povstala. Tato chorá, o níž soudilo se již, že slabost
nedovoluje jí učiniti jediného pohybu, měla dosti síly, aby se oblekla
a u malého stolku usedla.

Tam, vzavši list papíru, napsala naň rukou se třesoucí několik
řádek, kteréž podepsala svým jménem. Po té vstrčila list tento do
obálky, kterouž zalepila a napsala na ni tuto adresu:

„Paní Bathoryová, Dubrovník, čtvrt Stradonská, ulice
Marinella.“

Paní Toronthalová, přemáhajíc pak únavu, kterou jí práce tato
způsobila, otevřela dvéře komnaty, sestoupila po schodech, přešla
dvůr a otevřevši i vrátka, vedoucí na ulici, ocitla se ve třídě
Stradonské.

Ulice byla temna a pusta v této hodině, neboť bylo již po
půlnoci.

Paní Toronthalová kráčela krokem nejistým po levém chodníku
a když učinila as padesát kroků, stanula před skřínkou poštovní a
vhodivši do ní list, vrátila se do domu.

Avšak síly její, kteréž napiala naposled ještě, aby provedla
poslední svůj úmysl, byly nyní úplně vyčerpány i klesla, nemohouc
dále, na prahu domu.

Na tomto místě nalezena byla as hodinu na to Silasem
Toronthalem a Savou. Odnesena ihned na lože jsouc bez vědomí.

Druhého dne vyprávěl Silas Toronthal Sarkanymu o tomto
případu. Ni jeden, ni druhý nemohli tušiti, že paní Toronthalová
byla v noci té vyšla na ulici proto, aby hodila list do skřínky poštovní.
Avšak proč opustila dům? tázali se oba.

Nemohli si tento krok choré vysvětliti a protož byl případ tento
pro ně příčinou stálého znepokojení.

Paní Toronthalová trpěla ještě čtyřiadvacet hodin. Několikráte
tělo její se zachvělo, jako by duše z něho již již chtěla ulétnouti. Sava
pojala matku za ruku, jako by chtěla udržeti ji ve světě, v němž měla
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býti nyní úplně opuštěnou. Avšak ústa choré byla nyní němá, ani
jméno Bathoryův nesplynulo s bledých rtů jejích.

Nepochybně bylo svědomí její, když poslední svou vůli byla
vykonala, nyní upokojeno, a neměla tudíž již ani proseb na odpuštění
ni jiných přání.

V následující noci, o třetí hodině z rána — Sava dlela v době té
sama u lože umírající matky — pohnula tato sebou a ruka její dotkla
se při tom ruky Saviny.

Při dotknutí tom oči choré se otevřely a zrak její utkvěl na Savě.
Pohled tento byl tak tázavý, že Sávu musila mu porozuměti.

„Matko … matko!“ pravila, „co si přeješ?“
Paní Toronthalová učinila pohyb hlavou.
„Chceš mluviti se mnou?“
„Ano!“ pronesla šeptem paní Toronthalová.
Sava sklonila hlavu svou téměř až k hlavě své matky, jež děla jí

hlasem ztlumeným:
„Mé dítě, zemru nyní!“
„Matko! … matičko!“
„Tiše …“ šeptala paní Toronthlaová, „tiše! … nechť nikdo nás

neslyší!“
Na to napiavši zbývající síly, pravila hlasem sotva slyšitelným:
„Savo, žádám tě za odpuštění za to, co jsem ti zlého způsobila …

neměla jsem síly tomu zabrániti…“
„Zlého! … mně zlého, ty, matičko, že jsi něco učinila! … Mne

prosíš ty za odpuštění! …“
„Polib mne naposled, Savo! … Ano … Naposled! … Budu tak

věděti, že jsi mi odpustila! — —“
Tato měla ještě síly, aby jí ovinula rámě kol šíje. Vzchopivši se

pak poněkud a hledíc na ni s utkvělostí děsivou, pravila:
„Savo! … ty nejsi… slyš … dcerou Silasa Toronthala! … Nejsi

dcerou mojí … Otec tvůj…“
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Nemohla domluviti… Celé tělo její mocně se zachvělo a
vymklo se z ruky Saviny. Duše její odlétla s posledními slovy těmi.

Dívka sklonila se nad mrtvolou … Chtěla ji vzkřísiti! …
Nadarmo. Zděšena počala úzkostlivě volati. Všichni z domu sběhli
se.

Silas Toronthal byl jedním z prvních, kteří k mrtvé přispěchali.
Sava, spatřivši člověka toho, zachvácena byla nevýslovným

odporem vůči němu a odstoupila na krok od něho. Měla nyní právo
jej nenáviděti, nebo nebyl jejím otcem. Umírající řekla jí to a člověk
zmírající nepronáší lež!

Na to Sava prchla, jsouc pobouřena tím, co sdělila jí ubohá
žena, jež milovala ji jako dceru svoji — a zděšená nad tím, co tato
jí nemohla již říci, poněvadž smrt nedopřála jí času odhaliti celé
tajemství!

Dva dny na to konal se pohřeb paní Toronthalové s velikou
okázalostí. Celý dav přátel, jež má vždy muž bohatý, obklopoval
pana Toronthala. Podle něho kráčel Sarkany, dokazuje takto
přítomností svojí, že nic nezměnilo se v záměrech, jež uvésti ho
měly v kruh rodiny Toronthalovy. Tak doufal také on sám, avšak
měla-li se naděje jeho splniti, musil přemoci větší ještě překážky,
nežli tušil. Sarkany ve chvíli té se domníval však, že okolnosti
jsou přinivé provedení úmyslu jeho, poněvadž Sava byla mu vydána
nyní téměř bez obrany.

Sňatek však, jenž odročen byl pro chorobu paní Toronthalové,
musil býti odložen nyní znovu pro smrt její. Dokud trval rodinný
smutek, nemohlo býti řeči o svatbě. Zvyky společenské žádaly, aby
od úmrtí do sňatku uplynulo aspoň několik měsíců.

To ovšem nelíbilo se Sarkanymu. Musil konečně podrobiti se
sice společenskému mravu, avšak mezi ním a Silasem Toronthalem
došlo proto k mnohým rozhovorům.

Hovor taký končil bankéř obyčejně slovy:
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„Já nemohu tu nic činiti. Odbude-li se však svatba před pěti
měsíci, nemáte příčiny býti znepokojen!“

Oba mužové tito nepochybně dobře si rozuměli. Sarkany,
uznávaje důvod Silasa Toronthala, netajil proto přece hněv svůj,
který vedl často mezi oběma k velice bouřlivým výstupům.

Oba však od tajemné události před smrtí paní Toronthalové,
když tato nalezena totiž v noci na prahu domu, byli stále
znepokojeni. Ano Sarkanymu napadlo, že umírající žena zamýšlela
hoditi snad do skřínky poštovní list, jehož adresu chtěla zatajiti.

Bankéř, jemuž Sarkany obavu tuto sdělil, věřil tomu skorem též.
„Je-li tomu tak,“ pravil Sarkany, „tedy nás list ten velice

ohrožuje. Vaše choť podporovala vždy Savu proti mně, hájila i mého
soka — kdož ví, zda v okamžiku smrti nenabyla síly a odvahy,
kteréž dříve nebyla schopna, k tomu, aby prozradila naše tajemství. V
případu tom měli bychom býti stále na stráži a měli bychom opustiti
město, kdež vy a já můžeme více ztratili nežli získali.“

„Kdyby list její,“ odvětil bankéř, „byl nám hrozil nebezpečím,
bylo by se toto již za několik dní stalo skutkem. Avšak, jak jest viděti,
nic se nezměnilo, ač uplynula doba již dosti dlouhá.“

Sarkany nevěděl, co by měl na důvod ten odpověděti. Týkal-
li se list paní Toronthalové jejich skutků minulých a záměrů
budoucích, neměl dosud aspoň žádných následků.

Kdyby mělo hroziti jim však později nebezpečí, bylo by vždy
ještě dosti času jednati.

Záměrům jich měla naskytnouti se skutečně překážka as čtrnáct
dní po smrti paní Toronthalové, jiná však, nežli jaké se nadíti mohli.

Od smrti choti bankéřovy žila Sava vždy v ústraní, neopouštějíc
nikdy skorem svou komnatu. Nejedla ani u jediného stolu s panem
Toronthalem, jenž nepřál si ostatně s ní se setkati, poněvadž
společnost její uváděla jej do rozpaků. Ponechával jí proto plnou vůli
a žil sám v jiné části domu.

Sarkany mnohokráte káral bankéře pro toto jednání. Neměl
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dosud sám nikdy příležitosti setkati se s mladou dívkou. To
neodpovídalo jeho záměrům. Ač nemohlo se mluviti o svatbě až
teprve po několika měsících, nechtěl, aby Sava uvykla myšlence, že
snad od sňatku toho bylo upuštěno.

Sarkany naléhal ve věci té na Toronthala tónem tak velitelským,
že se tento odhodlal konečně k činu a dal vzkázati 16. srpna Savě, že
hodlá s ní mluviti ještě večer téhož dne. Poněvadž dal sděliti jí též, že
Sarkany přál si býti přítomen rozmluvě té, očekával, že žádost jeho
odmítne.

Nestalo se však tak. Sava odpověděla, že učiní, jak si on přeje.
Večer očekávali Silas Toronthal a Sarkany netrpělivě Savu ve

velkém salonu. První byl odhodlán, že nebude dbáti námitek
Saviných, maje nad ní moc, kterouž mu propůjčovalo právo
otcovské. Druhý chtěl pak ovládati sebe úplně, poslouchati spíše
nežli mluviti a proniknouti takto, možno-li, tajné myšlenky dívčiny.
Obával se stále, že snad jest zpravena o jistých věcech více, nežli se
zdálo.

Sava vstoupila do salonu v určitou hodinu. Sarkany povstal,
jakmile se objevila, avšak dívka na pozdrav jeho odvětila jen tím, že
sklonila hlavu. Zdálo se, že jej nevidí nebo spíše, že si jej nepřeje
viděti.

Na pokyn Silasa Toronthala Sava usedla. Na to, zdajíc se ve
svém smutečním šatě ještě bledší, očekávala chladně, až bankéř
promluví.

„Savo,“ pravil Silas Toronthal, „měl jsem ohled ke tvému žalu,
který způsobila ti smrt matčina, a nerušil jsem tvojí samoty. Avšak
následkem trudné té události jest nutno konečně promluviti s tebou o
jistých záležitostech peněžních! … Ač nejsi ještě plnoletou, jest lépe,
zvíš-li hned, co tobě náleží z dědictví!…“

„Nejedná-li se o nic jiného nežli o obnos ten,“ odvětila Sava,
„bylo by zbytečno o tom hovořiti. Nečiním nároků na dědictví toto.“
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Sarkany učinil pohyb, jenž mohl značiti náhlé zklamání, avšak
snad i překvapení a znepokojení.

„Myslím, Savo,“ odvětil dívce Silas Toronthal, „že neznáš ani
dosah svých slov. Chceš-li tomu či nikoli, jsi dědičkou paní
Toronthalové, matky své, a dle zákona budu povinen složiti tobě
účty, až staneš se plnoletou.“

„Avšak jen, nevzdám-li se dědictví toho!“ Odpověděla klidně
dívka.

„Proč chceš se ho vzdáti?“
„Poněvadž nepochybně nemám na ně žádného práva!“
Bankéř vztyčil se ve svém křesle. Neočekával nikdy takové

odpovědi.
Sarkany nepromluvil slova. Dle jeho mínění měla Sava jakýsi

plán i snažil se záměry její prohlédnouti neb uhodnouti.
„Nepochopuji, Savo,“ pravil opět Silas Toronthal, stávaje se

netrpělivým vzhledem k chladným a úsečným odpovědím dívčiným,
„co značí slova tvá a kdo tě k nim mohl navésti. Ostatně nemám
v úmyslu mluviti zde o právu neb otázkách právnických. Nyní
rozhoduji ještě já, a ty ve svém věku nemáš dosud práva něco
přijímati nebo zamítati! Nuže, jsi ochotna podrobiti se autoritě
otcově, které, tuším, nebudeš popírati …“

„Snad!“ odvětila Sava.
„Nikoli: snad!“ zvolal Silas Toronthal, jenž počínal se již

rozčilovati. „Mluvíš způsobem, jaký teprve za tři léta bude ti slušeti!
Až budeš plnoletou, budeš moci se jměním svým nakládati dle libosti.
Až do té doby mám já starati se o tvé zájmy, a budu jich hájiti, jak za
dobré uznám!“

„Budiž,“ odvětila Sava, „budu tedy čekati!“
„A nač chceš čekati?“ tázal se živě bankéř. „Zapomínáš

nepochybně, že stav tvůj se změní, jakmile to společenský mrav
dovolí. Máš proto tím méně práva odmítati jmění, neboť nejde při
tom jen o tvůj zájem, o tvůj zisk …“
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„Ano! … zisk!“ odvětila Sava pohrdlivým tónem.
„Věřte, slečno,“ měl za vhodné podotknouti Sarkany, na nějž

mířilo slovo ono, pronesené tónem největšího opovržení, „že
šlechetnější city vedly mne …“

Sava tvářila se, jako by slov těch ani neslyšela a hleděla nehybně
jen na bankéře, jenž pravil jí hlasem poněkud nejistým:

„Nebudeš příště jen sama žiti — neboť smrt matky tvé nezměnila
naše záměry!“

„Jaké jsou to záměry?“ tázala se Sava.
„Sňatek, na kterýž — jak se tváříš — jsi zapomněla a jenž učiní

— pana Sarkanya mým zetěm!“
„Jste opravdu jist, že sňatek učiní pana Sarkanya vaším zetěm?“
Narážka tato na známý nám již poměr Savy k bankéři pronesena

byla tentokráte tak přímo a bez obalu, že Toronthal povstal, aby
opustil komnatu, chtěje zakrýt! své rozechvění a své rozpaky. Na
pokyn Sarkanyův však zůstal. Tento chtěl v rozmluvě jíti ještě dále a
zvěděti najednou vše.

„Slyšte mne, otče můj,“ pokračovala Sava, „neboť jest to
naposled, co vás takto nazývám. Pan Sarkany nepřeje si dostati mne,
nýbrž mé jmění, na něž od dnešního dne již nároků nemám. Ač jest
velice drzým, neodváží se přece viniti mne z nepravdy. Poněvadž
svolila jsem dříve ke sňatku tomu, chci to nyní vysvětliti. Ano! Měla
jsem za povinnost svoji obětovati sama sebe, když jsem se
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„Vy, pane, nejste mým otcem…“

domnívala, že jde tu o čest mého otce; můj otec však, jak jsem
se nyní přesvědčila a jak dobře víte, nemůže býti zapleten v tento
hanebný obchod! Přejete-li si tudíž pana Sarkanya obohatiti … dejte
mu klidně jen mé jmění… Více nežádá!“

Sava povstala a kráčela ke dveřím.
„Savo“ zvolal bankéř.
Silas Toronthal postavil se před dívku. „Ve slovech tvých jest

cosi… tak nerozumného a nesouvislého, že jich nepochopuju… a
nepochybně nevíš sama, co pravíš … Snad smrt tvé matky…“

„Mé matky … ano! … byla mojí matkou … láskou svojí ke
mně!“ šeptala Sava.

„Táži se,“ pokračoval Silas Toronthal rozčileně, „zdaž smrt
matky tvé nezbavila tebe rozumu. Kdybys nebyla šílenou, nemluvila
bys …“

„Šílenou!“ zvolala dívka.
„Avšak, o čem jsem se rozhodl, to stane se skutkem a do šesti

měsíců budeš ženou Sarkanya!“
„Nikdy!“
„Dovedu tě k tomu donutiti!“
„A jakým právem?“ tázala se Sava, nezatajujíc svého opovržení.
„Právem, jež má otec nad dcerou!“
„Vy … pane! Vy nejste však mým otcem a já nejmenuji se Sava

Toronthalova!“
Posledními slovy těmi byl bankéř překvapen tak, že nevěděl, co

odpověděti i ustoupil ode dveří.
Sava, ani hlavu neobrátivši, opustila síň a odebrala se do své

komnaty.
Sarkany, jenž Sávu po celou rozmluvu tu bedlivě pozoroval,

nebyl posledními slovy jejími překvapen. Tušil cosi podobného. A
co tušil, bylo pravdou. Sava věděla, že žádný svazek příbuzenský ji
nepojí k rodině Toronthalův.
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Co se bankéře týče, byl týž nenadálou ranou tou tak zničen, že
rozechvění své nedovedl ovládnouti ni slova pronésti.

Sarkany promluvil proto první a bedlivě i chladně, jak měl ve
zvyku, vylíčil, jaká jest nyní jich situace. Silas Toronthal jej pouze
poslouchal. Musil ostatně souhlasiti s tím, co spoluvinník jeho pravil,
neboť vývody tohoto byly nepopiratelně logické.

„Nemůžeme již očekávati,“ děl Sarkany, „že Sava svolí dobro
volně ke sňatku tomu. Avšak z důvodů, jež oba známe, jest přesto
nutno — a sice více než kdy jindy — aby ke sňatku tomu došlo! Co
ví Sava o naší minulosti? Nic, neboť byla by to řekla. Ví toliko, že
není dcerou vaší — nic více! Zná svého otce? Zajisté nikoli, neboť
jméno jeho bylo by prvním slovem, které by nám byla ve tvář vrhla!
Jest již dlouho jí znám opravdový její poměr k vám? Sotva — spíše
zdá se, že paní Toronthalová teprve před samou smrtí svojí o tom
promluvila! A jistým zdá se též, že umírající řekla Savě jenom to,
čeho bylo zapotřebí Savě zvěděti, aby nemusila poslouchati muže,
jenž není jejím otcem!

Silas Toronthal dal pokynem na jevo, že tvrzení Sarkanya má
za správné. Jak jest vidno, nemýlil se Sarkany ni v tom, jakým
způsobem Sava pravdu zvěděla, ani v tom, že stalo se tak teprve v
době nedávné. Uhodl též, že z tajemství života její nic více nebylo
odhaleno, nežli to, že není dcerou Toronthalovou. Kdo jest otcem
jejím, nevěděla …

„Suďme dále o všem,“ pravil po chvíli opět Sarkany. „Ač Sava
ví jen málo z toho, co se tak velice jí týká, a ačkoliv nezná, co
v minulosti se událo, jsme přece oba ohroženi. Ohroženo jest vaše
čestné postavení ve společnosti dubrovnické a ohroženy jsou též mé
zájmy, kteréž svatbou tou chtěl jsem si zajistiti a kterýchž nehodlám
se vzdáti. Nutno tedy učiniti — a sice co nejdříve — toto: oba musíme
raději dnes nežli zítra opustiti Dubrovník, odvésti Sávu s sebou, aniž
by mohla zatím s někým promluviti neb s někým se setkati, a potom
nevrátiti se do města tohoto, dokud svatba nebude odbyta a dokud
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Sava, stanouc se ženou mojí, nebude sama nucena mlčeti! Jakmile
budeme v cizině, budeme stříci ji tak, že ničeho nebudeme se musit
od ni obávati. O to, aby svolila ke sňatku tomu, a sice v době, jež
mně zdáti se bude výhodnou, postarám se sám a nechť jsem proklet,
jestliže se mi to nezdaří!“

Silas Toronthal uznával, že situace je takou, jak ji Sarkany líčil.
Nepomýšlel na to, odporovati mu. Ovládán jsa stále více

spoluvinníkem svým, nebyl by to mohl ostatně, ani učiniti. A proč
by tak byl činil? K vůli této dívce, jež vzbuzovala v něm vždy
nepřemožitelný odpor a pro niž nikdy srdce jeho láskou se
nezachvělo?

Oba umluvili se dále, že záměr jich proveden má býti dříve ještě,
než by Sava mohla dům opustiti.

Na to Silas Toronthal a Sarkany se rozloučili. Skutečně učinili
dobře v zájmu svém, že rozhodli se úmysl svůj ihned provésti.

Dva dny na to totiž paní Bathoryová, provázena jsouc sluhou
Borikem, opustila vesnici Vitincello a vrátila se po prvé od smrti
syna svého do starého bytu svého v Dubrovníku. Chtěla, jej, jakož i
město vůbec na dobro opustiti, poněvadž vše zde budilo v ní trudné
upomínky. Chystala se proto stěhovati se.

Když Borik otevřel dvéře, nalezl ve zvláštní skřínce, pro listy
určené, dopis. Byl to list, kterýž paní Toronthalová před smrtí svojí
hodila do skřínky poštovní.

