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I.
Pescade a Matifu

Patnáct let po událostech, jež odehrály se na konci předcházejícího
úvodu k této povídce — a sice 24. května 1882 odbývala se v
Dubrovníku, jednom z největších měst dalmatských, jakási slavnost
místní.
Dalmácie jest velký pruh země, vsunutý vhodně mezi severní
část Alp dinarských, Hercegovinu a moře Jaderské.
Jest tam právě ještě dosti místa pro obyvatelstvo čtyř až pět set
tisíc lidí, kteříž bydlí tu dosti hustě pospolu.
Dalmatinci jsou krásný lid; žijí skromně v této zemi nevlídné,
jíž se úrodné půdy nedostává, a zachovali hrdost svoji při různých
změnách politických, jimž Dalmácie byla vydána; naproti Rakousku,
jemuž země jich přiřčena byla smlouvou campo-formijskou, jeví
upiatost, jsou však poctiví nade vše. Na vlast jich hodí se pěkná slova,
užitá Yriartem: „Země dveří bez zámkův“.
Dalmácie dělí se ve čtyry kraje: v kraj zaderský, splitský,
kotorský a dubrovnický.
V Zadru, v hlavním městě země, sídlí vláda zemská. V Zadru
sestupuje se i sněm, jehož několik členů náleží též panské sněmovně
vídeňské.
Od šestnáctého století se poměry velice změnily. Tehdy Uskoci,
uprchlíci turečtí, vedouce stále zjevnou válku s Mohamedány i s
křesťany — se sultánem i s republikou benátskou — znepokojovali a
ohrožovali toto moře. Avšak Uskoci vymizeli a jich stopy nalézáme
již jen v Krajině.
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Jaderské moře jest nyní právě tak bezpečné jako kterákoli jiná
část krásného a poetického moře Středozemního.
Dubrovník, či spíše malý stát dubrovnický, byl dlouho a ode
dávna republikou, ano i před Benátky, to jest od devátého století.
Teprve v r. 1808 byl dekretem Napoleona I. připojen ke
království illyrskému; veliký panovník tento učinil z něho vévodství
pro maršálka Marmonta.
Již v devátém století námořníci dubrovničtí, jichž lodě pluly
po všech vodách Levanty, měli výhradně právo — papežskou stolicí
udělené — vésti obchod s nevěřícími, což zjednalo Dubrovníku
velikou
důležitost
mezi
četnými
malými
republikami
jihoevropskými.
Avšak Dubrovník vynikal i jinými, krásnějšími ještě vlastnostmi:
proslulost jeho učencův a spisovatelův a dobrý vkus jeho umělců
získal mu název „slovanských Atén“.
I v zámořskému obchodu zapotřebí jest dobrého přístavu s
vodou hlubokou, v němž kotviti by mohly lodě s velikým ponorem.
Takového přístavu se však Dubrovníku nedostávalo. Přístav jest
úzký, četná skaliska jsou přístupu na překážku a proto mohou vplouti
do něho jen malé lodi pobřežní neb pouhé bárky rybářské.
Na štěstí as půl míle na sever utvořil rozmar přírody jeden
z nejvýtečnějších přístavů, jenž může vyhověti všem potřebám i
nejrozsáhlejší paroplavby.
Jest to přístav Gružský, snad nejlepší na pobřeží dalmatském. Má
dostatečné hloubi i pro lodě válečné a jest v něm prostory dosti i pro
dílny, loděnice a skladiště.
Díky této příznivé okolnosti stala se v době naší ze silnice,
vedoucí z Dubrovníka do Gruže, krásná třída. Po obou stranách
vystavěny jsou rozkošné letohrádky a vysázeny jsou krásné stromy.
Cesty této používá se zálibou obyvatelstvo dubrovnické, jež čítá
šestnáct až sedmnáct tisíc duší.
V zmíněný den, as o deváté hodině dopolední bylo pozorovati,
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že obyvatelstvo dubrovnické ve velkém počtu proudí po cestě té ke
Gruži.
V předměstí tomto — či nelze tak nazvati Gruž, vystavěnou
přímo téměř před branami města? — konala se v den ten jakási místní
slavnost, při níž pořádány různé hry a zábavy; hudba hrála a tančilo se
pod širým nebem. Jinde bylo lze spatřiti různé prodavače, akrobaty,
herce a „umělce“, jichž křik, nástroje a písně působily veliký hluk v
ulicích až na samé nábřeží přístavu.
Cizinec měl příležitost studovati zde různé typy slovanské, mezi
něž mísili se cikáni všeho druhu. Nejen tento stěhovavý lid pospíchal
sem, aby kořistil ze zvědavosti cizinců, ale i venkované a horalé
súčastnili se ve velkém počtu radovánek veřejných.
Zvláště četně zastoupeny byly ženy, a sice paní a dívky z města
právě tak jako selky z okolí a rybářky. Oděv prvých jevil snahu
napodobiti kroj, jenž v západní Evropě právě se nosil. Kroj druhý
lišil se aspoň v podrobnostech podle různých okresů, odkud ženy
ty přicházely; pravidelně měly bílé košile, vyšívané na ramenou a
prsou, kabátec s pestrobarevnými květy, pásy se stříbrnými okrasami
— pravá to směs, v níž barvy splývaly jako na koberci perském — bílý
čepeček neb pokrývku bílou na vlasech, propletených barevnými
stužkami, závojem pokrytou „okrongu“, jež jako „puskul“ u turbanu
spadá do zad, a střevíce k nohám přivázané. Aby výzdobu svoji
doplnily, okrášlily se skvosty a šperky, jimiž v podobě náramků,
řetězů a penízků stříbrných nejrůznějším způsobem zdobily šíji svoji,
rámě, prsa i pas. Tyto okrasy pozorovati lze i u rolníků, kteříž
nepohrdali rovněž nápadným vyšíváním, jež zdobilo okraj jich
oděvu.
Avšak mezi těmito kroji dubrovnickými, kteréž dovedli
půvabně nositi i lodníci, buditi musil pozornost cizinců nejvíce kroj
nosičů. Nosiliť tito oděv v pravdě orientálský: turban, vestu, krátký
kabátec, velmi široké spodky a střevíce turecké. Nosiči tito byli by
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se zcela dobře hodili na nábřeží Galaty nebo na náměstí tofanské v
Cařihradě.
Radovánky dosáhly zatím vrcholu. Krámky a budky na ulicích a
nábřeží byly stále plny.
Leč jiné ještě „divadlo“ mimořádné bylo přichystáno, kteréž
dovedlo přilákati veliký počet zvědavců. „Trabacolo“, zvláštní to loď,
jakou nalézáme namnoze jen na moři Jaderském — s dvěma stěžni
a s dvěma plachtami, upevněnými na hořejším okraji — měla býti
spuštěna na moře.
Mělo se tak státi o 6. hodině večer a kýl lodi, sproštěn podpory,
očekával již jen, až překážka před ním bude odstraněna, aby mohl
sjeti do moře.
Až po tu dobu snažili se však o závod akrobati, hudebníci a
provazolezci získati výkony svými a svojí obratností pochvalu
pestrého obecenstva.
Dlužno doznati, že hudebníci lid nejvíce lákali a vábili. A mezi
nimi opět guslaři největší odměny tržili. Pěli — provázejíce zpěv svůj
hrou na podivných svých nástrojích — hlasem hlubokým písně své
vlasti. Stálo to za to, zastaviti se na chvíli a je poslouchati. Jeden z
těchto hudebníků, mladý muž, snědé pleti a černých vlasů, drže mezi
koleny nástroj svůj, provázel i pohyby svými tuto píseň:
„Když cikánka zpívá
a myšlenky vzývá
ve veselý rej,
tu naslouchej, hochu, jejímu zpěvu,
však pozor před ní měj!“
„Když z dálky jen písně své zpívá
a při tom se tobě zrak její skrývá,
ten jiskrný zrak, to oko tak vlídné,
je srdce klidné —“
„Když cikánka zpívá
a myšlenky vzývá

I. 5
ve veselý rej,
tu naslouchej, hochu, jejímu zpěvu,
však pozor před ní měj!“
Po těchto prvých slokách obcházel zpěvák, nesa nástroj svůj v ruce,
od diváka k diváku, žádaje za dárek, jenž udělován byl mu v několika
mincích stříbrných.
Příjem zdál se mu však dosti nepatrným, neboť vrátiv se na své
místo, hleděl přízeň diváků získati zpěvem dalších slok:
„ Však jestli svou píseň ohnivou zpívá,
a při tom se tobě do očí dívá,
a rdějíc se luzně, směje se trochu —
jsi ztracen, hochu!
Když cikánka zpívá
a myšlenky vzývá
ve veselý rej,
tu naslouchej, hochu, jejímu zpěvu,
však pozor před ní měj!“
Jakýsi muž v stáří as padesáti neb pětapadesáti let naslouchal klidně
zpěvu cikána, zdál se býti však málo dojat poetickými výlevy těmi,
neboť sáček jeho až dosud zůstal zavřen. Nebyla to ovšem cikánka,
jež pěla tu, hledíc naň svým „velkým černým okem“, nýbrž prostě
velký, vytáhlý chlap, jenž byl tlumočníkem písně a citů její.
Muž onen chtěl již opustiti toto místo, aniž by zpěváku dárek
udělil, když malé děvče, jež jej provázelo, jemu pravilo:
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Dubrovník
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„Nemám peněz u sebe, otče. Prosím tě, dej něco tomu hodnému
muži.“
A hudebníku dostalo se takto tří nebo čtyř krejcarů, kterých
nebyl by měl, kdyby se ho dívka nebyla ujala. Otec její, jenž byl
velice bohat, neodepřel dříve snad z lakomství almužnu ubohému
pěvci, náležel však k otrlým lidem, kteréž bída lidská nechává
nedotknuty.
Po té kráčeli oba, otec i dceruška, s davy lidu k jiným budkám a
divadlům, kde jevil se život neméně hlučný, kdežto guslaři rozptýlili
se zatím v hostince sousední, aby příjem svůj v nápoje proměnili.
Nešetřili peněz za číšky slivovice; hrdly cikánů stékala tato jako
medovina.
Avšak všem těmto zpěvákům a provazolezcům pod širým
nebem se produkujícím nedostalo se stejné přízně obecenstva. Mezi
těmi, kdo nejméně lid lákali, byli dva akrobati, kteří marně snažili se,
stojíce na výstupku na kvap zřízeném, diváky přivábiti.
Za výstupkem tím viselo plátno v křiklavých barvách dosti již
ošumělé, na němž namalována byla vodními barvami zvěř v rysech
fantastických: lvové, šakalové, hyény, tygři, mohutní hadi atd.,
prohánějící nebo svíjející se v krajinách nepravděpodobných.
V pozadí za touto plátěnou oponou zřízena byla malá aréna,
zakrytá kolem kol starými plachtami, kteréž však měly množství děr,
jež lákaly mnohý zrak zvědavý, aby se k nim přiblížil a vnitřek
poněkud si prohlédnul. Následek toho pozorovati bylo na malém
příjmu.
Napřed, na tyčích dosti slabě upevněných, přibito bylo
nevkusné, hrubé prkno, na němž napsáno bylo uhlem těchto pět slov:
PESCADE a MATIFU,
akrobati francouzští.
Ve svém zjevu vnějším a nepochybně i ve svých vlastnostech
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duševních lišili se oba mužové tito od sebe tak, jak jen dva lidé různiti
se mohou.
Jedině snad stejný jich původ pojil je tou měrou, že odhodlali se
vydati se společně do světa, by podnikli v něm „boj o život“.
Oba byli z Provence.
Leč jak nabyli podivných svých jmen, která snad ve vzdálené
jich vlasti byla pouhými pro ně přezdívkami? Snad daly k nim podnět
dva body zeměpisné, mezi nimiž se prostírá záliv alžírský — mys
Matifou a předhoří Pescadské? Ano, skutečně tato jména jich byla
přijata dle názvů těch a měla označovati vlastnosti a povahu obou
mužů.
Mys Matifou jest nesmírná, mohutná výšina, jež se vztyčuje na
severovýchodně od rozlehlé rejdy alžírské a kteráž vzdoruje hněvu
živlů tak, jak by se hodila na ni proslulá slova „nezlomná síla její
znavila čas!“
Takým byl i silák Matifu, pravý to Alcides, Porthos, šťastný sok
Mikuláše Cresta a jiných proslulých zápasníkův, kteříž jsou chloubou
arén jihofrancouzských.
Tento silák — „bylo by třeba jej viděti, aby se mohlo tomu
věřiti,“ řekne se snad — byl skorem šest stop vysokým, měl
mohutnou hlavu, ramena v poměru k tomu, prsa jako měch
kovářský, paže jako železo. Zde jevila se lidská síla v celé své
mohutnosti a přece, kdož by byl se tázal po jeho věku, byl by
překvapen uslyšel, že tento muž dosáhl sotva dvaadvacátého roku.
Tato bytost však, ač vzdělání prostředního, měla srdce dobré,
povahu mírnou. Muži tomu zášť a hněv byly neznámou věcí. Nebyl
by dovedl nikomu ublížiti. Odvážil se sotva stisknouti ruku, již mu
někdo podal, obávaje se, by ji stiskem ruky své snad nerozdrtil.
V povaze jeho nejevil se ni jediný ráz zuřivosti tygra, jehož měl
muž ten sílu. Protož na jediné slovo, na jediný posunek druha svého
uposlechl, jako by rozmarem Stvořitele v pravdě byl obrovským
synem nepatrného človíčka toho.
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Na druhé straně zálivu alžírského, na nejzápadnější straně
naproti mysu Matifou, leží předhoří Pescadské, nevelký to, úzký a
kamenitý pruh země, jenž daleko do moře zasahá.
Podle pohoří tohoto dáno bylo Pescadu jméno jeho. Muž tento
— dvacetiletý — byl skutečně malý, zakrnělý a hubený a vážil v
librách sotva čtvrtinu toho, co druhý vážil v kilogramech.
Byl však těla pružného, čilého, důvtipného a výborného
humoru, jenž jej neopouštěl v dobách zlých ni dobrých. Byl
filosofem ve vlastním svém způsobu, vynalézavým a praktickým —
opici podobný ve všem, postrádající však zlomyslnosti tohoto zvířete.
Byl spojen neodlučitelně s dobromyslným, těžkopádným
druhem svým, jehož provázel všemi osudy a příhodami
dobrodružného života akrobatův.
Oba byli akrobaty z povolání a navštěvovali trhy a slavnosti.
Matifu neb Cap Matifu — tak býval též zván — sváděl zápasy v
arénách, prováděl různé výkony na důkaz své síly, ohýbal loktem
svým tyče železné, zdvíhal rameny napiatými nejtěžší z diváků a
pohrával se svým mladším druhem, jako by byl tento kulí z
kulečníku. Pescade neb Pointe Pescade — jak jej též obyčejně
nazývali, — deklamoval, zpíval, prováděl různé šprýmy, bavil
obecenstvo nevyčerpatelnými žerty svými a budil mnohdy úžas i
smělými výkony na provaze neb laně. Rovněž vzbuzoval překvapení
i svými uměleckými kousky s kartami, tak že staven byl na roveň
nejobratnějším kejklířům, doveda i nejnedůvěřivější osoby
obratností svojí oklamati.
„Složil jsem již zkoušku dospělosti v tomto umění!“ opakoval
často.
„Proč však, řekněte mi?“ — rčení to u Pescada obvyklé, — proč
právě v den ten na nábřeží Gružském tito ubozí lidé nevzbuzovali
přílišnou pozornost obecenstva, jakéž se těšili umělci a divadélka
ostatní? Proč i toho příjmu skrovného, jehož měli tak velice potřebí,
nemělo se jim dnes dostati?
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Věc to v pravdě nevysvětlitelná!
Řeč jich — příjemná to směs nářečí provençalského a jazyka
italského — nepřekážela zajisté, aby jim obyvatelstvo dalmatské,
pokud bylo při jich výkonech potřebí, porozumělo.
Rodičův svých neznali, jsouce pravými dětmi okamžiku a
náhody. Proto od doby odchodu svého ze své vlasti provençalské jen
s těží životem se protloukali, navštěvujíce města, kde se pořádaly trhy
nebo radovánky, majíce se spíše špatně nežli dobře, žijíce však přece.
Nesnídali-li každého dne, večeřeli aspoň téměř každého večera,
a to jim dostačilo — neboť, jak Pointe Pescade často říkával, „není
třeba žádati nemožností“!
A přece, ač byl by se hodný ten hoch spokojil v den ten bez
večeře, pokoušel se přece vydělati si na ni, snaže se přilákati aspoň
tucet diváků před budku svoji, doufaje, že pak snad vstoupí tito i do
malé, chudičké arény. Avšak ani výmluvná slova jeho, kterým cizí
výslovnost dodávala půvabného rázu, ni jeho dobré i špatné vtipy a
jeho posunky, jež byly by přiměly k smíchu i mnohého
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Oba byli akrobaty z povolání…
kamenného světce v úkrytu chrámovém, ni pohyby jeho těla, pravé
to divý umění svého druhu, ni skoky jeho, hodné římského
Pulcinella nebo florentinského Stentarella, nedovedly obecenstvo
přilákati.
A přece on i jeho druh již několik měsíců dleli mezi tímto
obyvatelstvem slovanským.
Opustivše Provençalsko, oba přátelé vydali se na cestu přes Alpy
přímořské, územím milánským, lombardským až do Benátek.
Ctižádost pudila je až do Terstu a Přímoří. Z Terstu putovali dále
přes Istrii a podél pobřeží dalmatského do Zadru a Dubrovníku,
shledávajíce, že pro příjmy jejich jest výhodnějším putovati raději
stále ku předu nežli vraceti se na zad. Kde jednou již byli, tam stali se
již známými a sevšedneli.
Putujíce stále ku předu, přinášeli do měst, do nichž po prvé
vstoupili, program dosud svěží a nový, jenž sliboval jim vynésti přece
aspoň nějaký příjem.
Leč nyní, běda! pozorovali, že pouť jejich, jež nikdy nebyla příliš
skvělou, stává se krušnou. A tu ubožáci chovali jediné již jen přání,
kteréž nevěděli však jak uskutečniti — přání, aby se mohli vrátiti do
domova, aby uzřeli opět kraje provençalské, z nichž nikdy nevzdálili
by se již na tak dalekou pouť dobrodružnou! Avšak vláčeli za sebou
těžkou kuli olověnou, jež k nohám jich byla připoutána, kuli bídy, a
ujíti sta mil cesty s touto kulí při nohou bylo krušno!
Avšak dříve nežli myšlenkami na budoucnost bylo nutno zab
váti se péčí o přítomnost, totiž starati se o večeři, jež dosud nikterak
nebyla zabezpečenou.
V pokladně — vlastně totiž v uzlu šátku, do něhož Pointe
Pescade skrýval obyčejně malou hotovost obou — nebylo ani
krejcaru!
Marně namáhal se drobný mužík diváky př vábiti, marně hlasem
zoufalým líčil, co vše zrakům obecenstva v aréně se naskýtá.

I. 13
Nadarmo ukazoval Kap Matifu lidem kolemjdoucím své mohutné
svaly. Nikdo nejevil touhy vstoupiti do prostoru plátnem zakrytého.
„Děsně tvrdí a nepřístupní jsou tito Dalmatinci!“ zvolal Pointe
Pescade.
„Tvrdí, jak kámen dlažební!“ přisvědčoval Kap Matifu.
„Pochybuji, že se nám podaří uchystati si dnes též den sváteční!
Budeme musit, hochu, s nepořízenou odtud odejíti!“
„A kam máme jíti?“
„Jsi velice zvědav!“ odvětil Pointe Pescade.
„Mluv jen!“
„Co říkal bys zemi, kde bychom byli jisti, že se denně aspoň
jednou najíme?“
„Která jest to země, příteli?“
„Ó, leží daleko, velmi daleko, nesmírně daleko — ano více než
nesmírně daleko, hochu můj!“
„Snad na konci země?“ … „Země nemá konce,“ odvětil Pointe
Pescade vážným tónem. „Kdyby měla konce, nebyla by kulatou.
Kdyby nebyla kulatou, neotáčela by se. Kdyby se neotáčela, byla by
nehybnou, kdyby byla nehybnou …“
„Nuže, co tedy?“ tázal se Kap Matifu.
„Kdyby byla nehybnou, spadla by ke slunci!“
„A pak?“
„Pak stalo by se, co stává se neobratnému kejklíři, když dvě
kule jeho ve vzduchu se setkají. Krak! Vše je roztříštěno, zmařeno,
obecenstvo píská, žádá nazpět své peníze a nutno mu je vrátiti — a v
ten večer se nevečeří!“
„Spadne-li tudíž země na slunce,“ tázal se Kap Matifu,
„nebudeme večeřeti?“
A Kap Matifu ponořil se nyní v přemýšlení o hrozných
následcích, jaké by katastrofa tato míti mohla. Usednuv do kouta
a skříživ ramena na prsou, kýval hlavou jako porcelánový Číňan;
nemluvil již ničeho, neslyšel ničeho. Jedna myšlenka za druhou v

14 Nový hrabě Monte Kristo
něm vznikala, pojíc se k předešlé vždy nerozumně a nelogicky. V
hlavě jeho byl úplný zmatek, jediná směs.
V nitru jeho vše vířilo. Zdálo se mu, že letí vysoko, velmi
vysoko, nesmírně vysoko…: tento výraz, jehož Pointe Pescade užil k
označení vzdálenosti, líbil se mu velice a vryl se mu v paměť. Po té
cítil, že se pod ním propast rozvírá, padal — do svého břicha, to jest
do úplného prázdna.
Ubožák povstal jako slepý s rukama rozpiatýma ze svého
sedadla. Málem byl by s výstupku spadl.
„Hej! hochu, co jest ti?“ zvolal Pointe Pescade, uchopiv druha
svého za rámě a přitáhl ho, avšak jen stěží nazpět.
„Já … já … co mi jest? …“
„Ano, tobě!“ „Já … j á …“ mluvil nesouvisle Matifu, jenž však
opět myšlenky své v soulad uvésti se snažil, „měl jsem provésti
nesnadný kousek, obecenstva nebylo mnoho — musím mluviti s
tebou Pointe Pescade!“
„Mluv jen, Kape můj, a neboj se, že někdo tebe uslyší! Odejděte,
diváci, odejděte!“
Kap Matifu usedl opět a mohutným svým ramenem, avšak
něžně, jako by se bál, že mu některý úd zlomí, přitáhl k sobě
maličkého, hodného druha svého.

II.
Jak byla loď na moře spuštěna

„Tedy se nevyplácí?“ tázal se Kap Matifu.
„Co se nevyplácí?“
„Naše umění.“
„Mohlo by se lépe vypláceti, pravda, leč mohlo by nám vynášeti
také ještě méně.“
„Pescade?“
„Matifu!“
„Nezazlívej mi, řeknu-li ti něco.“
„Zajisté budu ti zazlívati, zasloužíš-li, abych se na tebe hněval.“
„Nuže … musíš mne opustiti.“
„Co míníš tím, tebe opustiti? … Zanechati mne samotného při
díle?“ tázal se Pointe Pescade.
„Ano!“
„Pokračuj, Herkule mých snů! Zajímáš mne!“
„Ano, jsem jist, že lépe by se ti dařilo, kdybys byl sám! Já tobě
překážím a beze mne nalezl bys již dosti prostředků, abys …“
„Rci, můj hochu,“ odvětil vážně Pescade, „jsi silným, není-liž
pravda?“
„Ano!“
„A velikým!“
„Ano!“
„Nuže, právě tak jak jsi silným a velikým, tak jsi pošetilým.“
„A proč, Pointe Pescade?“
„Poněvadž mluvíš ještě mnohem hloupěji nežli jsi silným a
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velikým, hochu. Já tebe mám opustiti, svého přítele? Mluv jen, s kým
prováděl bys své kousky umělecké?“
„S kým?“
„Kdo provedl by nebezpečný skok na tvou šíji?“
„Nedím …“
„A kdo by vykonal smělý obrat mezi pažemi tvými?“
„Proklatě!…!“ odvětil jen Kap Matifu který tolika otázkami
naléhavými ocitoval se v nesnázích.
„A to před obecenstvem tleskajícím,“ pokračoval Pointe
Pescade, „je-li obecenstvo náhodou přítomno.“
„Obecenstvo!“ opětoval polohlasem Kap Matifu.
„Mlč tedy a hleďme raději vyzískati něco na večeři.“
„Nemám hladu!“
„Máš vždy hlad, příteli můj, a zvláště nyní máš hlad!“ odvětil
Pointe Pescade, klepaje rukou na ohromná ústa svého druha. „Vidím
to na zubech tvých, jež jsou ostry, jako Špičáky buldogga. Máš hlad,
pravím ti, a vyděláme-li jen půl zlatky, jen čtvrtzlatník, budeš jísti.“
„A ty, maličký?“
„Já? … zrno prosa mi dostačí. Já nemám zapotřebí býti tak
silným, jako ty, synu můj. Poslouchej jen mé rady. Čím více jísti
budeš, tím více budeš síliti a tloustnouti. Čím více budeš tloustnouti,
tím vzácnějším jsi zjevem!“
„Ano, pravdu díš!“
„Já však, čím méně jím, tím více hubnu a tím více také, co se
mne týče, budím pozornost diváků. Není-liž tomu tak?“
„Ano, svatou pravdu mluvíš,“ odvětil Kap Matifu, nejdětinštější
a nejprostodušnější snad ze všech tvorů. „V zájmu mém jest tedy,
abych jedl!“
„Ano, tak tomu jest,“ odvětil Pointe Pescade. „A v zájmu mém
jest, abych nejedl!“
„Nuže, stačí-li příjem jen pro jednoho?…“
„Použiješ ho pro sebe!“
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„Avšak stačí-li pro dva?“
„Bude rovněž tobě celý náležeti. U ďábla, ty přece, hochu, vydáš
za dva!“
„Za čtyry — za šest — deset!“ zvolal obr, jemuž v pravdě deset
lidí nebylo by odolalo.
Všichni siláci starého i nového světa chlubí se rádi větší silou,
nežli mají. Kap Matifu z pravidla toho ovšem není vyňat. Avšak
pravdou bylo, že všichni, kteří s ním dosud v zápas vešli, byli jím
přemoženi.
Z jeho života vyprávěli se zvláště dvě události, jež byly důkazem
neobyčejné jeho síly.
Kdysi v Nimesu, v cirku ze dřeva zřízeném, povolil jeden z
trámů, jenž střechu opíral. Praskot poděsil diváky, kteří octnuli se v
nebezpečí, že střecha řítící se je rozdrtí nebo že v tísni u východů
budou umačkáni.
Avšak Kap Matifu přiskočil ke trámu, jenž z pevné polohy se byl
vymkl, právě v okamžiku, když celé trámoví již kolísati se počalo a
držel jej rameny tak dlouho, až se prostor pod střechou vyprázdnil.
Pak zachránil se sám několika mocnými skoky ven, kdežto střecha se
za ním sřítila.
Jindy opět prolomil v rovinách camargských býk ohradu, v níž
byl chován, a splašiv se pronásledoval a poranil několik lidí. Byl by
způsobil zajisté ještě více neštěstí, kdyby nebylo bývalo našeho siláka.
Kap Matifu spěchal býku vstříc a opřev nohu pevně o zem, očekával
zuřivé zvíře. V okamžiku, kdy býk s hlavou skloněnou se naň vrhl,
uchopil ho za rohy a jediným prudkým trhnutím povalil jej k zemi
na záda. Tak držel jej, s kopyty vzhůru obráceného, dokud zuřivost
zvířete nepominula a dokud byl lidem nebezpečným.
Daly by se uvésti ještě jiné příklady této nadlidské síly, kteréž
svědčily zároveň i o obětavosti a odvaze Kapa. On nikdy neváhal,
dáti život svůj v sázku, když jednalo se o to, jiným lidem život
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zachrániti nebo jim ku pomoci přispěti. Byl člověkem právě tak
dobromyslným, jako silným.
Jak Pointe Pescade několikráte opakoval, bylo tudíž naprosto
nutno, aby Kap Matifu mnoho jedl, by svých sil nepozbyl; nutil jej
proto jisti a sám raději potravy postrádal, stačily-li peníze jen pro
jednoho neb i pro dva.
V onen večer neměli však ni sebe menší naděje, že aspoň jeden
z nich by mohl se navečeřeti.
Pointe Pescade, aby druha svého rozveselil, počal znovu bavit
jej svými žerty, šprýmovnými poznámkami a posunky. Poskakoval v
dřevěném výstupku, zkrucoval údy a chodil po rukou, nelíbilo-li se
mu již na nohou státi — pozoroval totiž, že hlad pociťuje se méně,
visí-li hlava dolů.
A obrácen k obecenstvu, opětoval stále v jazyku
poloprovençalském a poloslovanském ony bombastické fráse, jichž
dosti se namluví všude, kdež naskytne se šašek neb komediant, a kdež
jest dosti hlupáků, aby je poslouchali.
„Vstupte, pánové, vstupte jen, mé dámy!“ volal. „Platí se teprve
při východu … krejcar za osobu!“
Avšak chce-li někdo odněkud vyjíti, musí tam dříve vstoupiti,
zde však nikdo se k tomu neměl. Pět nebo šest osob zůstalo sice před
pomalovaným plátnem státi, nikdo však nejevil chuti do malé arény
vstoupiti.
Pescade tenkou hůlčičkou ukazoval na divokou zvěř, jež na
plátně byla namalována. Neměl sice zvěřince, jejž by obecenstvu
mohl ukázati — chtěl však pouze říci, kdyby Kap Matifu setkal se
někdy s některým z těchto zvířat, kteráž žijí v dalekých krajích
afrických a indických, že by je hravě přemohl a bohaté hody z masa
jich si uchystal.
A Kap Matifu s dobromyslným obličejem přerušoval chvílemi
křik svého druha mocnými údery na veliký buben, jenž vydával při
tom temné zvuky, ranám z děla podobné.
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„Zde, pánové,“ ukazoval Pointe Pescade na plátně, „zde vizte
hyenu, jež ve velkém počtu žije na Mysu Dobré naděje. Je to zvíře
čilé a hbité, avšak krvelačné; přelézá mnohdy zdi hřbitovů a
vyhrabává mrtvoly, aby je ožrala.“
A po té ukazuje na jiné místo plátna, kdež namalována byla
žlutavá voda s modrými květy, volá: „Zde hleďte, pánové, mladého
tohoto a zajímavého nosorožce. Jest teprve patnáct měsíců stár. Byl
lapen na Sumatře. Při plavbě byl by hrozným svým rohem málem
stěnu lodi probodl!“
A hůlka svezla se po té na jiné místo plátna, kdež na zeleném
trávníku byly rozmetány kosti lidské.
„Sem, pánové, pohleďte! Uzříte zde věci strašné! Hrozný lev z
Atlasu! Obývá Saharu a pobíhá po žhavém písku pouště. Je-li vedro
nesnesitelné, ukrývá se v jeskyních. Nalezne-li kaluž vody, vrhne se
do ní a celý promočen kvapí dále. Sluje proto též lev numidský!“
Avšak veškeré toto úsilí neprospívalo, Pointe Pescade namáhal se
marně. A nadarmo tloukl též Kap Matifu skorem již zoufale na veliký
buben.
Několik Dalmatinců, statných to horalů, zastavilo se však přece
konečně před obrovským silákem, na nějž pohlíželi zrakem
znaleckým.
Ihned použil Pointe Pescade této nenadálé příležitosti a vybízel
muže tyto, aby síly své s Kapem změřili.
„Jen vstupte, pánové, vstupte jen! Okamžik jest vhodný!
Příležitost jest nejlepší. Velký zápas statných mužů! Ramena musejí se
dotýkati! Kdo koho porazí? Kap Matifu jest si jist, že porazí každého
přítele tohoto umění, jenž jej poctí svou důvěrou! Klubko bavlny
dostane vítěz! Je-li libo, pánové?“ dodal Pointe Pescade, obracjee
se ke třem statným hochům mohutných plecí, kteří naň udiveně
pohlíželi.
Avšak mládci tito neměli za vhodné, zkusiti sílu svoji v tomto
zápase, byť mohl býti i sebe čestnějším pro odpůrce obrovy.
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Pointe Pescade, nevida nikde ochoty, prohlásil konečně, nemáli nikdo odvahy, že podstoupí sám zápas se svým druhem! Ano, „síla
měřiti se bude s obratností!“
„Jen dále, pánové, vstupte jen!“ opakoval Pointe Pescade skorem
již bez dechu. Uvidíte, co nikdy jste ještě neviděli! Pointe Pescade a
Kap Matifu v křížku! Oba dvojčata provençalská! Ano … dvojčata …
nikoli však téhož věku, ni téže matky! … Hle, jak jsme si podobni: Já
zvláště!“
Jakýsi mladý muž zastaviv se před budkou, naslouchal pozorně
sevšednělým šprýmům kejklíře až do slova posledního.
Tento muž, sotva dvaadvacet let starý, byl postavy více než
prostřední. Pěkné rysy tváře jeho, v nichž jevily se stopy práce
únavné, i vážný výraz svědčily o povaze hloubavé, jež snad se otužila
ve škole utrpení. Jeho černé oči, plný, avšak krátký vous, ústa,
nezvyklá úsměvu, avšak výrazná a černý, pečlivě upravený knír
svědčily na sto kroků, že muž tento jest Uhrem a že v žilách jeho
krev maďarská převládá.
Byl prostě oděn, a sice v oblek moderní, aniž však v tomto
bylo zříti snahu, říditi se poslední módou. Jeho chování vylučovalo
každý omyl: mladík tento dospěl již v muže, naslouchal, jak řečeno,
pozorně slovům Pointa Pescada. Viděl, jsa pohnut tím, jak se tento
zbytečně namáhá, by diváky přilákal. Poněvadž sám dosti vytrpěl,
nemohl dívati se lhostejně na bídu jiných.
„Jsou to dva Francouzi!“ děl sám k sobě. „Ubožáci! Nevydělali
dnes dosud zajisté ničeho!“
I namanula se mu myšlenka, aby jim byl sám „obecenstvem“
— ovšem obecenstvem platícím. Vstupné jeho bude ovšem pouhou
almužnou, myslil si, leč přece nikoli almužnou zřejmou a přijde
oběma mužům zajisté velmi vhod.
Přistoupil tudíž ke dveřím, totiž ke kusu plátna, jež musilo se
nadzdvihnouti, chtěl-li někdo vejíti do ohražené prostory.
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„Vstupte, pánové, vstupte!“ volal opět Pointe Pescade.
„Představení počíná!“
„Avšak, jak vidím … jsem sám!“ pravil mladý muž přívětivé.
„Praví umělci, pane,“ pravil Pointe Pescade hrdě, „nehledí tak
na to, kolik jest obecenstva přítomno, jako na to, jakým obecenstvo
jest!“
„Dovolíte tedy!“… pravil mladík, vytahuje sáček s penězi z
kapsy.
Vyňal z něho dvě zlatky a položil je na cínový talíř, jenž
postaven byl na stolku při vchodu.
„Šlechetné srdce!“ pravil Pointe Pescade v duchu sám k sobě.
Po té obrátiv se k druhu svému, volal na něj:
„Na zápasiště, příteli, na zápasiště! Nechť pán za své peníze něco
uzří!“
Právě však, když jediný návštěvník do arény vstoupit hodlal,
obrátil se náhle před vchodem a odkvapil. Spatřil totiž onu dívku s
otcem jejím, jež čtvrt hodiny před tím byla naslouchala písni guslaře.
Mladík tento a dívka ona vykonali skorem v téže době dílo
milosrdenství: jeden z nich udělil almužnu cikánu, druhý potěšil
dárkem provençalské „umělce“.
Mladý muž, sotva byl dívku spatřil, zapomněl na své „vstupné“
i na divadlo, jež se zrakům jeho v aréně mělo naskytnouti, a spěchal
rychle směrem, kdež se dívka mezi davy zrakům jeho opět ztratila.
„Hej, pane! slyšte!“ volal Pointe Pescade za ním. „Vaše peníze!
Nezasloužili jsme si jich dosud! U ďábla! kde jest? Kam zmizel? …
Pane, slyšte přece!“
Avšak marně hledal Pescade svoje „obecenstvo“. I to mu uniklo.
Po té pohlédl na druha svého, jenž jsa neméně překvapen stál zde s
ústy otevřenými.
„Právě když jsme chtěli počíti,“ pravil konečně tento obr.
„Nemáme štěstí!“
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„Počněme přece!“ pravil Pointe Pescade a sestoupil po malých
schůdcích, jež vedly do arény.
Takým způsobem provádějíce smělé své kousky před
prázdnými lavicemi — jichž zde ostatně, máme-li pravdě průchod
dáti, nebylo — zasloužili si aspoň peníze, jež od neznámého mladíka
obdrželi.
Právě nyní ozval se na nábřeží pustý hluk a křik. Davy tísníce se
hrnuly se v jistém určitém směru, totiž k moři, a ze sta retů ozval se
výkřik:
„Loď! … Loď! … Trabocolo!“
Nastal totiž okamžik, kdy nevelká loď měla býti spuštěna na
moře. Lákavé toto divadlo budilo ovšem ve velké míře zvědavost
obecenstva. Nábřeží a veškeré prostory sousední, kteréž lid byl dříve
naplňoval, byly záhy opuštěny; vše hrnulo se k loděnici, odkud loď
měla býti po prvé na vlny spuštěna.
Pointe Pescade a Kap Matifu nahlédli, že pro dobu nejbližší
nemohou očekávati žádných diváků. Přáli si ostatně též setkati
se opět s oním mužem, jenž nedlouho před tím málem byl by již do
arény vstoupil — a opustili proto tuto, aniž ji dříve uzavřeli. Proč a
před kým byli by ji měli uzavírati?
Oba odešli rovněž směrem k loděnici.
Tato ležela mimo samý přístav gružský, na konci výběžku země,
do moře vnikajícího a na svahu, jehož okraj příboj mořský pěnou
pokrýval.
Pointe Pescade a Kap Matifu protlačili se — užívajíce při tom
horlivě svých loktů — až do prvých řad zvědavců. I slavnostní
nejskvělejší představení jejich nepřivábilo tolik obecenstva, kolik se
ho zde tísnilo. Ó té nevděčnosti lidu, jenž nedovede pravé umění
oceniti, kdežto takou prostou událostí, jakou jest spuštění lodi na
moře v městech přístavních, dá se tak nesmírně vzrušiti!
Loď byla zbavena již podpor, jež boky její opíraly, a vše bylo již
připraveno, aby mohla býti spuštěna na moře. Kotva umístěna byla
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již na pravém místě, bylo třeba jen spustí ti ji, jakmile kýl by se octl
ve vodě, aby zarazila jeho běh, poněvadž by jinak loď daleko do moře
byla vržena. Ač loď unesla pouze padesát tun, byla přece značných
rozměrů, tak že vykonána před spuštěním jejím z opatrnosti veškerá
opatření bezpečnosti.
Dva dělníci lodní stáli na můstku těsně podle zadního stěžně,
dva jiní, majíce kotvu na starosti, stáli v předu.
Loď byla, jak v takých případech obyčejně bývá, k moři zadní
částí obrácena a měla takto na vlny býti spuštěna; kýl její, spočívající
na dřevěném, namydleném podkladu, byl jediným ještě trámem
zadržován. Bylo nutno jen tento trám odstraniti, aby loď byla
uvedena v pohyb; jakmile by se to stalo, zrychloval by se pohyb
vlastní její tíží, až by se octla jako střela ve svém vlastním živlu. As
půl tuctu tesařů poklepalo již železnými kladivy na klíny, umístěné
pod kýlem lodi, tak aby ji poněkud podzvedly. Davy shromážděné
sledovaly se živým zájmem a za všeobecného ticha tuto práci.
V okamžiku tom objevila se za záhybem předhoří, jež na jihu
chrání přístav gružský, yachta zábavní. Mohla býti as o 350 tunách.
Musila plouti kol výběžku země, na němž loděnice byla zřízena, aby
se mohla dostati snadno do přístavu. Poněvadž pak vítr vál vhodným
směrem, dala se pouze jím hnáti ke svému blízkému cíli.
V době kratší deseti minut musila loď tato již zde býti i
zvětšovala se stále před zraky diváků.
Aby mohla vjeti právě ve vchod přístavní, musila těsně plouti
kol loděnice, z níž loď, právě dostavěná, na moře měla býti spuštěna.
Jakmile tudíž bylo oznámeno, že yachta pluje směrem k
loděnici, uznáno za nutné, sečkati ještě, aby se možnému neštěstí
předešlo. Jakmile by však yachta minula dráhu nové lodi vytčenou,
měla tato ihned býti spuštěna.
Opatření toto bylo zajisté zcela na místě. Srážka těchto dvou
lodí, z nichž jedna zadní částí narazila by na druhou, velmi rychle
plující, musila by způsobiti strašnou katastrofu na palubě yachty.
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Dělníci, tlukouce kladivy do klínů, ustali proto od své práce, a
muž, jenž měl odstraniti trám, led zadržující, dostal rozkaz, aby čekal.
Jednalo se jen o odklad několika minut!
Yachta blížila se stále více. Bylo již viděti, že dějí se na ní
přípravy, aby kotva mohla býti spuštěna. Plula ještě dosti rychle.
Veškery zraky obracely se k úpravné této lodi, jejíž bílé plachty
v šikmých paprscích slunce zdály se pozlacenými. Námořníci na
palubě její oděni byli v kroj levantský a na hlavě měli červenou
čapku. Kapitán, stoje na místě, jemu v pozadí podle kormidelníka
vyhraženém, udílel rozkazy své klidným hlasem.
Loď, jež měla napiaty již jen některé plachty, poněvadž přístav
byl již nedalekým, octla se právě před loděnicí.
Náhle ozval se všeobecný výkřik zděšení!
Kýl nové lodi počal se pohybovati. Z jakési nepatrné příčiny
povolil trám, loď na šikmé ploše zadržující a tato uvedena tím v
pohyb právě v okamžiku, kdy yachta obrácená k ní bokem kolem
plula.
Srážka obou lodí byla neodvratnou. Nebylo času, ani
prostředků, ji zameziti, žádný pokus nebyl by tu prospěl. Na pokřik
obecenstva odvětilo i mužstvo yachty zoufalým výkřikem!
Kapitán, jenž chladnokrevnost svoji zachoval, dal okamžitě
kormidlo obrátiti, leč nebylo již možno, aby se yachta včas vyhnula
nebo se o pravý úhel otočila.
Kýl nové lodi sjížděl rychle po dřevěném svém podkladu. Dým,
třením způsobený, valil se z pod jeho přídy, kdežto zadní část lodi
nořila se již do vln.
Náhle vyskočil jakýsi muž z řad diváků. Chopil se provazu, jenž
po jedné straně lodi visel. Marně však opíral se nohou pevně o zem
a provaz křečovitě svíral; vydával se jen v nebezpečí, že bude sám do
moře stržen.
Na štěstí zaražena byla na blízku do země roura dělová, k níž
lodice se obyčejně přivazovaly. V okamžiku otáčí odvážlivec kol ní
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provaz, jenž nyní jen zvolna se rozvinuje, kdežto smělec ten jej s
veškerou silou zadržuje a tak as 1o vteřin přes veškeré nebezpečí
zabraňuje, aby loď s divokou rychlostí do moře nesjela.
Provaz se přetrhl. Avšak těchto deset vteřin stačilo. Loď vnořila
se hluboko v rozčeřené vlny a pak se opět mžikem z nich vynořila.
Sjela do moře sotva několik stop za yachtou a letí vlnami zálivu dále
do předu, až kotva o dno se zachytila a napiatý řetěz její loď zarazil.
Yaclita byla zachráněna.
Muž, jenž odvážné dílo to vykonal a jemuž nikdo nemohl ku
pomoci přispěchati, poněvadž vše odehrálo se neočekávaně a téměř
bleskem, byl Kap Matifu.
„Výborně! znamenitě!“ zvolal Pointe Pescade a spěchal ke svému
druhu, jenž jej do náručí svého sevřel, nikoli, aby s ním provedl
nějaký kousek „umělecký“, nýbrž aby jej objal, jak měl ve zvyku
objímati, totiž tak, že skorem byl by jej udusil.
A již také potlesk a bouře pochvaly ozývaly se na všech stranách.
Všechen lid spěchal k obru, jenž byl stejně skromným, jako proslulý
vykonavatel dvanácti prací báječných a jenž nadšení lidu sotva
pochopoval.
Pět minut na to zakotvila yachta v přístavu; úpravnou lodicí
šestiveslovou dal se majitel její dovézti na břeh.
Muž ten byl vysoké postavy a stár byl as padesát let. Vlas měl
skorem již bílý a vous po orientálsku přistřižený. Velké, tmavé a
tázavé oči jeho, jež jevily neklid, oživovaly tvář poněkud opálenou,
s pravidelnými, ano dosud krásnými rysy. Každému byla však ihned
nejvíce nápadnou noblesa, ano vznešenost, jakou celá postava jeho
jevila.
Jeho oděv námořnický: tmavomodré spodky, kabátec stejné
barvy se zlatými knoflíky, černý pás, lehký klobouk z hnědého sukna
slušel mu znamenitě. Oděv ten kryl, jak na prvý pohled zřejmo bylo,
tělo mohutné a statné, jež stáří dosud oslabiti nedovedlo.
Sotva že muž tento, v němž bylo lze ihned seznati osobu ráznou
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a zámožnou, vystoupil na zem, již zaměřil k akrobatu, kteréhož davy
s jásotem obklopovaly.
Lid ustoupil cizinci uctivě z cesty.
Když muž tento přistoupil k obru, nebylo první myšlenkou jeho
vytáhnouti z kapsy sáček a obdarovati štědře svého ochránce. Nikoli!
Podal mu ruku a pravil italsky:
„Děkuji vám za to, co jste pro nás učinil.“
Kap Matifu styděl se za čest, jež mu prokazována byla za takou
— jak soudil — maličkost!
„Ano, výtečné jsi to provedl, znamenitě! Kape, příteli!“ opakoval
Pointe Pescade s neúnavnou svojí provençalskou výmluvností.
„Vy jste Francouzi?“ tázal se cizinec.
„Ó více nežli jen Francouzi!“ odvětil Pointe Pescade chlubně,
„jsme Francouzi z jihu Francie.“
Cizinec pohlížel na ně s opravdovým zájmem, v nějž se soucit
mísil. Jich bída byla příliš zjevnou, než aby jí nebyl poznal. Měl před
sebou, jak viděl, dva ubohé akrobaty, z nichž jeden, nasadiv vlastní
svůj život, prokázal mu nesmírnou službu, poněvadž srážka lodi s
yachtou byla by si vyžádala četných obětí na životech.
„Navštivte mne na palubě!“ pravil jim.
„A kdy, můj kníže?“ tázal se Pointe Pescade, pokloniv se
nejdovedněji, jak uměl.
„Zítra o jedné hodině odpoledne!“
„O jedné hodině tedy!“ přisvědčil Pointe Pescade, kdežto Kap
Matifu vyslovil němý svůj souhlas kývnutím své obrovské hlavy.
Množství lidu obklopovalo stále ještě hrdinu této události. Byli
by jej snad ve vítězoslávě na ramenou odnesli, kdyby váha
mohutného jeho těla nebyla odstrašila i nejodhodlanější a nejsilnější
z nich.
Pointe Pescade, jenž dovedl vždy mžikem pochopiti situaci,
soudil, že jest záhodno, využitkovati příznivého smýšlení obecenstva.
Když se byl tudíž cizinec vzdálil směrem k nábřeží, pokynuv oběma
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druhům ještě přívětivě rukou, zvolal Pescade svým pronikavým
hlasem:
„Boj mezi Kapem Matifuem a Pointem Pescadem! Nastane ve
chvíli, pánové! Jen za mnou na zápasiště, pánové! Prosím, vstupte jen!
Platí se teprve po představení!… Kdo chce, může platiti napřed!“
Tentokráte vyzvání jeho uposlechli veliké davy lidu. Takové
návštěvy umělci v životě svém dosud neměli!
Aréna byla příliš malá … Četní diváci musili býti odmítnuti.
Peníze těmto vráceny nazpět.
Cizinec, když byl ušel několik kroků směrem k nábřeží, potkal
mladou dívku s otcem jejím, s nimiž jsme se byli již seznámili a kteří
byli rovněž svědky celé příhody.
Mladík, jenž je následoval, kráčel za nimi v malé vzdálenosti;
otec dívky poděkoval na pozdrav jeho jen zběžně a hrdě, čehož si
cizinec dobře všiml.
Tento nemohl, spatřiv muže toho, potlačiti své pohnutí. Celá
postava jeho se zachvěla, kdežto v očích jeho mihl se blesk.
Zatím přistoupil k němu otec dívčin a pravil:
„Unikl jste přičiněním onoho akrobata velikému nebezpečí,
pane!“
„Ovšem, pane,“ odvětil cizinec, jehož hlas chvěl se
nepřemožitelným pohnutím.
Obraceje se pak k tazateli, pravil:
„Smím věděti, pane, s kým mám právě čest mluviti?“
„Jsem Silas Toronthal z Dubrovníku,“ odvětil bývalý bankéř
terstský. „A smím rovněž zvěděti, kdo jest majitel oné rozkošné
yachty?“
„Doktor Antekirtt!“ odvětil cizinec.
Pak rozloučili se oba mužové, pozdravivše se zdvořile. Z arény
francouzských akrobatů zaznívaly až sem potlesk a bouře pochvaly.
Týž večer najedl se Kap Matifu, jenž obyčejně jedl za čtyři, do
syta, a přece zbylo jim mnohem více, než by co pro jednoho bylo
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stačilo. A tím byl malý, dobrosrdečný Pointe Pescade neobyčejně
potěšen.