Paní Bathoryová vzala tento list z ruky Borikovy, otevřela jej
a pohlédla nejprve na podpis, na to přečetla kvapně několik řádek
napsaných chvějící se rukou umírající ženy, v nichž obsaženo bylo
tajemství narození a původu Savina.

Na mysl její učinil list ten dojem neobyčejný. Přečetši jej,
vzkřikla rozechvěna jen dvě slova: „Ona! … On! …“

A na to, neodpověděvši ani starému sluhovi svému, a odstrčivši
jej, když chtěl ji zadržeti, vyběhla na ulici, spěchala kvapem ke
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třídě Stradonské, již téměř prolétla, a stanula před domem
Toronthalovým.

Pochopovala dosah toho, co hodlala učiniti? Pochopovala, že
bylo lépe, i v samém zájmu Savy, jednati opatrněji a méně ukvapeně?

Nikoli, byla neodolatelně puzena k dívce té, tak jako by choť její
Štěpán Bathory i syn Petr, povstavše z hrobů svých, byli k ní volali:
„Zachraň ji! … Zachraň ji!!“

Paní Bathoryová zaklepala na vrata domu.
Vrata se otevřela. Sluha objevil se a tázal se, co si přeje.
Paní Bathoryová chtěla mluviti se Savou.
Slečna Toronthalova nebyla již v domě přítomna.
Paní Bathoryová chtěla mluviti s bankéřem Toronthalem.
Pan Toronthal odejel předešlého dne, aniž řekl kam, a odvezl s

sebou i dívku — Savu!
Paní Bathoryová, zasažena pohlední touto ranou, zapotácela se a

klesla do náručí Borikova, jenž byl za ní přikvapil.
A když starý sluha odvedl ji opět do bytu její v úzké příční

uličce, pravila mu:
„Zejtra, Boriku, půjdeme spolu na svatbu Savy s Petrem!“
Paní Bathoryová zšílela.

48 Nový hrabě Monte Kristo



IV.

V bouři

Zatím co se odehrávaly v Dubrovníku tyto události, Petr Bathory,
jehož se tak velice týkaly, kvapem se uzdravoval a stav jeho lepšil
se den ode dne. Rána jeho neznepokojovala již doktora Antekirtta,
neboť se téměř již úplně zahojila.

Avšak jak velice musil Petr trpěti, vzpomínal-li na matku neb na
Savu, kterou měl již za ztracenu pro něj!

Matka jeho? … Nebylo přece možno zanechati ji v trapném
tom domnění, že syn její jest mrtev. Bylo proto ujednáno, že o
všem opatrně má býti zpravena a že dopravena má býti na ostrov
Antekirttu.

Jeden ze zřízenců doktorových v Dubrovníku dostal rozkaz, aby
jí nespouštěl s očí, dokud by se Petr úplně neuzdravil a nezotavil.

Co však se Savy týče, byl Petr odsouzen k tomu, nemluviti o
ní nikdy před doktorem Antekirttem. Avšak ač tušil, že nyní jest
již ženou Sarkanyovou, jak mohl by na ni zapomenouti? Přestal ji
milovati proto snad, že byla dcerou Silasa Toronthala?

Nikoli! Mohla Sava činěna býti zodpovědnou za vinu svého
otce? A přece byl to zločin neodpustitelný, jímž Štěpán Bathory na
smrt byl vydán! Při myšlenkách takových odehrával se v duši Petrově
zápas, o němž jen on sám mohl říci, jak byl proň trapný a hrozný.

Doktor Antekirtt to tušil. Proto chtěje myšlenky Petrovy
odvrátiti od Savy, neustal mu připomínati dílo spravedlnosti, jež
měli vykonati společně. Opakoval mu stále, že zrádci musí býti a
budou potrestáni! Jakým způsobem se to stane, o tom nebylo dosud
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rozhodnuto, doktor byl však přesvědčen, že dospěje k cíli svému již
za nedlouho.

„Tisíc cest,“ pravíval, „jediný však cíl!“
A kdyby bylo bývalo zapotřebí spěti k cíli tomu po tisíci cestách,

nebyl by se toho lekal.
Petr, jak již řečeno, uzdravoval se tak rychle, že mohl již konati

procházky po ostrově a navštěvovati jednotlivá místa jeho buď pěšky
neb v povoze. Divil se — a kdož by tak nebyl činil! — čím stala se
malá tato osada pod správou doktorovou.

Předem pracovalo se úsilně na opevněních, jež měla chrániti
před každým útokem město, ležící na úpatí vrchu, přístav jeho a
ostrov celý vůbec. Až by práce ty byly dokončeny, měly baterie,
skládající se z děl dalekonosných, učiniti nemožným přístup loďstvu
nepřátelskému.

Elektřina hrála velmi důležitý úkol v této soustavě obranné. Jí
používalo se při lodicích torpédových i u děl a baterií. Doktor dovedl
dosíci největších úspěchů pomocí tohoto důležitého činitele, jemuž
náleží budoucnost.

V ústřední stanici opatřené motory parními a potřebnými kotly
bylo dvacet dynamoelektrických strojů nové soustavy,
doktorem velice zdokonalené. Jimi vzbuzovaly se proudy elektrické,
kterýchž pomocí zvláštních akkumulatorů, neobyčejnou
intensivností vynikajících, používalo se téměř při všech pracích a
zařízeních na ostrově Antekirttě; při osvětlení města, při rozvětvené
síti telegrafické, při dopravě po dráze městské i ostrovní atd.

Slovem, doktor Antekirtt, jemuž v ohledu tom prospívaly velice
důkladné studie z jeho mládí, uskutečnil tu neobyčejně dokonalým
způsobem jedno z předních přání vědy moderní: přenášení síly do
velké dálky pomocí elektřiny. Pomocí velmi praktického činitele
tohoto mohl sestrojiti lodi (o nichž zmínka se stala) velikou rychlostí
vynikající. Jimi mohl se dáti dopraviti v době neobyčejně krátké z
jednoho konce moře středozemního na konec druhý.
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Poněvadž však bylo potřebí velikého množství uhlí k vytápění
parních strojů, jichž používalo se k výrobě elektřiny, byly ve
skladištích Antekirtty nahromaděny vždy veliké zásoby uhlí, kteréž
stále doplňovati za úkol měla veliká loď nákladní, jež uhlí přímo z
Anglie dovážela.

Přístav, v jehož pozadí město leželo, byl utvořen přírodou, avšak
byl velkolepými pracemi ještě zdokonalen. Náspy ochranné i jiná
zařízení činily jej úplně bezpečným, nechť směr větru byl jakýkoli.
Byl všude dosti hlubokým, a lodi mohly přistáti až k samému nábřeží.

Loďstvo Antekirtty mělo tudíž výborné místo, kde mohlo se ve
všech dobách bezpečně ukrýti. Loďstvo to sestávalo ze známé nám
yachty „Savareny“ , z jiné yachty parní, zvané „Ferrato“, z parníku o
sedmi až osmi stech tunách, určeného, aby dovážel uhlí ze Swansei a
Cardiffu, a konečně ze tří lodí „Elektrik“, z nichž dvě upraveny byly
co lodi torpédové a mohly takto výborně přispěti k obraně ostrova.

Pod správou doktorovou zdokonalovaly se tudíž stále ochranné
prostředky Antekirtty. Námořní lupiči tripolští a cyrenští dobře o
tom byli zpraveni, přes to bylo největší touhou jich zmocniti se
ostrova toho, poněvadž bylo by to prospělo záměrům náčelníka sekty
Senusistů, Sidi Mohameda El-Mahedi.

Znaje však nebezpečí a nesnáze podniku toho, vyčkával muž
tento s trpělivostí, jež v této míře vrozena jest snad jen Arabům,
vhodné doby k jednání. Doktor Antekirtt věděl o tom a protož
urychloval práce ochranné s velikým spěchem. Až byly by ukončeny,
bylo nutno, opatřiti je moderními prostředky ničivými, kteréž
Senusistům dosud známy nebyly.

Ostatně utvořil doktor Antekirtt z mužův osady ve stáří od
osmnácti do čtyřiceti let též setniny vojenské, jimž rozdány byly
dalekonosné a rychlostřelné pušky a kteréž cvičily se též v zacházení
s děly. Velitelé jich vybráni byly z mužů nejzkušenějších a
nejvycvičenějších. Malé vojsko toto čítalo pět až šest set mužů, na
něž bylo možno v každém případě spolehati.
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Někteří obyvatelé ostrova sídlili ve dvorcích, po ostrově
rozptýlených, většina jich bydlila však v malém městě, jež přijalo
jméno své od sedmihradského zámku Artenaku na výběžcích Karpat
ležícího a kdysi hraběti Sandorfu patřícího.

Nový tento Artenak na ostrově Antekirttě poskytoval pohled
velice malebný. Město toto čítalo jen několik set domů.

Nemělo za vzor šachovnici jako města americká, kdež každá
ulice a třída jest přesně odměřena a pravidelná; domy jeho stavěny
byly bez určitého pořádku, ovládaly malé pahrbky a obklopeny byly
malými, úhlednými zahrádkami. Mezi nimi plynuly v průplavech
proudy svěží vody, kteréž zvláštní stroje stále zásobovaly.

Některé z domů těch měly tvar evropský, jiné stavěny byly po
způsobu arabském: bylať to směs malebná, svěží, rozkošná a lákavá
— město ve skromném smyslu slova toho, kdež obyvatelé mohli
súčastniti se života veřejného, požívati však zároveň klidu rodinného
a neodvislosti.

Proto byli lidé tito v pravdě šťastni. Přísloví „Ubi bene, ibi
patria“ jest zajisté málo vlastenecké, avšak lze je prominouti těmto
mužům dobrým, kteříž poslechnuvše vyzvání doktora Antekirtta
nalezli v tomto městě pohostinném — když ve vlasti své namnoze
byli bídu snášeli — štěstí a život bezstarostný.

Dům doktora Antekirtta zván byl všeobecně radnicí. Bydlil v
něm nikoli hrdý pán osady, nýbrž přední občan její. Byl to rozkošný
dům ve slohu maurském s galeriemi, dvory, sloupovím, s vodotrysky
a s komnatami, ornamenty bohatě ozdobenými od umělců, ze zemí
arabských povolaných. Ke stavbě jeho použito bylo
nejdrahocennějšího staviva, mramoru a onyxu, dováženého z hor
filfilských na zálivu Numidském. Nerostů těchto výhodně dá se
použiti k architektonickým okrasám; již pod nebem africkým
nabývají onoho zlatolesklého nádechu barevného, jehož slunce
paprsky svými jakoby štětcem dodává všem krajinám východním.

Poněkud v pozadí ovládán byl Artenak úhlednou věží kostelíka,

52 Nový hrabě Monte Kristo



pro nějž tyto lomy dodaly svůj mramor bílý i černý, modravý i žlutý,
jenž snadno přizpůsobuje se všem potřebám sochaře i architekta a
kterýž tak velice jest podobný vzácnému stavivu, jaké za dávných již
věků skýtaly Karrara a Paros.

Mimo město zdvíhaly se na blízkých pahrbcích jiné budovy
zjevu a rázu více samostatného, několik letohrádků a nemocnice,
stavěná v ovzduší zdravějším. Do ní mohl doktor Antekirtt posílati
choré, kdyby jich mezi obyvateli bylo.

Na svahu, který se skláněl k moři, tvořila řada rozkošně
stavěných domků jakési lázeňské místo. Jeden z domků těch, co
nejpohodlněji zařízený, rázu však masivního, mohl se nazývati:
„Letohrádek Pescade a Matifu.“ V něm bydlili totiž oba nerozluční
přátelé se sluhou, jejž doktor Antekirtt k obsluze jejich sám vyhledal.

Žádný z nich zajisté dříve nikdy o tom nesnil, že se stane pánem
domu tak krásně upraveného.

„Zde se dobře žije!“ opakoval stále Kap Matifu.
„Až příliš dobře!“ odpovídal na to obyčejně Pointe Pescade.
„Při svém vzdělání společenském nehodíme se ani do takového

domu, vlastně měli bychom, příteli můj, nyní teprve školu
navštěvovati, učiti se, odměny dostávati a vysvědčení dospělosti si
zjednati.“

„Ty jsi vzdělán, Pointe Pescade,“ děl na to soudruh obr, „umíš
čisti, psáti, počítati…“

Vedle přítele svého mohl Pointe Pescade ovšem považován býti
za muže vzdělaného. Ubožák věděl však dobře, že se mu mnohých
vědomostí nedostává. Kdy a kde však měl se jim přiučiti, an jen školy
nejnižší navštěvoval. Nyní však hleděl vše nahraditi a četl a učil se
pilně v artenacké knihovně. Petr Bathory povzbuzoval sám Pointe
Pescada, neboť poznal neobyčejný jeho důvtip, jemuž scházelo jen
vzdělání. Stal se jeho učitelem a poučoval jej tak horlivě, ze Pointe
Pescade záhy nabyl úplné znalosti základů vědy. Žák tedy rychle
pokračoval.
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Avšak i jiné ještě důvody přiměly Petra, že k Pointu Pescadu
přilnul. Tento znal totiž dobře jeho minulost. Byloť mu dříve
doktorem Antekirttem uloženo, aby střehl dům Toronthalův v
Dubrovníku. A byl přítomen i rozčilujícímu výstupu, když Sava při
pohřbu Petrově vědomí pozbyla. Několikráte musil Pointe Pescade,
vyprávěti Petru o bolestné oné události, v níž nepřímo byl účasten.
Jen s ním mohl mladý muž o tom rozprávěti i hovořil o Savě, kdykoli
srdce mu překypovalo. Tak vznikl svazek, jenž oba k sobě pojil.

Zatím blížil se kvapem čas, v němž doktor Antekirtt chtěl
provésti dvojí svůj záměr: nejprve odměniti, pak trestati.

Dluh, který nemohl splatiti šlechetnému rybáři Ondřeji Ferratu,
poněvadž týž již několik měsíců po svém zatčení ve trestnici v
Steinu
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Nový Artenak na ostrově Antekirttě skýtal pohled velmi malebný …

byl zemřel, byl by rád zapravil jeho dětem. Na neštěstí nevěděl přes
všechnu horlivost, s jakou agenti jeho po obou dítkách Ferratových
pátrali, co se s nimi stalo. Po smrti svého otce opustili Ludvík i Marie
Rovinj i Istrii jsouce zcela opuštěni a po druhé domova zbaveni. Kam
se odebrali? Nikdo to říci nemohl, nikdo toho nevěděl.

Doktora Antekirtta velice mrzel nezdar v této věci. Nevzdával
se však naděje, že se mu podaří konečně přece nalézti dítky muže,
jenž se zaň obětoval, a přikázal proto zřízencům svým, aby v
nejúsilovnějším pátrání neustávali.

Petr přál si toužebně, aby matka jeho, paní Bathoryová,
dopravena byla na ostrov Antekirttu. Doktor Antekirtt však, jenž z
domnělé smrti Petrovy chtěl kořistiti pro své záměry, vysvětlil mu,
že ve věci té dlužno jednati co nejopatrněji. Ostatně chtěl čekati, až
by zotavující se svěřenec jeho nabyl tolik sil, aby jej mohl provázeti
v chystané výpravě proti zrádcům, a dále až by svatba Sarkanya se
Savou — o jejíž odročení následkem úmrtí paní Toronthalové věděl
— byla odbyta.

Jeden ze zřízenců doktorových v Dubrovníku podával mu
zprávu o všech tamějších událostech a střehl stejně bedlivě nádherný
dům v třídě Stradonské jako skromný domek paní Bathoryové.

Taký byl stav věcí. Doktor očekával netrpělivě, až zmizejí
důvody odkladu. Nevěděl sice, co se stalo s Karpenou, jehož stopu
ztratil při odchodu jeho z Rovinje, avšak Silas Toronthal a Sarkany,
kteří stále ještě v Dubrovníku sídlili, nemohli mu, jak soudil,
uniknouti.

Lze si proto domysliti, jak as doktor Antekirtt nemile byl
překvapen, když dvacátého srpna obdržel od dubrovnického agenta
svého podmořským drátem telegrafickou depeši, v níž mu dána
zpráva nejprve o tom, že Silas Toronthal, Sarkany a Sava Dubrovník
náhle opustili a že také paní Bathoryová a sluha její Borik odtamtud
zmizeli, aniž bylo možno stopy jejich opět nalézti.
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Doktor nemohl dále váhati. Povolal Petra k sobě. Neskryl mu
ničeho z toho, co se byl dověděl! Jaká to opět rána pro mladého
muže! Matka jeho zmizela, Sava odvedena byla Silasem
Toronthalem, aniž bylo známo kam, a nalézala se, o čemž nebylo
pochyby, v rukou Sarkanya!

„Zítra odjedeme!“ pravil doktor Antekirtt.
„Dnes ještě!“ zvolal Petr. „Leč, kde máme hledati moji matku?…

Kde ji nalezneme?“
Nedomluvil. Doktor Antekirtt jej přerušil a pravil.
„Nevím, je-li jakási souvislost mezi oběma událostmi. Jsou-li

Silas Toronthal a Sarkany příčinou náhlého zmizení paní
Bathoryové, dovíme se toho! Leč nejdříve musíme pátrati po obou
těchto bídnících!“

„Kde je nalezneme?“
„V Sicílii… snad?!“
Čtenář pamatuje se zajisté ještě, že v rozmluvě mezi Sarkanym

a Zironem, kterouž hrabě Sandorf ve věži Pazinské vyslechl, Zirone
mluvil o Sicílii jakožto o hlavním dějišti svých kousků, a že Sarkanya
vyzval, aby se tam vrátil, když by okolnosti toho snad žádaly. Hrabě
Sandorf, čili nyní doktor Antekirtt, pamatoval si věc tuto a
zapamatoval si též jméno Zirona. To ovšem nebylo mnoho, avšak
snad mohla věc tato, když jiné známky nebylo, uvésti pátrající přece
na stopu Silase Toronthala a Sarkanya.

Doktor Antekirtt rozhodl se tedy odejeti neprodleně. —
Pointe Pescade a Kap Matifu měli doktora provázeti a dostali

proto rozkaz, aby se na cestu přichystali.
Pointe Pescade zvěděl tu konečně též, kdož vlastně byli Silas

Toronthal, Sarkany i Karpena.
„Tři ničemové!“ pravil. „Myslil jsem si to hned.“
A Kapu Matifovi děl:
„Bude tebe co nevidět potřebí!“
„Brzy?“
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„Ano, čekej však, až se ti dá pokyn!“
Ještě týž večer odjel doktor Antekirtt se soudruhy svými. Parník

„Ferrato“, stále přichystán k odplutí a dostatečně zásoben, vyplul o
osmé hodině z přístavu.

Od břehů Velké Syrty až k jižnímu břehu sicilskému — k mysu
Portio di Palo — počítá se as devět set padesát mil. Rychlý parník
onen, jehož prostřední rychlost obnášela více než osmnáct mil za
hodinu, potřeboval ovšem jen as půldruhého dne, aby vzdálenost onu
proplul.

„Ferrato“, tento křižák antekirttského loďstva, byl lodí
podivuhodnou. Byl stavěn ve Francii v loděnicích loarských a mohl
vyvinouti až patnáct set koňských sil. Kotly jeho, sestrojené dle
zvláštní soustavy, spotřebovaly jen málo uhlí k rychlému vypařování
a k tomu, aby vzbudily napětí až čtrnácti i patnácti kilogramů, aniž
při napětí tom hrozilo nebezpečí výbuchu. Účinek páry byl tudíž
tak veliký, že umožnil lodi této, aby vyrovnala se rychlostí velkým
návěštním lodím států evropských.

Netřeba ani podotýkati, že loď „Ferrato“ opatřena byla vším,
co zajišťovalo všemožné pohodlí cestujícím. Na lodi umístěna byla
po způsobě otevřených batterií čtyři děla ze zadu nabíjená, dvě děla
revolverová soustavy Hotkissovy a dvě mitrailleusy Gallingsovy
soustavy; na přídě postaveno bylo obrovské dělo, jež mohlo vrhati
špičaté projektily do dálky až šesti kilometrů.

Velitelé lodi byli kapitán Köstrik, rodem Dalmatinec, první a
druhý poručík lodní; u stroje zaměstnán byl první a druhý strojník,
čtyři topiči a dva skladníci; mužstvo se skládalo ze 30 námořníků s
jedním nálodním a dvěma podnálodními; při obsluze cestujících a v
kuchyni zaměstnáno bylo pět osob. Mimo cestující bylo tudíž na lodi
devětačtyřicet mužů.

V prvních hodinách vyplula loď ze zálivu Siderského a sice za
okolností dosti příznivých. Ač vítr byl směru opačného běhu lodi
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— válť od severozápadu — mohl jí kapitán dodati přece rychlosti
znamenité, ač nebylo mu možno plachet použiti.

Po celou noc mohli doktor Antekirtt i Petr, obývajíce dvě
komnaty sousedící, jakož i Pointe Pescade a Kap Matifu, pro něž
zvoleny kajuty na přídě lodi, odpočívati na lůžku, aniž znepokojovati
se musili pohyby lodi, jež plula dosti klidně jako všechny lodi dobře
stavěné. Máme-li však pravdu říci, musíme doznati, že ač oba přátelé,
Pointe Pescade a Kap, tvrdým spánkem spali, doktor Antekirtt a
Petr Bathory za to snad ani na okamžik oka nezavřeli, přemítajíce o
událostech posledních, jež naplňovaly je obavami.

Druhého dne, když cestující vystoupili opět na palubu, urazila
loď v uplynulých dvanácti hodinách od svého odjezdu z Antekirtty
více než stodvacet mil. Vítr vál z téže strany jako večer, sesiloval se
však. Slunce vystoupilo nad obzor, mraky zahalený, a dusný vzduch
věstil nastávající zápas živlů.

Pointe Pescade a Kap Matiíu přáli dobrého jitra doktoru
Antekirttu a Petru Bathorymu.

„Díky, přátelé,“ odvětil doktor, „spali jste dobře první tuto noc?“
„Výborně, jako všichni, kdož mají dobré svědomí!“ odvětil

vesele Pointe Pescade.
„A Kap Matifu již posnídal?“
„Ano, litr kávy, k níž snědl dvě kila sucharů!“
„Hm … suchary jsou tvrdé poněkud!“
„Nevadí! Člověk, jenž jídal někdy oblázky, snese je…“
Kap Matifu pokynul zvolna velkou svojí hlavou na důkaz, že s

odpovědí soudruha svého souhlasí.
Zatím loď letěla vpřed na rozkaz doktora Antekirtta s rychlostí

největší, jaká jí dána býti mohla, a rozčeřovala přídou svojí mocně
vlny, jež se kol ní pěnily.
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Ještě týž večer odjel doktor Antekirtt…
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Bylo ostatně záhodno urychliti běh lodi. Kapitán Köstrik tázal se již
sám sebe, zmíniv se o tom též doktoru, zdaž by nebylo radno kotviti
přes noc na Maltě, jejíž světla musila se objeviti as o osmé hodině
večerní.

Povětří bylo skutečně stále hrozivější.
Nejen že vítr vzrůstal, ale i mraky, čím více slunce k obzoru

se nížilo, tím více se na obloze kupily a pokrývaly již tři čtvrtiny
její. Zatím již i několik blesků bez rachotu hromu osvítilo široká,
elektřinou naplněná ona mračna. Zároveň jako by vítr východní
zápasil s větrem západním, což bylo lze pozorovati dosud jen podle
rozvlněného moře, vzrůstaly vlny pod údery větru, tříštily se a
rozbíjely se o můstek yachty.

As o šesté hodině večer nastalo pod touto klenbou hustých
mraků, jež oblohu zakrývaly, úplné temno.

Hrom rachotil již, a bílé blesky osvětlovaly temnoty.
Doktor Antekirtt radí se s kapitánem Köstrikem, jaký běh se má

lodi dáti.
„Východ se západem,“ pravil kapitán, „zápasí o vítězství a

obávám se, že prvý v bouři bude vítězem. Moře podél ostrovů Gozza
a Malty jest asi velice rozbouřeno, a jest otázkou, máme-li tam
zaměřiti. Neradím vám, abychom pluli k La Valettě, nýbrž abychom
vyhledali až do úsvitu úkryt na západním pobřeží jednoho neb
druhého ostrova.“

„Učiňte, čeho třeba!“ odvětil na to doktor Antekirtt.
Parník byl v době té vzdálen od Malty as třicet mil na západ.

Ostrov Gozzo, jenž leží od Malty poněkud na severozápad, oddělen
jest od ní úzkým průlivem, v němž jiný ještě ostrůvek se z moře
zdvíhá, a má vysokou světlárnu prvního řádu, jejíž světla lze uzříti do
dálky sedmadvaceti mil námořních.

Loď „Ferrato“ musila býti přes to, že moře bylo rozbouřené,
nejdéle za hodinu v dosahu světlárny majáku. Když by byla bedlivě
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vyšetřila polohu jeho a k němu zaměřila, aniž by k samému břehu
přirazila, mohla přece na blízku země nalézti úkryt po několik hodin.

Kapitán Köstrik přikročil ihned k provedení úmyslu toho,
zmírnil však z opatrnosti rychlost lodi, aby se vyvaroval každé
nehodě: možnému porušení strojů aneb kotlů lodi.

Avšak uplynula hodina, ale majáku na ostrově Gozzo viděti
nebylo.

Nebylo možná rozeznati blízkou zajisté již zemi, ač rozervané a
příkré její pobřeží zdvíhá se do značné výšky.

Bouře v době té zuřila nejprudčeji. Teplý déšť splýval na loď ve
velkých kapkách. Páry v malé výši nad mořem nakupené, roztrhány
byly větrem v cáry, a tyto hnány byly s velikou rychlostí vpřed.
Mezi nimi chvílemi zakmitla některá hvězda, avšak uhasla opět, a
konce cárů těchto, sahajíce až k moři, smýkaly se po něm. Blesky
trojnásobné, bijíce do vln na třech místech, obklopovaly mnohdy
září celou loď, a rachot hromu neustále se ozýval.

Až dosud byla situace znepokojivou, nyní však se stávala
nebezpečnou.

Kapitán Köstrik věda, že loď musí býti již na dvacet mil v
dosahu majáku ostrova, neodvážil se přiraziti k zemi ještě více; obával
se též, že jest to výše příkrých břehů, jež brání uzříti světla její. V
případu tom musil býti parník zemi již velice blízký. A tu hrozilo
nebezpečí, že mohl by naraziti na skaliska, jež úpatí břehů vroubí, a
o ně se roztříštiti.

O půl desáté hodině rozhodl se kapitán Köstrik zaraziti běh lodi.
Nezastavil úplně stroj, zmírnil však chod jeho, aby se mohla loď
kormidlem aspoň ještě částečně říditi a aby se bokem neobrátila proti
vlnám.

Za těchto okolností musila loď ovšem velice se kymáceti, avšak
aspoň nehrozilo jí nebezpečí, že bude převrácena.

Stav tento trval tři hodiny, totiž as do půlnoci.
V době té však nebezpečí ještě vzrostlo.
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Jak tomu v době bouře často bývá, zápas větrů východního a
západního náhle ustal. Vítr obrátil se na stranu, se které byl po celý
den vál a změnil se v orkán. Prudkost jeho, jež byla zadržována po
několik hodin větrem opačným, nabyla nad tímto převahy a vzrůstala
stále uprostřed blesků, oblohu i moře osvětlujících.

„Světlo vpředu!“ zvolal plavčík, konající stráž pod předním
stěžněm.

„Obraťte kormidlo!“ zvolal kapitán Köstrik, jenž se chtěl od
břehu vzdáliti.

Také on viděl světlo signálové a poznal dobře, že vychází z
majáku na ostrově Gozzo.

Byl nejvyšší čas obrátiti loď směrem opačným, neboť vítr hnal
ji s neobyčejnou prudkostí a zuřivostí v před. Byla již sotva míli
vzdálena od břehu, nad nímž maják náhle se byl objevil.

Strojníku dán rozkaz, aby uvedl stroj v pohyb nejrychlejší, avšak
náhle chod stroje se zmírnil a pak přestal tento úplně pracovati.

Doktor, Petr Bathory, mužstvo lodi, všichni byli na palubě,
tušíce, že se stala nějaká nehoda. A skutečně, stroj byl porouchán, a
šroub, když ještě několikráte se byl otočil, zarazil se náhle s rachotem,
podobným rachotu hromu.

Správka stroje nedala se za těchto okolností provésti. Bylo by
bývalo nutno jednotlivé částky jeho rozloží ti, což by bylo
vyžadovalo několik hodin.

Loď však, puzena nárazy větru, musila naraziti ve dvaceti
minutách na břeh.

Kapitán Köstrik dal rozkaz, aby byly roztaženy některé plachty,
chtěje aspoň jimi poněkud směr lodi říditi. Rozkazy tyto provedeny
plavčíky co nejrychleji a nejobratněji. Netřeba ani podotýkati, že
Pointe Pescade svojí čilostí a Kap Matifu silou svojí nemálo jim ku
pomoci přispěli.

Avšak loď nalézala se proto přece u velikém nebezpečenství.
Parník při svém tvaru podélném, při malé své šířce a při plachtoví
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nedostatečně zařízeném není způsobilým, aby mohl bez účinku
šroubu plouti proti větru aneb od směru jeho libovolně se
odchylovati. A má-li plouti po větru, i když jest moře málo bouřlivé,
hrozí mu vždy nebezpečí, že se nebude moci otočiti v určitém směru.
A toto nebezpečí hrozilo i „Ferratu“.

Nehledě k tomu, že četné nesnáze překážely, aby plachty, pokud
možno, vhodně byly rozepiaty, bylo vůbec nemožno obrátiti se
na západ proti směru větru. Loď puzena byla stále k pobřežním
skaliskům a zdálo se, že nezbývá již nic nežli vyhlédnouti místo, kdež
by loď za okolností méně nebezpečných mohla ku břehu přiraziti.

Na neštěstí v úplné temnotě této nemohl kapitán Köstrik útvary
břehu vůbec rozeznati. Věděl ovšem, že dva průlivy mořské podél
každé strany ostrůvku Comino dělí ostrov Gozzo od Malty. Avšak
bylo-li možná v této tmě nalézti vchod k nim a uvésti loď bouřlivým
mořem v některý průliv a vyhledati pak úkryt na východním břehu
ostrova, nebo dosíci snad i přístavu v La Valettě?

Toliko zkušený a míst těchto znalý lodi vůdce mohl se k pokusu
tomu odvážiti. Avšak který lodivůdce neb rybák byl by se v této
bouřlivé noci, za deště a mlh pokusil proniknouti až k lodi, zkáze
téměř již zasvěcené?

Poplašná píšťala parníku zněla však přes to pronikavě v jekot
větru, volajíc o pomoc, a z děla vypáleny rychle za sebou tři rány.

Náhle na straně ku břehu objevil se černý bod v mlhách.
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Velitel byl by jistě zahynul, kdyby Kap Matifu jej nebyl zachytil…

Loď jakási plula přímo k parníku. Byla to bezpochyby bárka
rybářská, kterou bouře donutila ukrýti se v pozadí malého zálivu
melleaského. Tam velitel její, chráněn jsa skalami a skrývaje se před
bouří snad v podivuhodné jeskyni Kalipsy, již lze přirovnati k
proslulé jeskyni fingalské na ostrovech hebridských, zaslechl zvuk
píšťaly a rány z děla, hlásající, že loď některá jest v nebezpečí.

Nedbaje nebezpečí života, rozhodl se muž ten ihned přispěti
parníku, jehož kapitán — neznaje dobře místa tato — nemohl již
říditi.

Bylo-li možno parník zachrániti, mohl tak učiniti jen onen
rybák.

Bárka jeho zvolna se blížila. Na lodi připravován byl řetěz, jenž
mu měl býti hozen, když by bárka ku parníku přirazila.

Uplynulo několik minut, jež zdály se nekonečnými. Parník byl
již blízko úskalí.

V okamžiku tom hozen řetěz. Mohutná však vlna, zdvihnuvši
bárku, vrhla ji vší silou k bokům „Ferrata“.

Loď rybákova rozbila se v kusy, a velitel její byl by jistě zahynul,
kdyby Kap Matifu jej nebyl zachytil a na palubu hravě ho
nevyzdvihl, jako by to bylo jen děcko.

Nepromluviv slova — nebylo k tomu času — rybák jediným
skokem ocitl se na můstku, chopil se kola kormidelního a dal parníku
v okamžiku, kdy již tento přídou měl o skaliska naraziti, jiný směr, a
uvedl jej — vyznaje se i v mlhách v nebezpečných místech těchto —
do průlivu.

Parník proplul průlivem a asi za dvacet minut ocitl se na
východním pobřeží Malty, kdež bylo moře klidnější. Plul zde kolem
břehů ve vzdálenosti as půl míle, a z rána o čtvrté hodině, když počalo
svítati na obzoru, zaměřil k přístavu La Valettskému, kdež přistal.

Doktor Antekirtt vystoupil tu na můstek a pravil mladému
muži:
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„Vy jste nás zachránil!“
„Konal jsem jen svoji povinnost.“
„Jste lodivodem?“
„Nikoli, jsem rybákem!“
„Jak se jmenujete?“
„Ludvík Ferrato!“
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V.

Na Maltě

Syn rybáře rovinjského byl to tedy, jenž právě jméno své byl doktoru
Antekirttu sdělil. Rozmarem osudu stalo se, že byl to Ludvík Ferrato,
jehož odvaha a obratnost zachránila parní yachtu, cestující i všechno
mužstvo její před jistou záhubou.

Málem byl by doktor spěchal již k Ludvíkovi, aby jej ve svém
náručí sevřel. Utlumil však své city, neboť tímto předčasným
poznáním byl by se v něm hrabě Sandorf prozradil. Hrabě Sandorf
měl býti však pro všechny mrtvým, ano i pro syna Ondřeje Ferrata.
Rovněž Petr, jenž z těchže důvodů musil sebe zapříti, byl by málem
zapomněl na svůj slib, daný doktorovi Antekirttu, kdyby jej tento
pohledem svým na něj nebyl upomněl. Oba sestoupili do salonu, a
Ludvík byl požádán, aby je tam následoval.

„Jste, příteli,“ tázal se ho doktor Antekirtt, „synem onoho rybáka
rovinjského, jenž zval se Ondřej Ferrato?“

„Ano, pane,“ odvětil Ludvík.
„Máte, tuším, sestru?“
„Ano, bydlíme spolu v městě La Valettě. Znal jste snad, pane,“

děl rybák váhavě, „mého otce?“
„Otce vašeho? Nikoli!“ odvětil doktor Antekirtt. „Otec váš

poskytl však před patnácti lety v domě svém v Rovinji úkryt dvěma
uprchlíkům. Tito uprchlíci byli mými přáteli, odhodlanost otce
vašeho nedovedla je však zachrániti, ano stála ho i svobodu a život.
Dopraven byl do trestnice v Steinu a zemřel tam…“

„Nelitoval však svého činu!“ dodal Ludvík.
Doktor uchopil se ruky rybákovy.
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„Mně, Ludvíku,“ pravil, „uložili moji přátelé, abych vše, co
dluhovali otci vašemu, splatil. Po celou řadu let marně snažil jsem se
dopátrati, co se stalo z vás a z vaší sestry; po odjezdu vašem z Rovinje
zmizela úplně vaše stopa. Bohu budiž dík, že právě vás vyslal nám ku
pomoci. Lodi, kterou jste zachránil, dal jsem na památku na Ondřeje
Ferrata název „Ferrato“! … Dovoltež nyní, abych vás objal, příteli!“

Petr nemohl se při dojemném výstupu tom již přemoci. Byl
neodolatelnou silou puzen k odvážnému synu šlechetného Ondřeje
Ferrata.

„I mne, obejměte, i mne!“ volal s náručí rozevřenou.
„Vás, pane?“
„Ano, mne … syna Štěpána Bathoryho!“
Doktor Antekirtt nelitoval ani příliš, že vyznání toto Petra se

rtů uklouzlo. Byl přesvědčen, že Ludvík Ferrato svědomitě zachová
tajemství to, jakž i Pointe Pescade a Kap Matifu byli učinili.

Ludvík byl potom o všem zpraven a zvěděl též, jaký úkol si
doktor Antekirtt vytkl. Jen jediná věc měl pro něho zůstati i na dále
tajemstvím: neměl zvěděti, že stojí hraběti Sandorfu tváří v tvář.

Doktor Antekirtt žádal, aby neprodleně byl doveden k Marii
Ferratové. Přál si toužebně, uzříti ji opět a zvláště dověděti se, jak
nyní žije. Bylť život její zajisté pln útrap, neboť Ondřej Ferrato
zanechal dítky své v nouzi.

„Přejete-li si, pane doktore,“ děl Ludvík, „můžeme ihned na
břeh vystoupiti. Marie bude zajisté míti obavy o mne. Uplynulo
skorem již osmačtyřicet hodin od té doby, co jsem ji opustil, hodlaje
loviti v zálivu meleaském, i domnívá se snad, že v noci za bouře
přihodilo se mi neštěstí.“

„Milujete nepochybně velice sestru svoji?“ tázal se doktor
Antekirtt.

„Jest mi matkou a sestrou zároveň,“ odvětil Ludvík Ferrato.
Patří ostrov Malta, sto kilometrů od Sicilie vzdálený, k Africe

nebo k Evropě? Otázka tato rozčilovala již často zeměpisce, nám
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však může býti lhostejnou. Ostrov tento darován byl Karlem V.
rytířskému řádu Johanitů, kteříž od té doby přijali název rytířů
maltézských. Nyní patří Angličanům, a bylo by zajisté velmi
nesnadno, na nich ho dobyti.

Délka ostrova Malty obnáší osmadvacet, šířka sedmnáct
kilometrů. Hlavním městem jeho jest La Valetta s obcemi
sousedními; mimo to jest na ostrově ještě několik měst a vesnic,
mezi nimi Citta Vecchia, velmi staré město, kteréž za vlády rytířů
bylo sídlem arcibiskupství, dále Bosquet, Dinghi, Zebug, Itard,
Berkercara, Luca, Farrugi atd. Ostrov jest dosti úrodným ve své části
východní, málo však plodným v části západní. Rozdíl tento jeví se i
tím, že lidnatost ve východních krajích Malty jest hustší. Celkem má
ostrov přes sto tisíc obyvatelův.

Nelze ani dostatečně oceniti, co učinila příroda pro ostrov ten
tím, že na pobřeží jeho sama utvořila čtyři nebo pět přístavů, kteréž
náleží k nejlepším světa. Všude dosti vody, všude samý výběžek
země, samý mys a samá stráň a výšina, jež se hodí výborně pro
umístění baterií a tvrzí.

Již rytíři maltézští učinili z ostrova tvrdý oříšek pro dobyvatele,
Angličané však, kteříž podrželi jej přes mír amienský, učinili jej
nedobytným. Žádný obrněnec, jak zdá se, nedovedl by si vynutiti
vchodu do Velké Marsy, čili jinak do „Velkého přístavu“, tím méně
pak do přístavu karanténního, jinak zvaného: „Marsa Muscetto“.
Ostatně bylo by dříve ovšem potřebí, aby se lodi obrněné mohly
přiblížit!, tomu brání však nyní dvě děla stotunová, kteráž
hydraulickými stroji se nabíjejí a pohybují a jež vrhati mohou
devíticentové projektily do dálky patnácti kilometrů. To není ovšem
milou zvěstí pro státy, které se závistí hledí na to, jak krásnou stanici
mají Angličané v ostrovu tomto, kterýž ovládá střední část moře
Středozemního, a kdež ukrýti by se mohlo veškeré loďstvo
Spojeného království.

Na Maltě jest ovšem mnoho Angličanů. Anglický generální
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guvernér sídlí v někdejším paláci velmistra řádu rytířského; mimo to
je tu anglický admirál, jenž jest náčelníkem námořnictva i přístavů.
Posádka maltézská má čtyři až pět tisíc mužů. Také Vlachů, kteří
ostrov rádi by za svůj považovali, žije tu velký počet, mimo to však
setkáváme se zde právě jako na Gibraltaru s potulnými lidmi, kteří
viděli již celý svět, honíce se za dobrodružstvím anebo za výdělkem.
Většinu obyvatelstva tvoří pak ovšem domorodci.

V přístavech řídí tito bárky své, natřené křiklavými barvami, v
ulicích a na silnicích, často i na svazích, závrať budících, doprovázejí
své povozy; na trzích prodávají plodiny, luštěniny, maso i ryby
majíce obyčejně rozžatu posvátnou lampičku a nedávajíce se
vyrušovat ohlušujícími lomozem pouličním.