III.
Doktor Antekirtt

Jsou lidé, jichž jméno a slávu tisíciústá Pověst na všech stranách světa
hlásá.
Tak dělo se i proslulému lékaři dru Antekirttovi, jenž právě byl
do přístavu gružského přibyl. Příchod jeho provázen byl událostí,
jež byla by na nejobyčejnějšího cestovatele obrátila všeobecnou
pozornost. On však k obyčejným cestovatelům nikterak čítán býti
nemohl.
Od několika let utvořil se kol doktora Antekirtta v dalekých
zemích východních celý kruh bájí. V Asii, od Dardanell až k
průplavu suezskému, od Suezu až k hranicím tunisským, na pobřeží
moře Černého a v krajích arabských rozšířena byla o něm zvěst,
že ve vědách přírodních neobyčejně se vyzná a že známy jsou mu
nejtajnější záhyby přírody. V poříčí Eufratu byli by ho ctili co
potomka starých mágů (kouzelníků).
Bylo na pověsti jeho něco přehnaného? Pouze to, že připisovala
se mu moc čarodějná a nadpřirozená.
Dr. Antekirtt byl prostým člověkem, jako každý jiný, avšak
byl mužem velice vzdělaným, ducha přímého a mužného, úsudku
jistého a bystrozrakosti podivuhodné. Veškeré vzácné tyto vlastnosti
podporovány byly náhodou vždy i příznivými okolnostmi. Tak
kdysi ochránil veškeré obyvatelstvo jisté vnitřní provincie
maloasijské radikálním jakýmsi prostředkem, který sám byl vynalezl,
před chorobou, jež dosud za velice nakažlivou byla považována.
Následkem toho stala se důvěra v léčení jeho neoblomnou a
sláva jména jeho rozšířila se po celém Východě.
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Tajemství, v něž osoba jeho byla zahalena, činilo jej ještě
zajímavějším. Odkud přišel? Nikdo to nevěděl.
Jaká byla jeho minulost? O tom rovněž nic nebylo známo,
Nikdo nemohl říci, v jakých poměrech dříve žil.
Každý věděl jen, že tento doktor Antekirtt byl obyvatelstvem
Malé Asie a východní Afriky přímo zbožňován, že považován byl
tam za lékaře téměř zázračného a že pověst o jeho úspěšném a
podivuhodném léčení vnikla i v nejproslulejší vědecké kruhy
evropské. Známo bylo též, že chudému obyvatelstvu věnoval
nemenší péči nežli boháčům a knížatům východním. V západních
zemích však ho nikdo dosud tváří v tvář nespatřil, ano od několika
let nebylo známo ani jeho vlastní bydliště. Takto tím snáze vznikla
pověst, jež učinila z něho tajemného mudrce původu indického, ano
jež přikládala mu vlastnosti nadpřirozené a prostředky zázračné.
Ač doktor Antekirtt nezkusil dosud umění svého v žádném z
větších měst evropských, předcházela jej pověst až do těchto. I do
Dubrovníku přibyl sice jen co prostý cestovatel, jenž na své yachtě
navštěvuje pro zábavu různá pobřežní města moře Středozemního,
avšak jméno jeho bylo už i zde všem dobře známo.
Yachta v přístavu budila stále pozornost obecenstva, poněvadž
toto doufalo, že podaří se mu na palubě její uzříti i proslulého lékaře.
Neštěstí, obratností Kapovou odvrácené, všeobecnou zvědavost
tuto ovšem ještě zvyšovalo.
Yachta tato byla by ostatně i nejbohatším milovníkům vodního
sportu v Anglii, Americe a Francii ke cti sloužila. Vše bylo na ní
zařízeno tak, že za každého povětří mohla co nejrychleji plouti. Loď
tato mohla pojmouti as tři sta padesát tun. Jsouc dlouhá a štíhlá, přece
však ponoru tak hlubokého, že nebylo se třeba obávati, hodila se
zcela bezpečně pro plavbu mořskou a dala se snadno říditi rukou
kormidelníka. Při silném, hodném větru mohla za hodinu snadno
urazit třináct a půl uzlu. Známé lodi Spojených států amerických
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„Boadicäas“, „Gaetanas“ a „Mordons“ při mezinárodním závodu sotva
by jí byly stačily.
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Toto záhálčivé pozorování bylo jediným jejich zaměstnáním po
představení…
Čistota a krása lodi v zevnější i ve vnitřní úpravě byla takovou, že
ani nejpečlivější námořník nic by tu nebyl mohl vytknouti. Paluba
z kanadského dřeva sandálového, jež lesk a se v zářivé bělosti a již n
jediný suk v prknech nezohyzďoval, vnitřní, pečlivě uhlazené stěny,
vyřezávané ozdoby na kolu u kormidla, uspořádání stěžňů a bílého
jich roucha a lanoví, tvar výpomocných lodí, jež vkusně visely na
svých podstavcích, lesklá černá barva trupu lodi, přerušená jen zlatým
pruhem od přídy lodi do zadu se táhnoucím, slovem, celé ústrojí a
uspořádání lodi — vše svědčilo o výborném vkusu majitele jejího, o
praktičnosti i eleganci zároveň.
Jest zapotřebí, bychom poznali yachtu i uvnitř, neboť tvořila
plovoucí obydlí tajemné oné osoby, kteráž se má státi hrdinou této
povídky.
Yachta nebyla ovšem obecenstvu přístupnou. Románopisec však
má dar, že dovede zvěděti i popsati vše, i to, co oko jeho nemohlo
uzříti.
Nádhera závodila uvnitř lodi s pohodlím. Salony i kabiny a
jídelna byly ozdobeny malbami a drahocennými, různými okrasami.
Čalouny, koberce, vše, co k úpravě bytu náleží, bylo přizpůsobeno
potřebám zábavné yachty. Doklady všeobecně provedené zásady,
že příjemné splynouti má s užitečným, bylo lze pozorovati nejen
v kabině kapitánově a důstojníkův, nýbrž i v kuchyňských
místnostech, kdež stříbrné a porculánové náčiní chráněno bylo
vhodným opatřením proti nárazům při kolísání se lodi a kdež všude
jevila se vzorná čistota, a konečně i v prostorách pro mužstvo, kde
závěsná lože pohodlné byla upravena.
Mužstvo lodi, dvacet hlav čítající nosilo vkusný, pěkný oděv
maltézských námořníků: krátké spodky, střevíce, pruhovanou košili
hnědý pás, červenou čapku a námořnickou halenu, na níž byla vyšita
bílá písmena, označující název lodi a majitele jejího.
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Leč kterému přístavu náležela původně tato yachta? Ve kterých
seznamech lodních byla uváděna? Ve kterém přístavu pobřeží
Středozemního obyčejně přezimovala? K jaké národnosti hlásilo se
mužstvo její?
Odpověď k otázkám těmto nedovedl nikdo dáti, tak jako nikdo
nedovedl odvětiti na dotazy, týkající se osoby doktora samého. S
lodi vlála zelená vlajka s červeným křížem při vnitřním okraji, jenž
skorem přes celou výši sukna sahal. Toto označení marně bychom
však hledali v nekonečné řadě různých vlajek, které na všech mořích
země shledáváme.
Lodní papíry byly ovšem dříve, nežli doktor Antekirtt sám na
břeh vystoupil, přístavnímu důstojníku doručeny a týž shledal je
zajisté v pořádku, neboť po návštěvě komise zdravotního úřadu na
yachtě nekladeny mužstvu i majiteli jejímu žádné překážky.
Název lodi napsán byl malými, zlatolesklými písmeny na štítu
lodním, aniž udáno bylo při tom jméno domácího přístavu jejího.
Yachta slula „Savarena“.
Takou byla tedy loď, jež právě v přístavu gružském všeobecný
obdiv vzbudila. Pointe Pescade a Kap Matifu, kteréž na druhý den
doktor Antekirtt na palubě očekával, pohlíželi na loď stejně zvědavě
jako námořníci přístavu, s větším však ještě rozčilením. Jsouce rodem
s pobřeží provençalského, dovedli, zvláště Pointe Pescade,
obdivuhodnou stavbu lodi posouditi a oceniti. Toto zahálčivé
pozorování bylo jediným jich zaměstnáním po představení v aréně.
„Ach!“ zvolal Kap Matifu při pohledu na loď.
„Ó!“ pravil Pointe Pescade.
„Hle! hle! příteli!“
„Myslím totéž, Kape!“
Tyto krátké výkřiky obdivu znamenaly v ústech obou ubohých
akrobatů více než dlouhé řeči osob jiných.
Práce na palubě „Savareny“ , jichž bylo potřebí ještě, když kotva
již byla spuštěna, byly ukončeny. Plachty byly svinuty, lanoví bylo
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pečlivě uspořádáno, střecha stanu byla stažena. Yachta kotvila v
jednom koutě přístavu, což svědčilo o tom, že hodlá zde déle prodlíti.
Doktor Antekirtt procházel se večer téhož dne toliko v okolí
Gruže. Silas Toronthal s dcerou svojí vrátili se ve svém povoze,
jenž je na nábřeží očekával, do Dubrovníka. Mladík nám rovněž již
známý nevyčkav ani konce slavnosti v Gruži, vrátil se taktéž domů
stromořadím. Doktor Antekirtt však hleděl při potulce své na blízko
přístavu přemoci své pohnutí.
Přístav tento jest jedním z nejlepších na celém pobřeží i lze
spatřiti v něm vždy dosti lidí nejrůznějších národů. Doktor opustiv
Gruž samu, ubíral se podél břehu zálivu, jenž se v délce asi dvanácti
mil táhne až k ústí malé řeky Ombey, jež však jest dosti hlubokou,
aby i lodě s hlubokým ponorem mohly plouti po ní až k úpatí hor
zvaných „Vlastica“.
As o desáté hodině večer vrátil se doktor Antekirtt opět na
ochranný násep přístavní a byl přítomen příjezdu velikého parníku
„Lloydu“, jenž právě z Indie přibyl. Doktor dal se dopraviti na to opět
na palubu své yachty a sestoupil do své komnaty, jež byla osvětlena
dvěma lampami, a prodlel tam až do rána.
To bylo tak zvykem jeho a kapitán „Savareny“ — muž v stáří
as čtyřiceti let, jménem Narsos, — dostal rozkaz, aby doktora v této
době studií a tiché práce jeho nikdy nerušil.
Obecenstvu nebylo tudíž nic známo o minulosti záhadné této
osoby, avšak i důstojníci a mužstvo lodní nevěděli více. Přes to byli
však oddáni svému pánu tělem i duší.
Doktor Antekirtt netrpěl sice ni nejmenší porušení kázně na
palubě lodi, avšak na druhé straně pečlivě dbal o všechny a byl ke
všem štědrým. Protož každý námořník přál si toužebně, aby byl přijat
do služby na loď „Savarenu“.
A na yachtě za okolností těchto nikdy nikomu nemusila býti
důtka udělena, nikdo nemusil býti trestán, tím méně snad z mužstva
vyloučen. Všichni byli jako členové jedné rodiny.

36 Nový hrabě Monte Kristo
Po návratu doktora Antekirtta vykonána na lodi veškerá
opatření, pro noc potřebná.
Na přídě i zadní části yachty rozžaty výstražné svítilny; stráž
zaujala místo jí určené. Po té nastalo na lodi hluboké ticho.
Doktor Antekirtt usedl na divan, umístěný v jednom rohu jeho
komnaty. Na stole leželo několik nejnovějších čísel novin, kteréž
sluha jeho byl koupil v Gruži. Doktor prohlédl listy tyto jen zběžně
a zrakem roztržitým; pominuv články politické, všiml si toliko
„denních zpráv“ , zpráv o příjezdu a odjezdu lodí a pak zpráv
osobních. Po té noviny odložil.
Bylo mu, jako by byl omámen, ač neznal příčinu toho.
O jedenácté hodině odložil, aniž zavolal sluhu, oděv a ulehl.
Dlouho však nemohl usnouti.
A kdyby bylo možno čisti myšlenky, jimiž se duch jeho ve chvíli
té výhradně zabýval, byli bychom užasli, že vrcholily v jediné jen
otázce:
Kdo jest as onen mladý muž, jenž pozdravil Silase Toronthala na
nábřeží gružském?
Druhého dne ráno vystoupil doktor Antekirtt as o osmé hodině
na palubu. Den sliboval býti rozkošným. Slunce ozařovalo již
vrcholky hor, jež tvoří pozadí zálivu. Stíny v přístavu počaly se
ztráceti, prchajíce po vlnách. Na „Savarenu“ padala brzy plná zář
sluneční.
Kapitán Narsos přiblížil se k doktoru Antekirttovi, aby přijal
další rozkazy, jež mu tento dal několika slovy, když oba dříve
vyměnili zdvořilé a přívětivé pozdravy.
O poledni odrazila od yachty nevelká lodice se čtyřmi veslaři a
kormidelníkem. Plula k nábřeží, kdež měli vstoupiti do ní, jak bylo
smluveno, Pointe Pescade a Kap Matifu.
Byl to slavný den a památný okamžik v životě těchto dvou
ubožáků, kteří vzdálili se tak daleko od své vlasti drahé, od
Provençalska, jež tak toužebně si přál opět uzříti!
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Oba byli již na nábřeží.
Dříve nežli opustili svoji arénu, svlékli kroj, jejž při produkcích
svých nosívali a oblekli starý sice již, avšak čistý, prostý oděv. Nyní
obdivovali se s nábřeží yachtě, jako již dne předešlého. Oba byli ve
výtečné náladě. Nejen že den před tím oba večeřeli: Kap Matifu a
Pointe Pescade i toto ráno snídali! Hrozná to lehkomyslnost, kterou
však lze vysvětliti neobyčejně velikým jich příjmem včerejším!
Vybrali dvaačtyrycet zlatých vstupného! Nikdo však ať nemyslí, že
celý tento příjem promrhali. Nikoli! Pointe Pescade byl příliš
spořivým a opatrným, než aby se tak státi mohlo. Na deset dní měli
živobytí pojištěno!
„Za vše mám jen tobě co děkovati, Kape!“
„Ó Pescade.“
„Ano, tobě, můj milý, velký hochu!“
„Nuže — — chceš-li — — tedy ano — — mně!“ odvětil Kap
Matifu.
V okamžiku tom přirazila loďka „Savareny“ k nábřeží.
Kormidelník povstav a smeknuv čapku pravil, že jest oběma pánům
k službám.
„Pánům?“ zvolal Pointe Pescade. „Jakým pánům?“
„Vám, pane. Doktor Antekirtt očekává vás na své lodi!“
„Hle! nyní jsme již i my pány!“ pravil Pointe Pescade.
Kap Matifu otevřel jen ještě více velké své zraky a tiskl rozpačitě
v ruce svůj klobouk.
„Je libo, pánové?“ tázal se kormidelník.
„Ó ano — ano!“ odvětil kvapně Pointe Pescade, pokynuv svému
soudruhu.
Okamžik na to seděli již oba na černém koberci s rudým
okrajem, jímž pokryta byla lavička v lodi. Kormidelník zaujal mí to
za nimi.
Při tíži Kapa vyčníval okraj loďky jen as čtyry neb pět palců nad
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vodou. Konce koberce přes okraj lodě splývající musily býti do ní
zpět vtaženy, aby se ve vlnách nesmočily.
Kormidelník dal píšťalkou znamení k odjezdu a již vnořila se
čtyry vesla současně do vln. Lodice k „Savareně“ jen letěla.
Oba ubožáci byli neobyčejně pohnuti, ano ocitovali se v
nemalých rozpacích. Tolik cti prokazuje se pouhým akrobatům! Kap
Matifu neodvážil se ni hnouti. Pointe Pescade nemohl při veškerém
svém rozčilení potlačiti dobromyslný úsměv, jenž oživoval jemné
rysy jeho výrazné tváře.
Když lodice stanula u yachty, spuštěn můstek, jehož příčky
ohýbaly se pod tíží těla Kapova. Vystoupivše na palubu, byli oba
soudruzi uvedeni ihned k doktoru Antekirttovi, jenž je očekával na
zadní části lodě.
Po přátelských pozdravech a když vyměněno bylo ještě několik
zdvořilých slov, usedli Pointe Pescade a Matifu konečně na dvě jim
nabídnuté stolice.
Majitel lodi pohlížel na ně několik okamžiků, aniž promluvil
slova. Jeho krásná tvář, klidný, chladný pohled a mužná postava jeho
činily na ně mocný dojem. Avšak nebylo pochyby: netkvěl-li úsměv
na jeho rtech, tkvěl zajisté v jeho srdci!
„Přátelé!“ pravil doktor Antekirtt konečně. „Zachránili jste včera
mužstvo mé i mne před velikým neštěstím. Chtěl jsem vám ještě
jednou poděkovati a protož pozval jsem vás k sobě…“
„Pane doktore,“ odvětil Pointe Pescade, jenž konečně nabyl opět
své odvahy, „jste velice laskav. Věc ta není příliš důležitou. Přítel můj
vykonal jen, co by každý na místě jeho byl učinil, kdyby byl měl
tolik síly, co on. Není-li pravda, Kape?“
Tento kývl hlavou, což značilo ovšem, že souhlasí.
„Snad dítě pravdu, leč takou sílu má málo kdo. Váš druh však
mimo to dal pro nás svůj život v sázku a jsem tudíž jeho dlužníkem!“
„Ó , pane doktore!“ odvětil Pointe Pecsade. „Přítel můj musí se
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do ruda zardíti při této pochvale — a poněvadž jest plnokrevným, jest
pro něj nebezpečným, jestliže mu krev do hlavy vstoupí…“
„Vidím, příteli, že nemilujete poklon. Chci tedy jich pominouti.
Poněvadž však každá služba…“
„Pane doktore, odpusťte, osměluji-li se vás přerušiti. Mám však
za to, že každý dobrý čin sám sebou jest již odměnou. Aspoň dočítám
se tak v knihách mravoučných. Ostatně jsme již dosti odměněni!“
„Již! jak?“ tázal se doktor Antekirtt, obávaje se, že snad jej někdo
již předešel.
„Včera po události, při níž přítel můj tak znamenitou sílu svoji
osvědčil, chtělo obecenstvo nabýti úsudku též o jiných jeho
schopnostech uměleckých. Hrnulo se proto v davech do naší
provençalské arény. Kap Matifu porazil půl tuctu nejsilnějších horalů
a nosičů gružských. Měli jsme proto obrovský příjem!“
„Obrovský?“
„Ano, příjem, jakéhož jsme dosud nikdy na své umělecké pouti
neměli!“
„A kolik tento obrovský příjem obnášel?“
„Dvaačtyřicet zlatých.“
„Opravdu? … O tom jsem ovšem nevěděl,“ odpověděl doktor
Antekirtt. „Kdybych byl tušil, že hodláte dávati představení, bylo
by mi bývalo potěšením, být taktéž přítomnu. Dovolte však, abych
aspoň nyní své místo zaplatil.“
„Dnes večer, pane doktore, dnes večer, až nás návštěvou svou
poctíte a produkcím našim přítomností svojí lesku dodáte!“
Kap Matifu poklonil se při těchto slovech druha svého taktéž
velice, při čemž rameny svými, jež „dosud nikdy země se nedotkla“
— jak stálo v programu produkcí, Pointem Pescadem sestaveném —
neobratně a rozpačitě pohyboval.
Doktor Antekirtt nahlédl, že sotva bude moci akrobaty přiměti,
aby přijali od něho odměnu v podobě peněžitého daru.
Rozhodl se tudíž jednati jinak. Již den před tím pojal zvláštní

40 Nový hrabě Monte Kristo
záměr. Byl se večer dotazoval po životu a poměrech obou akrobatů a
dověděl se, že jsou to lidé poctiví a důvěry hodní.
„Jak se zovete?“ tázal se nyní.
„Jsem znám pod jménem Pointe Pescade, pane doktore!“
„A jak slujete vy?“
„Matifu!“
„Kap Matifu,“ dodal Pointe Pescade a vyslovil celé toto jméno,
jež na všech přístavištích jihofrancouzských mělo dobrý zvuk, s
netajenou hrdostí.
„To jsou jména zajisté jen přijatá?“ tázal se doktor Antekirtt.
„Nemáme jiných,“ odvětil Pointe Pescade.
„I kdybychom byli někdy jiná jména měli, byla by se nám
ztratila roztrhanými našimi kapsami.“
„A … rodiče vaše?“
„Rodiče, pane doktore? Naše prostředky nedovolily nám nikdy
něco tak drahého. Kdybychom někdy zbohatli, nalezli by se snad
někteří, kteří by po nás mohli děditi.“
„Jste Francouzi — z kterého však kraje?“
„Z Provençalska,“ odvětil Pointe Pescade. „Jsme tudíž
dvojnásobnými Francouzi!“
„Máte vždy dobrý humor, Pointe Pescade.“
„Povolání mé toho vyžaduje. Pomyslete si, pane doktore, že
při vchodu k aréně naší stojí veliký, stydlivý nemotora, jinak však
dobrák člověk, jenž vždy uši rozpaky svěsí. Za hodinu naházelo by
mu obecenstvo, tropíc si z něho posměch, na hlavu více jablek, než
by jich mohl za celý život snísti. Proto musím býti aspoň já vždy
veselé mysli a míti vždy nějaký vtip po ruce.“
„A Kap Matifu?“
„Ó, Kap Matifu jest vážnější i rozvážnější, žije spíše uvnitř,
v myšlenkách!“ odvětil Pointe Pescade, poklepávaje příteli svému
přátelsky na ramena, tak jako činíme koni, chceme-li mu zalichotit.
„Jeho zaměstnání toho vyžaduje! Pohrává-li si někdo s
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břemenem padesáti liber těžkým, musí býti velice vážným. Zápasí-li,
nezápasí pouze rameny, nýbrž i hlavou! A Kap Matifu zápasil vždy —
i s bídou. A přece jej tato ani k zemi dosud neporazila.“
Doktor Antekirtt naslouchal se zřejmým zájmem slovům
malého muže tohoto, pro nějž osud měl vždy jen chvíle krušné a
jenž přece z ničeho jej nevinil. Doktor poznával, že muž tento jest
stejně dobrosrdečným jako důvtipným, a tázal se sama sebe, čím by
se byl mohl státi tento ubožák, kdyby od kolébky již nebyl trpěl
nedostatkem prostředků hmotných.
„A kam hodláte se odtud odebrati?“ tázal se
„Stále ku předu — na zdař bůh!“ odpověděl Pointe Pescade.
„Náhoda není vždy špatným vůdcem a celkem zná dobře cesty.
Obávám se jen, že odlákala nás přece příliš daleko od vlasti — od
našeho Provençalska. Leč jsme tím sami vinni! Měli jsme se dříve
vždy náhody otázati, kam nás zavede!“
Doktor Antekirtt pozoroval oba akrobaty mlčky opět delší
chvíli.
Po té tázal se znovu:
„Co tedy mohu, přátelé, pro vás učiniti?“
„Nic, pane doktore,“ odvětil prostě Pointe Pescade, „ano, zhola
nic!“
„Nepřáli byste si vrátit se nyní do Provençalska a uzříti opět
rodný svůj kraj?“
Oči obou akrobatů náhle zazářily.
„Mohl bych vás tam dopraviti,“ dodal doktor Antekirtt.
„To by bylo výtečné! překrásné!“ vzolal Pointe Pescade
uchvácen radostí.
A po té obrátiv se ke svému druhu, děl:
„Hochu, chtěl bys i ty vrátit se do domova?“
„Ano, Pointe Pescade, kdybys také ty se vrátil…“
„Leč čím se budeme pak zabývati? Čím se uživíme?“
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„Zůstali byste tedy snad raději u mne?“
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Kap Matifu vložil si ruku na čelo, což činil vždy, kdykoli se ocitoval
v nesnázích.
„Čím se uživíme — — budeme — musíme,“ mumlal sotva
srozumitelně.
„Nevíš si rady právě tak jako já. Avšak co na tom? Budeme
konečně doma! Není to podivné, pane doktore, že dva chudáci, jako
my, mají též vlast — domov — že dva ubožáci, kteří nemají ni rodičů,
přece někde se zrodili?“
„Zůstali byste tedy snad raději u mne?“ tázal se doktor Antekirtt.
Při tomto nenadálém návrhu Pointe Pescade rychle povstal,
kdežto Kap Matifu tázavě naň pohlížel, nevěda, má-li též povstati
jako on.
„Zůstati u vás, pane doktore?“ pravil konečně Pointe Pescade.
„Leč čím bychom vám mohli prospěti? Siláckými nebo kejklířskými
kousky? Jinému jsme se nikdy nepřiučili! Leda snad, že bychom vás
tím mohli baviti při plavbě nebo na vašich statcích…“
„Slyšte,“ odvětil doktor Antekirtt, „mám zapotřebí mužů
odvážných, oddaných, přímých a důvtipných, kteříž by mi pomohli
uskutečniti mé záměry. Nemáte nic, co by vás poutalo, a rovněž ne
mnoho, co by vás do vlasti vábilo. Chcete vytrvati při mně?“
„Avšak až záměry své provedete?…“ tázal se Pointe Pescade.
„Ani pak mne nebudete musit opustiti, bude-li vám to vhod,“
odvětil doktor Antekirtt, usmívaje se, „zůstanete na lodi se mnou!
Po případě můžete učiti mužstvo mé lodi krkolomným skokům!
Hodláte-li však raději vrátit se do své vlasti, nechci vám v tom brániti
a postarám se i pak, byste na příště bezstarostně žiti mohli!“
„O, pane doktore!“ zvolal opětně Pointe Pescade zmaten tolika
laskavostí. „Avšak nemíníte při svém návrhu zajisté, abychom u vás
jen zaháleli? Nebýti k ničemu by se nám rovněž nelíbilo!“
„Slibuji vám dosti práce, takže budete spokojeni,“ odvětil doktor
Antekirtt.
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„Vaše nabídka jest velmi svůdná,“ prohodil Pointe Pescade ještě
nerozhodně.
„A co proti ní namítáte?“
„Jen jediné již. Jak vidíte, jsme dva, Kap Matifu a já. Jsme z téhož
kraje a byli bychom snad i z téže rodiny, kdybychom byli někdy
rodinu měli! Jsme však bratry srdcem, duší! Kap Matifu nemohl
by žiti bez Pointa Pescada a Pointe Pescade nemohl by ni den
stráviti bez Kapa Matifua. Vzpomeňte si na dvojčata siamská! Nikdy
jich nemohli od sebe odloučiti, poněvadž bylo by je to stálo život.
Nuže, my jsme jako tato dvojčata siamská! Milujeme se velice, pane
doktore!“
A Pointe Pescade podal druhu svému ruku, jenž ji k prsům
přitiskl a jako dítě ji celoval.
„Nemám na mysli vaše odloučení, přátelé,“ pravil doktor
Antekirtt; „pochopil jsem dobře, že byste se nikdy od sebe odloučiti
nemohli.“
„Věc je tedy ujednána, pane doktore, jestliže totiž…“
„Jestliže…“
„Jestliže Kap Matifu přivolí!“
„Řekni jen ano, Pointe Pescade, a promluvíš tím i za mne!“
pravil Kap.
„Nuže, vše jest tedy v pořádku!“ pravil doktor Antekirtt.
„Nebudete musit, přátelé, nikdy rozhodnutí svého litovati. Dnešním
dnem počínaje nebudete se musit již nikdy v aréně produkovati.“
„Oho, pane doktore!“ zvolal Pointe Pescade, „dbejte též sama
sebe! Přejímáte snad větší břemeno, nežli sám tušíte.“
„Co tím míníte?“
„Budeme vás mnoho státi, zvláště Kap Matifu. Druh můj jest
velikým jedlíkem a vy zajisté nebudete si přáti, aby ve službách vašich
sil mu ubývalo?“
„Doufám naopak, že síly jeho se zdvojnásobí!“
„Pak budete, pane doktore, zničen.“
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„Nikdo mne nedovede finančně zničiti, Pointe Pescade!“
„Avšak bude-li Kap Matifu jísti dvakrát, třikrát denně?…“
„Může jísti, bude-li míti chuti, pětkrát, šestkrát i sedmkrát
denně,“ odvětil dr. Antekirtt, usmívaje se. „Stůl můj jest pro každého
přichystán.“
„Slyš, Kape!“ zvolal Pointe Pescade rozradostněn. „Budeš se
moci nasytit den co den dle své libosti!“
„Vy též, Pointe Pescade!“
„Ó, já jsem živ jako pták, spokojím se s málem. Smím však se
otázati, zda vyplujeme též na širé moře?“
„Ano, velmi často. Mám dosti práce na všech stranách
Středozemního moře. Pacienti moji bydlí po celém jeho pobřeží.
Hodlám vykonávati mezinárodní lékařskou praxi. Zavolá-li mne
některý chorý v Tangeru nebo na Balearech a sice v době, kdy
dlím právě v Suezu, mám odepříti mu pomoc lékařskou a nemám
k němu přijeti? Tak jako lékař v některém městě velikém spěchá
z jedné čtvrti do druhé, aby poskytl pomoci lékařské, tak pluji od
Gibraltaru k řeckým ostrovům, od Adrie k zálivu Lyonskému, od
moře Jónského k zálivu Gabeskému. Mám jiné ještě mnohem
rychlejší lodě nežli jest tato yachta, a vy budete mne na mnohých z
nich provázeti.“
„To bude znamenité, pane doktore,“ odvětil Pointe Pescade a
radostí tleskal rukama.
„Nebojíte se moře?“ tázal se doktor Antekirtt.
„Moře-li se bojíme? My synové Provençalska? Již jako děti pluli
jsme nesčetněkráte na řece v lodici. Nikoli! neobáváme se moře ni
mořské nemoci, — vždyť zvykli jsme si choditi hlavou po zemi a
nohama vzhůru. Kdyby pánové i dámy cvičili se aspoň dva měsíce
v tom, nežli se na moře vydají, zajisté by neměli příčiny bědovati a
sténati při plavbě a nebyli by nemocí zachváceni. Jen dále, pánové!
Připojte se ke společnosti naší!“
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A Pointe Pescade počal opět tímže tónem a způsobem, jako by
dosud stál před svým divadélkem a obecenstvo v ně lákal.
„Výborně, Pointe Pescade!“ pravil doktor Antekirtt. „Mezi námi
nebude zajisté rozmíšek, zvláště když svého humoru nepozbudete.
Jen smějte se, přátelé, smějte a zpívejte. Budoucnost slibuje mi ještě
snad mnoho smutného a tím vzácnější bude mi vaše veselost.“
Doktor Antekirtt při slovech těchto stal se opět vážným.
Pescade, jenž jej bedlivě pozoroval, tušil, že jej v dřívějších dobách
života jeho stihla zajisté bolest veliká, kterou snad i doby příští pro
něj chovají.
„Pane doktore,“ pravil proto kvapně, aby vyrušil jej z trudných
myšlenek, „od dnešního dne náležíme vám tělem i duší.“
„Ode dneška můžete se již v kajutě své po domácku zaříditi.
Prodlím snad ještě několik dní v Gruži a Dubrovníku; přes to však
jest lépe, jestliže již nyní na „Savareně“ bydliti budete.“
„Učiníme tak, těšíme se však na dobu, až uvedete nás do svého
domova,“ odvětil Pointe Pescade.
„Nemám domova,“ pravil doktor Antekirtt, „avšak mám přece
domov, kterýž sám jsem si utvořil, půdu, jež mi náleží, a kterouž i vy,
bude-li vám libo, sdíleti budete.“
„Nuže pojďme, Kape!“ zvolal Pointe Pescade, „musíme závod
náš ještě likvidovati. Neobávej se však, nejsme nikomu dlužni a
konkurs nám nehrozí.“
Rozloučivše se s doktorem Antekirttem, odpluli oba přátelé po
lodici, jež je očekávala, opět na nábřeží gružské.
As za dvě hodiny na to podařilo se jim prodati jednomu svému
soudruhu v povolání budku, arénu snadno sestrojitelnou,
plátno pomalované i veliký buben. To byl celý jejich majetek.
Jednání o koupi netrvalo příliš dlouho a několik zlatek, kteréž jim
prodej vynesl, netížilo rovněž příliš jejich kapsy.
Pointe Pescade však podržel si v tomto okamžiku, kdy z
„uměleckého“ života uchyloval se do života soukromého, svoji