Lze tvrditi skorem, že všichni tito lidé podobají se sobě
tmavohnědou pletí svojí, černými, poněkud kučeravými vlasy,
ohnivými svými zraky i prostřední, silnou však postavou. Cizinec
přísahal by skorem na to, že ženy pocházejí vesměs z jedné rodiny:
dlouhobrvé oči jejich jsou stejně dlouhé, vlas jejich jest stejně tmavý,
ruce jejich i nohy jsou půvabně malé, postava jest pružná a štíhlá;
bílou pleť jejich nemůže slunce opáliti, neboť chrání ji „falzetta“,
jakýsi to pláštík z černého hedbáví, kterýž nosí se po způsobu
tuniském, a jenž, jsa všem třídám společný, slouží zároveň za ozdobu
vlasů, za pláštík a i za vějíř.

Maltezané mají smysl pro obchod. Nalezneme je všude, kde
lze něco prodávati nebo kupovat: Jsou pracovití, spořiví, podnikaví,
střízliví, avšak i prchlí, mstiví a žárliví. Tvrdí se tak ovšem hlavně jen
o lidu nižších tříd, jehož povahu pozorovatel nejlépe může studovati.

<nowwiki/> Mluví nářečím, jehož základem jest arabština,
památka to z dobytí Malty po úpadku byzantského císařství. Řeč
jejich jest živá, pohnutá a malebná a hodí se výborně pro přirovnání,
básnické obrazy a pro poesii vůbec. Maltezané jsou výteční
námořníci, když je někdo upoutati dovede, a odvážní rybáři, kteří při
četných a prudkých bouřích okolního moře uvykli nebezpečí.
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Na tomto ostrově vykonával tedy Ludvík Ferrato živnost svoji, a
sice stejně odvážné, jako by byl rodilým Maltezanem; ostatně žil zde
se sestrou svojí Marií skorem již patnáct let.

Svrchu mluvilo se o La Valettě a „obcích sousedních“. Ležíť
totiž kolem obou přístavů: Velké Marsy a přístavu karanténního,
asi šest měst. Floriana, La Senglea, La Cospiqua, La Victoriosa, La
Sliema a La Misida, nejsou pouhá předměstí ani jen skupiny domů,
obývaných chudší třídou, nýbrž jsou to pravá města s nádhernými
domy, hotely a kostely, kteréž sloužily by k okrase i samému městu
hlavnímu, jež má pětadvacet tisíc obyvatelů, a v němž lze obdivovati
se palácům, kteréž se zovou hospici provençskou, kastilskou,
auvergnskou, italskou a francouzskou.

Ludvík Ferrato a sestra jeho bydlili v La Valettě. Slušelo by
vlastně říci pod La Valettou, neboť bydlili ve čtvrti takřka podzemní,
kteráž se zove Manderaggio, a k níž jest přístup z ulice sv. Marka.
Tam nalezli byt, jenž byl v poměru k jejich malým příjmům, tam
uvedl též Ludvík doktora Antekirtta i Petra Bathoryho, když yachta
v přístavu zakotvila.

Všichni tři vystoupili na nábřeží, když byli odmítli množství
bárek, které se jim ke službě nabízely. Porta della Marina zůstala za
nimi, a když minuli i tvrz s dvojími kasematami, vystupovali dále po
jakési příkré rampě a na to po stupních úzké ulice jsouce omámeni
hlaholem zvonů, jenž jako vzduch plný tónů nad La Valettou se
vznáší. Kráčejíce mezi vysokými domy, rozžatými lampičkami
opatřenými, přišli konečně před hlavní chrám sv. Jana, kol něhož
stále víří lid, jenž nejvíce snad ze všech národů libuje si v hluku a
lomozu.

Když nedaleko chrámu dostoupili výše pahrbku, sestupovali pak
opět, směřujíce ku přístavu karanténnímu; v polovici svahu stanuli
však před schodištěm, jež po pravé straně vede k níže ležícím částem
města.

Manderaggio jest čtvrt města, jež se táhne až pode zdi pevnostní.
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Uličky její jsou úzké tak, že slunce do nich nikdy ani nevniká;
vysoké žluté, po obou stranách vystupující zdi jeví na tisíce malých
nepravidelných otvorů, oken to, jež dílem jsou otevřena. dílem
zamřížována. Všude nalézáme otáčivé schody, nízké, vlhké a špinavé
dvéře, příkopy podobné roklím a tmavé tunely, kteréž nezaslouží ani
jména ulic.

A všude v otvorech, do domů vedoucích, ve dveřích i v oknech,
v předsíních s půdou vyšlapanou a nerovnou i na stupních viklajících
se vidíme lid hrozný na pohled: staré ženy s obličeji čarodějnic,
matky s obličejem vybledlým, jichž chudokrevnost způsobena byla
nedostatkem čerstvého vzduchu, dívky každého stáří, zahalené v
cáry, polonahé hochy, chorobného vzhledu, kteří se v kalu válejí,
žebráky, kteří rány své na odiv staví, muže, nosiče a rybáky s
divokým vzezřením, ochotné ke každému činu špatnému — a
uprostřed tohoto lidu lhostejné strážníky, kteří oněm neuvěřitelným,
odstrašujícím postavám již uvykli a nejen s nim jsou seznámeni,
nýbrž i spříbuzněni.

V jednom z domů této čtvrti a sice v nejvyšším poschodí bydlili
Ludvík Ferrato a sestra jeho Marie. Byt jejich skládal se jen ze dvou
komor. Doktor Antekirtt dojat byl podivně chudobou zde se jevící,
avšak i úzkostlivou čistotou. Bylo všude viděti stopy činnosti pečlivé
hospodyně, kteráž kdysi řídila i domácnost rybáře rovinjského.

Když Antekirtt i Petr vstoupili, povstala Marie a rychle obrátivši
se k Ludvíku, zvolala radostně: „Mé dítě! Můj Ludvíku!“

Lze pochopiti, v jaké úzkosti strávila poslední bouřlivou noc
vědouc, že bratr její ve chvíli té dlí na moři.

Ludvík objal sestru svoji a představil jí své průvodce.
Doktor Antekirtt vyprávěl několika slovy, za jakých okolností

Ludvík život svůj vydal v nebezpečí, aby zachránil parník, zkáze již
propadlý.

Mezitím co mluvil, pozorovala jej Marie tak bedlivě, že doktor
Antekirtt jednu chvíli právem se obával, že poznala v něm hraběte
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Matyáše Sandorfa. Oči dívčiny podivně se zaleskly, ale blesk ten opět
rychle vyhasl. Jakž by byla jej mohla poznati po patnácti letech,
zvláště když tehdy — v Rovinji — na útěku svém byl jen několik
hodin hostem otce jejího?

Dcera Ondřeje Ferrata byla nyní třiatřicet let stará. Pro ryzost
tahů v obličeji a pro ohnivý zrak svůj mohla býti zvána dosud
krásnou. Jen několik šedých vlasů, kteréž se vloudily v černé její
kadeře, nasvědčovalo tomu, že krutější měly pro ni následky útrapy
života nežli dlouhá řada let.

Stáří nezavinilo, že vlas její počal šedivěti: práce namáhavá,
strádání a zármutek, kteréž od smrti rybáka rovinjského stále
provázely život její, byly tím vinny.

„Od nynějška bude věcí mojí starati se o vaši budoucnost!“ Slovy
těmi skončil doktor Antekirtt své vypravování. „Nezůstali-li moji
přátelé dlužníky Ondřeje Ferrata? Vy tedy, Marie, zajisté svolíte, aby
se Ludvík již od nás neodloučil?“

„Bratr můj, pánové, vykonal v této noci jen, co vykonati musil,“
odvětila Marie, „a děkuji Bohu, že vnukl mu tuto myšlenku. Ludvík
jest synem muže, jenž nezapomněl nikdy, co káže povinnost.“

„Také my nezapomínáme povinnosti své,“ odtušil doktor
Antekirtt, „jež velí zapraviti dluh vděčnosti dítkám muže, jenž …“

Nedomluvil. Marie pohledla naň znovu, jako by pohledem tím
chtěla duši jeho proniknouti. Obával se, že snad řekl příliš mnoho.

Petr Bathory ujal se na to sám slova a pravil:
„Marie, vy nemáte zajisté ničeho proti tomu, aby se stal Ludvík

mým bratrem?“
„A svolíte jistě též, bych vás směl zváti svojí dcerou?“ dodal

doktor Antekirt, podav jí ruku.
Marie musila vyprávěti život svůj od odjezdu z Rovinje. Líčila,

jak v městě tom obklopeni byli stále vyzvědači a jak se proto
odhodlali raději vystěhovati se na Maltu, kdež Ludvík doufal
zdokonaliti se v námořnictví a při tom provozovati i dále živnost
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rybářskou. Vyprávěla potom, jak dlouhou řadu let musili zápasiti
s bídou, poněvadž skrovné jich úspory z dřívějších let záhy byly
vyčerpány.

Ludvík však vyrovnal se záhy smělostí a obratností i
Maltezanům, kteří vlastnostmi těmito vynikají. Stal se výtečným
plavcem jako oni a byl by se mohl skorem měřiti s pověstným
Nikolou Pesciem, rodákem lavaletským, jenž, jak se vypráví, proplul
moře eolské, nesa dopisy z Neapole do Palerma. Ludvík, jsa rybářem
odvážným, nikdy neprchal s lodicí svojí před větrem, když se jednalo
o to, aby roztáhl své sítě. Protož i minulého dne, ač bouře hrozila,
vyplul na lov do zálivu meleaského, kdež uslyšel pak pronikavý zvuk
píštaly parníku „Ferrato“.

Na Maltě nalézti lze sice ptáky mořské, ryby i měkkýše v počtu
velkém, cena jejich jest však velmi malá, a následkem toho i bohatý
lov co do počtu jest málo výnosný. Ludvík proto přes všechnu
horlivost svoji sotva vydělal tolik, aby mohl krýti výdaje malé
své domácnosti, ač také Marie šitím oděvů přispívala k výdělku. Bylo
proto nutno, neměl-li rozpočet jich vykazovati velký schodek, najati
byt v bídné té čtvrti Manderaggio.

Mezitím, co Marie vyprávěla o všech těchto útrapách, odešel
Ludvík do své jizby a vrátil se po chvíli, nesa jakýsi list v ruce. Byly
to řádky, jež Ondřej Ferrato před smrtí svojí napsal svým dítkám.

„Marie,“ stálo v listu tom, „doporučuji péči tvé bratra tvého! V
době nedlouhé bude míti toliko tebe na světě. Dítky mé! Toho, co
jsem učinil, nelituji — toliko mne bolí, že jsem nemohl zachrániti ty,
kteří se ochraně mé svěřili, ač jsem jim svobodu i život svůj obětoval!
Co jsem vykonal, učinil bych nyní opět! Nezapomeňte nikdy svého
otce, jenž umírá posílaje vám poslední svůj pozdrav!

Ondřej Ferrato!
“
Petr Bathory nemohl skrýti své pohnutí, když tylo řádky četl,

kdežto doktor Antekirtt odvrátil svoji tvář, aby unikl pohledu Marie.
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„Ludvíku,“ pravil pak doktor náhle, obraceje zúmyslně
rozmluvu na jiný předmět, „vaše barka rozbila se dnes nárazem o
moji yachtu.“

„Byla to již stará loď, pane doktore,“ odvětil Ludvík Ferrato, „a
pro každého jiného nežli mne nebyla by ztráta ta velikou!“

„Snad, Ludvíku, dovolíte však, bych nahradil ji lodí jinou, totiž
touže, kterou jste zachránil?“

„Jak že?“
„Chcete býti druhým důstojníkem na „Ferratu“? Mám zapotřebí

mladého muže, slovem: dobrého námořníka!“
„Přijmi, Ludvíku, nabídku tu,“ zvolal Petr, „přijmi!“
„Avšak … sestra má?“
„Sestra vaše stane se členem veliké té rodiny, jež obývá můj

ostrov Antekirttu!“ odvětil doktor. „Jest povinností mojí, starati se
o budoucí život váš i učiním jej tak šťastným, že nebudete musili
litovati toho, co v minulosti se událo, smrt otce vašeho ovšem
vyjímaje.“

Ludvík přistoupil záře radostí k doktorovi a stiskl mu vděčně
ruku; Marie však nemohla projeviti vděčnost svoji než slzami „Zejtra
budu vás očekávati na palubě!“ dodal ještě doktor Antekirtt.

Poněvadž však nemohl ovládati déle již své pohnutí, vyšel rychle
z jizby, pokynuv Petrovi, aby ho následoval.

„Ach, jak blaží to, synu můj,“ děl jemu, „můžeme-li někoho
odměniti!“

„Ano, je to větším štěstím, nežli trestati!“ odvětil Petr.
„Avšak i trestati káže spravedlnost!“
Druhého dne očekával doktor Antekirtt na palubě parníku

svého příchod Marie a Ludvíka Ferrata.
Zatím učinil již kapitán Köstrik opatření, aby parní stroje yachty

byly neprodleně opraveny. Práce ta pokračovala rychle, neboť byla
svěřena výbornému závodu v třídě levantské. Přes to však, měla-

V. 77



li býti důkladnou, bylo potřebí as pěti nebo šesti dnů, aby byla
dokonána.

Odklad tento nebyl ovšem příliš vhod doktoru Antekirttovi,
jenž byl velice netrpěliv a přál si býti již u břehů sicilských. Pomýšlel
proto chvíli již i na to, aby povolal k Maltě yachtu „Savarenu“, vzdal
se však úmyslu toho. Bylo lépe sečkati několik dnů, nežli odplouti na
Sicílii na lodi méně rychlé a málo ozbrojené.

Z opatrnosti však a pro všechny případy zaslána byla na
Antekirttu depeše podmořským drátem, který ostrov doktorův s
Maltou pojil. V depeši té dán byl rozkaz, aby loď „Elektrika č. 2“
ihned odplula a aby křižovala podél břehů sicilských na blízku mysu
Portio di Palo.

O desáté hodině dopraveni byli Ludvík Ferrato a sestra jeho
lodicí na parník. Oba přijati byli doktorem Antekirttem co
nejpřívětivěji. Ludvík představen byl kapitánu a mužstvu co příští
druhý důstojník — muž, jenž dosud úřad ten na parníku vykonával,
měl býti přesazen na loď „Elektriku č. 2“ , jakmile by tato připlula k
jižním břehům sicilským.

Kdokoli pohlédl na Ludvíka Ferrata, poznal ihned, že jest tento
námořníkem tělem i duší. O odvaze i smělosti své podal šestatřicet
hodin před tím v zálivu melleaském důkazy, kterým se mužstvo
yachty parní dosud obdivovalo. Byl proto přijat s jásotem. Petr, jenž
byl mu již oddán vřelým přátelstvím, i kapitán Köstrik, provedli jej
na to po celé lodi, jejíž zařízení přál si podrobně poznati.

Mezitím hovořil doktor Antekirtt s Marií a mluvil o bratru jejím
slovy chvalnými, jež velice ji dojímala.

„Ano … podobá se zcela svému otci!“ pravila.
Doktor nabídl jí, aby zůstala buď na lodi až do konce zamýšlené

výpravy, aneb aby se odebrala přímo na ostrov Antekirttu, kam slíbil
dáti ji dopraviti. Marie vyžádala si, aby směla bratra doprovázeti až na
Sicílii.

Ujednáno tudíž, že zatím, nežli stroj lodi bude opraven,
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uspořádá některé své záležitosti a že prodá neveliký svůj majetek,
vyjímaje ovšem některé předměty, jež jí byly drahými jako památka
po otci, — načež že den před odjezdem lodi bude na této uchystána
pro ni zvláštní kajuta.

Doktor Antekirtt nezatajil Marii své záměry, jichž úplné
provedení vytkl si za úkol životní. Část jich byla již uskutečněna,
neboť dítky Ondřeje Ferrata nemusily se obávati již o svoji
budoucnost. Zbývalo však ještě nalézti Silasa Toronthala a Sarkanya,
jakož i Karpenu a zmocniti se jich. Doktor důvěřoval, že se mu
to konečně podaří. Stopy prvých dvou doufal nalézti na Sicílii. Po
Karpenovi pak mělo se na všech stranách úsilně pátrati.

Když se však doktor o Španělu tom zmínil, projevila Marie přání
promluviti s ním mezi čtyřma očima.

„Co vám hodlám sděliti,“ pravila, „skrývala jsem dosud z
opatrnosti před svým bratrem. Nebyl by mohl přemoci dle všeho svůj
hněv, a nové dny neblahé byly by nám nastaly.“

„Ludvík prohlíží právě zařízení lodi,“ odvětil doktor Antekirtt.
„Sestupme však do salonu. Tam budete moci mluviti bez obavy, že
vás někdo uslyší!“

Když se dvéře salonu za nimi zavřely, usedli oba na pohovku, a
Marie pravila:

„Karpena, pane doktore, jest zde!“
„Na Maltě?“
„Ano, již po několik dnů.“
„V La Valettě?“
„V Manderaggiu samém — tamže, kde i my bydlíme!“
Doktor byl tím, co slyšel, překvapen a zároveň i uspokojen.

Ujav se opět slova, pravil:
„Nemýlíte se, Marie?“
„Nikoli, nemýlím se! Tvář i postava muže toho vryly se mi

dobře v paměť. I kdyby sto let uplynulo od posledního setkání se s
ním, poznala bych jej přece okamžitě! … Jest zde!“
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„Ludvík o tom neví?“
„Neví o ničem, a vy, pane doktore, pochopíte zajisté, proč jsem

mu ničeho nesdělila! Byl by nepochybně Karpenu vyhledal, hádku s
ním vyvolal a snad …“

„Učinila jste dobře, Marie! Chci sám si s člověkem tím vše
vyříditi! Avšak, myslíte, že vás poznal?“

„Nevím,“ odvětila Marie. „Dvakráte neb třikráte potkala jsem
jej na ulici v Manderaggiu, i obrátil se při tom a pohlížel na mne s
jakousi nedůvěřivou pozorností. Sledoval-li mne nebo dotazoval-li se
po mém jménu, pak ovšem ví, kdo jsem!“

„Neoslovil vás nikdy?“
„Nikdy!“
„Nevíte též, proč přišel do La Valetty a co zde od příchodu svého

tropil?“
„Vše, co mohu říci, jest, že žije a pohybuje se mezi nejzlotřilejší

luzou v Manderaggiu. Neopouští skorem ani krčem pověsti
nejšpatnější a vyhledává společnost nejhorších ničemů. Poněvadž, jak
se zdá, má dosti peněz, mám za to, že chce najati několik bídáků, aby
provedl s nimi nějaký špatný kousek.“

„Zde?“
„Nevím, pane doktore!“
„Avšak já se toho dovím!“
V okamžiku tom Petr vstoupil do salonu, jsa následován mladým

rybákem, a protož rozmluva tato ukončena.
„Nuže, Ludvíku,“ tázal se doktor Antekirtt, „jste spokojen s tím,

co jste viděl?“
„ „Ferato“ jest obdivuhodná lod!“ odvětil Ludvík.
„Těší mne, že se vám líbí, zvláště když bude též vaší péči svěřena.

Snad za nedlouho budu moci z vás učiniti kapitána!“
„O, pane doktore! …“
Hovor skončen. Marie a Ludvík rozloučili se s doktorem

Antekirttem i s Petrem, chystajíce se vrátiti do svého příbytku. Bylo
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totiž umluveno, že i Ludvík nastoupí službu na parníku teprve, až i
jeho sestra na loď se přesídlí. Nebylo radno zanechati Marii samu v
Manderaggiu, a doktor Antekirtt nechtěl sám tomu, zvláště když se
dověděl, že se Karpena v městě nalézá.

Jakmile bratr a sestra odešli, povolal doktor k sobě Pointa
Pescada, s nímž chtěl mluviti v přítomnosti Petrově.

Pointe Pascade přišel ihned a postavil se před doktora jako
člověk, jenž očekává rozkazy a jest hotov okamžitě je provésti.

„Pointe Pescade,“ děl mu doktor Antekirtt, „mám tebe potřebí.“
„Mne i Kapa Matifua?“
„Nikoli, zatím jen tebe.“
„Co mám vykonati?“
„Dáš se dopraviti ihned na břeh, odebereš se do Manderaggia,

jedné to z čtvrtí města La Valetty, a najmeš si tam nějaký byt,
komoru neb jizbu, a sice i v uličce nejbídnější!“

„Učiním tak!“
„Potom bdíti budeš nade všemi kroky jistého muže. Jest velice

důležito, abys ho nespustil s očí a abys mne zpravoval o všem, co činí
a podniká. Nikdo však nesmí věděti, že my dva sebe známe. Proto
dle potřeby se přestrojíš.“

„Učiním, co bude radno!“
„Muž ten, jak mi bylo sděleno,“ pokračoval doktor Antekirtt,

„chce najati za plat největší ničemy ze zmíněné čtvrti. Pro koho a za
jakým účelem to činí — nevím, bude proto úkolem tvým vypátrati
to co nejdříve.“

„Vypátrám to!“
„Až budeš věděti, oč se jedná, nevracej se na palubu, mohl bys

býti sledován. Pošli mi toliko několik řádek poštou a ustanov, o
kolikáté hodině večer mohl bych se setkali s tebou, a sice nikoli v La
Valettě, nýbrž v sousedním městě La Senglee. Dostavím se jistě.“

„Stane se, jak díte!“ odvětil Pointe Pescade. „Avšak dle čeho
poznám onoho muže!“
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„To nebude nesnadno, Pointe Pescade. Jsi vtipný a spoléhám
proto hlavně na tvůj důvtip!“

„Avšak mohu zvěděti aspoň, jak výtečný muž ten se jmenuje?“
„Zove se Karpena!“
Petr Bathory, slyše jméno to, vzkřikl:
„Jakže? Španěl ten jest zde?“
„Ano,“ odvětil doktor Antekirtt, „a bydlí právě v té čtvrti, jako

dítky Ondřeje Ferrata, kterého za úplatek na smrt vydal.“
Doktor vyprávěl nyní vše, co Marie mu sdělila. Pointe Pescade

pochopil, jak důležito a naléhavo jest prohlédnouti hru Španělovu,
jenž zajisté chystal se v peleších lavalettských k nějakému skutku
bídnému.

Za hodinu na to opustil Pointe Pescade loď. Aby zmátl slídiče,
kdyby náhodou jimi byl sledován, toulal se po několik hodin v
Královské třídě, jež táhne se od tvrze Elmské ke Floriane, a teprve
večer zaměřil k Manderaggiu.

Kdo chtěl shromážditi kol sebe četu ničemů, ochotných stejně
ke vraždě jako k loupeži, nebyl by nikdy tak snadno nalezl lid k tomu
vhodný, jako v této spustlé čtvrti. Žijíť zde lidé sběhnuvší se sem
z celého světa: zlosynové ze zemí západních i východních, uprchlí
námořníci z lodí obchodních a sběhové z obrněnců válečných;
předem však Maltezané tříd nejnižších a nejspustlejších, bandité to,
kteří mají v žilách dosud krev pirátů, předků to svých, kteří na moři
podnikali daleké výpravy lupičské.

Karpena, jemuž bylo uloženo, aby nalezl dvanáct mužů
odhodlaných — odhodlaných ke všemu — měl zde bohatý výběr.
Od příchodu svého neopouštěl téměř ani krčem v nejbídnějších
uličkách čtvrti té, setkávaje se zde s ničemy všeho druhu, z nichž
nejsmělejší chtěl vyvoliti. Pointe Pescade snadno jej poznal, tíže bylo
však zvěděti, na čí účet Karpena, kapsy maje naplněné penězi, sem
byl vyslán.

Bylo jisto, že neutrácí zde své peníze. Pět tisíc zlatých, kteréž
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byl v Rovinji dostal jako odměnu za zradu svoji, zajisté již dávno
promrhal. Byv vypuzen z Přímoří nátlakem všeobecného opovržení
a vyhnán byv ze všech soliváren, toulal se Karpena po té celým
světem. Když peníze své při prostopášném způsobu života rychle
promarnil, stal se bídák tento ještě bídnějším a klesl na stupeň
nejhlubší.

Vstoupil do služeb spolčených několika zlosynův, pro něž najati
měl jistý počet spolehlivých mužů, kteříž nahraditi měli mezery
v četě lupičské, způsobené provazem, jímž u některých banditů
chycených dáno spravedlnosti dostiučinění.

Za příčinou tou přibyl Karpena na Maltu a dlel hlavně ve čtvrti
Manderaggiu. Bídník tento střehl se však říci, do kterého kraje hodlá
četu svoji vésti, neboť nemohl ničemům jím najímaným ani za mák
důvěřovati. Těmto bylo to však lhostejno. V očekávání, že budou
dobře placeni, a že kořist lupičských jich výprav bude bohatá, byli by
za novým vůdcem svým kráčeli kamkoli, třeba na konec světa.

Dlužno dodati, že Karpena byl nemálo překvapen, když v
Manderaggiu na ulici setkal se opět s Marií Ferratovou. Ač neviděl
jí už patnáct let, poznal ji přece ihned dobře, právě tak jako ona jej
poznala. Nebyl ovšem příliš potěšen přítomností její v tomto městě,
neboť obával se, že mohla by zvěděti, co jej sem přivedlo.

Pointe Pescade musil tu jednati velice obratně i opatrně, chtěl-li
vypátrati vše, co pro doktora Antekirtta bylo tak důležito zvěděti, a
co Španěl tak pečlivě tajil.

Avšak Karpena ocitl se záhy v pasti mu nalíčené. Jak nebyl by
měl zpozorovati a pak pro četu svoji hledět získati Point Pescada,
když tento tak výborně hrál úlohu smělého bandity, jenž k Španělovi
zdánlivě lnul a v přátelství jeho se vtíral — jenž opovržlivě hleděl na
vyvrhel ostatní, chlubě se celou řadou zločinů, z nichž každý skorwm
byl by jej na Maltě uvedl pod šibenici, aneb v Itálii na guillotinu.
A Pointe Pescade před Karpenou spílal zbabělců všem ničemům
maltézským, kteří již pohledem na strážníka byli poděšeni. Pravý
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to bandita tělem duší, a Karpena, jenž byl znalcem v tomto oboru,
dovedl jej oceniti.

Takým způsobem, touto hrou výtečně prováděnou, dospěl
Pointe Pescade nepochybně k cíli, neboť 26. srpna ráno doktor
Antekirtt obdržel lístek, jímž zván byl k dostaveníčku na odlehlé
místo města Sengee. V posledních dnech správka stroje na palubě
„Ferrata“ rychle pokračovala. Ve třech dnech práce ty mohly býti
skončeny, a parník mohl po té vyplouti opět na moře.

Ještě večer téhož dne, kdy lístek dostal, odebral se doktor
Antekirtt na místo Pointem Pescadem mu určené. Měli se setkati pod
arkadami v okružní ulici na konci zmíněného města.

Bylo osm hodin. As padesát osob dlelo v místech těchto, kde jest
též bazar, jenž dosud nebyl uzavřen.

Doktor Antekirtt procházel se mezi těmito muži a ženami, již
byli téměř vesměs původu maltézského, když náhle ucítil ruku na
levém svém rameni. Spatřil podle sebe chlapíka zjevu odporného,
ošuměle oděného a se starým děravým kloboukem na hlavě.

Muž tento podával mu šátek, řka:
„Ukradl jsem jej Vaší milosti! Po druhé račte dáti lepší pozor na

své kapsy!“
Byl to Pointe Pescade, kterého v jeho přestrojení bylo naprosto

nemožno poznati.
„Bídný hlupáku!“ děl doktor Antekirtt.
„Hlupáku, budiž! Bídný však nejsem, pane doktore!“
Doktor teprve nyní poznal Pointa Pescada a bezděčně musil se

usmáti. Na to se tázal přímo:
„A Karpena?“
„Snaží se skutečně najati as tucet nejprohnanějších ničemů z

Manderaggia.“
„Pro koho?“
„Pro jakéhosi Zirona.“
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Pro Zirona, Sicilana a druha Sarkanya? Jaké styky mohli mí ti
tito bídníci s Karpenou?

Doktor Antekirtt vysvětlil si je následujícím způsobem a nemýlil
se: Sarkany musil pochopitelným způsobem dověděti se o zradě
Karpenově, kterouž útěk spiklenců terstských byl zmařen. Hleděl
potom nepochybně vyhledati Španěla. Když tento později zbaven
byl opět všech prostředků, najal jej prostřednictvím Zironovým
do svých služeb. Karpena přivedl tudíž doktora Antekirtta opět na
stopu Sarkanya, podle které dále bezpečně mohl pátrati.

„Víš, k jakému účelu Karpena muže ty najímá?“ tázal se Pointe
Pescada.

„Pro lupičskou četu, jež znepokojuje Sicilii.“
„Sicilii? Ano, tam nepochybně jest dějiště jejich činnosti! …

Avšak v kterém kraji?“
„V části východní, v území mezi Syrakusami a Katanií.“
Nebylo pochyby, pravá stopa byla nalezena.
„Jak dověděl jsi se o tom všem?“
„Od Karpeny samého, jenž mne považuje za svého přítele, a

kteréhož Vaší Milosti vřele doporučuji.“
Doktor Antekirtt odpověděl pokynem hlavy a dodal po chvíli:
„Nyní můžeš vrátiti se na loď a odíti se v oblek poněkud

slušnější.“
„Nemohl bych se k tomu odhodlati, poněvadž tento nejlépe se

mi hodí.“
„A proč?“
„Poněvadž mám čest býti jedním z banditů v četě řečeného

Zirona!“
„Příteli, měj se na pozoru,“ pravil doktor Antekirtt, „vydáváš

hrou tou život svůj v nebezpečí.“
„Činím tak ve vašem zájmu, pane doktore,“ odvětil Pointe

Pescade, „a jsem tím vám povinen!“
„Hodný hochu!“
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„Jsem však také zlomyslným, a ničemové oni zakusí této mé
zlomyslnosti, ač nechci se již předem chlubiti…“

Doktor Antekirtt pochopil, že za okolností takých Pointe
Pescade mohl by velice prospěti jeho záměrům. Obratným jednáním
svým získal si důvěry Karpenovy takou měrou, že mu tento svěřil i
své tajemství. Bylo proto radno nechati Pointa Pescada jednati dále.

Když byli as pět minut hovořili, rozloučili se doktor Antekirtt
a Pointe Pescade, nechtějíce, aby někdo nepovolaný je spolu spatřil.
Pointe Pescade ubíral se po nábřeží senglejském a na konci jeho najal
lodici, kterou dal se dopraviti opět do Manderaggia.

Mezi tím vrátil se doktor Antekirtt na palubu své parní yachty.
Tam sdělil Petru Bathorymu vše, co se od Pointa Pescada dověděl.
Uznal za vhodné oznámiti i Kapu Matifuovi, v jak nebezpečný
podnik Pointe Pescade v zájmu dobré věci se uvázal.

Obr sklonil pouze hlavu a asi třikráte otevřel a zavřel opět
mohutné ruce, řka sám sobě polohlasem:
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Když Zirone do skrýše vstoupil, byli všichni již více méně opilí…
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VI.

V okolí Katanie

Kdyby bylo bývalo uloženo některému člověku, aby utvořil kouli
zemskou, byl by tak učinil dle všeho jedním rázem, mechanicky jako
kouli pro kulečník, s povrchem rovným, na němž nebyl by nechal ni
jediné vyvýšeniny nebo prohlubně. Avšak díla toho ujal se Stvořitel
sám. Protož neschází též na podivuhodném pobřeží sicilském mezi
Aci-Realem a Katanií ni mysů, útesů, jeskyň, skalních kuželů a hor.

V této části Tyrrhenského moře počíná mořský průliv
Messinský, jehož protější břeh věnčen jest řetězem Kalaberských hor.
Jakými byly tento průliv, pobřeží a hory tyto, nad nimiž Etna vyniká,
za časů Homerových, takými jsou dnes — totiž velkolepými.

Ač zmizel les, v němž Eneáš nalezl Achemenida zůstaly přece
jeskyně Galatey i Polyféma, ostrovy kyklopů a poněkud dále k severu
skály Scylly a Charybdy na dějinném svém místě, i lze ještě vstoupiti
na břeh, kdež hrdina trojanský chystal se založiti novou svou říši.

Musíme doznati ostatně, že obr Polyfémes prováděl kousky,
kteréž Kap Matifu nebyl by mohl napodobiti. Za to měl Kap Matifu
výhodu, že byl na živu, kdežto Polyfémos nejméně tři tisíce let
jest již mrtev — žil-li totiž vůbec, ač to Odyseus tvrdí. Spisovatel
Reclus pronesl velmi pravděpodobné tvrzení, že kyklopem tím
míněna byla prostě Etna, „jejíž jícen při výbuchu na vrcholu září jako
obrovské, otevřené oko, a kteráž z nejvyšších míst příkrých strání
svých vrhá balvany, kteréž tvoří potom ostrůvky a útesy mořské, jako
ony, jež zovou se Faragliony.“

Tyto leží několik set metrů před břehem a před silnicí
katanskou, podél kteréž vede nyní dráha ze Syrakus do Messiny:
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jsou to dřívější ostrovy kyklopův. Jeskyně Polyfémova není od nich
příliš vzdálena a podél celého pobřeží tohoto jest slyšeti ohlušující
hluk, kterýž vlny mořské v basaltových jeskyních působí.

Uprostřed skal těchto hovořili dne 29. srpna večer spolu dva lidé,
jejichž zjev nenasvědčoval tomu, že by se na místech těchto zabývali
historickými upomínkami, hovořili o věcech, kteréž sicilští četníci
zajisté rádi byli by zvěděli.

Jeden z mužů těchto, jenž po delší dobu byl již čekal na příchod
druhého, byl Zirone. Druhý, jenž objevil se na silnici vedoucí z
Katanie, byl Karpena.

„Konečně jsi tu,“ oslovil jej nevrle Zirone. „Očekávali jsme tebe
již dávno. Myslil jsem opravdu již, že Malta, jako kdysi sousední
ostrov Julia, zmizela pod hladinou mořskou, a že se stala z tebe již na
dně moře Středozemního paštika rybám vítaná.“

Jak jest viděti, byl druh Sarkanya dosud velkým mluvkou, ač o
patnácte let již sestárl, a také vrozená mu drzost ni v nejmenším se
nezmenšila.

S kloboukem na stranu pošinutým, s hnědým pláštěm, na
ramenou zavěšeným a s obuví přivázanou k nohám podobal se v
celém zjevu svém tomu, čím skutečně byl a býti nepřestal —
banditovi.

„Nemohl jsem se vrátiti dříve,“ odvětil Karpena, „teprve dnes
ráno přibyl jsem parníkem do Katanie.“

„Sám aneb se svými lidmi?“
„S několika druhy!“
„Kolik jich jest?“
„As tucet.“
„Jenom?“
„Ano, avšak jsou to znamenití chlapíci.“
„Z Manderaggia?“
„Jsou z různých krajů světa, nejvíce však z Malty.“
„Jsou to tedy dobré síly, přece však není jich dost, neboť od
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několika měsíců jest řemeslo kruté a velmi nebezpečné,“ pravil
Zirone. „Člověk myslil by skorem, že četníci nyní na Sicílii se rojí;
všude je jich plno. Leč co na tom? Je-li zboží tvé skutečně dobré
jakosti … “

„Myslím tak, Zirone;“ odvětil Karpena, „a ty sám po prvém
pokusu, který s nimi učiníš, nejlépe budeš moci o tom souditi.
Přivádím ostatně s sebou znamenitého chlapíka, jenž býval kdysi
provazolezcem, obratného a vtipného, kterého podle potřeby lze i v
dívku proměniti. Myslím, že konati nám bude výtečné služby.“

„Co činil na Maltě?“
„Kradl hodinky, naskytla-li se mu příležitost a šátky kapesní,

nemohl-li se dostati k hodinkám.“
„Jak se jmenuje?“
„Pescador.“
„Nuže,“ pravil Zirone, „má-li tolik dobrých schopností i

důvtipu, vykořistíme je. Kde zanechal jsi však četu svoji?“
„Ve skrýši v Santa Grottě nad Nicolosim.“
„Převezmeš opět úkol dozorce naší skrýše …“
„Zítra!“
„Nikoli, ještě dnes večer,“ odvětil Zirone, „jakmile obdržím

nové rozkazy. Čekám zde, až vlak messinský kolem pojede. Oknem
posledního vozu hozen má býti mi lístek s několika řádky.“

„Lístek … od něho?“
„Ano … od něho! Neměl dosud co ženich štěstí, svatba se opět

odložila, a protož mne nutí, abych tím horlivěji pracoval, by mohl
žiti! Co neučinil by však člověk pro tak smělého druha?“

V této chvíli bylo slyšeti na straně k Messině vzdálený rachot,
jenž lišil se zřejmě od hukotu vln. Byl působen vlakem, jejž Zirone
očekával. Karpena i on vystoupili po skalách a v několika okamžicích
ocitli se podle trati, která nebyla plotem ohrazena.

Dvojí zapísknutí parostroje před vjezdem do malého tunelu
nasvědčovalo, že vlak, jenž jel nyní jen mírnou rychlostí, se blíží;
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v brzku bylo lze rozeznati dobře i rachot, parostrojem působený;
svítilny vlaku zářily v soumraku bílým světlem svým, a kolejnice
leskly se na značnou dálku před strojem.

Zirone sledoval zraky svými velmi pozorně vlak, jenž na tři
kroky před ním po kolejích ku předu letěl.

Krátce před tím, nežli poslední vůz měl jej minouti, spuštěn byl
rámec okna a jakási žena vystrčila hlavu z okna.

Jakmile spatřila Siciliana na místě, vyhodila rychle oranži, jež se
kutálela po cestě, na níž Zirone stál, a nedaleko od něho se zastavila.

Žena ona byla Namira, vyzvědačka Sarkanyova.
Několik okamžiků na to zmizela s vlakem směrem k Aci-Reale.
Zirone spěchal, aby zvedl oranži, či spíše obě polovice slupky

oranžové, jež pevně byly spojeny. Po té vrátil se s Karpenou touže
cestou, kterou byli přišli, a ukryl se za vysokou skalou. Tam rozžal
Zirone malou svítilnu, oddělil obě slupky a nalezl uvnitř lístek, na
němž napsána byla tato zpráva:

„On doufá, že v pěti nebo šesti dnech přibude do Nikolosi.
Nedůvěřujte hlavně jakémusi doktoru Antekirttovi!“

Sarkany dověděl se v Dubrovníku, že tajemná osoba, kteráž
budila v městě tom tak velice zvědavost obyvatelstva, dvakráte neb
třikráte učinila návštěvu v domě paní Bathoryové. Tím ovšem
dobrodruh, který již ze zvyku vůči každému choval nedůvěru,
nemálo byl znepokojen. Protož také soudruhu svému Zironovi zaslal
zmíněnou zprávu prostřednictvím Namiry, neboť nezdálo se mu
vhodným, použiti v případu tomto pošty.

Zirone schoval lístek do kapsy a shasl pak svoji svítilnu.
Obrátiv se potom ke Karpenovi, tázal se ho:
„Slyšel jsi někdy již mluviti o doktoru Antekirttovi?“
„Nikoli,“ odvětil Španěl, „avšak snad zná jej malý Pescador.

Chytrý hoch ten ví o všem!“
„Uvidíme,“ odvětil Zirone. „Rci, Karpeno, nebojíš se přece v

noci cestovati?“
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„Bojím se méně v noci nežli ve dne, Zirone,“ odtušil Španěl.
„Ano, pravdu díš … Ve dne setkává se člověk všude s četníky,

kteří nejsou pranic šetrnými. Nežli uplynou tři hodiny, musíme býti
v Santa Grottě!“

Oba překročili na to trať železniční a dali se stezkou, Zironovi
dobře známou, kteráž se táhne podél svahů Etny.

Před osmnácti lety utvořila se na Sicilii, zvláště v hlavním městě
Palermu, společnost zločinců, jež celý ostrov naplňovala postrachem.
Spolek ten organisován byl na způsob loží zednářských a měl několik
tisíc členů. Účelem společnosti té, zvané „Maffia“, bylo prováděti
krádeže a podvody všemi možnými prostředky. Velký počet kupcův
a průmyslníků platil jí ročně poplatek, aby živnosti a obchody jich
nebyly rušeny.

V době té — a sice před spiknutím terstským — byli Sarkany a
Zirone vynikajícími členy společnosti té a náleželi tež k nejčinnějším
z nich.

Avšak čím více jevil se pokrok ve všech směrech, čím více správa
měst, byť i nikoli okresů venkovských, se zlepšovala, tím účinněji
mařena byla činnost onoho bratrstva. Poplatky a příjmy jeho se
zmenšovaly. Valná část členů odloučila se od spolku toho a hledala
potom v loupežích podnik výnosnější.