III. 47
trubku, a Kap Matifu nechtěl rovněž vzdáti se svého trombónu a
svého kroje, v kterýž se při zápase odíval. Bylo by jim působilo
nesmírný žal, kdyby se byli musili odloučiti od těchto tretek, kteréž
je upomínaly na chvíle úspěchu a okamžité slávy. Věci tyto složeny
byly na dno vaku, kterýž pojal celý jejich majetek: několik drobných
předmětů a jich oděv.
K večeru vrátili se Pointe Pescade a Kap Matifu opět na palubu
„Savareny“. Velká kajuta v přední části lodi byla jim upravena za
obydlí. Byla pohodlně zařízena a opatřena vším, čeho mohli
potřebovati.
Mužstvo lodi přijalo nové tyto své soudruhy velice přívětivě,
vědouc, že jim děkovati musí za své zachránění.
Sotva Pointe Pescade a Kap Matifu na yachtu přibyli, přesvědčili
se, že kuchyně lodní jest bohatou tak, že kuchyně jich provençalské
arény nikdy a v ničem s ní měřiti se nemohla.
„Vidíš, Kape,“ pravil Pointe Pescade, vyprazdňuje sklenici vína
astijského, „jedná-li člověk rozšafně, štěstí ho nemine. Avšak
rozumným musí vždy býti.“
Kap Matifu mohl souhlas se slovy druha svého projeviti jen
kývnutím hlavy, neboť zuby jeho vrývaly se právě s labužnickou
rozkoší do velikého kusu uzeného masa, jenž s dvěma vejci, na tvrdo
vařenými, rychle v obrovských jeho ústech se ztrácel.
„Obecenstvo by nás penězi zasypalo jen za to,“ pravil Pointe
Pescade, „kdyby tě vidělo jisti.“

IV.
Vdova odsouzencova

Příchod doktora Antekirtta vzbudil velikou pozornost nejen v
Dubrovníku, nýbrž v celém území dalmatském. Listy, oznámivše
příchod yachty do přístavu gružského, vykořisťovaly událost tu, jež
slibovala řadu zajímavých zpráv. Majitel „Savareny“ nemohl
uniknouti poctám mu prokazovaným, avšak rovněž nemohl
vyvarovati se i nepříjemnostem, jež sláva a proslulost za následek
mívají. Osoba jeho byla předmětem všech rozhovorů. Kruh bájí a
pověstí počal se kol něho tvořiti. Nikdo nevěděl, kdo vlastně jest,
odkud přichází, kam se ubírá. Záhada tato budila ovšem zvědavost
obyvatelstva tím větší měrou. A jest pochopitelno, že tam, kde nikdo
nic neví, jest pole domněnkám úplně otevřeno a že obraznost
okolnosti té měrou největší dovede použiti.
Zpravodajové listů, sledujíce přání čtenářů, vydali se do Gruže,
ano někteří navštívili i palubu vachty. Nebylo jim však dopřáno
uzříti osobu, kterou se veřejné mínění tak velice zabývalo. Rozkazy
byly přísné. Doktor Antekirtt nechtěl nikoho přijímati, koho sám
by nebyl pozval. Také odpovědi, kteréž kapitán Narsos dával všem
zvědavcům a navštěvovatelům, byly stále stejně stručný i záhadny.
„Odkud přichází doktor?“
„Nevím, odkud se mu přijíti zlíbilo.“
„Kam pluje?“
„Nevím, kam za vhodné uzná.“
„Avšak kým vlastně jest?“
„Nikdo to neví, snad neví sám více, nežli ti, kdož se ho po tom
táží.“
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Takovými odpověďmi a zprávami zvědavost obecenstva ovšem
nedala se ukojiti. Obraznost, majíc tudíž úplně volné pole, pustila
uzdu všem domněnkám. Doktor Antekirtt byl dnes tím, zítra oním.
Někteří měli jej za náčelníka mořských loupežníků. Jiní pokládali jej
za krále některé rozsáhlé africké říše, jenž pod cizím jménem cestuje,
aby se poučil o poměrech jiných států. Mnozí tvrdili opět, že jest
psancem, osobností politickou, kterou nějaká revoluce ze země jeho
vyhnala, a jenž cestuje nyní po světě pro zábavu i poučení. Každému
bylo volno, k některé této domněnce se přidati.
I co se titulu doktorského týče, lišilo se mínění; někteří soudili,
že jest znamenitým lékařem, jehož výborné léčení v případech
nejpovážlivějších se osvědčilo, jiní považovali jej za krále šarlatánů,
jenž byl by se ocitl as v nesnázích, kdyby někdo byl od něho žádal,
by se diplomy prokázal, že titulu toho právem užívá.
Lékařům gružským a dubrovnickým nenaskytla se však
příležitost, aby mohli záhadného muže toho pro neoprávněné
vykonávání praxe lékařské stíhati. Doktor Antekirtt choval se v
ohledu tom velice zdrželivě, a žádal-li ho někdo o radu lékařskou,
dovedl se vždy tomu vyhnouti.
Ostatně majitel „Savareny“ nenajal si vůbec žádného obydlí na
pevnině po dobu svého pobytu. Prvé dva dny po svém příchodu
do Gruže nevstoupil ani do Dubrovníka samého. Obmezil se na
procházky v okolí a dvakráte nebo třikráte dal se provázeti i Pointem
Pescadem, jehož přirozený vtip dobře oceňoval.
Nenavštiviv sám nikdy Dubrovník, poslal tam jednoho dne
Pointa Pescada za sebe. Tomuto svěřen důvěrný úkol, aby zjednal
doktoru zprávy o jistých osobách. Když se Pointe Pescade vrátil,
odpovídal k otázkám mu daným následovně:
„On bydlí tedy ve čtvrti Stradone?“
„Ano, pane doktore, v nejkrásnější části města. Obývá dům
nedaleko místa, kdež se cizincům ukazuje palác vládců staré
republiky dubrovnické. Dům jeho jest nádherný, sluhové v něm jen
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se hemží, a krásné povozy a spřežení jsou majiteli jeho vždy po ruce.
Je to pravá domácnost milionářova.“
„A druzí?“
„Druzí?“ odvětil Pointe Pescade, „druzí obývají v téže čtvrti
města, domek jich však ztracen jest v úzkých, křivolakých a
nerovných uličkách, kteréž jsou podobny spíše schodišti a jimiž se
přichází k obydlím nejchudším.“
„A jejich domek?“
„Jest malý, nízký, z věnčí skýtá pohled smutný, ač uvnitř, jak
myslím, vládne čistota a pořádek. Jest viděti, že obýván jest lidmi sice
chudými, avšak hrdými a řádnými.“
„A paní, jež v něm bydlí?“
„Neviděl jsem jí a slyšel jsem, že uličku onu vůbec málokdy
opouští.“
„Syn její?“
„Syna jsem viděl, pane doktore, právě když se k matce své
vracel.“
„Jaký dojem učinil na tebe?“
„Tvář jeho měla výraz starostlivý, ano zdál se býti znepokojen!
Soudím, že musil mnoho vytrpěti Lze to poznati na něm!“
„Ty také jsi mnoho vytrpěl, Pointe Pescade, a přece ničím
nedáváš toho na jevo.“
„Nedostatek hmotný není, pane doktore, utrpením duševním.
Protož dovedl jsem jej vždy zakrýti — ano při tom i vesel býti!“
Doktor Antekirtt tykal již — jak jest viděti — Pointe Pescadovi,
což si tento jako zvláštní důkaz přízně vyžádal. I soudruhu jeho záhy
se cti té mělo dostati. Obr tento činil dojem však příliš mohutný, než
aby někdo mohl si dovoliti ihned mu tykati.
Doktor, dověděv se takto od Pointa Pescada, čeho si přál, ustal
od svých procházek v okolí Gruže. Vyčkával jakési události, kteréž
nechtěl předbíhati svým příchodem do Dubrovníka, kdež zpráva o
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pobytu jeho v přístavu gružském všem známa již byla. Neopouštěl
tudíž paluby, až se událo, co očekával.
Dne 20. května o 11. hodině ranní, když byl pozoroval po delší
dobu kukátkem nábřeží gružské, dal doktor Antekirtt rozkaz, aby
lodice byla přichystána, i odplul po ní a vystoupil na nábřeží nedaleko
hráze přístavní, kde stál člověk, jenž zdál se naň čekati.
„Je to on!“ pravil doktor Antekirtt sám k sobě, „ano, nemýlím se!
Poznávám jej, byť i byl velice změněn!“
Člověk, jehož mínil, byl stařec, jenž měl asi sedmdesát let.
Hlavu, jež chýlila se k zemi, pokrýval bílý vlas. Výraz tváře jeho byl
vážný a smutný, oživený trochu polo již uhaslým zrakem, jejž slzy
zajisté častěji smáčely. Stařec ten stál nehybně na nábřeží, nespouštěje
zraku s lodice od okamžiku, kdy tato od yachty odrazila.
Doktor Antekirtt si umínil, že jednati bude tak, jako by muže
toho ani nepozoroval, tím méně jej poznával. Avšak sotva učinil
několik kroků, již stařec přistoupil k němu a uctivě pozdraviv, tázal
se:
„Doktor Antekirtt?“
„Ano, jsem doktor Antekirtt,“ odvětil tento, pozoruje starce,
jehož brvy se ani nezachvěly, když pronikavé oči doktorovy se naň
upřely.
Po té pravil doktor:
„Kdo jste, příteli, a čeho žádáte?“
„Jmenuji se Borik,“ odvětil stařec, „jsem ve službách paní
Bathoryové a na rozkaz její mám vás žádati o rozmluvu s ní.“
„Paní Bathoryová?“ tázal se doktor Antekirtt. „Není-liž to vdova
onoho maďarského vlastence, jenž pro spiknutí k smrti byl
odsouzen?“
„Ano, tak jest!“ odpověděl stařec. „Ač jste jí nikdy neviděl, není
možná, abyste jí aspoň dle jména neznal, vždyť jste doktor Antekirtt.“
Doktor naslouchal velmi pozorně slovům starého sluhy, jehož
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oči byly sklopeny. Tázal se v duchu sama sebe, zdaž poslední slova
starcova nemají ještě jiný tajný smysl.
Na to se otázal opět:
„A co chce mi paní Bathoryová?“
„Přála by si promluviti s vámi z příčin, jež snad znáte nebo aspoň
tušíte, pane doktore.“
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Brána byla otevřena…
„Půjdu k ní!“
„Jí bylo by milejší, kdyby mohla navštíviti vás na palubě lodi
vaší.“
„,Proč?“
„Poněvadž záleží na tom, aby rozmluva ta zůstala tajnou.“
„Tajnou?… Před kým má býti utajena?“
„Před jejím synem! Petr nemá zvěděli, že matka jeho přijala vaši
návštěvu.“
Tato odpověď překvapila doktora Antekirtt?, jenž však to
Borikovi nedal znáti.
„Já však raději,“ pravil po té, „navštívím paní Bathoryovou v
jejím bytu. Mohu tak snad učiniti v nepřítomnosti jejího syna?“
„Bylo by to možná, pane doktore, kdybyste přišel až zítra. Petr
Bathory odjede dnes večer do Zadru a nevrátí se až za čtyřiadvacet
hodin.“
„A čím jest Petr Bathory?“
„Jest inženýrem, až posud nepodařilo se mu však zjednati si
místa. Oh! život byl pro něj i pro matku jeho dosti již krušným!“
„Krušným!…“ opětoval doktor Antekirtt zamyšleně. „Nemá
snad paní Bathoryová dostatečných příjmů?“
Zamlčel se. Stařec nachýlil ještě v ce hlavu, prsa jeho dmula se
mocným pohnutím, a oči jeho zvlhly.
„Pane doktore,“ pravil konečně, „nemohu vám více říci. V
rozmluvě, kterou na vás žádá, sdělí vám paní Bathoryová zajisté vše,
co máte právo zvěděti.“
Doktor Antekirtt musil se velice přemáhati, aby nedal na jevo
nesmírné své pohnutí.
„Kde bydlí paní Bathoryová?“ tázal se.
„V Dubrovníku, ve čtvrti Stradonské, v ulici Marinella číslo 17.“
„Mohu se setkati s ní zítra mezi jednou a druhou hodinou
odpoledne?“
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„Zajisté, pane doktore; budu vás v této chvíli očekávat a sám vás
k ní uvedu.“
„Rcete tedy paní Bathoryové, aby mne v dobu tu určitě
očekávala!“
„Děkuji vám jménem jejím,“ odvětil stařec.
Po té dodal ještě:
„Mohl byste se snad domnívati, že vás hodlá žádati, byste jí
nějakou službu prokázal…“
„A kdyby tomu tak bylo?“
„Není tomu tak!“
Po té, pokloniv se hluboce, vzdálil se stařec a zaměřil na cestu
vedoucí z Gruže k Dubrovníku.
Poslední slova starého sluhy doktora Antekirtta zřejmě
překvapila. I zůstal státi chvíli nehybně na nábřeží, sleduje zraky
Borika, jenž odcházel. Vrátiv se po té na palubu, dovolil Pointu
Pescadu a jeho soudruhu, by směli se podívati do města. Na to
uzavřel se do své kajuty, oznámiv kapitánu, že chce v ní zbývající část
dne stráviti sám.
Pointe Pescade a Kap Matifu hleděli zatím použiti pokud možno
nejlépe své dovolené. Dopřáli si té radosti, že byli přítomni několika
představením akrobatů.
Pointe Pescade měl mnohdy chuť napomenouti nebo poučiti
některého neobratného provazolezce, a jeho druh také pociťoval
velikou touhu vstoupiti v řady zápasníků. Oba upamatovali se však
včas, že mají čest náležeti mužstvu „Savarena“ . Zůstali proto
pouhými diváky a neskrblili pochvalou když zdála se jim
zaslouženou.
Druhého dne dal se doktor Antekirtt nedlouho před polednem
dopraviti na nábřeží. Lodici poslal k yachtě zpět, načež dal se cestou,
vedoucí z Gruže do Dubrovníka. Rozkošná to procházka po této
silnici, vroubené letohrádky a posázené stinnými stromy!
Na cestě té, as dva kilometry dlouhé, nejevil se v dobu tu ještě
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tak čilý život, jaký bývá tu za několik hodin později, kdy povoz za
povozem přejíždí a kdy davy lidu se tu procházejí.
Doktor, ponořen v myšlenky o nastávajícím setkání se s paní
Bathoryovou, kráčel vedlejším stromořadím a přišel brzy ke bráně
města, obklopeného trojí řadou hradeb. Brána byla otevřena, i minuv
opevnění ocitl se doktor uvnitř města.
Od brány té vede nádherná třída s pobočnými uličkami, zvaná
„Stradone“. až ku předměstí Pločskému, tudíž celým městem. Leží na
úpatí návrší, na němž se v podobě amfiteátru vztyčuje celá skupina
domů. Na konci třídy té poutá pozornost naši palác vládců staré
republiky benátské, krásný to pomník století patnáctého, s vnitřním
dvorem, se sloupořadím ve slohu renaissančním a s okny o plných
obloucích, jichž štíhlé sloupky připomínají nám dobu rozkvětu
toskánského stavitelství.
Doktor Antekirtt nemusil dojíti až k tomuto místu. Ulice
Marinella, již Borik mu včera naznačil, odbočovala v levo, as v
polovici třídy Stradonské. Krok jeho uvolnil se poněkud, když kráčel
kol paláce, ze žuly vystavěného, jehož bohaté průčelí a přístavky, v
pravém úhlu k hlavní budově se pojící, zůstaly mu po pravé straně.
Otevřeným průjezdem uzřel doktor Antekirtt skvostný povoz, do
něhož krásné spřežení bylo zapraženo. Kočí seděl na kozlíku, kdežto
sluha čekal nedaleko pod vkusnou verandou.
Skorem v téže chvíli vstoupil jakýsi muž do povozu, koně
tryskem vyjeli ze dvora, a vrata uzavřela se za nimi.
Muž onen byl touže osobou, kteráž tři dny před tím oslovila
doktora Antekirtta na nábřeží gružském: byl to bývalý bankéř
terstský, Silas Toronthal.
Doktor Antekirtt, jenž si nepřál setkati se opětně s mužem tímto,
vstoupil, když povoz vyjel, rychle do blízkého domu a nevyšel z něho
dříve, dokud nebyl povoz zmizel.
„Oba dlí v tomže městě,“ pravil sám k sobě. „Je to vina náhody a
nikoli vina moje!“
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Uličky, kteréž odbočují v levo od třídy Stradonské, jsou úzké,
křivolaké, špatně dlážděné, zjevu chudičkého a skličujícího. Lze
proto přirovnati zmíněnou hlavní třídu k mohutné řece, do níž na
jednom břehu ústí jen nepatrné potůčky. Jakoby touhou puzeny,
aby ke zdravému vzduchu pronikly, hledí domy jeden přes druhého
vyšinouti se a při tom všecky se tísní. Hledí si navzájem zblízka do očí
— lze-li očima nazvati okna, jež vedou do ulice. Vystupují vysoko po
výšině, jejíž vrcholky korunovány jsou tvrzí zvanou Mincetto a tvrzí
sv. Vavřince.
Vůz nemůže ulicemi těmi. V době deště tvoří tyto pravé
bystřiny, avšak i jindy podobají se roklím, a pro příkrý jich spád a
půdu nerovnou bylo nutno zříditi v nich stupně a schůdky. Jak liší se
skromné příbytky v uličkách těchto od nádherných paláců a staveb v
třídě Stradonské!
Doktor Antekirtt přišed ke vchodu do ulice hledané, počal
vystupovati po nekonečných téměř stupních jejích. Když překročil
as šedesátý stupeň, stanul před číslem 17.
Dveře domku toho se ihned otevřely. Stařičký Borik očekával
zde již, jak slíbil, doktora. Uvedl jej, nepromluviv slova, do síně velmi
čisté, chudým však nábytkem opatřené.
Doktor Antekirtt usedl. Nic nenasvědčovalo tomu, že by byl
sebe méně pohnut — ani když paní Bathoryová vstoupila a pravila:
„Pan doktor Antekirtt?“
„Ano, jsem jím, milostivá paní,“ odvětil doktor a povstal.
„Chtěla jsem vám ušetřiti cestu tak dalekou a obtížnou!“ odvětila
vdova.
„Přál jsem si, navštíviti vás,“ odvětil doktor; „prosím, uvěřte, že
jsem zcela k vašim službám!“
„Dověděla jsem se, pane, teprve včera o vašem příjezdu do
Gruže a vyslala jsem ihned Borika, aby vás vyhledal a za návštěvu vás
požádal.“
„Jsem ochoten, ctěná paní, vyslechnouti vás!“

IV. 59
„Odejdu!“ pravil Borik!
„Nikoli, zůstaňte!“ odvětila mu paní Bathoryová. „Jste jediným
přítelem rodiny, a co hodlám doktoru Antekirttovi říci, není vám již
tajno.“
Paní Bathoryová usedla, a doktor Antekirtt zaujal místo před ní,
kdežto stařec stál u okna.
Paní Bathoryová byla tehdy as šedesát let stará. Postava její
nechýlila se dosud k zemi pod břemenem stáří, avšak za to bílý
její vlas a tvář vrásčitá naznačovaly, jak krušně zápasila s nouzí a
zármutkem. Přes to bylo viděti, že jest dosud statečnou a
odhodlanou, jako dříve bývala. Dosud bylo lze poznati, že byla
neohroženou družkou a důvěrnou přítelkyní muže, jenž své
postavení příjemné obětoval svému přesvědčení, jeho spoluvinnicí,
když počal osnovati spiknutí společně s hrabětem Matyášem
Sandorfem a Ladislavem Zathmarem.
„Pane,“ pravila hlasem se chvějícím, snažíc se marně pohnutí
své zakrýti, „poněvadž jste doktor Antekirtt, jenž dříve již útrpnost
mi projevil, ač nevím, z jaké příčiny, — hodlám vám vyprávěti o
událostech, jež se před patnácti lety v Terstu odehrály…“
„Milostivá paní, ušetřte si vypravování tak bolestné. Vím vše —
a poněvadž jsem doktor Antekirtt — vím též, jaký byl osud váš od
nezapomenutelného dne 30. června 1867.“
„Avšak rcete, pane doktore,“ odvětila paní Bathoryová, „jaký
zájem poutá vás k osudu mému a mého syna?“
„Je to, ctěná paní, cit úcty, jejž míti musí každý muž šlechetný
ke vdově muže, kterýž neváhal život svůj zasvětiti neodvislosti své
vlasti!“
„Znal jste professora Štěpána Bathorya?“ tázala se vdova hlasem
chvějícím.
„Znal jsem jej, ctěná paní, a miloval jsem jej i vážím si všech,
kdož jméno jeho nosí.“
„Jste snad rodem ze země, pro niž on krev svou prolil?“
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„Žádná země není již vlastí mojí!“
„Kdo jste tedy?“
„Mrtvý, jenž dosud hrobu nemá!“ odvětil chladně doktor
Antekirtt.
Paní Bathoryová a Borik při této neočekávané odpovědi se
zachvěli; doktor Antekirtt dodal však spěšně:
„Zprávy, kteréž jste mi chtěla, milostivá paní, podati, mohu
já doplniti, poněvadž, znáte-li mnohé věci, nevíte přece o jiných,
kteréž jsou rovněž pro vás důležity!“
„Vypravujte, pane, poslouchám,“ odvětila paní Bathoryová.
„Ctěná paní,“ pravil doktor Antekirtt, „před patnácti lety tři
mužové maďarští stali se náčelníky spiknutí, jež mělo za účel,
zjednati Uhrám bývalou jich neodvislost. Mužové tito byli hrabě
Matyáš Sandorf, professor Štěpán Bathory a hrabě Ladislav Zathmar,
tři přátelé to, kteréž již dlouho pojila táž naděje, jeden duch a jedno
srdce!“
„Dne 8. června 1867, den před tím, kdy mělo býti dáno znamení
ku povstání, jež mělo vypuknouti v Uhrách i Sedmihradsku, vnikla
policie rakouská do domu hraběte Zathmara v Terstu, v němž
shromážděni byli oni tři náčelníci spiknutí. Hrabě Sandorf a dva
soudruzi jeho byli zatčeni, ještě v noci do Pazinské tvrze dopraveni a
tam ve věži uvězněni. Za několik neděl byli k smrti odsouzeni.“
„Mladý účetní hraběte Matyáše Sandorfa, jenž dlel v dobu tu
právě v domě Ladislava Zathmara, byl taktéž zatčen, ač ve spiknutí
vůbec nebyl zasvěcen; byl však později obžaloby zproštěn a — když
vše již bylo ukončeno — na svobodu propuštěn!“
„Druhého dne po tom, když rozsudek byl pronesen, pokusili se
spiklenci, kteříž v téže kobce žalářní byli uvězněni, o útěk. Hrabě
Sandorf a Štěpán Bathory, kteříž použili k útěku lana hromosvodu,
prchli skutečně, avšak spadli do dravého toku, pod věží proudícího. V
téže chvíli však byl Ladislav Zathmar, když se rovně chystal k útěku,
stráží překvapen a bezpečněji uvězněn.“

IV. 61
„Ač uprchlíci neměli naděje, že by smrti unikli, poněvadž vlny
řeky podzemní odnášely je do krajů jim neznámých, přálo jim přece
štěstí neobyčejně. Dostihli břehů průplavu limského a po té i města
Rovinje, kdež nalezli útulku v domě rybáře Ondřeje Ferrata.“
„Rybář tento — člověk šlechetný — přichystal vše, aby uprchlíky
mohl dopraviti na druhý břeh moře Jaderského, když tu, ze msty
osobní, Španěl Carpena, jenž věděl o úkrytu uprchlíků, prozradil
policii rovinjské, kde se skrývají. I pokusili se tu podruhé uprchnout.
Avšak Štěpán Bathory, byv raněn, padl opětně do rukou zřízenců
policejních. Hrabě Matyáš Sandorf, stíhán jsa až ke břehu, vrhl se
do moře, právě když déšť kulí za ním byl vyslán. Moře Jaderské
nevydalo již jeho mrtvoly!“
„Pozejtří na to Štěpán Bathory a hrabě Ladislav Zathmar
popraveni byli ve věži Pazinské prachem a olovem. Rybář Ondřej
Ferrato byl, poněvadž jim útulek poskytl, odsouzen do žaláře
doživotního a dopraven byl do trestnice ve Steinu.“
Paní Bathoryová sklonila hlavu. Srdce se jí svíralo, avšak
poslouchala doktora, ani jej nepřerušivši.
„Jsou vám známy tyto podrobnosti, ctěná paní?“ tázal se tento
konečně.
„Ano, dověděla jsem se jich, pane, z novin, jako nepochybně i
vy.“
„Ano, z novin,“ odvětil doktor Antekirtt. „Avšak co noviny
nemohly sděliti obecenstvu, poněvadž chováno to bylo v největší
tajnosti, to vím já, milostivá paní, a prozrazeno mi to bylo jistým
strážcem zmíněné pevnosti. Nehodlám toho před vámi tajiti.“
„Mluvte, pane,“ odvětila paní Bathoryová.
„Že hrabě Sandorf a Štěpán Bathory vypátráni byli v domě
rybáře Ferrata, jest vinen Španěl Carpena jenž je prozradil. Avšak
příčinou, že tři neděle před tím zatčeni byli v domě Zathmarově v
Terstu, byla rovněž zrada. Byli rakouské policii zrazeni!“
„Zrazeni!“ opětovala překvapena paní Bathoryová.
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„Ano, a důkazy zrady té byly podány během líčení trestního.
Po prvé nalezli zrádcové na hrdle holuba poštovního šifrovaný lístek,
jenž adresován byl hraběti Sandorfu a jejž si opsali. Po druhé podařilo
se jim v domě hraběte Zathmara zmocniti se mřížky, jejíž pomocí
šifrované písmo dalo se přečisti. Po té, když jim byl znám obsah
lístku, doručili jej guvernérovi terstskému. A nepochybně část
konfiskovaných statků hraběte Sandorfa byla odměnou za tuto
zradu.“
„A jest známo, kdo jsou tito bídníci? “ tázala se paní Bathoryová
hlasem chvějícím se nesmírným rozčilením.
„Nikoli, ctěná paní!“ odvětil doktor Antekiitt. „Snad tři
odsouzenci znali jména jich, leč těmto nebylo již dopřáno před smrtí
s rodinami svými se setkati a jména zrádců zůstala proto zatajena.“
Skutečně paní Bathoryová, jež nebyla tehdy se synem svým v
Terstu přítomna, ni Borik, jenž byl vězněn, nemohli se s drahými
svými před popravou již ani rozloučiti.
„A není možná někdy dověděti se jmen těchto bídníků?“ tázala
se paní Bathoryová.
„Zrádci,“ odvětil doktor Antekirtt „obyčejně se sami prozradí.
Leč musím ještě vypravování své doplniti.“
„Vy zůstala jste vdovou, majíc osmileté dítko a téměř žádné
jmění. Bořík, sluha hraběte Zathmara, nechtěl vás opustit po smrti
svého pána; byl však chud a přinesl vám tudíž jen svoji oddanost.“
„Opustila jste pak nadobro Terst a usídlila jste se zde v
Dubrovníku. Pracovala jste zde rukama svýma, byste uhradila
spotřeby hmotné a abyste dostála povinnostem morálním. Chtěla
jste, aby syn váš ve vědě sledoval tutéž dráhu, kterou zvolil osvícený
jeho otec. Leč jak krušně jste musila stále zápasiti, jakou nouzi musila
jste snášeli. Činila jste však tak s odvahou a vytrvalostí, a já musím
s úctou se sklonili před ženou, jež jevila tolik mužné síly, jež péčí a
obětavostí tak velikou učinila ze syna svého vzdělaného muže!“