Zatím změnila se tež vládní soustava v Itálii následkem
uskutečněného sjednocení národa pod jediným panovníkem.

Sicílie musila právě tak jako ostatní země podrobiti se
společnému osudu, musila uznati nové zákony a zvláště podrobiti
se jhu konskripce. Nový tento pořádek věcí učinil však z mnohých
Sicilanů buřiče, kteří novým zákonům podrobiti se nechtěli a sloužiti
se vzpírali. Mezi nimi bylo mnoho lidí, kteříž nedbali výčitek svého
svědomí, a čety jich plenily celé kraje.

Zirone stál v čele jedné takové čety, a když podíl, kterýž
Sarkany za udavačství své ze statků hraběte Matyáše Sandorfa byl
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obdržel, byl stráven, oddali se oba opět životu zločinnému, čekajíce,
že některým zdařeným podnikem domohou se opět jmění.

Příležitost k tomu se naskytla: byl to zamýšlený sňatek Sarkanya
s dcerou Silasa Toronthala. Jest však známo již, jak neúspěšny až
dosud byly veškeré kroky, které Sarkany ve věci té podnikl.

Sicílie jest země lupičství neobyčejně příznivá, a sice až po
dnešní den. Co vše skýtá ostrov tento, zvaný kdysi Trinacria, ve
svém obvodu, čítajícím sedm set dvacet kilometrů: mezi třemi rohy
trojúhelníka, jehož tvar má totiž mezi mysem Faro na
severovýchodu, mysem Marsalou na západu a mysem Pessarem na
jihovýchodu? Nalézáme tu pohoří pelorské a nebrodské, samostatnou
skupinu sopečných hor, Etnu, řeky a potoky, mezi nimi Giarellu,
Cantaru a Platonia, bystřiny, údolí, roviny, města, kteráž mezi sebou
jen bídně komunikačními prostředky jsou spojena, vesnice, k nimž
jest přístup nejvýše nesnadný, osady, kteréž vystavěny jsou na
strmých horách, kláštery na skaliskách a svazích hor, konečně
množství skrýší a jeskyní, do nichž lze snadno pro případ
pronásledování se uchýliti, a nesčetné zálivy a zátoky, kteréž skýtají
tisícerou příležitost k útěku po moři.

Slovem, nevelké toto území sicilské jest jaksi obrazem celé naší
země, neboť shledáváme zde vše, co na zeměkouli jest viděti: hory,
sopky, údolí, roviny, řeky, potoky, jezera, víry, města, vesnice, rejdy,
přístavy, zálivy, předhoří, mysy, útesy a skalnaté břehy.

A vše to jest majetkem as dvou millionů obyvatelů, kteříž bydlí
na prostoře šestadvaceti tisíc čtverečních kilometrů.

Která země mohla by býti pro rejdy čet lupičských místem
příhodnějším?

Ačkoli nyní čet těchto ubývá, neboť se zdá, že se sicilští i
kalabrésští bandité již přežili, — ač dány jsou v klatbu — aspoň
moderní literaturou — ačkoliv konečně počíná se stále více uznávati,
že z práce kyne větší požehnání nežli z krádeže a loupeže, — přece
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jest radno, aby cestovatel, jenž toulá se po této zemi, opatrně si
počínal.

V posledních letech podnikli sicilští četníci, kteří stále jsou na
stráži a lupičům pořád v patách, několik šťastných výprav proti
banditům ve východních krajích. Několik lupičských čet bylo jimi
napadeno a decimováno.

Také četu Zironovu, jež neměla více než třicet mužů, stihl
stejný osud. Odtud vznikl záměr, aby dodáno jí bylo něco cizí,
zvláště maltezské krve. Zirone věděl, že v peleších v Manderraggiu, v
kterých dříve také dlíval, nalézti lze na sta banditů nezaměstnaných.
Protož poslán byl Karpena do La Valetty a přivedl-li odtamtud toliko
tucet lidí, byli to za to mužové pečlivě vyvolení.

Nedivme se tomu, že Španěl byl Zironovi tak velice oddán!
Život banditů velice se mu zalíbil, poněvadž však byl zbabělcem,
hleděl při výpravách, při nichž každé chvíle ozvati se mohl třaskot
pušek, zůstati pokud možno v bezpečném ústraní. Proto spokojil se
tím, že vymýšlel plány k výpravám a řídil „domácnost“ lupičů v jejich
skrýši santagrottské, hrozné to jeskyni lupičské, jež skryta jest v dolní
části sopky, ano téměř na jejim úpatí.

Ačkoliv Sarkany a Zirone věděli z minulosti Karpenovy vše,
co se Ondřeje Ferrata týkalo, nevěděl Španěl naproti tomu nic o
událostech terstských. Měl za to, že zapředl styky s pravými bandity,
kteří již po mnoho let v horách sicilských řemeslo své prováděli.

Zironovi a Karpenovi na cestě jejich od skal Polyfémových až
ku Nikolosi, osm italských mil dlouhé, nepřihodilo se žádné nemilé
dobrodružství: to jest nesetkali se tu se žádným četníkem. Kráčeli
obtížnou, málo schůdnou stezkou mezi lesíky olivovými a
citrónovými, a prodírali se mezi duby korkovými a indickými fíky.
Častěji přestoupili řečiště vysušených bystřin, kteráž podobají se z
dálky štěrkovaným silnicím, na nichž kamení válci dosud do půdy
vtlačeno nebylo.

Na to prošli Sicilan i Španěl vesnicemi San Giovanni a
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Tramestieri, kteréž leží již ve značné výši nad hladinou moře
středozemního. As o půl jedenácté přibyli ku Nikolosi. Jest to
městečko, ležící ve středu nesmírné kotliny, kterouž ohraničují na
severu a západu sopečné kužele: Monpilieri, Monti Rossi a Serra
Pizzuta.

Městečko toto má klášter, jenž stojí pod ochranou sv. Mikuláše
Arenského, a dva hostince, což zvláště důležitost jeho naznačuje.

V těchto dvou hostincích však Zirone a Karpena neměli co
činiti. Skrýše santagrottská očekávala je v dálce ještě asi jedné hodiny,
jsouc skryta v jedné z nejtemnějších a neodlehlejších rozsedlin
mohutné Etny. Došli k ní dříve ještě, než půlnoc odbila na věžích
nikoloských.

V Santa Grottě dosud bylo živo. Večeřelo se zde za stálého křiku
a hádky. Bandité, Karpenou nově najatí, dleli v této skrýši. Nejstarší
z nich, stařec zvaný Benito, byl zatím jich náčelníkem. Ostatní
bandité, jistý to počet horalů a sběhů, dleli v době té as dvacet mil
odtud na západě, konajíce obhlídku na protějším svahu Etny, měli
však co nejdříve s novou četou se spojiti.

V Santa Grottě bylo tudíž nyní jen dvanáct Maltezanů, které
Španěl najal. Ve společnosti té Pescador — aneb Pointe Pescade,
jak se dříve zval — súčastnil se živě hádek a křiku. Při tom však
bedlivě poslouchal a vše pozoroval, aby mu neuniklo nic, co mohlo
by mu býti užitečno. Povšiml si proto dobře i slov, kteréž Benito
k banditům krátce před příchodem Karpenovým a Zironovým
promluvil, aby křik jich poněkud ztišil:

„Mlčte přece u ďábla, Maltezané, jinak uslyší vás až v Cassone,
kam pan komisař, bedlivý správce tohoto okresu, poslal četu
karabiníků!“

Žertovná to výhrůžka, neboť Cassone leží dosti daleko od Santa
Grotty. Avšak bandité, neznajíce dobře těchto míst, domnívali se
skutečně, že by křik jich mohl proniknouti až k uším karabiníků,
kteříž konají službu četnickou v této zemi. Ztišili proto své hlasy a
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všímali si za to tím více lahví vína, kteréž Benito jim naléval. Když
Zirone do skrýše vstoupil, byli všichni již více méně opilí.

„Pěkní hoši!“ zvolal Zirone. „Karpena učinil šťastnou volbu, a
vidím, že hostitel váš také se činil.“

„Statní chlapíci tito umírali žízní,“ omlouval se Benito.
„A poněvadž smrt taková jest ze všech nejhorší,“ usmál se

Zirone, „chtěl jsi je před ní zachrániti! Dobře! Nechť nyní spí! Zítra
se s nimi seznámím!“

„Proč čekati do zítřka, když státi se tak může dnes!“ zvolal jeden
z banditů nově najatých.

„Poněvadž jste příliš opilí, než abyste mohli mi rozuměti a
poslechnouti!“ odvětil Zirone.

„Opilí! … Opilí! … proto snad, že vyprázdnili jsme několik
lahví vašeho vína? Prosím, my v krčmách lavalettských byli jsme
zvyklí lepším nápojům.“

„Kdo jest to?“ tázal se Zirone.
„Malý Pescador!“. odpověděl mu Karpena.
„A kdo jest tento muž?“ tázal se nyní Pescador, ukazuje prstem

na Sicilana.
„Zirone!“ odvětil Španěl.
Zirone pozorně prohlížel banditu, kteréhož Karpena tak velice

vychválil a jenž se mu tak nenuceně představil. Shledal v
něm nepochybně chlapíka důvtipného a smělého, neboť pokynul
vlídně hlavou. Na to pravil Pescadorovi:

„Pil jsi tedy jako ostatní?“
„Více než ostatní!“
„A zůstal jsi při rozumu?“
„V takové trošce se můj rozum neutopí!“
„Slyš, malý,“ pokračoval Zirone. „Karpena děl mi, že mohl bys

mi podati zprávu, které mám zapotřebí.“
„Zadarmo?“
„Chytej!“
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A Zirone hodil Pescadorovi půl piastru, jejž tento rychlým
pohybem skryl ve svém kabátci, tak jako kejklíř činívá s penízem.

„Podivuhodná obratnost!“ pravil Zirone.
„Velmi podivuhodná!“ dodal sebevědomě Pescador. „Oč se však

jedná?“
„Znáš dobře Maltu?“
„Maltu, Itálii, Dalmácii, Přímoří a moře Jaderské vůbec znám

velmi dobře!“ odvětil Pescador.
„Cestoval jsi?“
„Velmi mnoho, avšak vždy na své útraty!“
„Přál bych ti, abys vždy tak cestoval, neboť jinak platí vláda sama

útraty!“
„Ty zaplatil bych draze!“ prohodil Pescador.
„Tak jest!“ odvětil Zirone, jsa okouzlen novým tímto druhem, s

nímž bylo možno aspoň si pohovořiti.
„Nuže — co dále?“ tázal se důvtipný Pescador po této odchylce

od vlastního předmětu rozmluvy.
„Ach, ano,“ děl Zirone, „chtěl jsem se tě vlastně tázati, zda

jsi na svých cestách neslyšel někdy mluviti o jakémsi doktoru
Antekirttovi?“

Přes všechnu chytrost svoji nebyl Pointe Pescade na otázku tuto
přichystán, dovedl se však příliš dobře ovládali, než aby dal znáti, jak
jest překvapen.

Jak mohl Zirone, jenž nedlel v Dubrovníku, když „Savarena“
tam kotvila, a jenž nebyl přítomen ani v La Valettě za pobytu
doktorova tamže, dověděti se o doktorovi Antekirttovi? Jak mohl
znáti jméno jeho?

Pointe Pescade při bystrozrakosti své pochopil ihned, že teprve
prvá odpověď, již musil neprodleně dáti, může mu dále pomoci a
protož bez váhání odvětil:

„Doktor Antekirtt? … Ah ano! … O tom mluví se po celém
pobřeží moře Středozemního! …“
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„Viděl jsi jej již někdy?“
„Nikdy!“
„Víš aspoň, kým vlastně doktor Antekirtt jest?“
„Ubohým chudákem, jenž nemá více nežli asi sto millionů, jak

se totiž o něm vypráví, a jenž cestuje, aniž by zastrčil aspoň jeden
million do každé kapsy cestovního obleku — a tento oblek má šest
kapes! Jest to nešťastník, jenž z rozmaru stal se lékařem a nyní buď
na své yachtě neb na svém škuneru vozí léky pro všech dvacet tisíc
nemocí, jimiž lidské plémě jest stiženo!“

Šašek z dřívějška ozval se opět v Pointu Pescadovi, a dobrý
rozmar jeho okouzlil právě tak Zirona jako Karpenu, jenž pravil:

„Výborná to síla, není-liž pravda?“
Pescador umlkl, když byl si rozžehl cigarettu, při čemž dým její

dral se mu dle jeho přání, jak se zdálo, nosem, očima, ano i ušima.
„Pravil jsi, že doktor Antekirtt jest velice bohat?“ tázal se po malé

chvíli opět Zirone.
„Bohat tak, že mohl by koupiti Sicílii a zaměniti ji v sad

anglický!“ odvětil Pescador.
Tu namanula se mu myšlenka, že právě nyní jest vhodná chvíle,

aby Zirona přivedl tam, kde jej chtěl míti, měly-li se plány jeho
zdařiti.

„Slyšte, kapitáne Zirone,“ pravil, „neviděl-li jsem doktora
Antekirtta samého, viděl jsem aspoň jednu z jeho yacht. Praví se
ostatně, že pro své výlety po moři má celé veliké loďstvo!“

„Jednu z jeho yacht?“
„Ano, jeho „Ferrata“! Znamenitá, krásná loď! Přál bych si, abych

mohl s yachtou takou křižovati v zálivu neapolském, jsa provázen při
tom jednou nebo dvěma princeznami rodu královského!“

„Kde viděl jsi yachtu tu?“
„Na Maltě!“ odvětil Pescador.
„A kdy?“
„Předevčírem, v La Válet tě! Když jsme se chystali s vůdcem
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svým Karpenou odplouti, kotvila ještě v přístavu. Pravilo se však, že
odpluje za čtyřiadvacet hodin po nás!“

„Kam?“
„Do Sicílie a sice do Katanie.“
„Do Katanie?“ odvětil Zirone.
Tato shoda mezi odjezdem doktora Antekirtta z Malty a mezi

výstrahou, kterou obdržel, vzbudila u soudruha Sarkanyova jisté
podezření.

Pointe Pescade pochopil, že se Zirone zabývá v duchu tajnou
jakousi myšlenkou. Kterou však? Nemoha to uhodnouti, odhodlal se
tajemství to ze Zirona obratně vylákati.

Protož, když Zirone po chvíli opět pravil:
„Co hodlá as doktor Antekirtt činiti v Sicílii a zvláště v Katanii?“

odvětil Pointe Pescade:
„Co by chtěl jiného? Nejspíše jen prohlédnouti si město a

vystoupiti na Etnu? Cestuje jako boháč světem, aby si jej prohlédl!“
„Pescadore,“ pravil Zirone, v němž chvílemi vznikala jakási

nedůvěra, „zdá se mi, že o doktoru Antekirttovi víš mnohem více!“
„Nic více, než co jsem pravil, to však stačí, abych věděl, co činiti,

kdybych se s ním zde setkal!“ odvětil klidně Pointe Pescade.
„Co pravíš?“
„Pravím jen, kdyby doktor Antekirtt zavítal sem k nám mezi

skaliska a rokle, což jest velice možno, že musil by nám vyplatiti
slušný obnos jako výkupné!“

„Myslíš?“ odvětil prostě Zirone.
„Stálo-li by jej to million nebo dva, vyvázl by přece ještě velmi

lacině!“
„Soudíš tak?“
„A proto i v případu tom musil bych nazvati Zirona a soudruhy

jeho přece ještě jen hlupáky!“
„Výborně!“ smál se Zirone. „Díky za tuto poklonu. A nyní

můžeš jiti spát!“
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„Těším se již na spánek,“ odvětil Pescador, „neboť vím, o čem
budu sníti!“

„O čem?“
„O millionech doktora Antekirtta! Budou to v pravdě zlaté sny!“
Pescador odhodil cigarettu a odebral se pak ke svým soudruhům,

spícím v pozadí skrýše, kdežto Karpena vyhledal lože své, jež
poněkud stranou dále i pohodlněji pro něj bylo zařízeno.

Pointe Pescade však místo, co by spal, přemítal v duchu o všem
co slyšel: uvažoval a srovnával.

Prospěl jednáním svým od okamžiku toho, kdy Zirone počal s
ním k velikému úžasu jeho mluviti o doktoru Antekirttovi, zájmům,
jež mu byly svěřeny? Plnil svědomitě úkol, který si byl vytkl? Suďme
o tom z následujícího:

Doktor Antekirtt přibyl proto do Sicílie, poněvadž doufal tam
nalézti Sarkanya i Silasa Toronthala, dleli-li totiž oba pospolu, což
bylo možno, poněvadž oba společně Dubrovník opustili. Kdyby však
Sarkanya tam nezastihl, chtěl stíhati aspoň druha jeho, totiž Zirona,
zmocniti se ho a hrozbami i sliby příměti jej k tomu, aby udal místo,
kde Sarkany a Silas Toronthal prodlévají.

Takým byl záměr jeho. Způsob, jakým jej hodlal provésti, budiž
v následujícím vylíčen.

Doktor Antekirtt cestoval v mladých letech svých častěji po
Sicílii a zvláště v okolí Etny. Znal různé cesty, po nichž turisté na
sopky vystupují a z nichž cesta, jež nejčastěji bývá sledována, vede
pod domem, jenž vystavěn jest na svahu nejvyššího kužele sopky a
„domem Angličanů“ („Casa Inglese“) se zove.

Právě nyní potulovala se četa Zironova, pro niž Karpena nové
mužstvo na Maltě najímal, na svazích Etny. Bylo nepochybno, že
příjezd tak proslulé osoby, jakou byl doktor Antekirtt, vzbudí jako
jinde i v Katanii velký rozruch.

Poněvadž pak doktor Antekirtt hlásati dal všude co možno
nápadně svůj úmysl, totiž že na Etnu vystoupiti hodlá, mohlo se
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bezpečně souditi, že Zirone o tom se doví, zvláště když i Pointe
Pescade ve směru tom se přičiní.

Viděli jsme již, že z počátku přál záměrům těm zdar větší než jak
se mohlo očekávati, neboť byl to Zirone sám, jenž počal se Pescadora
po tajemné osobě doktorově dotazovati.

Pasť, do níž měl Zirone býti vlákán, byla nalíčena následovně (i
mohlo se s jistotou očekávati, že se Zirone v ní ocitne):

Z rána přede dnem, v který doktor Antekirtt chtěl vystoupiti
na Etnu, mělo se odebrati dvanáct dobře ozbrojených lidí z mužstva
„Ferrata“ potají do „domu Angličanů“. Příštího dne hodlal pak
doktor, provázen jsa Ludvíkem, Petrem Bathorym a průvodčím,
opustiti Katanii a ubírati se obyčejnou cestou, na Etnu vedoucí, a sice
tak, aby „domu Angličanů“ o osmé hodině u večer dostihl, by tam
noc stráviti mohl.

Činíť tak veškeří turisté, kteří chtějí viděti východ slunce nad
horami kalaberskými.

Nebylo pochyby, že Zirone, jsa k tomu Pointem Pescadem
pobízen, pokusí se zmocniti se doktora Antekirtta, poněvadž bude
se domnívati, že v „domě Angličanů“ nalezne pouze jej a dva nebo
tři jeho průvodce. Sotva však by náčelník lupičů učinil útok na dům
tento, bude patřičně přivítán ozbrojenými námořníky „Ferrata“, a
každá obrana neb odpor z jeho strany budou marnými. Takým byl
plán doktorův.

Pointe Pescade, jenž plán ten znal, dovedl využitkovati obratně
okolností i podněcoval v Zironovi stále přání, zmocni ti se doktora
Antekirtta. Zirone považoval doktora za bohatou kořist, kterou nelze
nechati ujíti, poněvadž jen zřídka kdy se naskytne.

Protože bídník ten mimo to podle instrukcí Sarkanyových
tajemné osobě doktorově měl nedůvěřovati, bylo nejlépe zmocniti se
jí, i kdyby výkupné nebylo možno obdržeti.

Zirone odhodlal se tudíž k tomu, chtěje pak po provedení
záměru svého dalších rozkazů od Sarkanya vyčkati. Aby mohl cíle
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svého bezpečněji dosíci, chtěl přepadnouti doktora Antekirtta,
poněvadž rozptýlenou četu svoji nemohl na rychlo spojiti, pomocí
nově najatých Maltezanů. Okolnost tato neznepokojovala ostatně
Pointa Pescada, poněvadž důvěřoval, že námořníci z „Ferrata“ tucet
oněch ničemů hravě přemohou.