IV. 63
Řka to doktor Antekirtt, povstal a pod jeho zdánlivým chladem
jevily se známky pohnutí.
Paní Bathoryová neodvětila ni slova. Vyčkávala, nevědouc, zdali
doktor skončil nebo hodlá-li pokračovati a vyprávěti o záležitostech,
jež také jeho se týkaly a k vůli nimž s návštěvu jeho vyžádala.
„Avšak, ctěná paní,“ ujal se opět slova doktor, pochopiv její
myšlenky, „i síla lidská má meze a vyčerpá se. Vy, jsouc churava
a tolika zkouškami trpkými stižena, byla byste snad podlehla úkolu
svému, kdyby muž neznámý — nikoli! kdyby přítel zesnulého chotě
vašeho nebyl vám přispěl ku pomoci. Nikdy nebyl bych se vám o
tom zmínil, kdyby starý sluha váš nebyl mi sdělil, že přejete si se
mnou mluviti…“
„Jsem vděčna, pane,“ odvětila paní Bathoryová, „a chtěla jsem
poděkovati doktoru Antekirttovi za jeho přízeň a laskavost…“
„Za co však, ctěná paní? Za to snad že před pěti nebo šesti lety,
vzpomenuv přátelství, kteréž pojilo jej k hraběti Sandorfu a druhům
jeho, zaslal vám sto tisíc zlatých, aby vás nedostatku zbavil a ve
snahách vašich vás podporoval? Nebylo to pro něj samého štěstím a
potěšením, že vám může přispěti? Nikoli, vážená paní, spíše já musím
děkovati, že jste přijala s důvěrou tento dar, jímž aspoň poněkud
mohl jsem pomoci vdově i synu svého přítele!“
Vdova poklonivši se, odvětila: „Nechť je tomu jakkoli, pane,
přála jsem si projeviti vám svoji vděčnost. To bylo prvou příčinou,
proč jsem si přála setkati se s vámi. Leč měla jsem důvod ještě jiný…“
„A ten jest, ctěná paní?“
„Chtěla jsem… vrátiti vám onu částku!“
„Co díte, milostivá,“ pravil živě doktor Antekirtt, „vy nechtěla
jste přijmouti?“
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„Svaly měknou a ochabují,“ odvětil obr…

IV. 65
„Soudila jsem, pane, že nemám práva použiti oněch peněz. Neznala
jsem doktora Antekirtta. Neslyšela jsem nikdy pronésti jména jeho.
Onen obnos mohl býti almužnou, kterou skýtali mi snad ti, proti
nimž choť můj zápasil a jichž soustrast se mi hnusila! Protož nechtěla
jsem peněz těch dotknouti se ani k účelu, pro kterýž je doktor
Antekirtt ustanovil!“
„Tedy… peníze tyto…“
„Jsou nedotknuty!“
„A syn váš?“
„Můj syn, čeho si dobude, nechť děkuje za to jen sám sobě!“ …
„A matce své!“ dodal doktor Antekirtt, v němž taká velkodušnost
a taká povaha mužná vzbuzovaly obdiv a úctu.
Avšak paní Bathoryová byla již povstala a vyňala ze skříně, na
klíč uzavřené, balíček bankovek a podala jej hostu svému.
„Pane,“ pravila, „prosím, vezměte peníze tyto, neb vám náležejí,
a přijměte týž dík matky, jako kdyby jich byla užila ku vychování
svého syna!“
„Peníze tyto již mi nepatří, ctěná paní!“ odvětil doktor, učiniv
pohyb odmítavý.
„Pravím vám, že nikdy neměla a nečinila jsem na ně nároků!“
„Leč Petr Bathory mohl by jich užíti!“
„Můj syn, jak doufám, zjedná si záhy místo, jehož jest hoden,
a budu moci pak spoléhati na něj, tak jako on mohl spoléhati se na
mne.“
„Neodmítne, bude-li naléhati na něj přítel otcův, by obnos ten
přijal!“
„Odmítne zajisté!“
„Pak dovolte mi, ctěná paní, abych se aspoň pokusil?“
„Prosím, nečiňte tak, pane doktore,“ odpověděla paní
Bathoryová. „Můj syn neví ani, že jsem peníze ty přijala, a přeji si, by
se toho nedověděl nikdy!“
„Budiž tedy, ctěná paní! …. Pochopuji city, kteréž přiměly
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vás tak jednati, poněvadž jsem byl a dosud jsem mužem vám zcela
neznámým. Ano, rozumím citům těm a dovedu si jich vážiti. Avšak
opakuji vám, nepatří-li tyto peníze vám, nepatří také již mně!“
Doktor Antekirtt povstal. Odmítnutí daru se strany vdovy
nestalo se způsobem, kterýž by jej byl mohl uraziti. Pochopil čin
vdovin, a týž vzbudil v něm proto jen pocit úcty. Pozdravil paní
Bathoryovou a chystal se již odejíti, když vdova pronesla k němu
novou otázku:
„Zmínil jste se, pane,“ pravila, „též o tom, že byl choť můj i se
soudruhy svými zrazen a tak smrti vydán?“
„Ano, vyprávěl jsem pouze, co se skutečně událo!“
„Avšak — nezná nikdo tyto zrádce?“
„Ano, zná!“
„Kdo?“
„Bůh!“
Doktor Antekirtt, řka to, poklonil se posledně a vyšel pak.
Paní Bathoryová po jeho odchodu se hluboce zamyslila. Tajnou
příchylností, kterou nedovedla si vysvětliti, puzena byla neodolatelně
k této tajemné osobě, jež měla účastenství v nejosudnějších
událostech jejího života.
Zdaž uzří někdy ještě doktora Antekirtta? Aneb vypluje
„Savarena“ záhy opět na širé moře?
Nedovedla si dáti odpovědi k těmto otázkám.
Druhého dne ráno oznamovaly listy dubrovnické, že kdosi
neznámý daroval dobročinným ústavům městským sto tisíc zlatých.
Byl to dar doktora Antekirtta, avšak zdaž nebyl to zároveň i dar
vdovy, jež nepřijala ho pro sebe ni pro svého syna?

V.
Různé příhody

Doktor Antekirtt nespěchal opustit přístav gružský, jak se paní
Bathoryová domnívala. Když snaha jeho pomoci matce se nezdařila,
umínil si přispěti synu.
Poněvadž Petr Bathory až dosud nemohl se domoci místa, na
jaké dle svých studií, s vyznamenáním odbytých, mohl činiti nároky,
neodmítne zajisté — soudil doktor — nabídku, kterou mu on učiní.
— Zjednati mu místo, schopnosti a jménu jeho odpovídající, nebylo
již almužnou. Naopak bylo by to jen odměnou, jaké mladý muž po
tolikerém strádání a po tolikeré píli si zasloužil.
Petr Bathory byl však, jak pravil Borik, odjel do Zadru.
Doktor rozhodl se hned mu psáti. Učinil tak ještě téhož dne. V
listu nepsal více, než že byl by šťasten, kdyby se mohl setkati s Petrem
Bathorym na palubě „Savareny“, poněvadž by se mu rád zmínil o
věci, jež by ho zajisté zajímala.
List ten dán byl na poštu v Gruži. Zbývalo již jen očekávati, až
se mladý inženýr ze Zadru vrátí.
Vyčkávaje návratu jeho, žil doktor ještě osaměleji, než kdykoli
jindy na své yachtě. „Savarena“, jsouc zakotvena v přístavu, byla,
poněvadž i mužstvo její na břeh nevystupovalo, skutečně tak
osamělou, jako by kotvila kdesi uprostřed moře Středozemního neb
uprostřed Atlantického okeánu.
To ovšem napínalo tím více zvědavost obecenstva a reportérů,
kteří se nikterak nevzdali úmyslu setkati se s tajemnou osobou na její
lodi a vyptati se jí na minulost její.
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Pointu Pescadu a druhu jeho byla v ohledu tomto udělena úplná
volnost, jak na otázky podobné odpovídati chtějí.
Pointe Pescade byl, jak známo, nejveselejší živel, jaký na palubu
se souhlasem doktora Antekirtta byl uveden. Jestliže Kap Matifu
zůstával vážným, smál se za to i žertoval Pointe Pescade stále, ano
prozpěvoval též nepozbývaje veselosti a lehkomyslnosti. Jestliže se
nemíhal právě kdesi v lanoví, k veliké radosti mužstva, které cvičil
v provazolezectví, jsa čilejší kteréhokoli z plavčíků, tož bavil je
nevyčerpatelnými svými vtipy. Doktor Antekirtt doporučoval mu,
aby zachoval veselou svoji mysl a dobrý humor — nuže zachoval si je
a nakazil tím i jiné!
Jak již dříve bylo řečeno, měli Pointe Pescade a Kap Matifu
úplnou volnost opustiti loď a na ni se vrátit. Veškeré ostatní mužstvo
prodlévalo stále na palubě, jim však bylo povoleno vystoupiti na
pevninu, kdykoli se jim zlíbilo. Protož byli přirozeně zvědavci
nejvíce obtěžováni, kteříž je obklopovali všude, nebo na ně číhali,
dotazujíce se jich po všem možném.
Leč Pointa Pescada, chtěl-li mlčeti, nikdo nedovedl přiměti, aby
mluvil, a mluvil-li, neřekl nic, co by jiným nebylo již známo.
„Kdo jest doktor Antekirtt?“
„Proslulý lékař. Vyléčí vás z každé nemoci!“
„Jest bohat?“
„Nemá ani krejcaru. Já, Pointe Pescade, sám mu každého týdne
jistý obnos vyplácím!“
„Leč odkud přišel?“
„Ze země, jejíž jméno nikdo nezná.“
„A kde leží ta země?“
„Vše co mohu říci, jest, že na severu ohraničena jest čímsi
velikým a na jihu ničím.“
Nebylo tudíž lze dověděti se něčeho od veselého mužíka tohoto.
I jeho druh, Kap Matifu, byl mlčelivým jako kámen.
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Za to vsak oba přátelé mnohdy tím horlivěji hovořili spolu a
zvláště často též o novém svém pánu.
Oblíbili si jej již a milovali jej velice. Nepřáli si, než aby mu
mohli dokázati svoji oddanost. Vzájemná páska mezi nimi a mezi
doktorem utužovala se stále více.
Každého dne očekávali, že budou náhle povoláni do kajuty
doktorovy, a že jim tento řekne: „Přátelé, jest mi vás nyní potřebí.“
Leč k velké své mrzutosti čekali stále marně.
„Bude to trvati dlouho?“ pravil jednoho dne Pointe Pescade k
svému druhu. „Je to trapno stále zaháleti, zvláště když jsme nebyli
vychováni pro zahálku, není-liž pravda, Kape?“
„Ano, svaly měknou a ochabují,“ odvětil obr, pohlížeje na
mohutná svá ramena, podobná pákám stroje odpočívajícího.
„Víš, příteli, co myslím o doktoru Antekirttovi?“
„Nikoli, pověz mi však, co myslíš, Pointe Pescade, a budu ti
moci odpověděti!“
„Nuže, v minulosti doktora Antekirtta udály se věci … věci
veliké … neobyčejné … Je to viděti na jeho očích, z nichž vyšlehnou
často blesky oslňující. A nastane den, kdy nejen vyšlehne blesk, ale
též zahřmí…“
„A udeří!“ dodal Kap Matifu.
„Ano, udeří — a míním, že nebudeme při tom zbyteční!“
Pointe Pescade nesoudil tak bez příčiny. Ač na palubě yachty
vládl úplný klid, důvtipný muž tento všiml si přece mnohých věcí,
kteréž ho vyzývaly k přemýšlení. Bylo zjevno, že doktor nebyl
obyčejným turistou, který cestoval na yachtě své po moři
Středozemním pro pouhou zábavu. „Savarena“ byla středem, v němž
se sbíhalo mnoho nitek, kteréž tajemný majitel její v ruce své pevně
třímal. Skutečně docházely na loď četné telegrafické depeše a dopisy
téměř ze všech koutů moře, jehož vlny omývají břehy rozličných
zemí, a sice z pobřeží italského, francouzského, španělského, z
Marokka, Alžíru i Tripole. Kdo je zasílal? Nepochybně dopisovatelé,
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kterýmž doktor Antekirtt svěřil úkol, dle všeho velice důležitý i
obtížný. Nebo byly telegramy a listy ty pouze od osob, kteréž
proslulého muže žádaly za pomoc lékařskou? Domněnka poslední
jevila se málo pravděpodobnou.
Avšak i v kancelářích telegrafního úřadu v Dubrovníku nemohli
pochopiti smysl těchto depeší, poněvadž psány byly v jazyku
neznámém, jemuž snad toliko doktor a dopisovatelé jeho rozuměli.
A byť by se to i bylo podařilo převésti depeše ty v řeč všeobecně
známou, kdo byl by vyrozuměl něco na příklad z těchto kusých vět:
„Almeira: soudil jsem, že jsem na stopě Z. R. Stopa však
klamná.“
„Nalezl dopisovatele H. V. 5. Spojen s oddělením K. 3, mezi
Katanií a Syrakusami.“
„Cyrena. Očekáváme nové rozkazy. Loďstvo Antek …
pohotově. „Elektrika č. 3.“ připravena dnem i nocí.“
„R. O. 3. Zemřel od té doby v trestnici. — Oba zmizeli.“
V jiném telegramu pak dála se o čemsi zmínka prostředkem
umluveného čísla „2117“. Depeše ta zněla:
„2117. Sark. Někdy sprostředkovatel. V službách Toronth.
Přerušil styky s Tripolem.“
Odpověď na většinu těchto depeší zněla obyčejně takto:
„Nechť se v pátrání pokračuje. Nešetřte peněz ni péče. Zašlete
další doklady.“
Bylať to tedy korrespondence nesrozumitelná pro nezasvěcence,
kteří mohli souditi z ní toliko, že celý obvod moře Středozemního
jest pod bedlivým dozorem doktora Antekirtta. Tento netrávil tedy
dny svého pobytu v Dubrovníku tak klidně a nečinně, jak se s
počátku zdálo.
Přes veškerou opatrnost i tajemství, zaručené pro depeše
telegrafické, nebylo lze utajiti tak čilou výměnu telegramů a dopisů
před obecenstvem. Tím však zvědavost jeho dostoupila vrcholu.
Nejvíce zabýval se v myšlenkách záhadnou osobností
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doktorovou bývalý bankéř terstský. Jak se čtenáři zajisté pamatují,
setkal se Silas Toronthal s doktorem Antekirttem na nábřeží
gružském několik minut po příjezdu „Savareny“. Setkání toto
vyvolalo v doktorovi pocit odporu, v bývalém bankéři vzbudilo však
zvědavost, kterou Silas Toronthal z příčin známých dosud ukojiti
nemohl.
Máme-li pravdu říci, přítomnost doktora Antekirtta učinila na
Silasa Toronthala zvláštní dojem, který sám nedovedl pravým
jménem označiti. V Dubrovníku hovořilo se stále o tom, že se doktor
uchyluje v ústraní, vyhýbá se společnosti a že jest nesnadno, neli nemožno, k němu proniknouti. Právě tyto okolnosti podezřelé
vzbuzovaly v bankéři tím mocnější touhu, aby se záhadným
cizincem opět se mohl setkati. Za účelem tím vydal se častokráte
do Gruže. Zde stanuv na nábřeží pohlížel dlouho k yachtě hoře
touhou, aby se na palubu její mohl dáti dopraviti. Jednou skutečně,
tak učinil, avšak když vystoupil na loď, dostalo se mu stejné odpovědi
jako jiným:
„Doktor Antekirtt nepřijímá nikoho.“
Čím nepřekonatelnější jevila se překážka, která se záměru
bankéře stavěla, tím rozčilenější stával se tento.
Konečně umínil si Silas Toronthal, že dá záhadného cizince
stříci. Přikázal jednomu ze svých zřízenců, na nějž spoléháti mohl,
aby střehl veškeré kroky doktorovy a aby jej sledoval, kdykoli yachtu
opustí, byť i se procházel jen v Gruži samé.
Lze si pomysliti, jak znepokojila bankéře zpráva zřízence jeho,
že starý Borik setkal se s doktorem Antekirttem na nábřeží gružském,
a že doktor druhého dne na to navštívil paní Bathoryovou.
„Kdo jest as člověk ten?“ tázal se sama sebe.
Avšak čeho se mohl Silas Toronthal nyní ještě obávati? Po
patnáct let nebylo ni hlesu o jeho rejdech a jeho skutku zrádném,
o němž nikdo přece zvěděti nemohl! Avšak vše, co se týkalo rodiny
těch, kteréž byl zradil, musilo jej přece znepokojovati.
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Necítil nikdy výtek svědomí, za to však bázeň často vplížila se
do duše jeho, a návštěva, kterouž neznámý, bohatý a mocný cizinec
vdově Bathoryově učinil, probudila v něm nové obavy.
„Kdo jest přece tajemný ten muž?“ opakoval. „Co chce v
Dubrovníku a v domě paní Bathoryové? Povolala jej k sobě jen,
aby jí přispěl radou lékařskou? Co mohla by míti jiného s ním
společného?“
K otázkám těmto nemohl si dáti odpovědi.
Silasa Toronthala upokojila však přece poněkud jistota (již
bedlivým střežením doktora Antekirtta si zjednal), že tento návštěvu
svoji u paní Bathoryové neopakoval.
Avšak bankéř při záměru svém: vejíti stůj co stůj ve styk s
doktorem, tvrdošíjně setrvával. Myšlenkou tou zabýval se dnem i
nocí. Musil nepokoji svému učiniti konec. Jsa mysli stále rozechvěné
těšil se, že by nabyl opětně klidu, kdyby mohl uzříti zase doktora
Antekirtta, promluviti s ním a dověděl se příčiny, jež ho přiměly,
aby připlul do Gruže. Vyhledávál proto záminky, aby mohl se s ním
setkati.
Konečně ji nalezl.
Paní Toronthalová po několik již let churavěla na souchotě,
proti nimž lékaři dubrovničtí neznali žádného prostředku. Přes jejich
péči, jakož i přes starostlivost, jakou dcera její o ni měla, slábla paní
Toronthalová stále, ač dosud neulehla. Snad přispívalo k tomu také
duševní utrpení? Snad — leč nikdo nemohl s určitostí to tvrditi.
Jediný bankéř byl by mohl říci, zdaž jeho ženě, jež znala celou
jeho minulost, nehnusil se život, jenž musil ji naplňovati jen děsem.
Nechť tomu tak či onak, choroba paní Toronthalové, jejíž stav
jevil se lékařům dubrovnickým již beznadějným, zdála se býti
bankéři vhodnou záminkou, by s doktorem Antekirttem opět se
setkati mohl. Požádá-li tohoto za radu lékařskou i návštěvu za tím
účelem, nebude moci doktor zajisté — a byť jen z ohledů lidskosti —
odmítnouti.
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Silas Toronthal napsal tudíž list, který dal jednomu ze sluhů
svých donésti na palubu „Savareny“. „Byl by šťastným,“ psal, „kdyby
dostalo se mu rady a přispění lékaře tak proslulého a zasloužilého.“
Omlouvaje se dále, jestliže doktora, jenž žije v úplném klidu a
zátiší, prosbou svojí vyrušuje, žádal jej na konec, by mu oznámil den,
kdy jej má v domě svém očekávati.
Druhého dne, když doktor obdržel list tento, na jehož podpis
nejprve pohlédl, ni jeden sval v tváři jeho se nezachvěl. Přečetl dopis
až k poslednímu slovu, nic však neprozrazovalo, jaké myšlenky a city
řádky tyto v duši jeho vzbudily.
Jakou odpověď měl dáti? Měl využiti příležitosti této, vniknouti
do domu Toronthalova a vejíti ve styk s rodinou bankéřovou? Leč
okolnosti, za jakých byl by tu do domu toho vstoupil, nehodily se
mu ani jako lékaři.
Doktor Antekirtt proto neváhal. Chopil se listu papíru a napsal
naň pouze několik slov, načež jej odeslal bankéři.
Slova ta zněla:
„Dr. Antekirtt lituje, že nemůže věnovati péči svoji paní
Toronthalové. Není lékařem evropským.“
Ni slova více.
Když bankéř obdržel tuto úsečnou odpověď, roztrhal lístek se
zjevnou nevolí. Bylo viděti, že doktor Antekirtt nepřál si styků s ním.
Odmítnutí toto dokazovalo jasně, že tajemný cizinec učinil v ohledu
tomto rozhodnutí nezvratné.
„Jestliže není lékařem evropským,“ pravil bankéř sám k sobě,
„proč tedy chtěl paní Bathoryové lékařskou radou přispěti …
navštívil-li jí vůbec jako lékař? … Co jinak byl by u ní činil? … Co
se děje vlastně mezi nimi? … “
Tato nejistota mučila velice Silase Toronthala, jenž byl
přítomností doktora Antekirtta v Gruži sklíčen, ač neznal sám toho
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V temnější části komnaty seděl doktor Antekirtt…
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příčinu, a jenž klidu dojiti nemohl, dokud by „Savarena“ opět
neodplula. Své choti však a své dceři nezmínil se ni slovem o
bezúspěšném kroku, který byl učinil. Chtěl nepokoj svůj přede všemi
utajiti. Nepřestával však stříci doktora tak, aby se mu dostalo
nejrychlejších zpráv o každém kroku, který by tento v Gruži nebo
Dubrovníku podnikl.
Druhého dne udál se však případ, jenž byl mu podnětem k
novým a větším ještě obavám.
Petr Bathory vrátil se zklamán ze Zadru. Nemohl dohodnouti se
v příčině místa, jež mu bylo nabídnuto při velikých jakýchsi hutích v
Hercegovině.
„Podmínky nebylo mi možno přijati!“ pravil prostě své matce.
Paní Bathoryová pohlédla na svého syna, nechtěla však tázati se
ho, proč k podmínkám oněm přistoupiti nechtěl nebo nemohl. Na to
podala mu list, který pro něj došel za jeho nepřítomnosti.
Byl to list, kterým doktor Antekirtt zval Petra, aby navštívil jej
na palubě „Savareny“, kdež hodlá promluviti s ním o věci, jež ho jistě
bude zajímati.
Petr Bathory podal list své matce. Jí pozvání doktora Antekirtta
nepřekvapilo.
„Očekávala jsem je!“ pravila.
„Očekávala jste toto vyzvání, matičko?“ tázal se mladý muž, jsa
udiven touto odpovědí.
„Ano … Petře … Doktor Antekirtt navštívil mne za tvé
nepřítomnosti.“
„Víte, kdo jest muž ten, o němž se v Dubrovníku tolik mluví?“
tázal se Petr.
„Nikoli, synu můj, ale doktor Antekirtt znal tvého otce, byl
přítelem hraběte Matyáše Sandorfa i Ladislava Zathmara a protož
navštívil i mne!“
„Jaké důkazy, matko, dal vám doktor, že byl přítelem mého
otce?“
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„Žádné,“ odvětila paní Bathoryová, jež nechtěla zmíniti se o
tom, že doktor jí nabídl dar stotisíc zlatých, co i tento mladému muži
zatajiti slíbil.
„Je li to však nějaký intrikán anebo slídič rakouský?“ odvětil Petr
Bathory.
„To posoudíš sám, synu můj!“
„Radíš mi, abych jej navštívil?“
„Ano, radím ti to. Není vhodno nedbati přání muže, který
přátelství, jež choval k otci tvému, i tobě chce věnovati.“
„Avšak co činí v Dubrovníku?“ tázal se Petr. „Jaké zájmy poutají
jej k této zemi?“
„Snad hodlá zde teprve nějaký podnik provésti,“ odpověděla
paní Bathoryová. „Praví se, že jest nesmírně bohat a dost možná, že
ti chce nabídnouti některé místo, jež by se ti hodilo.“
„Půjdu k němu, matko,“ pravil Petr Bathory, „a dovím se, co mi
chce!“
„Učiníš lépe, vykonáš-li záměr svůj ještě dnes! Oplatíš mu takto
i návštěvu, kterou mne poctil!“
Petr Bathory objal svoji matku a přitiskl ji vášnivě k prsům.
Zdálo se, jako by jej tísnilo jisté tajemství — kteréž neodvážil se
prozraditi. Jakou bolest, jaké utrpení skrývalo jeho srdce, že nechtěl
svěřiti se jím své matce?
„Ubohé mé dítě!“ zašeptla paní Bathoryová.
O jedné hodině odpoledne kráčel již Petr Bathory třídou
Stradonskou směrem ku přístavu gružskému.
Když se ocitl před domem Toronthalovým, zastavil se, avšak jen
na okamžik. Oko jeho zalétlo k balkonu, jehož okna byla zahalena
záclonami. Dům tento prost byl všeho života a byl na všech stranách
uzavřen tak. že se zdál býti neobýván.
Petr Bathory kráčel dále volným krokem. Okolnost však, že
stanul dříve na okamžik, nemohla ujíti pozornosti ženy, jež na
protějším chodníku sem a tam se procházela.
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Žena ta byla postavy vysoké. Věk její? Mezi čtyřiceti a padesáti
roky. Chodila krokem odměřeným a stejnotvárným jako by bez
myšlenek.
Dle pleti tmavohnědé, účesu vlasů i oděvu bylo lze souditi, že
žena tato jest Marokánkou, ač mnohý, méně znalý, byl by ji mohl
míti i za cikánku neb Egypťanku, neboť ženy těchto kmenů velice
se sobě podobají. Zřejmo bylo však, že nedlela zde, aby žebrala o
almužnu, ano že by ji ani nebyla přijala. Bylať tu zajisté za jiným
účelem buď na popud svůj nebo na popud cizí. Číhala, slídila a
vyzvídala, co se dálo v domě Toronthalově, právě tak jako co se dělo
na blízku domku paní Bathoryovou obývaného.
Jakmile spatřila mladého muže, jenž kráčel ulicí Stradonskou
směrem ke bráně, následovala jej, avšak tak opatrně, aby sice stále jej
na očích měla, sama aby však nebyla pozorována.
Petr Bathory byl ostatně příliš v přemítání ponořen, než aby si
byl povšiml, co se za zády jeho dělo. Když se zastavil přímo před
domem Toronthalovým, zastavila se i ona žena. Když opět ku předu
pokročil, kráčela i ona dále, zmírňujíc nebo zrychlujíc krok svůj dle
toho, zdaž i on tak činil.
Branou městskou prošel Petr Bathory dosti rychle, neunikl však
přece z dozoru slídičky. Když i ona z brány vystoupila, uzřela jej
opět na silnici, směřující ke Gruži, i kráčela as dvacet kroků za ním
vedlejším stromořadím.
V době té právě vracel se Silas Toronthal v otevřeném povoze
z Gruže do Dubrovníka. Musil se na cestě setkati nezbytně s Petrem
Bathorym.
Spatřivši je oba, Marokánka stanula. Snad očekávala, že jeden
druhého osloví. Zrak její zaplál podivným žárem. Skryla se včas za
stromem, leč promluví-li tito muži na sebe, jak je uslyší?
Nestalo se to však.
Silas Toronthal spatřil z dálky as dvaceti kroků, že Petr Bathory
přichází proti němu. Tentokráte neodpověděl mu však ani hrdým
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pokynem hlavy, čemuž nemohl se vyhnouti na nábřeží gružském,
když jej dcera jeho provázela. Odvrátil obličej právě, když mladý
muž nadzdvihl klobouk, a povoz ujížděl kvapem dále k Dubrovníku.
Cizinka pozorovala dobře celý tento výjev, a úsměv oživil na
okamžik necitnou její tvář.
Petr Bathory byl však spíše zarmoucen nežli pohněván tímto
jednáním bankéřovým. Kráčel dále krokem mnohem volnějším,
neotočil se však ni jednou tváří na zad.
Marokánka následovala ho z povzdálí. Kdo by jí byl dlel na
blízku, byl by slyšel, jak pronesla polohlasem a v jazyku arabském
tato slova:
„Jest čas, aby přišel!“
Čtvrt hodiny na to přibyl Petr Bathory na nábřeží gružské.
Zastavil se na několik minut, aby si prohlédl vkusnou yachtu, jejíž
vlajka vesele vlála ve větříku mořském na vrcholi hlavního stěžně.
„Odkud as připlul doktor Antekirtt?“ tázal se Petr Bathory sama
sebe. „Vlajka tato jest mi úplně neznámou.“
Po té se obrátiv k námořníku, jenž kráčel právě po nábřeží, tázal
se ho:
„Příteli, víte, jaká jest tato vlajka?“
Námořník však rovněž jí neznal. O yachtě věděl toliko, že
připlula z Brindisi, a že průkazy její, kteréž úředník přístavní
prohlédl, shledány byly v pořádku. Poněvadž ohlášena byla jako loď
zábavní, šetřily úřady tajemství, v něž se majitel její halil.
Petr Bathory zavolal na to blízkého plavce a dal se dopraviti na
palubu „Savareny“. Marokánka zřela — jsouc nejvýš překvapena —
jak se zvolna od břehu vzdaluje.
Okamžik na to vstoupil mladý muž na můstek yachty a tázal se,
je-li doktor Antekirtt přítomen.
Zákaz, jenž byl dán majitelem yachty v příčině přístupu cizinců
na loď, nepochybně neplatil pro mladého muže. Kapitán odvětil
totiž, že doktor Antekirtt dlí ve své komnatě.
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Petr Bathory odevzdal po té navštívenku svoji a tázal se, zdaž
může doktor návštěvu jeho přijati.
Jeden z plavčíků přijal lístek a sestoupil po schůdkách, jež vedly
k salonu v pozadí.
Za minutu na to vystoupil plavčík opět na palubu a oznámil
Petru, že doktor Antekirtt ho očekává. Mladý muž uveden byl ihned
do salonu, kdež vládlo pološero, poněvadž lehké záclony zakrývaly
okenní otvory. Když však se ocitl Petr u dveří, jichž obě křídla
byla otevřena, byl na okamžik oslepen paprsky, odrážejícími se při
vhodném zařízení od zrcadel na stropě.
V temnější části komnaty seděl doktor Antekirtt na divanu.
Když syn Štěpána Bathoryho vstoupil, byl doktor velice rozechvěn,
čehož však Petr nezpozoroval a ústa jeho bezděky zašeptala: „Jak jest
mu podoben … jest to celá jeho tvář i postava!“
Skutečně Petr Bathory byl otci svému velice podoben. Takový
byl asi zjev Štěpána Bathoryho, když mu bylo dvaadvacet let: týž
oheň v očích, táž mužná a hrdá postava, týž pohled, jenž vzplanul pro
vše, co jest krásného, pravdivého a dobrého.
„Pane Bathory,“ pravil doktor Antekirtt povstav, „jsem potěšen,
že jste ochotně vyhověl mému vyzvání.“ A na jeho pokyn usedl Petr
Bathory na sedátko naproti němu.
Doktor Antekirtt hovořil jazykem maďarským, jenž, jak věděl
byl mateřskou řečí Bathoryovou.
„Byl bych přišel, pane,“ pravil Petr Bathory, „oplatit vám
návštěvu, kterou jste učinil mé matce, i kdybyste mne na loď nebyl
pozval. Vím, že jste jedním z neznámých přátel, jimž jest drahou
památka mého otce i obou vlastenců, kteří zemřeli s ním! … Děkuji
vám, že jste jim zachoval v mysli své přátelskou vzpomínku!“
Mluvě takto o dávné již minulosti, o otci svém i jeho
soudruzích, hraběti Sandorfu a Ladislavu Zathmarovi, nemohl Petr
skrýti mocné své pohnutí.
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„Odpusťte, pane,“ pravil, „připomínám-li si, co vykonali a co je
stihlo, nemohu …“
Což nepozoroval, že doktor Antekirtt dojat jest více snad než on
sám a že neodpovídal proto jen, aby neprozradil, co v duši jeho se
dálo?
„Pane Bathory,“ pravil konečně, „nemám příčiny, bych vám
odpouštěl bolest a žal tak pochopitelný. Ostatně krev maďarská
koluje ve vašich žilách, a kdo ze synů vlasti vaší byl by tak bezcitným,
aby se mu srdce při vzpomínkách takých nesevřelo? V době oné, před
patnácti lety — ano, jest tomu již patnáct let! — byl jste ještě velice
mlád. Nepamatujete se snad ani na svého otce a tím méně na události,
kteréž s osudem jeho nerozlučně byly spojeny.“
„Matka má byla takřka duší mého otce,“ odvětil Petr Bathory.
„Vychovala mne v lásce a v úctě k tomu, jehož nepřestala dosud
oplakávati. Vše, oč se snažil, co konal celý jeho život, jejž zasvětil
blahu svého národa a své vlasti — vše to znám prostřednictvím své
matky. Když můj otec zemřel, byl jsem osm let stár, zdá se mi však,
že dosud žije, neboť ožil pro mne v mé matce!“
„Milujete matku svoji, jak zasluhuje býti milována,“ odvětil
doktor Antekirtt, „a my ctíme ji jako vdovu mučenníka národa!“
Petr byl vděčen doktoru za city, kterým slovy těmito dán byl
výraz. Srdce bušilo mu radostně, když je slyšel, a při tom nepozoroval
ani, že doktor zachovává při tom chladnost, ať již přirozenou neb
zúmyslnou, kteráž však byla na pohled základním rysem jeho
povahy.
„Smím tázati se vás, pane doktore, zdaž jste znal osobně mého
otce?“
„Ano, pane Bathory,“ odvětil doktor Antekirtt, váhaje poněkud
s odpovědí, „avšak znal jsem ho jen, jako žák znáti může jednoho z
nejproslulejších professorů university. Studoval jsem totiž lékařství a
vědy přírodní ve vaší vlasti. Byl jsem žákem vašeho otce, jenž však
byl mne starším sotva o deset let. Naučil jsem se vážiti si ho i milovati
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jej, poněvadž z přednášek jeho vyčetl jsem ony city a nadšení, kteréž
učinily z něho později odhodlaného mučenníka … Odloučil jsem se
od něho teprve, když jsem se odebral do ciziny, abych ukončil tam
svá studia. Nedlouho na to však professor Štěpán Bathory obětoval
výhodné místo své svému přesvědčení, názorům, jež považoval za
pravdivé i spravedlivé. Žádný zájem osobní nedovedl jej zastaviti na
cestě povinnosti. V době té opustil Prešpurk zcela a usídlil se v Terstu.
Matka vaše v trapné té době pro něho podporovala jej radou svojí i
svou péčí. Měla veškeré ctnosti, jakéž má míti řádná žena, právě tak
jako otec váš měl veškeré vlastnosti pravého muže. Odpustíte zajisté,
že opět uvádím vám na mysl bolestné tyto vzpomínky — myslím
však, že nikdy sám jich z mysli své nezapudíte.“
„Nikdy! pane! pravdu díte!“ pravil muž s ohnivým nadšením,
jež pěkně svědčilo jeho věku. „Nikdy! — právě tak jako Uhry nikdy
nezapomenou Ladislava Zathmara a Štěpána Bathoryho a snad
nejodvážlivějšího z nich: hraběte Matyáše Sandorfa!“
„Byl-li nejodvážlivějším z nich,“ pravil doktor Antekirtt,
„vyrovnali se mu přece soudruzi jeho i co do obětavosti a mužnosti!
Všem třem platiž stejná naše úcta. Všichni tři mají nároky a právo na
to, aby byli pomstěni! …“
Doktor Antekirtt náhle umlkl. Tázal se sama sebe, zdaliž paní
Bathoryová sdělila synu svému okolnosti, za jakých náčelníci ocitli
se v rukou policie, a zdaliž pronesla před ním slovo „zrada“? Petr
Bathory se o tom aspoň nezmiňoval.
Skutečně paní Bathoryová zachovala ve věci té tajemství.
Nechtěla vnésti snad v city syna svého zášť a touhu po pomstě, kteréž
byly by ho mohly na nepravou stopu uvésti, poněvadž nikdo neznal
jména zrádcův.
Doktor proto raději o věci té se nezmiňoval a Petra ve směru
tom se nedotazoval.
Jinak neváhal však říci, že bez zrádného činu Španěla, jenž
prozradil uprchlíky, ukryté v domě rybáře Ferrata, hrabě Matyáš
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Sandorf a Štěpán Bathory byli by dle všeho unikli policejním
zřízencům rovinjským, po nich pátrajícím. Jakmile byli by mimo
obvod hranic rakouských, všude veškeré dveře byly by se před nimi
otevřely a každý ochotně byl by je přijal.
„U mne,“ dodal doktor Antekirtt, „byli by nalezli bezpečného
útulku, který by nikdy nebyli musili opustiti!“
„Leč v které zemi?“ tázal se Petr Bathory.
„V Kefalonii, kde v době té právě jsem bydlil.“
„Ano, na ostrovech jónských, pod ochranou vlajky řecké byli by
bývali bezpečni, a můj otec žil by ještě!“
Ještě nějakou chvíli na to hovořili oba mužové o minulosti.
Konečně však pravil doktor Antekirtt:
„Pane Bathory, trudné vzpomínky odchýlily nás daleko od
přítomnosti. Přejete si, abychom nyní o ní mluvil či abychom si
pohovořili o budoucím vašem osudu, jak bych jej rád pro vás
uchystal?“
„Poslouchám, pane!“ odvětil Petr Bathory.
„Vím, pane Bathory,“ ujal se slova doktor Antekirtt, „jak
obětivou pro vás byla matka vaše v době mládí vašeho, vím též, že
jste byl hoden péče této a že po trapných zkouškách stal jste se
mužem …“
„Mužem!“ pravil Petr Bathory s trpkým přízvukem. „Mužem,
který dosud nemůže sám o sebe se starati ni matce své splatiti, co pro
něho učinila.“
„Díte sice pravdu,“ pravil doktor, „leč vy tím vinen nejste. Jest
nesnadno, zjednati si místo v době úžasné nynější konkurence, když
tolik soupeřů domáhá se zaměstnání, jež jen málo kde se naskýtá a
nabízí. Vy jste inženýrem?“
„Ano, pane, studoval jsem školy technické. Musím se snažiti
nyní zjednati si místa u některého podniku průmyslového. Ač dosud
nepodařilo se mi nic vhodného nalézti — aspoň ne v Dubrovníku!“
„A mimo Dubrovník?“
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„Mimo Dubrovník!“ opětoval Petr Bathory, váhaje s odpovědí k
této otázce.
„Ano! Mimo Dubrovník! Neodcestoval jste před několika dny
do Zadru právě v této záležitosti?“ tázal se doktor Antekirtt.
„Ano, mluvilo se o tom že by u jisté společnosti, kteréž několik
hutí náleží, bylo pro mne vhodné místo.“
„A místo to? …“
„Bylo mi nabídnuto!“
„A vy jste nepřijal?“
„Musil jsem odmítnouti, poněvadž se jednalo o to, abych se
trvale usadil v Hercegovině.“
„V Hercegovině? Což paní matka nemohla by vás tam
doprovázeti?“
„Matka moje, pane, následovala by mne všude, kam by mne
zájmy mé volaly.“
„Nuže, proč tedy jste nepřijal místo vám nabízené?“
„Pane doktore,“ odvětil Petr Bathory, „mám mnohé vážné
příčiny, abych Dubrovník neopouštěl!“
Doktor Antekirtt pozoroval, že Petr Bathory při odpovědi té
ocitl se v rozpacích. Hlas jeho chvěl se, když pronášel toto přání —
anebo více nežli přání: pevné své rozhodnutí Dubrovník neopustiti.
Jaké vážné příčiny mohly to býti, jež ho přiměly, aby odmítl
nabízené mu výhodné místo?
„Příčiny ty nedovolí vám asi též,“ pravil Antekirtt, „byste přijal
nabídku, o níž jsem chtěl s vámi pohovořiti.“
„Musil bych odejeti odtud?“
„Ano, do země kde dávám prováděti rozsáhlé práce, jež bych rád
byl svěřil vašemu dohledu a řízení…“
„Lituji pane,“ odvětil Petr Bathory, „avšak věřte, učinil-li jsem
zmíněné rozhodnutí…“
„Věřím vám, pane Bathory a liuji odmítnutí toho snad více nežli
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vy. Byl bych býval šťasten, kdybych byl mohl vám dokázati, že jsem
vám přítelem tak jako jsem jím byl vašemu otci!“
Petr Bathory neodpověděl. V duši jeho odehrával se krutý zápas,
bylo viděti, že trpí velíce! Doktor pozoroval, že rád by o něčem
promluvil, avšak že se k tomu odvážiti nemůže. Leč konečně viděl se
Petr Bathory přece neodolatelně puzena říci vše tomuto muži, jenž
jevil tolik účastenství a péče o něj i jeho matku.
„Pane … pane!“ pravil hlasem přerývaným pohnutím, jež marně
se snažil zakrýti. „Nikoli! Nedomnívejte se, že snad vrtoch nějaký
nebo tvrdošíjnost přiměly mne, abych nabídku vaši zamítnul …
Mluvil jste jako přítel otce mého Štěpána! … Chtěl jste i na mne lásku
svoji přenésti … Věřím vám, ačkoli vás znám jen několik okamžiků
…Ano, cítím k vám tutéž příchylnost, jakou byl bych měl i ke svému
otci, kdyby žil!“
„Petře … synu můj!“ zvolal doktor, uchopiv se ruky mladého
muže.
„Ano, pane,“ odvětil Petr Bathory. „A řeknu vám proto vše.
Miluji mladou dívku z tohoto města! …Mezi námi jest propast, jež
dělí bohatství od chudoby! Leč nechtěl jsem viděti propast tuto …
a ona rovněž jí snad nedbá! Ačkoli vídám ji zřídka v okně nebo
na ulici, jsou okamžiky ty pro mne štěstím neskonalým, jehož se
nemohu odříci! … Pomyslím-li si, že bych musil odjeti … odjeti na
dobu dlouhou, stávám se šíleným … Ach pane! … porozumíte-li …
odpustíte …“
„Ano, Petře,“ odvětil doktor Antekirtt, „pochopuji vás a nemám,
co bych vám odpouštěl. Učinil jste dobře, že jste mluvil ke mně zcela
upřímně. Tím se mnoho změní. Ví i vaše matka, co jste mi právě
sdělil?“
„Neřekl jsem jí dosud ničeho, pane! Nemohl jsem se dosud k
tomu odhodlati, poněvadž by mne snad, při skromných poměrech
našich, slovy svými zbavila veškeré naděje. Avšak snad uhodla a
pochopila, co trpím a trpěti musím!“
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„Petře,“ pravil doktor Antekirtt, „dokazujete mi, že mi
důvěřujete, a činíte tak právem. Jest dívka ta velmi bohata?“
„Ano, velmi bohata!“ odvětil mladý muž. „Nesmírně bohata pro
mne!“
„Jest vás hodna?“
„Ano, pane,“ odvětil Petr. „Nikdy nechtěl bych matce své
přivésti dívku, jež by jí hodna nebyla.“
„Nuže, Petře,“ děl doktor Antekirtt, „snad lze propast, jež vás
dělí, překlenouti.“
„Nedávejte mi, pane, naději, jež jest nesplnitelna!“
„Nesplnitelna?“
A přízvuk, s jakým doktor Antekirtt pronesl toto slovo, svědčilo
o takové důvěře v sama sebe, že i myšlenky Petra Bathoryho
pozměnily se náhle, takže se již viděl pánem přítomnosti i
budoucnosti.
„Ano, Petře,“ odvětil doktor, „mějte důvěru ve mně! Až uznáte
za vhodné, až bude čas, bych vám pomohl naděje vaše splniti, pak
sdělíte mi zajisté jméno té dívky…“
„Pane,“ odvětil Petr Bathory, „proč tajil bych vám je? Jest to
slečna Toronthalova!“
Toliko muž, jenž by se nezachvěl ani, kdyby před něj hrom
udeřil, byl by schopen úsilí, jakým se doktoru podařilo zakrýti
mohutný, mocný dojem těchto slov Petrových. Několik okamžiků
jen a již utlumil své pohnutí a byl opět zcela pánem svých citů.
Po chvíli pravil, aniž hlas jeho prozrazoval nějaké rozechvění:
„Dobře. Petře! Uvážím vše … Popřejte mi času vše rozmysliti…“
„Odejdu, pane doktore,“ odvětil mladý muž, stisknuv ruku, již
mu doktor Antekirtt podal, „a dovolte, bych znovu poděkoval vám
za vaši péči a za vaše přátelství!“
Petr Bathory opustil salon, v němž doktor osaměl, a sestoupil po
té do lodice, jež ho očekávala, a dal dopraví ti se na hráz přístavní,
načež zaměřil opět k Dubrovníku.