Zirone neponechával ostatně nic náhodě.
Poněvadž dle výpovědí Pescadových parní yachta hned druhého

dne po příchodu Maltezanů měla do Katanie připlouti, opustil hned z
jitra skrýši santagrottskou a sestoupil do Katanie. Nebyl v místě tom
znám a nevydával se tím tudíž v žádné nebezpečí.

Yachta však již po několik hodin kotvila před Katanií. Zaujalať
místo nikoliv na blízku nábřeží, jež stále loďmi jest obklopeno, nýbrž
před vchodem do hlavního přístavu, kdež hráz černých balvanů,
které výbuchem v r. 1669 až do moře byly vrženy, tvoří jakýsi menší,
přední přístav.

Již časně z rána Kap Matifu a jedenáct mužů z posádky „Ferrata“
pod velením Ludvíkovým vystoupili na břeh katanijský, načež,
odloučivše se od sebe, vystupovali jednotlivě k „domu Angličanů“.

Zirone nevěděl o tom, neboť, jak řečeno, přibyl o několik hodin
později do Katanie. Nemohl viděti též, ani co dělo se na palubě
„Ferrata“ , poněvadž yachta tato kotvila v značné vzdálenosti od
země.

O šesté hodině večer dopravila štíhlá lodice z yachty dvě osoby
na břeh. Byl to doktor Antekirtt s Petrem Bathorym. Oba ubírali
se ulicí sloricorskou a dále třídou, podle sopky nazvanou, k sadům
veřejným, snad nejkrásnějším v Evropě, kdež zrak vábí skupiny
krásných květin, rozkošné terasy, velikými stromy zastíněné, zurčivé
potůčky a vodotrysky a zvláště mohutná sopka, jež v pozadí se zdvíhá
a jejíž vrchol obklopen jest parami.

Zirone kráčel za oběma muži, nepochybuje o tom, že jeden
z nich jest pověstným doktorem Antekirttem. Ve množství lidu,
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kteréž naslouchalo hudbě v sadech, podařilo se mu k oběma cizincům
dostatečně se přiblížiti.

Doktor Antekirtt a Petr Bathory zpozorovali však též
podezřelého muže, jenž nápadným způsobem je sledoval.

Byl-li to Zirone, naskytovala se tu vhodná příležitost, vlákati jej
ještě bezpečněji v past, kteráž mu byla nalíčena.

Protož as o jedenácté hodině večer, když oba opouštěli sady, aby
vrátili se na palubu yachty, pravil doktor hlasitě Petrovi:

„Jest tedy ujednáno! Zítra opustíme Katanii a noc strávíme v
„domě Angličanů“.“

Slídič slyšel, co chtěl věděti, a okamžik na to zmizel.
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VII.

Pod sopečným jícnem

Druhého dne o jedné hodině odpoledne chystali se doktor Antekirtt
a Petr Bathory opustiti palubu „Ferrata“.

Lodice očekávala je, aby je dopravila na břeh, avšak dříve, nežli
doktor Antekirtt do ní vstoupil, rozkázal kapitánu Köstrikovi, aby
bděl, až loď „Elektrika“ č. 2., jež každým okamžikem byla očekávána,
připluje, a by odeslal ji ke skaliskům Polyfémovým. Kdyby se záměr
doktorův podařil, kdyby totiž Sarkany aneb aspoň Zirone a Karpena
byli jím zajati, měla je rychloloď dopraviti na Antekirttu, kdež doktor
mohl o osudu zrádců dle libosti své rozhodnouti.

Lodice odrazila od parníku. V několika minutách stál již doktor
Antekirtt s Petrem Bathorym na nábřežních schůdkách.

Oba oděni byli jako turisté, kteří vědí, že budou musiti snášeti
teplotu, jež z třiceti stupňů nad nulou — takou jest totiž u moře
— klesá na sedm neb osm stupňů pod nulou. Vůdce, jehož opatřila
sekce alpinského klubu, očekával je s koni, kteří měli býti v Nicolosi
zaměněni za mezky, výtečná i trvalá to zvířata s jistým, bezpečným
krokem.

Výletníci projeli záhy městem Katanii, jehož šířka v poměru k
délce jest dosti malou. Doktor nepozoroval, že jsou sledováni. Za
nedlouho vystupovala již společnost domnělých turistů po nejnižších
svazích mohutné skupiny sopečné, kterouž Sicilané zovou
Mongibello, a jejíž průměr obnáší pětadvacet mil.

Cesta byla ovšem velmi příkrá a klikatá. Musíť činiti časté
zatáčky, aby se vyhnula proudům lávy, basaltovým skalám, jejichž
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neobyčejná tvrdost jest dílem millionů let, a vysušeným řečištím, jež
se z jara mění v divoké bystřiny.

V těchto divoce romantických místech bují však dosud rozkošné
stromoví, olivy, oranže i chléb svatojanský, ano shledati lze zde
i silné kmeny révy, jejíž výhony vinou se kol blízkých stromů.
Území to jest prvním ze tří pásem, jimiž musí turista projíti, chce-
li dostoupiti vrcholu hory Etny, kterouž geologové jisté doby, kdy
ještě ani nebylo vědy geologické, zvali „hřebíkem země a sloupem
nebes“.

Po dvou hodinách mohli doktor Antekirtt s Petrem při krátkém
odpočinku, jehož bylo zvířatům více potřebí nežli jezdcům,
shlédnouti pod nohami svými celé město Katanii, krásnou to
soupeřku Palerma, jež má pětasedmdesát tisíc obyvatelů. Viděli
rovnoběžné ulice, kteréž na nábřeží končí, zvonice a věže sta kostelů,
četné, malebné kláštery, domy stavěné v půvabném slohu šestnáctého
století — a celou tuto směsici obepjatou nejbohatším pasem zeleně,
jaký kdy město některé kol boků si ovinulo.

Dále vpředu shlédli cestovatelé přístav, jemuž Etna sama
postarala se o ochrannou hráz, když jej byla za hrozného výbuchu
v roce 1669 částečně zasypala. Výbuch tento zničil čtrnáct vesnic a
městeček, vyžádal si osmnáct tisíc životů lidských a vychrlil v kraj
tento přes milliardu kostkových metrů lávy.

V devatenáctém století jest Etna méně činnou. Máť ostatně
již právo na odpočinek. Za doby křesťanské známo jest přes třicet
výbuchů. Jestliže Sicilie dosud při nich nepodlehla, dlužno to přičísti
pevným, solidním základům jejím. Připomenouti sluší dále, že sopka
neutvořila si ni jediný stálý jícen. Mění je dle své libosti.

Hora rozštěpila se na místě, kdež vylévá se z ní jeden z proudů
ohnivých, jimiž vytéká láva, mezi boky její nashromážděná. Tím
vzniká řada menších vulkánů, pahrbkův a jícnů sopečných, mezi
nimiž uvádíme Monte-Rossi, dvojitý to pahrbek, jenž při výbuchu
v roce 1669 z lávy, popela a balvanů vyvržených se utvořil, dále
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jícny Frumento, Stornello a Quisinco, nevzpomínaje ani jícnů,
utvořených v letech 1809, 1811, 1819, 1838, 1852, 1865 a 1879, jichž
nálevkovité otvory na hlavním kuželi připomínají nám buňky, jež v
úlu včelním vídáváme.

Když byli cestovatelé naši projeli městečkem Belvederem, dal
se vůdce kratší, vedlejší cestou, by dostihl silnice, vedoucí do
Tramatieri, pak oné do Nicolosi. Zde nalézali-se dosud v prvém,
plodonosném pásmu Etny, kterýž se táhne skorem až ku městu,
posledně zmíněnému, tudíž do výše dvou tisíc a sto dvaceti stop.

Byly as čtyři hodiny, když se objevilo Nicolosi, aniž
cestovatelům po celé cestě z Katanie, patnáct kilometrů dlouhé,
nějaké dobrodružství se přihodilo. Musili uraziti ještě dvacet
kilometrů, aby „domu Angličanů“ dostoupili.

„Jak dlouho hodlá Vaše Milost zde prodlíti?“ tázal se vůdce.
„Pokud možno dobu nejkratší, tak abychom do deváté hodiny k

cíli svému došli!“ odvětil doktor Antekirtt.
„Nuže, čtyřicet minut?“
„Budiž!“
Čas ten stačil úplně, aby mohli pojisti v jednom ze dvou

hostinců městských, které kuchařskému umění Sicilianův činí větší
čest než hostince v některém jiném větším městě sicilském. Budiž
to řečeno ke cti obyvatelstva nicoloského, jež se páčí na tři tisíce
duší, čítaje v to i žebráky, kteří tu v hojném počtu žijí. Dostati lze
v hostincích oněch maso kůzlečí, ovoce, hrozny, oranže a víno San
Placidské, jež se těží v okolí Katanie. V Itálii jsou četná větší města,
kdež hostinský nemohl by nabídnouti hostům ani tolik, co hostinští
v Nicolosi a ocitl by se v nesnázích, kdyby to na něm bylo žádáno.

Před pátou hodinou vsedli doktor Antekirtt, Petr Bathory a
jejich vůdce na mezky, a zvířata tato vystupovala pak s břemenem
svým dále nahoru, druhým pásmem, lesním. — Stromy nejeví se zde
však zraku v počtu tak četném, jak by se dle názvu pásma zdálo,
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neboť i zde, jako všude, kácejí se stromy a ničí se nemilosrdně staré
krásné lesy, kteréž záhy budou jen bájnou vzpomínkou.

Přes to rostou dosud tu a tam, ve skupinách aneb o samotě, podél
proudů lávy a na krajích propasti duby, buky a fíky s listy téměř
černými, dále nahoře pak jedle, smrky a břízy. Ano i z popela, smísí-
li se tento částečně s prstí, vyrůstají křoviska, pod nimiž zelená se
hustý trávník.

O osmé hodině večer nalézali se doktor Antekirt a Petr Bathory
již ve výši tří tisíc metrů, jež tvoří skorem již hranici věčného sněhu.
Na svazích Etny jest tolik sněhu že stačil by pro celou Sicílii a Itálii.

Cestovatelé naši ocitli se nyní v pásmu černé lávy a popela, jež
se táhne zevně podél boků ohromné prohlubiny, obrovského to
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V těchto romantických místech bují rozkošné stromoví …
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eliptického cirku Valle del Bove. Jednalo se nyní o to, minouti
některá vysoká skaliska, vztyčující se do výše tisíce až tří tisíc metrů,
kteráž se skládají z vrstev trachytův a čedičů, proti nimž živly marně
bojují.

Naproti trém našim turistům zdvíhal se tu vlastní mohutný
kužel sopky, na němž některé rostliny tvořily tu a tam skupiny
zeleně. Tato střední skupina pahrbků a jícnů sopečných končí
nejvyšším vrcholem svým ve výši tří tisíc tří set šestnácti metrů nad
hladinou mořskou.

Země třásla se výletníkům zde již pod nohami. Chvění,
způsobené vulkanickou činností, jež uvnitř Etny neustává, šířilo se
na povrchu i pod pokrývkou sněhovou. Sirné páry, kteréž vítr od
otvoru jícnu před sebou pudí, nakupují se často až na úpatí kužele,
a roj jisker a žhavých drobounkých trusek padá na bělostný, sněžný
koberec, kdež za sykotu uhasíná.

Vzduch byl již citelně chladným — teploměr zde ukazoval
několik stupňů pod bodem mrazu — a jevily se již i obtíže při
dýchání, jež vznikají následkem zředěného vzduchu. Cestovatelé naši
musili se zahaliti úžeji ve své pláště. Ostrý vítr, jenž nahoře vál, unášel
s sebou vločky sněhové, jež ve vzduchu vířily.

S výše této, pod hlavním jícnem, z něhož vyšlehovaly chvílemi
jazyky plamenné, viděti bylo jiné menší a vedlejší jícny, úzké to
otvory sirné nebo temné, nedohledné jámy, v jichž nitru podzemní
oheň plápolá. Slyšeti bylo temný, stálý hluk, jenž mnohdy vzrůstal
v děsivý rachot, tak jako by sopka byla ohromným kotlem, v němž
pára při napětí přílišném záklopky s lomozem nadzdvihuje.

Výbuchu však nebylo se třeba obávat i, a hněv živlů podzemních
jevil se jen rachotem v nejvyšším jícnu a výpary v sopečných
otvorech, kteréž zejí na hlavním kuželi.

Bylo devět hodin večer. Na nebi stkvělo se tisíce hvězd, kteréž
následkem zředěného vzduchu v této výši zdály se ještě třpytnějšími
a zářivějšími. Vycházející měsíc nořil se na západě z hladiny moře

110 Nový hrabě Monte Kristo



aeolského. Na jiné hoře, jež v nitru svém nebyla by skrývala činnost
sopečnou, byl by klid nádherné noci této býval velebným.

„Musíme se ocitnouti přece již brzy u cíle?“ tázal se doktor
Antekirtt.

„Tamo jest již „dům Angličanů“!“ odvětil vůdce.
Ukázal při tom na stěnu domu, v níž mimo dvéře otvírají se

dvě okna a jež ve vzdálenosti as padesáti kroků na levo zrakům
cestovatelů se objevila. Poloha domu toho chrání jej před sněhem.
Leží čtyři sta osmadvacet metrů pod okrajem hlavního jícnu a
vy stavěn byl v roku 1811 od anglických důstojníků na rovné ploše
lávou utvořené a „Piano del Lago“ zvané.

Dům tento udržován byl po dlouhou dobu v dobrém stavu
nákladem pana Gemellara, bratra proslulého geologa téhož jména; v
nové době upraven byl pak opětně péci alpinského klubu.

Nedaleko odtud jeví se zrakům cestovatelů jakési zříceniny,
původu římského, jimž lidem dán název „Věž mudrcova“. Odtamtud
vrhl se, jak pověst praví, Empedokles. Empedoklés do jícnu sopky.

V pravdě bylo by třeba k tomu nesmírně mnoho filosofie, aby
někdo mohl snésti osm dní samotu v těchto místech a pochopujeme
proto čin proslulého filosofa Agrigentskóho.

Doktor Antekirtt, Petr Bathory a jejich vůdce obrátili se přímo
ku „domu Angličanů“. Zaklepali na dvéře, jež se ihned otevřely.

Okamžik na to ocitli se mezi svými lidmi.
„Dům Angličanů“ má jen tři jizby, jež opatřeny jsou stoly,

stolicemi a kuchyňským nářadím; zařízení to stačí však turistům,
kteří až do této výše projáti musí za stálého stoupání vzdálenost dvou
tisíc osmi set a pětaosmdesáti metrů. Jsou proto spokojeni, mohou-li
v domě tomto aspoň odpočinouti a pokrm si upraviti.

Až do této doby, totiž do příchodu doktorova, nechtěl Ludvík
Ferrato rozdělati ohně, ač zima byla velmi citelná, obávaje se, že by se
tím lupičům prozradila přítomnost malé čety v domě. Nyní nebylo
však již potřebí této opatrnosti, neboť Zirone věděl už, že doktor
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Antekirtt hodlá stráviti noc v „domě Angličanů“. Naloženo tudíž na
ohniště několik kusů dříví, jež přineseny byly z dřevárny. Několik
okamžiků na to rozšířil praskající oheň dosti tepla i světla, kteréhož
dosud se nedostávalo.

Doktor Antekirtt odvedl Ludvíka stranou a tázal se ho, zdaž se
od příchodu jeho mužstva neudála žádná zvláštní příhoda.

„Žádná!“ odpověděl Ludvík. „Obávám se toliko, že příchod náš
nebyl tak tajným, jak jsme si přáli!“

„A proč?“
„Poněvadž od Nicolosi, neklamu-li se, sledováni jsme byli

nějakým mužem, jenž však zmizel, když dostihli jsme úpatí hlavního
kužele.“

„To by bylo, Ludvíku, ovšem velmi mrzuté! Zironovi, když by
zvěděl, kolik nás zde jest, mohla by zajíti chuť by nás přepadl! Od
soumraku nepotuloval se však nikdo v okolí domu?“

„Nikdo, pane doktore.“ odvětil Ludvík. „Já z opatrnosti
prohledal jsem zříceniny „věže mudrcovy“; nebylo tam naprosto
nikoho!“

„Vyčkávejme tedy zatím, nechť však jeden z mužů stojí stále na
stráži u dveří! Jest viděti dosti daleko, poněvadž jest noc jasná, a záleží
na tom, abychom nebyli překvapeni.“

Rozkaz doktorův byl ihned vykonán, a když doktor usedl na
lavici u ohniště, ulehla družina jeho kolem něho na slamníky, by na
chvíli odpočinula před dílem, jež snad jí nastávalo.

Kap Matifu přistoupil však k doktorovi. Hleděl naň, aniž se
promluviti odvážil. Bylo však možno snadno pochopiti, co jej
znepokojovalo.

„Přeješ si dověděti se, co se stalo s Pointem Pescadem?“ pravil
doktor Antekirtt. „Buď však jen trpěliv! Vrátí se za nedlouho opět, ač
provádí nyní hru, jež by jej mohla hrdlo státi…“

Uplynula zatím hodina, aniž hluboký klid v okolí domu něčím
byl porušen. Žádný stín neobjevil se na bílé ploše, rozkládající se před
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rovní, Piano del Lago zvanou, na níž se „dům Angličanů“ vztyčuje.
Následkem toho v doktoru Antekirttu i v Petru Bathorym vzrůstala
netrpělivost i znepokojení, jež nemohli již ovládati. Kdyby se byl
Zirone přece dověděl o přítomnosti ozbrojené čety v tomto domě,
nebyl by se nikdy odvážil, jak soudili, k útoku.

Záměr jejich byl by tím zmařen! A přece bylo nutno zmocniti se
aspoň spoluvinníka Sarkanyova, a vynutiti z něho pak tajemství, kde
Sarkany se nalézá.

O desáté hodině zarachotila však rána z pušky ve vzdálenosti as
půl míle (italské) pod „domem Angličanů“.

Všichni vyšli před dům, neviděli však ničeho podezřelého.
„Není pochyby, že byla to rána z pušky!“ pravil Petr Bathory.
„Snad vypálil ji na úbočí hory některý lovec orlů nebo divokých

kanců.“
„Vejděme opět do domu, neboť nikdo nás nesmí zde spařiti!“
Všichni opět vstoupili.
Čtvrt hodiny na to však muž, jenž venku stál na stráži, vběhl

rychle do vnitř a zvolal:
„Rychle! Zpozoroval jsem…“
„Několik mužů?“ tázal se Petr Bathory.
„Nikoli, jediného!“
Doktor Antekirtt, Petr Bathory, Ludvík a Kap Matifu vyšli

kvapně před dům, pečujíce o to, by zůstali ve stínu.
Vskutku, jakýsi člověk, běžící a skákající jako kamzík, kvapil

sem přes proud stvrdlé lávy, jenž u roviny, na níž dům stál, končil.
Několik skoků ještě a muž ten klesl do náručí, jež se mu vstříc
rozpialo, — do náručí Kapa Matifua.

Byl to Pointe Pescade.
„Rychle … rychle … do domu! …“ volal.
Všichni vešli rychle do domu, jehož dveře se ihned uzavřely.
„A Zirone?“ tázal se doktor Antekirtt … „Co se stalo? Proč jsi jej

opustil?“

VII. 113



„Bych vás zpravil…“
„Nehodlá nás přepadnouti?“
„Ve dvaceti minutách bude zde!“
„Tím lépe!“
„Nikoli! Tím hůře! … Nevím, jak se mohl dověděti o tom, že

jste sem před sebou vyslal tucet mužů.“
„Nejspíše zvěděl to od muže, jenž nás následoval!“ děl Ludvík

Ferrato.
„Nechť tak či onak, ví o tom!“ pravil Pointe Pescade. „A

pochopil, že mu chystáte léčku!“
„Nechť přijde tedy!“ zvolal Petr Bathory.
„Přijde zajisté, pane Petře. Avšak ke dvanácti mužům, jež najal

na Maltě, připojil se zbytek čety jeho, jenž se vrátil dnes do Santa
Grotty!“

„Kolik jest s ním tedy banditů?“ tázal se doktor Antekirtt.
„As k padesáti!“ odvětil Pointe Pescade.
Situace doktora a malé družiny jeho, která se skládala pouze

z jedenácti námořníkův, Ludvíka, Petra, Kapa Matifua a Pointa
Pescada — celkem tudíž z šestnácti mužů proti padesáti — byla
velice povážlivou. Mělo-li se státi rozhodnutí nějaké, nebo měly-li se
vykonati přípravy k obraně, musilo se to státi rychle.