86 Nový hrabě Monte Kristo
Cizinka, jež byla ho očekávala na nábřeží po celou dobu pobytu
jeho na „Savareně“, kráčela opět za ním, nejsouc jím pozorována.
Petr Bathory cítil neobyčejnou úlevu. Konečně mohl svým
citům výraz dáti, konečně mohl svěřiti se příteli, jenž chtěl býti mu
snad více nežli přítelem! Byl to okamžik pro něho tak blahý, na jakéž
Štěstěna skoupá bývá.
A jak mohl by i o dívce milované pochybovati, když — právě jak
kráčel kol domu Toronthalova — viděl, jak v okně jednom pozdvihla
se na okamžik záclona a objevila se tvář dívky zbožňované, k němu
odhodlaně zírající. Jen okamžik a záclona opět sklesla.
Avšak i cizinka zpozorovala tento pohyb dívky a zůstala státi
nehybně před palácem Toronthalovým, dokud Petr Bathory v úzké
uličce, v níž bydlil, nezmizel.
Po té odebrala se do kanceláře telegrafní a odeslala depeši, jež
obsahovala jediné slovo:
„Přijď!“
Adresa depeše té zněla:
„Sarkany, Syrakusy, Sicilie (restante).“

VI.
V Boce Kotorské

Náhodou, jež má v událostech na zemi naší hlavní úkol, setkaly se v
Dubrovníku rodina Bathoryův i rodina Toronthalova. Nejen však že
bydlily obě v tomtéž městě — vyhlédlyť si i tutéž čtvrť.
Bylo tudíž pochopitelno, že Sava Toronthalova i Petr Bathory
záhy se setkali — i zamilovali … Petr, syn muže, jejž zrada uvedla v
náruč smrti, Sava, jež byla dcerou zrádce!
Doktor Antekirtt, když jej mladý inženýr opustil, pravil sám k
sobě:
„Petr odchází s nejlepší nadějí, a naději tu, kteréž dosud neměl,
já sám v něm vzbudil.“
Byl doktor Antekirtt mužem, jenž se nebál vejíti v nevděčný
zápas proti osudu? Cítil se dosti mocným, aby životem lidským vládl
dle své vůle? Měl dosti té síly a vytrvalosti mravní, kteréž jest potřebí,
aby moc osudu byla zlomena?
„Ano, chci zápasiti!“ zvolal. „Láska taková jest zločinem a
hnusem. Kdyby se Petr Bathory, stav se manželem dcery Silasa
Toronthala, dověděl někdy pravdy, nemohl by pomstíti již svého
otce! Nezbývalo by mu, než aby se ze zoufalství usmrtil … Řeknu
mu tudíž vše, bude-li toho potřebí … Řeknu mu, co rodina
Toronthalova rodině jeho učinila… Lásku tu, nechť je způsobem
jakýmkoli, zmařiti musím!“
A věru manželství mezi dcerou zrádce a jeho obětí bylo by
bývalo odporné.
Pamatujeme se, že doktor Antekirtt v hovoru svém s paní
Bathoryovou vyprávěl, jak tři náčelníci spiknutí terstského stali se
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obětí hnusné intriky, jež při líčení byla odhalena a kterouž mu jeden
ze strážcův věže Pazinské byl prozradil.
Rovněž víme, že paní Bathoryová z příčin závažných o zradě té
synu svému se nezmínila. Neznala ostatně její původce. Nevěděla že
jeden z nich, bohatý a vážený, bydlil v Dubrovníku, několik kroků
od jejího obydlí, v třídě Stradonské. Doktor Antekirtt však jí zrádce
ty nejmenoval. Proč? Nepochybně proto, že neuznával dosud dobu
za vhodnou, aby byli odhaleni.
Avšak znal je dobře. Věděl, že bankéř Silas Toronthal byl jedním
z těchto zrádců a Sarkany že byl druhým. Jestliže paní Bathoryové
a synu jejímu ničím více se nesvěřil, učinil tak proto, že spoléhal na
přispění Petra Bathorya, a že hodlal získati jej též pro dílo spravedlivé
odplaty, jež měla stihnouti zrádce otce jeho, a že chtěl ve spolku s
ním pomstíti i oba své přátele, Ladislava Zathmara a hraběte Matyáše
Sandorfa!
Kdyby byl více řekl synu Štěpána Bathorya, byl by srdce jeho
zlomil.
„Budiž!“ pravil však nyní. „Nelze jinak! Srdce to zlomím!“
Když se byl doktor Antekirtt takto rozhodl, zbývala otázka,
jak úmysl svůj provede. Měl odhaliti paní Bathoryové nebo synu
jejímu minulost bývalého bankéře terstského? Leč měl hmotné,
nepopiratelné důkazy jeho zrady? Nikoli, poněvadž Matyáš Sandorf,
Štěpán Bathory a Ladislav Zathmar, kteří jedině mohli podati důkazy
takové, byli mrtvi. Měl rozšířiti po městě zvěst o onom hnusném
činu, aniž by dříve o něm zpravil rodinu Bathoryovu? Ano, to by
stačilo, aby mezi Petrem Bathorym a Savou Toronthalovou utvořila
se propast nová, a sice tentokráte v pravdě nepřeklenutelná. Avšak
jakmile tajemství to bylo by odhaleno, hleděl by Silas Toronthal
zajisté Dubrovník opustiti.
Doktor Antekirtt nechtěl však, aby bankéř zmizel. Bylo nutno,
aby zrádce zůstal v dosahu moci mstitele a stále téměř na očích jeho,
až by nastala hodina odplaty.
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Za tím účelem musil doktor dáti událostem průběh zcela jiný,
než jak si jej dosud představoval.
Když byl důkladně uvážil důvody pro i proti otázce, kterouž
zodpověděti hodlal, rozhodl se, nevystoupiti přímo proti bankéři,
avšak jednati přece pokud možná nejspěšněji. Především musil
vzdáliti Petra Bathorya z tohoto města, kde cti jména jeho hrozilo
nebezpečí. Ano, musil se pokusiti odvésti jej tak daleko, aby nikdo
stopy jeho již nalézti nemohl. Jakmile by jej měl ve své moci, mohl
mu říci vše, co věděl o Silasu Toronthalovi i jeho spoluvinníku
Sarkanym a přiměti jej takto k účastenství při díle odplaty.
Ni jediný den nesměl však býti ztracen.
K účelu tomu povolal doktor Antekirtt depeší, zaslanou z
Dubrovníka, jednu z nejrychlejších lodí svých do zálivu kotorského,
ležícího jižně od Dubrovníka, na konci Dalmácie. Bylať to jedna
z podivuhodných lodí, tak zv. „thornycrofts“, kteréž byly vzorem
moderním lodím torpédovým. Jedenačtyřicet metrů dlouhá, štíhlá,
na obou stranách zašpičatělá, ocelová tato loď o nosnosti sedmdesáti
tun neměla stěžně ni komínu, nýbrž na povrchu, nad vodou
vyčnívajícím, jen rovnou plochu a kovový domek s čočkovitými
otvory, jenž sloužil kormidelníku k pobytu a neprodyšně uzavřen
býti mohl, když by stav moře toho vyžadoval. Loď tato mohla i proti
větru a při bouřlivém počasí rychle ku předu se pohybovati, aniž
by pro vysoké vlny ztrácela času. Majíc rychlost větší nežli veškeré
torpédové lodice Starého i Nového světa, mohla uraziti za hodinu
snadno padesát kilometrů. Díky rychlosti této vykonal doktor
Antekirtt na ní při různých příležitostech mnohé podivuhodné a
překvapující plavby. Tím lze i vysvětliti, že připisován mu dar, že
skorem v téže době všude může se objeviti, neboť stalo se na př, že
náhle zmizel ze souostroví řeckého a v době poměrně velmi krátké
objevil se na druhém konci moře Středozemního.
Mezi loďmi „thornycrofts“ zvanými a mezi loďmi doktorovými
jevil se však ještě pozoruhodný rozdíl. Kdežto prvější pudila v před
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pára, byla na lodích doktorových prostředkem zvláštních, jím
vynalezených akkumulatorů hnací silou elektřina; v akkumulatorech
těch bylo možno elektřinu nashromážditi s napětím takřka
nekonečným.
Rychlé lodi ty měly vesměs název „Elektrika“ a byly číslovány,
aby se vzájemně mohly rozeznávati. A tu byla to loď „Elektrika č.
2 “ , jež doktorem Antekirttem telegraficky byla povolána do Boky
Kotorské.
Doktor, dav rozkaz ten, vyčkával okamžiku činu. Zároveň
zpravil Pointa Pescada a Kapa Matifuu, že bude míti v době nejkratší
potřebí jejich služeb.
Není třeba ani podotýkati, že oba přátelé byli šťastnými, že
konečně jim bude poskytnuta příležitost, aby oddanost svoji doktoru
i skutky dokázali.
Jediný jen mrak vrhal stín na radost jich, s jakou zprávu tu
přijali.
Pointe Pescade zůstati měl v Dubrovníku, aby střehl dům
Toronthalův v třídě Stradonské i skromný domek, paní Bathoryovou
obývaný, kdežto Kap Matifu měl následovati doktora Antekirtta do
Kotoru. Musili se tedy odloučiti — po prvé po tolika letech, křeréž v
bídě, avšak vždy spolu strávili. Protož v duši Kapa Matifua vzbuzen
nepokoj a zármutek, jakmile se dověděl, že má opustiti svého malého
druha.
„Buď trpěliv, Kape můj,“ pravil mu Pointe Pescade. „Nebude to
dlouho trvati. Jen co se napínavý děj odehraje, a vše bude odbyto!
Nemýlím-li se, chystá se náš výtečný vůdce provésti znamenitý
kousek, v němž přidělen nám bude slavný úkol … Věř mi, nebudeš
míti příčiny stěžovati si!“
„Soudíš tak?“
„Ano, jsem si tím jist! Milovníka nebudeš ovšem při tom hráti.
Povaha tvoje není dle toho, ač jsi u ďábla, velice citlivým. Také úkol
intrikána bude ponechán jinému. Ty máš pro to tělo příliš objemné
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a tvář poněkud dobráckou. Budeš představovati však dobrého genia,
jenž ve chvíli rozhodné se objeví, aby bezpráví potrestal a ctnost
odměnil!“
„Tak tomu tedy bude, Pointe?“ tázal se Kap Matifu.
„Ano, právě tak. Již tě vidím při úkolu tom, Kape můj! V
okamžiku tom, kdy zrádce nejméně se toho naděje, objevíš se s
obrovskýma svýma rukama — stiskneš jej pouze, a vše bude
rozhodnuto. Nebude-li práce tvá dlouhá, bude za to záslužná, a co
peněz i pochvaly si při ní získáš!“
„Snad díš pravdu,“ odvětil obr, „leč nežli k tomu dojde, budeme
se musit rozloučiti!“
„Ano, avšak snad jen na několik dní! Slib mi, že budeš i v
nepřítomnosti mé pečovati o to, bys nezhubnul! Jez šestkráte denně
jako dosud, a vzrůstej stále, Kape! … A nyní sevři mne již ve svých
ramenou, aneb učiň tak jen na oko, jako na divadle, jinak bys mne
mohl v náručí svém udusiti … Ó, jest potřebí, abychom si navykli
hráti ve světě stále jen komedii! … Obejmi mne ještě jednou, druhu
můj, a nezapomeň na svého malého Pointa Pescada, jako já rovněž
nikdy nezapomenu obra Kapa Matifua!“
Tak se loučili dojemně oba přátelé, když se navzájem musili
opustiti.
Kapu Matifuovi svíralo se opravdu bolestně srdce a nepokojně
bušilo v nepokojných prsou, když osaměl na palubě „Savareny“. Týž
den ubytoval se totiž — na rozkaz doktora — Pointe Pescade v
Dubrovníku, maje uloženo, aby nespouštěl s očí Petra Bathorya a aby
střehl dům Toronthalův: slovem, aby o všem závažnějším, co se v
Dubrovníku dálo, doktoru Antekirttu zprávy podávali.
V době té, kterou Pointe Pescade trávil ve čtvrti stradonské,
byl by se musil nepochybně setkati s cizinkou, jíž od osoby jiné byl
uložen týž úkol jako jemu. Bylo by se tak stalo zajisté, kdyby
Marokánka, když odeslala telegrafickou depeši, nebyla opustila
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Dubrovník a nebyla se odebrala na místo předem smluvené, kam i
Sarkany měl přijíti.
Pointe Pescade nemusil se tudíž obávati žádných překážek a
vykonával svůj úkol s důvtipem a chytrostí mu přirozenou.
Petr Bathory netušil zajisté, že byl tak bedlivě střežen, tím méně,
že při tom Pointe Pescade vystřídal Marokánku. Po rozmluvě s
doktorem Antekirttem a po vyznání, jež mu učinil, nabyl více důvěry
sama v sebe. Proč byl by nyní ještě skrýval své matce, o čem na
„Savareně“ hovořil? Nečetla to dávno již ve zracích i v duši jeho?
Nepoznala též změnu, jaká se s ním udála, neprohlédla, že bol a
zoufalství nahrazeny byly blahem a nadějí?
Petr Bathory vyznal se tudíž ze všeho své matce, řekl jí, kterou
dívku miluje i že k vůli ní odmítl místo mu nabízené a že hodlá
setrvati v Dubrovníku. Málo dbal již bohatství dívky a odporu
bankéře. Nedal mu doktor Antekirtt na jevo, že může doufati?
„Proto tedy jsi tolik trpěl, synu můj!“ odvětila mu na vyznání
toto paní Bathoryová. „Nechť Bůh ti přispěje a obdaří aspoň štěstím,
jehož se nám dosud nedostávalo!“
Paní Bathoryová žila velice odloučeně ve svém příbytku.
Opouštěla jej toliko, když se starým sluhou svým šla na mši, čehož
nikdy nepomíjí katoličky maďarské. O rodině Toronthalově nikdy
mluviti neslyšela. Pohled její neutkvěl nikdy ani na domu bankéřově,
kolem něhož kráčeti musila, ubírala-li se do chrámu Spasitele, jenž
souvisí s klášterem Františkánů a nalézá se téměř při vchodu do třídy
Stradonské. Neznala tudíž ni dcery bývalého bankéře terstského.
Petr musil vylíčiti ji matce proto dokonale; vyprávěl, jak ji
poprvé uzřel i o tom, že není pochybnosti, že dívka náklonnost jeho,
sdílí. A veškeré podrobnosti ty vyprávěl hlasem vřelým a chvějícím
se, tak že matka jeho znovu přesvědčila se, jak něžnou a citlivou jest
duše Petrova.
Avšak, když sdělil jí tento, jaké jsou poměry rodiny
Toronthalovy, když jí pravil, že dcera tato jest jednou z nejbohatších
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dědiček dubrovnických, tu nemohla zatajiti své znepokojení. Svolí
bankéř vůbec někdy, aby jediná dcera jeho stala se ženou muže beze
jmění, ne-li vůbec bez budoucnosti?
Petr neuznával za vhodné zmíniti se dále o chladnosti a hrdé
pýše, s jakou Silas Toronthal se dosud k němu choval. Opakoval
pouze slova doktora Antekirtta. Týž, jak matce sdělil, dal mu na jevo,
že může i má míti důvěru k němu co k příteli, jenž chová lásku
k němu téměř otcovskou — o čemž paní Bathoryová nemohla
pochybovati, vědouc již, co doktor Antekirtt chtěl učiniti pro ni i
syna jejího!
Tak jako syn její i jako Borik, jenž měl též za povinnost svoji,
náhled svůj pronésti, nechtěla z mysli své vymýtiti veškerou naději, a
štěstí zavládlo opět po delší době ve skromné jizbě v ulici Marinelle.
Ano, Petr Bathory byl tak šťasten, že i příští neděli spatřil Sávu
Toronthalovu ve chrámu Františkánů. Tvář mladé dívky, jež měla
obyčejně výraz smutný, zazářila též blahem, když uzřela Petra a
viděla, že ve zracích jeho plá zákmit naděje. Mluvili spolu pohledem
a rozuměli si na vzájem. A když se Sava vrátila do domu otce svého,
přinesla si v srdci svém poprvé blaživou naději, kterouž četla ve
zracích milovaného muže.
Doktora Antekirtta však Petr Bathory již nespatřil. Očekával,
že jej doktor pozve snad znova na palubu yachty. Několik dní však
uplynulo, aniž dostal od něho dopis nějaký.
„Dle všeho,“ soudil, „chce si doktor Antekirtt zaopatřiti dříve
bližších zpráv o rodině Toronthalově. Sám snad odebral se za účelem
tím do Dubrovníku nebo vyslal sem své důvěrníky! Možná, že si
přeje též seznati Sávu! Není také nemožno, že se setkal již s otcem
jejím … Avšak jediné řádka, jediné slovo od něho by mne potěšilo a
upokojilo, zvláště když by slovo to znělo: Přijďte!“
Leč vyzvání to nepřicházelo. Paní Bathoryová dovedla jen stěží
ukojiti netrpělivost svého syna. Počal již opět důvěry pozbývati,
a nyní bylo na ní, aby jej povzbudila, ač sama byla znepokojena.
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Doktor Antekirtt musil věděti, že dům jich jest mu vždy otevřen i
bez zájmu, jaký v něm láska Petrova vzbudila, nemělo jej přátelství,
které dříve již rodině té osvědčil, puditi, aby se hleděl v nejkratší době
opět s ní setkati?
Konečně Petr, když byl s nepokojem vyčkával a dny i hodiny
čítal, nemohl déle již trapnou nejistotu snésti: — musil doktora
Antekirtta opět spatřiti a s ním promluviti. Neodolatelnou silou
puzen byl k přístavu gružskému. Doufal, že doktor Antekirtt zajisté
pochopí netrpělivost jeho a omluví jeho příchod, byť snad i
předčasný.
Dne 7. června o osmé hodině ranní opustil Petr Bathory
příbytek svůj, aniž matce o úmyslu svém něco sdělil. Spěchal ke
Gruži tak rychle, že Pointe Pescade sotva by mu byl stačil, kdyby sám
nebyl rychlé chůzi zvyklým. Ocitnuv se na nábřeží, právě naproti
místu, kdež „Savarena“ při poslední návštěvě jeho kotvila, stanul.
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„Elektrika č. 2“ zakotvila v jisté vzdálenosti od města…
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Yachty nebylo již v přístavu. Petr pátral zrakem, nevyměnila-li místo
… Neviděl jí však nikde.
Námořníka, jenž právě kolem po nábřeží se ubíral, tázal se, co
stalo se s yachtou doktora Antekirtta.
„Savarena vyplula včera večer,“ odvětil tázaný, „a právě tak, jako
se neví, odkud přibyla, neví se též, kam odplula.“
Yachta vyplula na moře! A doktor Antekirtt zmizel tak tajuplně,
jako se byl objevil!
Petr Bathory vydal se na cestu zpět do Dubrovníku, jsa sklíčen
více než kdykoli jindy.
Zajisté, kdyby se mladý muž tento byl mohl dověděti, že
„Savarena“ odaplula do Kotoru, nebyl by váhal a byl by se tamtéž
odebral. Avšak i cesta tato byla by bývala marnou.
„Savarena“ přibyla před záliv, nevplula však do něho. Doktor
Antekirtt, provázen jsa Kapem Matifuem, dal se lodičkou dovézti na
břeh; yachta pak vyplula opět na moře, neznámo však, kam. Neníť
snad v celé Evropě, ano snad ve všech dílech Starého světa místa,
kteréž bylo by vzhledem k útvarům země a břehů podivuhodnějším
nežli kraj, zvaný Bokou Kotorskou.
Kotor sám jest město, jež jest sídlem arcibiskupa, a mimo to
vyvoleno bylo i za sídlo krajských úřadů. Názvem „Boka Kotorská“
rozumí se vlastně šest zálivů, ležících jeden za druhým a spojených
úzkými průplavy. Lze je proplouti v šesti hodinách.
Z řetězu malých těchto jezer, obklopených strmými horami
pobřežními, tvoří článek poslední — jezero na úpatí vrchu Norri
ležící — hranici říše rakouské. Za ním počíná již území černohorské.
Doktor Antekirtt dal se lodicí dopravit do přístavu toho. Zde
očekávala jej již rychloloď, elektřinou pohybovaná, aby jej dovezla
do vnitřního zálivu. Když loď tato obeplula předhoří zvané Ostroh
a minula Nový Erceg, při čemž po obou stranách naskytovaly se
rozkošné rozhledy na osady a kapličky po úbočí roztroušené, a když
z dohledu jejího zmizel Stoliv, Risan a Perast, proslulé to poutnické
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místo, kde kroje dalmatské mísily se již s kroji albánskými a
tureckými, připlula konečně — míjejíc jedno jezero za druhým — v
poslední kruh, v jehož pozadí leží Kotor.
Loď, — nazvaná, jak již víme — „Elektrika č. 2“ , zakotvila
divisté vzdálenosti od města na temných, nehybných vodách,
jichž eajnjiný vánek v krásný tento den červnový nerozčeřoval.
Doktor Antekirtt neubytoval se však na lodi samé. Nepochybně
nepřál si vzhledem k záměrům, které hodlal prověsti, aby někdo
zvěděl, že jest majitelem oné rychlodlodi. Vystoupil tudíž na břeh v
Kotoru s úmyslem, najati si byt v některém hotelu města, kam měl
jej i Kap Matifu doprovázeti.
Lodice, která je na břeh dopravila, ztratilo se v temnotách v
pravo od přístavu, kdež měla se ukrýti za některým výběžkem
skalním.
V Kotoru mohl dlíti doktor Antekirtt právě tak nepozorován,
jako kdyby se byl uchýlil do některého nejodlehlejšího koutku světa.
I obyvatelům Boky, podivuhodného tohoto kraje dalmatského,
kteříž původem jsou Slované, nemohla býti přítomnost cizince příliš
nápadna.
Hledíme-li od zálivu, zdá se, jako by Kotor stavěn byl ve
výdutině hory, na jejíž úpatí leží. Nejpřednější řady domů tvoří
nábřeží, kteréž dlužno bylo teprve moři urvati, a sice v pozadí
špičatého koutku malého jezera, jehož výběžek hluboko do massy
pobřežního horstva vniká. Na konci nálevkovitého výběžku toho,
jehož se zelenající stráně milý pohled skýtají, kotví obyčejně parníky
„Lloydu rakousko-uherského“ a veliké pobřežní lodě moře
jaderského.
Doktor Antekirtt hleděl vyhledati si ještě týž večer obydlí. Kap
Matifu následoval jej, netázaje se ani, na který břeh vystoupil. Bylo
mu lhostejno, bylo-li to v Dalmácii nebo v Číně. Jako věrný pes
následoval svého pána, kam kráčel. Byl jen nástrojem, poslušným
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strojem, jenž byl by se otáčel, vrtal, řezal nebo tříštil, dle toho, co přál
by si pán jeho, jenž jej mohl dle libosti každé chvíle v pohyb uvésti.
Oba minuvše nábřeží, prošli opevněním kotorským a kráčeli
úzkými uličkami, v nichž hemží se obyvatelstvo města, čítající čtyry
až pět tisíc duší.
Doktor Antekirtt poznal záhy, že nenalezne ni jediného
vhodného hostince v městě. Musil hledati tudíž někoho, kdož by mu
byt pronajal, což ostatně majitelé domů a rodiny kotorské ochotně
činí, zvláště zaplatí-li se jim dobře.
Netrvalo to dlouho, a doktor pronajímatele takového skutečně
nalezl. Byt vedl do ulice dosti úhledné, nalézal se v přízemí a stačil
doktoru i jeho druhu. S majitelem umluveno ihned, že Kap Matifu
bude u něho se stravovati, ovšem za plat výjimečně veliký, jaký
odpovídal rozměrům Kapovým. Vše sjednáno tudíž ke spokojenosti
obou stran.
Doktor Antekirtt sám hodlal stravovati se mimo dům. Druhého
dne, ponechav Kapovi na vůli, aby trávil čas svůj, jak se mu vhodným
uzdá, odebral se doktor ihned z rána na poštu, kde hodlal
vyzvednouti listy nebo depeše, jež by zde snad pro něj podle šifer
umluvených ležely.
Nedošly však žádné. Vyšel proto z města, jehož okolí přál si
seznati. Nalezl zároveň příhodnou restauraci, v níž se scházela
obyčejně společnost kotorská, důstojníci i úřadníci rakouští, kteříž
tráví život v Rotoru jako vyhnanci, ne-li jako vězňové.
Doktor vyčkával nyní již jen okamžik vhodný, aby mohl k činu
přikročiti.
Plán jeho byl následující: Hodlal na lodi své odvézti Petra
Bathorya i proti vůli jeho. Záměr tento bylo však nesnadno v
Dubrovníku provésti. V Gruži byl Petr Bathory dosti dobře znám, a
poněvadž „Savarena“ i majitel její poutali tu všeobecnou pozornost,
byla by se zpráva o činu tom, kdyby se totiž podařil, rychle rozšířila.
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A poněvadž yachta byla toliko lodí plachetní, byl by ji každý parník,
jenž byl by se za ní vydal, aby ji pronásledoval, snadno dohonil.
V Rotoru však únos mohl se provésti za okolností mnohem
příznivějších.
Nic nebylo snadnějšího nežli přilákati Petra Bathorya na loď.
Jediné slovo doktora Antekirtta, jediný list byl by stačil, aby Petr
neprodleně přikvapil do Rotoru, tudíž do města, kde byl právě tak
neznám, jako doktor sám. A jakmile byl by na lodi, „Elektrika“
vyplula by na moře, a tam dověděl by se Petr vše, co mu dosud
o minulosti Silasa Toronthala známo nebylo, a obraz Savy
Toronthalovy byl by se při vzpomínkách na otce v jeho paměti
rozplynul.
Takový byl jednoduchý plán, jejž doktor Antekirtt hodlal
provésti. Dva nebo tři dny ještě — nejpozdější to lhůta, kterou si
doktor vytkl — a dílo bude vykonáno: Petr bude na vždy odloučen
od Savy Toronthalovy.
Druhého dne 9. června dostal doktor Antekirtt list od Pointa
Pescada. Tento psal, že v domě Toronthalově neudálo se nic
pozoruhodnějšího. Co se Petra Bathorya týče, neviděl jej Pointe
Pescade od té doby, kdy se mladý muž ten byl odebral do Gruže,
dvanáct hodin po té, kdy yachta „Savarena“ přístav onen opustila.
Avšak Petr sotva Dubrovník opustil: byl se zajisté jenom uzavřel
v domě své matky. Pointe Pescade soudil — a nemýlil se! — že odjezd
„Savareny“ způsobil tuto změnu ve zvyku mladého muže, a sice
tím spíše, poněvadž Petr Bathory při nenadálém odjezdu doktorově
upadl v beznadějnost, ne-li v zoufalství samo.
Doktor Antekirtt rozhodl se jednati neprodleně a napsati již dne
příštího list Petru Bathoryu, v němž by jej zval, aby ihned do Kotoru
přijel.
Nenadálá událost změnila však tento úmysl doktorův a přiměla
jej, aby jinými prostředky hleděl téhož cíle dosíci.
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Večer as o osmé hodině dlel doktor Antekirtt právě na nábřeží
kotorském, když oznámen byl příjezd lodi „Saxonie“.
„Saxonia“ přibyla právě z italského města přístavního Brindisi,
kdež po delší plavbě své zakotvila, aby ještě další cestující přijala.
Odtud měla plouti dále do Terstu se zastávkami v Kotoru, v
Dubrovníku, v Zadru a v jiných pobřežních místech rakouských.
Doktor Antekirtt stál právě blízko můstku, po němž cestující z
lodi vystupují, nebo do nich vstupují, kdy — za soumraku již — zrak
jeho utkvěl nehybně na jistém cizinci, jehož zavazadla z lodi právě
byla vynášena.
Člověk ten stár byl as čtyřicet let, pohled jeho byl pyšný, ano
drzý; rozkazy své udílel hlasitě a příkře. Byla to jedna z osob, na nichž
jest viděti, že špatně jsou vychovány, i když snaží se býti uhlazenými.
„On … zde … v Kotoru.“
Výkřik ten byl by splynul se rtů doktorových, kdyby v poslední
chvíli nebyl jej násilně potlačil. V očích jeho mihl se však blesk
svědčící o jeho pobouření.
Cizinec onen byl Sarkany.
Patnáct let uplynulo od té doby, kdy byl účetním v domě
hraběte Ladislava Zathmara. Nebyl to však již, aspoň pokud dle
kroje se souditi mohlo, onen dobrodruh, jejž na počátku vypravování
tohoto viděli jsme blouditi po ulicích terstských. Měl elegantní oděv
cestovní pod pláštěm, dle módy právě obvyklé upraveny; též vaky
jeho, bohatě kované, dokazovaly, že dřívější agent tripolský uvykl
nyní pohodlnému životu.
Po patnáct let žil Sarkany jen rozkoším a zábavám, což
dovoloval mu ohromný podíl z jmění hraběte Sandorfa mu
přikázaný.
Co zbylo mu však z něho? Ani nejlepší přátelé jeho, kdyby
přátel opravdových vůbec byl měl, nebyli by to mohli říci. Obličej
jeho jevil však stopy nepokoje a starostlivosti, po jich příčinách však
při povaze tak uzavřené nesnadno bylo pátrati.
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„Odkud přichází? … Kam hodlá se bráti?“ tázal se v duchu
doktor Antekirtt, jenž nespouštěl ho s očí.
Odkud Sarkany přichází, bylo možno snadno se dověděti; bylo
potřebí jen otázati se komisaře „Saxonie“. Jak tento sdělil,
vstoupil cizinec onen na loď v Brindisi. Avšak přicházel z Itálie horní
nebo dolní? Kdo mohl to věděti?
V pravdě přicházel však Sarkany ze Syrakus. Obdržev depeši
Maročanky, opustil ihned Sicílii, aby se odebral do Kotoru.
Kotor totiž předem již smluven byl mezi oběma za místo
dostaveníčka, a v něm Maročanka, ukončivši, jak se zdálo, úkol svůj
v Dubrovníku, pána svého měla očekávati.
Cizinka ta skutečně dlela zde již na nábřeží, očekávajíc příjezd
parníku. Doktor Antekirtt zpozoroval ji též a viděl, jak Sarkany k ní
přistoupil, ano slyšel i jak pronesla k němu arabským jazykem slova:
„Byl již čas!“
Sarkany odvětil jen pokynem hlavy. Obstarav po té dovoz
zavazadel svých do celnice, pokynul Maročance, aby jej následovala
směrem na právo podél hradeb městských, tak aby nemusili vstoupiti
do města branou „mořskou“.
Doktor Antekirtt okamžik váhal. Unikne mu Sarkany? Má jej
následovati?
Obrátiv se, spatřil Kapa Matifu, jenž klidně pozoroval, jak
cestující loď opouštějí a opět do ní vstupují. Pokynul mu a obr ihned
přikvapil.
„Kape,“ pravil mu, ukázav na cizince, jenž se s Maročankou
právě vzdaloval, „vidíš onoho muže?“
„Ano!“
„Kdybych ti řekl, abys se ho zmocnil, učinil bys tak?“
„Ano!“
„A přemohl bys ho, kdvby se bránil?“
„Ano!“
„Pamatuj však, že jej chci dostati do svých rukou živého!“
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„Ano!“
Kap Matifu, jak viděti, nemluvil příliš mnoho, odpovědi jeho
byly však za to tím jasnější. Doktor viděl, že se může spoléhati na něj.
Nechť obdrží rozkaz jakýkoli, vykoná jej zajisté.
Co se Maročanky týče, mohla se tato pevně svázati a kamsi
na místo méně navštěvované pohoditi. Nežli byla by mohla lid
pobouřiti, Sarkany byl by již na palubě „Elektriky“.
Temnota, ač nebyla ještě úplnou, usnadnila by tím více
provedení záměru toho.
Sarkany a cizinka kráčeli zatím dále kol hradeb městských,
nepozorujíce, že jsou sledováni. Nemluvili spolu. Nechtěli zajisté
rozhovořiti se, dokud by nebyli na místě bezpečném. Přišli takto k
jižní bráně, kterou vede z Kotora silnice k horám, na hranici říše se
vztyčujícím.
U brány jest tržiště čili bazar Černohorcův. Na tomto místě
vedou čilý obchod, neboť do města dovolen jest vstup jen
obmezenému jich počtu, a sice teprve, když byli zbraně odložili.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu každého téhodne přicházejí horalé
tito z Něguše neb Cetyně, když byli urazili pět nebo šest hodin cesty,
a přinášejí na trh vejce, brambory a drůbež, jež mají hojný odbyt.
Právě i tento den bylo úterý. Několik skupin osob, jimž teprve
později podařilo se zásoby vyprodati, zůstalo na tržišti, aby na něm
noc strávili.
Bylo tu as třicet horalů; z nich někteří procházeli se, hovoříce
spolu, jiní leželi na zemi, a opět jiní, rozdělavše na rychlo oheň, pekli
na rožni po způsobu albánském celé jehně.
Sarkany a jeho průvodkyně uchýlili se sem jako na místo, jež
již dávno znali. Tam mohli dle libosti spolu hovořiti, ano stráviti tu
i celou noc, aniž by musili dlouho hledati nejistý některý byt. Od
svého příchodu do Rotoru Maročanka ostatně o jiný byt se nestarala.
Doktor a Kap Matifu vstoupili jeden po druhém v tento bazar.
Na několika ohništích oheň již dohasínal, nevysílal tudíž veliké záře,
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takže bazar byl dosti temný. Přes to nebylo ovšem možno na těchto
místech zmocniti se Sarkanyho, leč že by před svítáním ještě tržiště
opustil.
Doktor litoval proto, že nepřikročil k provedení záměru svého
na cestě od brány Mořské k bráně Jižní. Nyní však bylo již pozdě
litovati. Nezbývalo než vyčkávati příležitosti, jež by se snad ještě
naskytla.
Pro všechny případy byla připravena lodice za skalisky as dvě stě
kroků od tržiště a v malé dálce od ní viděti bylo temné obrysy lodi
„Elektriky“. Svítilna v předu zavěšená naznačovala, kde loď kotvila.
Sarkany a Maročanka uchýlili se na nejtemnější místo tržiště,
kdež na blízku několik horalů spalo. Mohli zde hovořiti o svých
záležitostech, aniž se musili obávati, že je někdo uslyší.
Doktoru Antekirttovi podařilo se však vmísiti se mezi spící ony
horaly. Přítomnost jeho nevzbudila pozornost. Kap Matifu ukryl se
pokud možno nejlépe, byl však připraven, aby k doktoru na první
pokyn přikvapil.
Sarkany a cizinka domnívali se, že hovoru jich nikdo v těchto
místech nerozumí, protože mluvili jazykem arabským. Klamali se
však, neboť doktor Antekirtt byl tu přítomen. Znaje veškeré hlavní
jayky asijské a africké, rozuměl každému slovu, kteréž obé osoby ony
pronesly.
„Dostal jsi depeši moji v Syrakusách?“ tázala se Maročanka.
„Ano, Namiro,“ odvětil Sarkany, „a odjel jsem ihned druhého
dne se Zironem.“
„Kde jest Zirone?“
„V okolí Katanie, kdež shromažďuje novou četu svoji.“
„Jest potřebí, Sarkany, abys byl již zítra v Dubrovníku a abys
navštívil Silase Toronthala.“
„Odjedu tam a promluvím s ním! Nemýlila jsi se tedy, Namiro?
Byl již čas, abych přišel?“
„Ano! Dcera bankéřova … “
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„Dcera bankéřova!“ opakoval Sarkany s přízvukem tak
zvláštním. že doktor Antekirtt bezděky se zachvěl.
„Ano! … Dcera jeho!“ odvětila cizinka.
„Jakže? Ona nechává v srdci svém klíčiti lásku a bez mého
svolení?“ praví Sarkany posměšně.
„A to tebe překvapuje, Sarkany?“ Nic není přirozenějšího! Budeš
však více ještě překvapen, až dovíš se, koho Sava Toronthalova
miluje!“
„Snad některého finančně zničeného šlechtice, jenž by si rád
miliony její otce pomohl?“
„Pravdu díš,“ odvětila Maročanka, „miluje mladého muže
vznešeného původu, avšak bez jmění… “
„A jméno toho smělce jest?…“
„Petr Bathory!“
„Petr Bathory!“ zvolal Sarkany, „Petr Bathory zasnoubiti se chce
s dcerou Toronthalovou!“
„Upokoj se, Sarkany“ konejšila cizinka svého druha. „Že Sava
Toronthalova a Petr Bathory se milují, o tom jsem již pevně
přesvědčena. Silas Toronthal snad však dosud o tom neví…“
„Silas Toronthal … a nevěděti o všem … “
„Snad! Ostatně zajisté by nikdy ke sňatku tomu nesvolil!“
„Kdož může věděti?“ odvětil Sarkany. „Silas Toronthal jest
schopen všeho … i toho, svoliti ke sňatku tomu, jen aby svědomí své
upokojil… má-li totiž vůbec nějaké svědomí! … Na štěstí jsem já zde
… a jsem ohdodlán po případě překaziti jeho plány!… Zítra budu v
Dubrovníku!“
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Horalé pekli na rožni po způsobu albánském celé jehně…
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„Dobře učiníš!“ odvětila cizinka, jež, jak se zdálo, měla jistý vliv na
svého druha.
„Slyš, Namiro, dcera Silasa Toronthala bude náležeti toliko mně
a nikomu jinému. Sňatkem s ní získám opět jmění.“
Doktor Antekirtt slyšel tudíž vše, co si přál věděti. Nyní
nezáleželo mu již mnoho na tom, co dále ještě Sarkany s Maročankou
mluvit bude. Bídník na bídníku — uvažoval doktor — žádati chce
dceru jeho, maje snad dosti prostředků, aby ji na něm vymohl.
Spravedlnost musí však stihnouti konečně oba. Za těchto okolností
nebylo však třeba obávati se, že Petr Bathory by dceru Toronthalovu
za choť pojati mohl. Sarkany sám zmaří tuto naději svého soka.
Nebylo proto již nutno Bathorya do Kotoru povolati, ani záhodno
zmocniti se Sarkanya, jenž sám se chtěl státi zetěm Toronthalovým!
„Nechť ještě pevnější svazky spojí oba padouchy, nechť tvoří
jedinou rodinu!“ děl doktor sám k sobě. „Potom — uvidíme!“
Na to odešel z bazaru, pokynuv Kapu Matifuovi, aby jej
následoval. Kap Matifu nevěděl, proč doktor přál si zmocniti se
cizince a unésti jej na loď svoji a netázal se též, proč záměru toho
nyní se vzdal.
Druhého dne, 10. června, as o osmé hodině večer otevřely
se v Dubrovníku dvéře velikého salonu v nádherném domě
Toronthalově a sluha oznamoval jasným hlasem:
„Pan Sarkany!“