Avšak předem chtěl doktor Antekirtt zvěděti od Pointe Pescada,
co se během dne událo, i dověděl se následující:

Ráno téhož dne vrátil se Zirone z Katanie, kdež byl večer před
tím dlel, a byl to v pravdě on, kterého doktor viděl toulati se v sadech
katanských. Když přibyl Zirone do skrýše santagrottské, oznámil mu
jeden ze slídičů jeho, že as tucet mužů, vystupujících po různých
stezkách, odebralo se do „domu Angličanů“.

Zirone pochopil dosti snadno situaci. Nebyl to již on, jenž
vlákati chtěl doktora Antekirtta do pasti, nýbrž doktor sám chtěl tak
učiniti vůči němu. Právem radil Sarkany svému druhu, aby doktoru
Antekirttovi nedůvěřoval!“
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Pointe Pescade však přes to naléhal na Zirona, aby „dům
Angličanů“ přepadl, dokládaje, že Maltezané jeho snadno přemohou
hrstku mužstva doktorova.

Zirone však byl nerozhodným, nevěda, co má činiti.
Ano, naléhání Pescadovo zdálo se mu býti nápadným, a proto

dal rozkaz, aby byl Pescade střežen, — což ostatně Pointu Pescadovi
neušlo. Nepochybně byl by se Zirone za takých povážlivých
okolností úplně vzdal záměru, kdyby odpoledne as o třetí hodině
nebyl k němu přirazil i druhý oddíl čety jeho. Maje takto as padesát
mužů pod svým velením, nerozpakoval se již ni chvíli a k večeru
opustila celá četa skrýši santagrottskou. aby zaměřila k „domu
Angličanů“.

Pointe Pescade pochopil, že doktor Antekirtt a družina jeho
byli by ztraceni, kdyby je nezpravil o všem včas, tak aby mohli buď
uprchnouti aneb aspoň býti na stráži před hrozícím nebezpečím.
Čekal jen, až by bandité ocitli se na blízku „domu Angličanů“, jehož
polohu neznal.

Po deváté hodině večer uzřel ve vzdálenosti sotva dvou mil před
sebou světlo na svahu Etny, jež, jak právem soudil, vycházelo z oken
zmíněného domu.

Vybočil skokem z řad banditů a letěl spíše nežli běžel k „domu
Angličanů“. Rána, kterou za ním Zirone z pušky vypálil a již slyšela
též družina doktorova, jej nezastihla. Díky přirozené své hbitosti byl
záhy mimo dosah pušek lupičů a nedlouho na to sklesl v náručí Kapa
Matifua, předstihnuv takto bandity jen as o dvacet minut.

Když skončil vypravování, děkoval doktor Antekirtt smělému a
důvtipnému hochu stisknutím ruky. Na to rokováno o tom, co vůči
velikému nebezpečí dlužno činiti.

Opustiti dům tento a nastoupiti za noci ústup po svahu sopky,
kdež Zirone a druhové jeho znali všechny stezky a úkryty, značilo
tolik, jako vydati se v jistou zkázu. Stokráte lépe bylo vyčkati dne v
tomto dome, zatarasiti se a brániti se v něm jako ve tvrzi až do svítání.
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Až by den nastal, provedl by se ústup, kdyby se jevil nezbytným,
aspoň za jasného světla, a nebylo by nebezpečí, jež při ústupu nočním
hrozilo, že někdo z družiny doktorovy, která tento kraj sopečný
neznala, za tmy se sřítí do propasti.

Rozhodnuto tudíž zůstati a brániti se.
Přípravy k obraně ihned byly vykonány.
Nejprve uzavřena byla úplně obě okna domu a uvnitř byla

pevně opřena; za střílny měly sloužiti otvory, kteréž trámy krovu
ponechávaly mezi střechou a zdí průčelní.

Každý muž opatřen byl rychlostřelnou puškou a dvaceti náboji.
Doktor Antekirtt, Petr Bathory a Ludvík Ferrato měli jim střelbou ze
svých revolverů pomáhati. Kap Matifu neměl než svá ramena. Pointe
Pescade neměl než své ruce. Snad byli však přes to nebezpečnějšími
než kdokoli z ostatních! Uplynulo as čtyřicet minut, aniž učiněn
bandity útok na „dům Angličanů“.

Vzdal se Zirone, jenž věděl, že doktor Antekirtt, byv zpraven
Pointem Pescadem, překvapen již býti nemůže, svých záměrů? Sotva
as, neboť na straně jeho byla veliká přesila, mimo to i výhoda, že znal
dobře místa tato, takže musil míti jistou čáku na vítězství.

Náhle o jedenácté hodině muž, stojící na stráži, rychle vstoupil
do domu. Četa mužů blížila se, rozptýlivši se tak, aby dům na třech
stranách mohla obklíčiti; čtvrtá stěna domu hraničila s prohlubní i
nebylo možno tudíž obklíčeným tudy uniknouti.

Doktor Antekirtt, pochopiv úmysl banditů, kázal dvéře uzavříti
a zatarasiti; na to každý zaujal místo u jednoho otvoru ve střeše, maje
rozkaz, aby střílel vždy jen na jisto.

Zirone však i četa jeho blížili se jen zvolna a velmi opatrně,
skrývajíce se za skály, až by dosáhli takto okraje malé planiny, na
níž byl dům vystavěn. Na okraji tom nakupeny byl velké balvany
čedičové a trachytové. Lupiči hodlali se jimi prodrali a pak rázem
hnáti útokem na dům, vypáčiti dvéře a zmocnili se, jsouce v přesile,
doktora Antekirtt a a jeho druhů.
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Náhle zarachotila rána. Lehký dým rozptyloval se nad střechou
domu. Jeden z lupičů, smrtelně jsa raněn, klesl. Celá četa uskočila
ihned několik kroků nazpět a skryla se za skalami. Zirone však,
používaje záhybů terrainu, dovedl ji opět až na planinu.

Mezitím as na dvanáct výstřelů osvětlilo stěny domů a učinilo
neškodnými ještě dva z lupičů.

Tu však dal již Zirone povel k útoku.
Celá četa jeho, nedbajíc, že ji to bude státi ještě několik

raněných, hnala se k domu. Vystřeleno několikráte proti dveřím, a
dva námořníci, stojící uvnitř za nimi, byli raněni, ač nikoli těžce, i
musili odstoupiti.

Zápas stával se velmi tuhým. Sekerami a dýkami podařilo se
útočníkům rozštěpiti dvéře a prolomiti jedno okno.

Bylo nutno učiniti výpad za prudké střelby s obou stran. Ludvík
měl klobouk prostřelený, a Petr, kdyby nebylo bývalo Kapa Matifua,
byl by býval probodnut jedním z banditů. Avšak obr zachytil ránu a
vyrvav dýku lupiči, skolil jej jedinou ranou.

Při výpadu tom Kap Matifu byl hrozným, porážeje vše kol sebe.
Dvacetkrát bylo naň mířeno, avšak ni jediná kule ho nezastihla.
Kdyby Zirone zvítězil, smrt Pointa Pescada byla by jistou. Myšlenka
ta zvyšovala zuřivost obrovu. Před takým tuhým odporem byli
bandité nuceni po druhé ustoupiti.

Doktor Antekirtt a družina jeho mohli vstoupit opět do domu a
uvažovati o situaci.

„Kolik nábojů zbylo?“ tázal se doktor Ludvíka Ferrata.
„Deset až dvanáct pro každého z nás!“ odvětil mladý muž.
„A kolik jest hodin?“
„Skorem již půlnoc.“
Svítání mělo nastati teprve za čtyry hodiny.
Bylo nutno proto spořiti velice náboji, aby ráno střelbou ústup

mohl býti kryt.
Avšak jak měli obklíčení přátelé doktorovi brániti se před lupiči,
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jak zabrániti dobytí domu, když by bandité útok svůj opětovali? A
skutečně četa Zironova tak učinila asi za čtvrt hodiny, když byla
během přestávky této odnesla raněné do úkrytu, chráněného balvany
za stuhlým proudem lávy.

Na to lupiči, rozzuřeni jsouce odporem i ztrátou pěti nebo šesti
mužů, kteří v řadách jejich byli raněni, přelezli proud lávy, překročili
prostoru, jež je dělila od balvanů na okraji pláně a objevili se na této.

Ani jediný výstřel nebyl v době té vyslán z obklíčeného domu
proti banditům. Zirone soudil, a sice právem, že družině doktorově
počalo se nedostávati nábojů.

Vedl tudíž znovu četu svou k útoku proti domu. Myšlenka
zmocniti se osoby stonásobného milionáře dodávala zlosynům slepé
odvahy.

Útok jejich byl tenkráte tak prudký, že se ocitli již ve dveřích
i v oknech a byli by dobyli nepochybně celého domu, kdyby nový
hromadný výstřel, vypálený proti nim zcela z blízka, nebyl srazil pět
nebo šest z nich k zemi.

Musili ustoupiti znovu pod pláň. Při druhém útoku tomto byli
však raněni opět dva námořníci z družiny doktorovy, a sice dosti
těžce, takže musili ustoupiti z řad zápasníků.

Každému z obránců domu zbývalo nyní nábojů nejvýše již jen
pro čtyry nebo pět ran.

Situace v „domě Angličanů“ stala se nejvýše nebezpečnou. Také
ústup byl nyní, ano i později za jasného dne, skorem již nemožným.
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Hodil Zirona do propasti …
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Všichni nahlédli, že jsou ztraceni, jestliže nedostane se jim nenadále
pomoci. Odkud však měla pomoc ta přijíti?

Na neštěstí nemohli obklíčení doufati, že by se Zirone a druhové
jeho vzdali svého záměru. Lupičů bylo skorem ještě čtyřicet i byli
dobře ozbrojeni. Mimo to věděli bandité, že v krátké době nebude
moci družina doktorova již výstřely je přivítati a chystali se proto
znovu k útoku.

Náhle veliké balvany, valící se dolů po svahu od pláně jako
laviny, rozdrtily tři z lupičů, kteří neměli již času se jim vyhnouti.

Byl to Kap Matifu, jenž uvedl v pohyb čedičové balvany a vrhal
je z okraje pláně.

Avšak tento prostředek obranný nemohl stačiti. Brzy musilo
se nedostávati i balvanů. Četa doktorova musila podlehnouti nebo
musilo se jí dostati pomoci odjinud.

Pointu Pescadovi namanula se tu myšlenka, o níž nechtěl se
zmiňovati doktorovi, jenž nebyl by mu snad dal svého svolení. Avšak
sdělil ji příteli svému, Kapu Matifuovi.

Věděl, neboť byl to slyšel v lupičské skrýši santagrottské, že
oddělení četníků nalézá se v Cassone. Do Cassone byla toliko hodina
cesty a zpět tolikéž.

Zdaž nebylo možná požádati četnické oddělení toto za pomoc?
Ano, avšak dříve byl by musil Pescade proraziti řadami banditů, aby
se dal pak podle úbočí hory směrem na západ.

„Je třeba, abych se prodral bandity, učiním tedy tak, nechť již
způsobem jakýmkoli!“ pravil Pointe Pescade. „U ďábla! Nebyl jsem
nadarmo clownem!“

I sdělil Kapu Matifuovi způsob, jakým se chtěl dostati za záda
banditů, aby pak mohl přivolati pomoc.

„Avšak…“ pravil Kap Matifu, „vydáváš se v nebezpečí …“
„Chci tomu!“
Odporovati Pointu Pecsadovi Kap Matifu by se nikdy nebyl

odvážil.
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Oba doplížili se pak k místu na právo od domu ležícímu, kdež
byl sníh nakupen ve velkém množství.

Deset minut na to, mezi tím co zápas mezi lupiči a obklíčenými
dále trval, objevil se Kap Matifu opět, i válel před sebou ohromnou
kouli sněhovou. Po té zároveň mezi balvany, kteréž nyní všichni
námořníci kouleli na útočníky, svrhl Kap též kouli sněhovou, jež se
kutálela po svahu, porazila řady banditů a zastavila se padesát kroků
za nimi v nehluboké rozsedlině půdy.

Jsouc nárazem téměř v půli rozštěpena, rozevřela se koule nyní
zcela, a z ní vystoupil hbitě, avšak i opatrně, jakýsi mužík.

Byl to Pointe Pescade. Dav uzavříti se v ztvrdlý tento obal
sněhový, nechal se skutáleti s ním po svahu, vydávaje se takto, ač
nebojácně, v nebezpečí, že se i s koulí sřítí do některé propasti.

Jsa nyní sněhového svého vězení sproštěn a nejsa lupiči
pozorován, spěchal stezkami podél úbočí Etny směrem ke Cassone.

Bylo právě půl hodiny po půlnoci.
Ve chvíli té doktor Antekirtt, nevida Pointa Pescada, jat byl

obavou, že jest týž raněn.
Volal naň.
„Pryč jest!“ odvětil Kap Matifu.
„Pryč?“
„Ano, odešel, by přivolal pomoc.“
„A jak mohl zmizeti?“
„V kouli sněhové!“
Kap Matifu vyprávěl nyní doktoru Antekirttovi, co Pointe

Pescade učinil.
„Hodný, šlechetný to hoch!“ zvolal doktor. „Nepozbývejme

odvahy, přátelé, bandité nás nedostanou!“
Balvany válely se dále na lupiče. Avšak i tento prostředek

obranný musil býti konečně vyčerpán.
O třetí hodině z rána doktor Antekirtt, Petr Bathory, Ludvík
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a Kap Matifu, jsouce následováni lidmi svými, musili opustiti „dům
Angličanů“, jehož se Zirone na to zmocnil.

Dvacet mužů z čety lupičské bylo zabito a přece byla dosud
veliká přesila na její straně. Malá družina doktorova nemohla tudíž
proraziti řadami lupičů a musila ustupovati vzhůru po stvrdlé lávě a
mezi popelem ke kráteru, kdež zela ohnivá propast.

Odnášejíce raněné své vystupovali druhové doktorovi stále výše,
Z tří set metrů — tak jest hlavní kužel sopečný vysokým — měli
již dvěstěpadesát metrů pod sebou, i musili stoupati dále, jsouce
obklopeni sirnými parami, jež vítr k nim srážel.

Den počal již svítat i, a vrcholy kalabreských hor počaly se již
objevovati na druhé straně průlivu messinského.

Avšak v situaci, v jakéž doktor a družina jeho se nalézali,
neznačil den spásy pro ně. Musili ustupovati stále a slézati dosti příkré
stěny, při čemž vystříleli poslední své náboje, tak že Kapu Matifuovi
nezbývalo než svalovati balvany, kteréž se mu při ústupu v cestě
naskytly, na lupiče, což činil velmi obratně i horlivě.

Již měl se vsak doktor Antekirtt za ztracena, když náhle na úpatí
kužele zarachotil třeskot pušek.

Na okamžik jevila se v četě lupičské nerozhodnost. Na to
všichni dali se na útěk, prchajíce podél úbočí hory. Poznali četníky,
kteří přicházeli směrem od Cassone, majíce v čele Pointa Pescada.

Smělý hoch tento nemusil dojíti ani do řečené vesnice. Četníci,
zaslechnuvše střelbu z pušek, byli se vydali již na cestu, když se setkal
s nimi Pointe Pescade, jenž je vedl směrem ke známému již „domu
Angličanů“.

Nyní bylo na družině doktorově pronásledovati prchající lupiče.
Kap Matifu — jako by se lavina řítila — vrhl se na nejbližší, srazil dva,
kteří neměli již času uprchnouti, k zemi, a dostihl Zirona.

„Výborně, Kape, znamenitě!“ volal Pointe Pescade, jenž sem
kvapil. „Chop se ho! Do křížku! Pozor, pánové, hle, uzříte zápas mezi
Zironem a Kapem Matifem!“
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Zirone slyšel slova Pointa Pescada a obrátiv se k němu, vystřelil
po něm z revolveru.

Tu udála se věc hrozná. Kap Matifu chopil se Zirona a svíraje jej
za hrdlo, vláčel jej za sebou, aniž bandita, jsa zpola zardoušen, mohl
nejmenšího odporu klásti.

Nadarmo doktor, jenž chtěl dostati lupiče živého, volal na Kapa,
aby šetřil života jeho! Nadarmo Petr a Ludvík za obrem spěchali! Kap
Matifu nemyslil na nic jiného, nežli že Zirone ranil, snad smrtelně,
Pointa Pescada. I neměl již vlády nad sebou, neviděl nic, neslyšel nic
a nehleděl ani na člověka, jejž vlekl.

Konečně učiniv poslední skok, ocitl se u jícnu sopečného a hodil
Zirona do ohnivé propasti.

Pointe Pescade, jenž byl dosti povážlivě raněn, opíral se o koleno
doktora Antekirtta, jenž prohlížel jeho ránu. Když Kap Mafifu se
vrátil, kanuly velké slzy z očí jeho.

„Neměj strachu o mne, Kape!“ děl mu však Pointe Pescade. „To
nic není! Nepatrná rána!“

Kap Matifu vyzdvihl druha svého a nesl jej v náručí jako děcko.
Doktor Antekirtt s Petrem Bathorym a družinou svojí sestupoval po
svahu sopky, kdežto četníci pronásledovali četu lupičskou. Šest hodin
na to doktor Antekirtt s přáteli svými dlel již opět na palubě „Ferrata“.

Pointe Pescade byl uložen na lože v pohodlné kajutě. Doktor
Antekirtt byl jeho lékařem, a Kap Matifu jeho věrným strážcem,
dostávalo se mu tedy péče nejbedlivější! Ostatně rána — kule zaryla
se mu pod rámě — nebyla smrtelnou.

Vyhojení jeho nebylo než otázkou času. Když bylo nutno, aby
spánkem pookřál, Kap Matifu, jenž opatroval jej jako dítě, vyprávěl
mu bajky, a Pointe Pescade byl takto vždy záhy ukolébán v klidný
spánek. Doktorovi Antekirttovi však, jak jsme viděli, záměr jeho
se nezdařil. Byl by málem padl do rukou Zironových a když i
unikl tomuto nebezpečí, nepodařilo se mu přece zmocniti se druha
Sarkanyova, jehož byl by zajisté donutil k vyzrazení pobytu zrádců
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terstských. Zavinil to Kap Matifu, leč mohl-li mu doktor proto činiti
výčitky? Doktor Antekirtt prodlel ještě jistou dobu v Katanii, avšak o
Sarkanym nedostalo se mu žádné zprávy. Zamýšlel-li tento setkati se
se Zironem na Sicilii, změnil nepochybně své záměry, když zvěděl o
smrti starého svého druha.

Parník „Ferrato“ vyplul tudíž osmého září opět na moře, zaměřiv
k Antekirttě, kam po velmi rychlé plavbě za krátko přibyl.

Ocitnuv se opět na svém ostrově, uvažoval doktor Antekirtt
s Petrem Bathorym a Ludvíkem Ferratem, co dlužno činiti, aby
záměry jejich konečně dospěly k zdárnému konci. Jednalo se o to,
zmocniti se Karpeny, jenž zajisté asi též věděl, kde nalézají se Sarkany
i Silas Toronthal.

Španělu, jenž se ocitl v rukou četníků, kteříž překvapili četu
Zironovu — neboť byl zůstal v skrýši santagrottské — nepřálo přes to
na dlouho štěstí.

Deset dní na to oznámili zřízenci doktora Antekirtta svému
pánu, že byl Karpena zatčen v Syrakusách, nikoli však proto, že byl
spoluvinníkem Zironovým, nýbrž pro vraždu, které se byl dopustil
patnáct let před tím v Almayatě ve Španělsku a pro niž tehdy vlast
opustil a do Rovinje se vystěhoval.

Tři neděle na to odsouzen byl Karpena, jenž vydán byl úřadům
španělským, do žaláře doživotního a dopraven byl na španělské
území na pobřeží marockém do Ceuty, kdež jest hlavní španělská
trestnice pro vězně, k doživotní nucené práci odsouzené.

„Nuže, konečně úpí též jeden z těchto bídáků v žaláři, a sice pro
celý život!“ zvolal Petr Bathory, zvěděv o tom.

„Pro celý život? … Nikoli! …“ odvětil doktor Antekirtt.
„Skonal-li Ondřej Ferrato v trestnici, Karpena nesmí v žaláři zemříti!“

KONEC TŘETÍHO DÍLU.
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