VII.
Zápletky

Uplynulo od té doby čtrnáct let, co bankéř Silas Toronthal byl
opustil Terst, aby se usadil v Dubrovníku, kdež koupil nádherný dům
ve třídě Stradonské. Byl původem Dalmatinec a proto nic nebylo
přirozenějšího, nežli že vrátil se do své země rodné, když se byl
obchodu vzdal.
Slib daný zrádcům byl splněn: čin jich zůstal zúplna utajen.
Odměna za zradu byla jim taktéž na krejcar vyplacena. Bývalý
bankéř terstský a pomocník jeho, Sarkany, nabyli takto velikého
jmění. Když oba odsouzenci ve věži Pazinské byli prachem a olovem
popraveni a když byl hrabě Matyáš Sandorf na útěku svém vrhl se do
moře Středozemního, provedena byla i poslední čásť rozsudku. Jmění
odsouzenců bylo skonfiskováno.
Z domku a malého statku, náležejících hraběti Ladislavu
Zathmarovi, nezbylo nic, ba ani tolik, aby starý sluha jeho poslední
léta života svého bez mnohých starostí tráviti mohl.
Z toho, co patřilo Stepánu Bathorymu, ovšem rovněž nic
nezbylo, protože Bathory, nemaje jmění, živil se výnosem
soukromého vyučování.
Za to však zámek artenacký a vše, co k němu náleželo: blízké,
bohaté doly a rozsáhlé lesy na severních svazích Karpat — slovem:
veškeré statky Matyáše Sandorfa měly cenu nesmírnou, kteráž
rozdělena byla ve dvě části. Jedna z nich určena byla za odměnu
zrádcům, druhá z nich, jež byla sekvestoru podřízena, měla
připadnouti dědičce hraběte Sandorfa, až by tato dosáhla osmnáctého
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roku. Kdyby dívka ta zemřela před rokem osmnáctým, měl podíl její
opět státu připadnouti.
Obě čtvrtiny, kteréž zrádcům z jmění toho k volnému použití
byly vyplaceny, obnášely více nežli půldruhého milionu.
Především zamýšleli oba spoluvinníci, Sarkany i Toronthal,
odloučit se od sebe. Sarkany netoužil po tom, dlíti stále na blízku
Silasa Toronthala. A tento přál si pokud možno nejdříve přerušiti
styky s bývalým svým agentem.
Sarkany opustil proto Terst a Zirone jej následoval. Byl-li tento
dobrodruhu tripoliskému věren v dobách zlých, proč by jej opouštěl,
když dobře se mu dařilo? Oba zmizeli a bankéř nic o nich neslyšel.
Kam se odebrali? Nepochybně do některého velkého města
evropského, kdež nikdo nepátrá po původu a minulosti lidí, jsou-li
bohati, ni po způsobu, jakým jmění svého nabyli, zvláště dovedou-li
je jiným na prospěch promarňovati.
Bankéř oddechl si, když oba zmizeli. Těšil se, že nemusí se
ničeho již obávati od muže, jenž znal jisté slabé stránky jeho a jenž
dovedl kdysi okolnosti té hojnou měrou vykořistiti. Avšak byl-li
Sarkany nyní bohat, nebylo přece radno spoléhati na to u muže tak
prostopášného, jenž po případě, kdyby jmění své promarnil, mohl
by opět spoluvinníka svého učiniti předmětem vyděračských svých
pokusů.
Silas Toronthal opustil proto raději taktéž Terst. Šest měsíců na
to, když mu byla cena zrady vyplacena, uspořádal finanční poměry
své, jež byly dosti choulostivý, zrušil svůj závod a odebral, se do
Dubrovníku, kdež se definitivně usadil. Nemusil se sice obávati,
že by guvernér terstský, jenž jediný věděl, jaký úkol Toronthal při
odhalení spiknutí hrál, tajemství to prozradil. Avšak tato okolnost
že vynikající osobnost terstská věděla o činu jeho, byla by stačila
již bankéři, jenž nechtěl pozbýti ničeho ze své vážnosti, aby opustil
společnost terstskou.
Snad však k rozhodnutí tomuto přiměla Silasa Toronthala ještě
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jiná zvláštní okolnost, — o níž později bude nutno se zmíniti — a
o kteréž věděl toliko on a choť jeho. Okolnost tato byla i příčinou,
že došlo ke stykům mezi rodinou Toronthalovou a Namirou, o jejíž
známosti se Sarkanym již víme.
V Dubrovníku usídlil se tedy opět bývalý bankéř terstský. Bylť
opustil kdysi město toto, jsa ještě velice mlád a nemaje rodičů ni
přátel. Zapomnělo se na něj zcela a protož vracel se nyní do města
toho, jež po čtyřicet let nebyl spatřil — opět jako cizinec a osoba
úplně neznámá.
Společnost dubrovnická přijala jej však velice ochotně ve svůj
kruh: nesmírné bohatství jeho razilo mu všude cestu. Vědělo se o
něm toliko, že v Terstu měl závod neobyčejně výnosný a rozsáhlý.
Bankéř vyhledal a koupil si krásný dům v nejbohatší čtvrti
dubrovnické. Domácnost jeho vedena byla způsobem nádherným a
služebnictvo jeho bylo teprve v Dubrovníku samém najato. Přijímal
i činil návštěvy. Poněvadž nikdo nevěděl nic o minulosti jeho, byl
považován za jednu z řídkých těch osob, kterýmž štěstí plnou měrou
přálo.
Silas Toronthal nebyl nikdy přístupen výčitkám svědomí.
Kdyby jej nebyla mučila obava, že zrada jeho někdy přece může býti
odhalena, nic nebylo by kalilo svrchované jeho štěstí.
Přes to však stál bankéř tváří v tvář výčitce sice němé, avšak živé:
svojí choti.
Ubohá žena, dobrá a citlivá, věděla o činu, jímž tři vlastenci
uherští smrti byli vydáni. Slovo, jež kdysi muži jejímu uklouzlo ze
rtů, když jeho obchodu hrozila zkáza, neopatrně pronesená naděje,
že podílem z jmění hraběte Matyáše Sandorfa napraví nepříznivé své
poměry finanční, podpisy, kteréž musil na choti své vyžádati — vše to
přimělo bankéře k tomu, aby přiznal se, jaký podíl měl při odhalení
spiknutí terstského.
Paní Toronthalová chovala vůči muži, k němuž nerozlučně osud
její byl připojen, jediný cit: pocit nepřemožitelného odporu, a to tím
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spíše, poněvadž byla původu maďarského. Leč neměla rozhodnosti ni
síly mravní. Po ráně, kteráž jí stihla, nedovedla se již vzchopiti. Od
doby oné, nejdříve v Terstu a pak v Dubrovníku, žila v ústraní,
aspoň pokud jí to společenské postavení její dovolovalo. Při přijímání
četných hostů bývala přítomna, bylo to nezbytno, a manžel její
byl by ji k tomu donutil; avšak jakmile odbyla si tuto povinnost
nevděčnou, uchýlila se do své komnaty. Tam věnovala se pak zcela
vychování své dcery, na niž veškerou lásku svou přenesla a snažila se
zapomenouti. Jak nesnadno však bylo jí zapomínati, když muž, jenž
hrál tak hnusnou roli, žil s ní pod jednou střechou!
Za dvě léta na to, když se byl v Dubrovníku usadil, poměry tyto
staly se o zápletku bohatšími. Jestliže tím v bankéři vzbuzen byl nový
nepokoj, způsoben choti jeho událostí tou nový žal i nová bolest.
Paní Bathoryová totiž, její syn a sluha Borik opustili taktéž
Terst a usadili se v Dubrovníku, kdež měli ještě několik příbuzných.
Vdova Bathoryová neznala Silasa Toronthala; nevěděla ani, že mezi
hrabětem Matyášem Sandoríem a bývalým bankéřem terstským byly
kdysi nějaké styky.
Jak mohla ostatně dověděti se, že muž tento zapleten byl v rejdy,
kteréž stály chotě jejího a dva ještě vlastence uherské život, když
právě manželi její nebylo popřáno, dříve nežli zemřel, setkati se ještě
s ní a odhaliti jí jména zrádců, kteříž vydali jej policii rakouské?
Avšak jestliže paní Bathoryová neznala bankéře terstského, znal
ji za to tento zcela dobře. A bývalo mu velice nepříjemno, že setkal
se, když se byla usadila v městě jako on, někdy s ní na ulici,
chudičkou tak a jen na syna svého při vší práci i snaze myslící. Kdyby
paní Bathoryová byla již bydlila v Dubrovníku, když se bankéř
odhodlal opustiti Terst, byl by nepochybně záměr svůj změnil a jiné
místo za příští své sídlo zvolil. Avšak když vdova ubytovala se ve
skromném domku v úzké uličce dubrovnické, byl bankéř dům svůj
již koupil i zařídil a s dubrovnickou společností se seznámil, takže
nemohl se odhodlati k tomu, aby poznovu sídlo své změnil.
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„Člověk přivykne konečně všemu!“ pravil sám k sobě.
I rozhodl se setrvati a zavírati oči před touto stálou upomínkou
na svou zradu.
A když Silas Toronthal zavřel oči, stačilo to, jak se zdá, aby i v
nitru svém ničeho neviděl.
Avšak to, co bývalému bankéři terstskému bylo pouze
nepříjemným, bylo paní Toronthalové stálým podnětem muk
duševních, bolestí i výčitek. Pokusila se několikráte tajně o to, aby
vdově oné, jež mimo práci rukou svých neměla jiného zdroje příjmů,
přispěla, avšak pomoc její byla vždy odmítnuta, právě tak, jako
veškeré dary, jimiž neznámí přátelé paní Bathoryové hleděli pomoci.
Odhodlaná a rázná tato žena nikoho o nic nežádala a ničeho
nechtěla přijati.
Neočekávaná a nevypočitatelná okolnost učinila stav tento ještě
nesnesitelnějším — ano hrozným vzhledem k zápletkám, jež měla za
následky.
Paní Toronthalová přenesla veškerou lásku na dcerušku svoji,
kteráž byla sotva půl třetího roku stará, když koncem roku 1867
bankéř Toronthal v Dubrovníku se usadil.
Nyní však byla Sava dívka skorem sedmnáctiletá. Byla to dívka
rozmilá a půvabná. Byla podobna spíše Maďarce nežli Dalmatince.
Černý hustý vlas, ohnivé oči výrazu oduševnělého, vysoké čílko, ústa
malá a rozkošná, pleť svěží, postava půvabná a poněkud větší nežli
prostřední — veškeré tyto vlastnosti tělesné poutati musily k sobě
každý zrak.
Avšak hlubší ještě dojem než tyto vlastnosti musila učiniti —
zvláště na duše citlivé — vážná tvářnost této dívky a její pohled
přemítavý, jako by duše její hledala upomínky dávno rozplynulé.
Vše to vábilo k ní zvláštním kouzlem, jež nebylo prosto trudného
rázu. Avšak vlastnost tato udržovala v patřičné vzdálenosti též davy
všedních mladíků, kteříž setkali se s ní při návštěvách v salonuu otce
jejího neb i na ulici.
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Vědělo se ovšem, že jest dědičkou nesmírného, jak se pravilo,
jmění, kteréž někdy pouze jí bude náležeti. Proto měla Sava
Torionthalova mnoho nápadníků, a mnohdy ucházel se o ruku její
muž, jenž vynikal všemi vlastnostmi společenskými. Avšak dívka
tato, byvši otázána matkou svojí, odmítla vždy, aniž udala důvody
toho.
Silas Toronthal ostatně nezmínil se jí nikdy sám o sňatku, aniž
na ni naléhal. Nepochybně zeť, jenž jemu byl by se líbil — a sice jemu
lépe snad nežli Savě — se dosud neobjevil.
Máme-li vylíčiti celou povahu Savy Toronthalovy, musíme
dodati ještě, že k nadšenému obdivu dala se uchvátit jakýmikoli činy
šlechetnými neb odvážnými, zvláště však takými, jimž podnětem
byla láska vlastenecká. Nezabývala se sice událostmi politickými,
avšak vypravování o všem, co vlasti její se dotýkalo — o obětech,
jež této byly přineseny, i o činech slavných, jakými dějiny uherské
mohou se vykázati — učinilo hluboký dojem na duši její. Tím jen, že
náhodou rodem svým — po matce — byla Maďarkou, nedaly by se
city ty vysvětliti, Silas Toronthal pak zajisté jí je nevnukl — vznikly
a klíčily tudíž v duši její, tak jako klíčí vůbec v každé duši šlechetné a
pro vše krásné nadšené.
Tím lze si vysvětliti zajisté i náklonnost, jaká mezi Petrem
Bathorym a Savou Toronthalovou, dušemi tak příbuznými, ihned
při prvém setkání byla vznikla. Pouhý rozmar osudu, jenž v život
bankéřův zasáhl, seznámil navzájem obě tyto mladé bytosti.
Savě bylo sotva dvanáct let, když kdysi někdo před ní, ukázav na
Petra, pravil:
„Je to syn člověka, jenž zemřel pro svoji vlast, pro svůj národ
maďarský!“
A od té chvíle upomínka na Petra nemohla vymizeti z duše
dívčiny.
Oba vzrůstali, a Sava myslila stále na hocha onoho, jenž sám o
tom netušil. Viděla jej vždy tak vážného a zamyšleného!
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Byl chud, jak věděla, avšak pracoval zajisté a snažil se, aby stal se
hodným otce svého, o jehož osudu Sava záhy zvěděla.
Ostatní jest nám známo — víme již, jak i Petr Bathory později
byl okouzlen pohledem Savy, jejíž povaha — jak tušil — příbuzná
byla povaze jeho. Mladá dívka nevěděla tehdy snad dosud, jak nazvati
cit, jenž v duši její klíčil, avšak Petr ji miloval již láskou vřelou a
hlubokou, kterou konečně i ona sdílela.
Jest nám tudíž známo skorem již vše, co se Savy Toronthalovy
týče, zbývá říci již jen několik slov o poměru jejím k matce i otci.
Naproti otci svému chovala se Sava vždy nejvýše zdrželivě. Bankéř
nikdy nedal se strhnouti k zřejmým projevům otcovské lásky, a dcera
jeho nikdy něžně ho nepocelovala. Snad na jedné straně byla to
přirozená chladnost a bezcitnost, na druhé straně byla však příčinou
zdrželivosti té neshoda v náhledech a různost povahy. Sava chovala
k Toronthalovi úctu, jakou dívka k otci má míti — nic však více.
Ostatně ponechával jí bankéř úplnou volnost jednání, nevytýkal jí
některé její názory a nepřekážel jí v díle dobročinnosti, jež často i ze
svého měšce podporoval, ovšem jen, aby tím pozornost na se obrátil.
U něho příčinou chladného poměru byla hlavně lhostejnost, u dívky
však spíše tajný odpor proti otci a povaze jeho.
Vůči paní Toronthalové chovala však Sava city zcela jiné. Ač
žena bankéřova musila se vůli chotě svého, jenž k ní nejevil něžnosti
ni úcty, ve všem podřizovati, byla přece v nitru svém povahy ryzí
a dobromyslné a poctivostí svých úmyslů i péčí o osobní důstojnost
svoji nesmírně nad něj vynikala.
Paní Toronthalová dceru svoji velice milovala. Objevila u ní i
při zdrželivé povaze její vlastnosti vážné a velice cenné. Ano láska
matky ku dceři byla téměř bezměrnou, pojilyť se v ní obdiv i úcta,
snad poněkud i bázeň. Vznešená povaha Savina, její přímost, ano
— v některých případech — i její neoblomnost vysvětlovaly tento
neobyčejný stupeň lásky mateřské. Sava splácela však lásku láskou. I
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kdyby nebyly je pojily svazky nejužšího příbuzenství, byly by obě
ženy tyto zajisté nalezly v sobě zálibu, byly by k sobě vřele přilnuly.
Není tudíž divu, že paní Toronthalová též první uhodla, co se
děje v duši a v srdci dcery její. Často Sava mluvila s matkou svojí
o Petru Bathorym a rodině jeho, nepozorujíc, jak bolestný dojem
jméno to na matku činilo. Paní Toronthalová seznala tak záhy, že
dcera její Petra miluje.
„Bůh tomu tedy přece chce!“ zašeptala sama k sobě.
Co slova tato značila v ústech paní Toronthlaové, lze tušiti; do
jaké míry byla by však láska Savy k Petru spravedlivou odměnou
za dny trapné, rodině Bathoryův způsobené, bude možno teprve
později posouditi.
Paní Toronthalová, považujíc lásku tu za dílo Prozřetelnosti,
přála si, jsouc zbožnou, již proto, aby muž její svolil, by obě rodiny
spojeny byly svazky příbuzenskými. Rozhodla se proto nezmíniti se
sice dceři o ničem, promluviti však o věci té přímo s Toronthalem.
Bankéř však při prvých slovech ženy své zachvácen byl hněvem
nesmírným, který nesnažil se ani ovládati a rozčilil se měrou
neobyčejnou. Paní Toronthalová sklíčena nezdarem pokusu svého,
vrátila se do své komnaty, kdežto bankéř volal za ní ještě hrozivě:
„Mějte se na pozoru, paní! Odvážíte-li se ještě někdy o záměru
tom promluviti, budete toho litovati!“
Tudíž to, co Silas Toronthal zval osudem, přivedlo nejen rodinu
Bathoryovu do téhož města, jež on za sídlo si zvolil, nýbrž sblížilo i
Savu a Petra a vznítilo v mladých jich srdcích lásku!
Bezděčně naskýtá se otázka, proč se bankéř tak nesmírně
rozčilil. Měl snad tajné záměry v příčině Savy a budoucnost její,
kterýmž tato při lásce své k Petrovi by se opřela? Nebylo spíše v
zájmu jeho, aby následky možného odhalení zrady jeho již předem
byly odvráceny? Co by mohl vůči němu učiniti v případu tom Petr
Bathory, kdyby již byl mužem Savy? Co mohla by učiniti paní
Bathoryová? Zajisté byl by to hrozný život pro Petra a rodinu
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Za hodinu přinesen byl do bytu své matky krváceje a těžce jsa
zraněn…
jeho, kdyby byl zvěděl, že on, syn oběti, jest mužem dcery zrádcovy,
avšak život ten byl by hrozným toliko pro něj a jeho drahé, nikoli
však pro Toronthala!
Avšak ještě žil Sarkany, o němž Toronthal neměl po dlouhou
dobu žádných zpráv. Bylo však možno, že se opět vrátí a že naléhati
bude na bankéře, aby splnil některé požadavky jeho, čemuž tento
jako spoluvinník jeho nemohl by se vyhnouti. Sarkany zajisté nebyl
mužem, jenž by příležitosti té byl opomenul, zvláště když by mu
osud přestal býti přízniv.
Silas Toronthal nemohl tedy býti prost starostí, co stalo se s
bývalým jeho agentem. Od té doby, kdy se odloučili a Terst opustili,
nezvěděl o něm, a tak prošlo nyní téměř patnáct let. I v Sicílii,
kdež, jak věděl, Sarkany prostřednictvím Zirona udržoval spojení s
různými osobami, marně snažil se bankéř o něm zpráv nabýti.
Avšak Sarkany mohl se objeviti každé chvíle. Bankéř Toronthal
strachoval se toho stále a proto, zpráva, že Sarkany snad kdesi
zahynul, byla by jej naplnila velikým uspokojením. V tomto případu
byl by snad hleděl s jiného stanoviska na možnost sňatku mezi Savou
a Petrem Bathorym. Nyní však myšlenku tu s největší rozhodností
odmítal.
Své choti však nepodal žádného vysvětlení v ohledu tom.
Umínil si ale, že bude bdíti nyní bedlivěji nad Savou, ano že dá ji
stříci. K mladému muži odhodlal se pak chovati co nejchladněji a
odvraceti obličej, když by jej potkal, aby tak zmařil veškeré jeho
naděje. A takovým způsobem podařilo se mu Petra skutečně
přesvědčiti, že každý krok s jeho strany byl by marným.
Za takých okolností pronesl sluha v domě Toronthalově večer
dne 10. června opět po prvé jméno Sarkanyho, když byl před ním
dvéře do salonu otevřel.
Téhož jitra byl Sarkany odejel z Kotoru do Dubrovníka,
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provázen jsa Namirou. Ubytoval se v jednom z nejpřednějších hotelů
města, oblekl se v elegantní oděv a odebral se do domu Toronthalova.
Bývalý bankéř terstský uvítal jej a rozkázal, aby nikým nebyli
vyrušováni.
Jak přijal as jeho návštěvu? Dovedl ovládati pohnutí své a
neprozradil, jaké city v něm tento nevítaný příchod vzbudil? Mluvil
Sarkany s ním i nyní tak velitelsky a drze, jako dříve činíval?
Připomínal bankéři snad sliby, jež mu tento kdysi mohl učiniti,
nebo smlouvu jakousi, jež před dobou snad dávnou byla mezi nimi
ujednána? Mluvili o minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti? Na
veškeré ty otázky nikdo nemohl dáti odpověď, neboť rozmluva obou
byla úplně tajná.
Leč výsledek její byl tento:
Čtyřiadvacet hodin na to kolovala po městě zpráva, jež budila
všude udivení. Mluvilo se o nastávajícím sňatku Sarkanyho, boháče
tripoliského, se slečnou Toronthalovou.
Zajisté bankéř nemohl odolati hrozbám muže, který jej jediným
slovem zničiti mohl. Proto ni prosby choti jeho, ni zjevný odpor
dcery, s níž otec jednati chtěl zcela jen dle své vůle, nezměnily jeho
úmysl a nepohnuly jím.
Jediný zájem, kterýž měl Sarkany při sňatku tomto na zřeteli,
bídník ten ani před bankéřem netajil.
Sarkany byl totiž nyní finančně opět zničen. Obrovský obnos,
kterým podařilo se bankéři napraviti opět poměry své, stačil sotva
dobrodruhu tripoliskému pro těchto patnáct let.
Od odjezdu svého z Terstu potuloval se Sarkany po celé Evropě.
Vedl prostopášný život v Paříži, Londýně, Berlíně, ve Vídni i v
Římě a hotely v městech těchto neměly proň dosti oken, jimiž
by peníze mohl vyhazovati. Když byl užíval rozkoší všeho druhu,
oddal se hazardní hře v městech, kdež dosud nejvíce se jí holduje,
ve Švýcarsku, Španělsku i na pověstných stolcích v Monte Karlu v
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knížectví monackém, kteréž územím francouzským jest obklíčeno.
V hazardní hře ztratil zbytek svého jmění.
Netřeba ani připomínati, že Zirone po celou dobu tu od něho
téměř ani se neodloučil. Když však měli již jen několik tisíc zlatých,
vrátili se oba v kraje každému Sicilianu drahé, totiž na východní
pobřeží sicilské. Tam vyčkávali času, až by Sarkany mohl obnoviti
spojení své se Silasem Toronthalem, chystajíce se však při tom i
k podnikům jiným. Sarkany zamýšlel nabýti opět jmění sňatkem
se Savou, jedinou dědičkou bohatého Toronthala, kterýž jemu nic
nemohl odepříti.
Skutečně Silas Toronthal seznal, že všechen odpor byl by
marný. Snad mezi oběma muži bylo cosi ještě, co jedině snad
budoucnost mohla by odhaliti?
Sava však žádala od otce svého vysvětlení, proč tak bezohledně s
ní jedná a proč štěstí její na vždy ničí.
„Čest moje závisí od sňatku toho,“ odvětil prostě Silas
Toronthal, „a proto sňatek ten stane se skutkem!“
Když Sava sdělila tuto odpověď své matce, klesla tato polo v
mdlobách do náručí své dcery, a z očí vytryskly jí slzy beznaděje.
Silas Toronthal děl pravdu!
Svatba byla určena na den 5. července.
Lze si pomysliti, v jaké náladě Petr Bathory trávil následující
týdny. Muka jeho byla nesmírná. Podávaje se žalu i malomocnému
hněvu, uzavíral se často po celé hodiny v jizbě své neb opouštěl kleté
proň město a bloudil daleko v jeho okolí. Paní Bathoryová obávala se
mnohdy, že se již nevrátí.
Jakou útěchou mohla jej povzbuditi? Dokud nemluvilo se o
sňatku zmíněném, měl Petr, ač byl otcem Savy odmítán, vždy ještě
jakousi naději. Avšak jakmile by Sava byla provdána, rozevřela by se
mezi nimi propast nepřeklenutelná. Cokoli děl doktor Antekirtt, přes
veškeré své sliby Petra opustil!
Avšak, tázal se Petr dále sama sebe, jak mohla přivoliti Sava, jež
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jej milovala a jejíž odhodlanou povahu znal, ke sňatku takovému?
Jaké tajemství skrýval dům Toronthalův, kdež věci takové se
odehrály? Ah! byl by lépe učinil, kdyby byl opustil Dubrovník a
místo jinde mu nabízené přijal, kdyby byl odešel daleko — daleko od
Savy, kterouž cizinci otec zadával!
„Ne, nikoli!“ pravil však ihned na to. „Nemožno! Vždyť ji
miluji!“
Zoufalství usadilo se tudíž nyní v domě, kdež dříve byl se kmitl
slabý paprsek štěstí!
Pointe Pescade, jenž stále na vše pozor měl a skutečně o všem
věděl, co se v městě dálo nebo mluvilo, byl jedním z prvých, kteří
zvěděli, co se v domě Toronthalově chystalo. Jakmile dověděl se o
nastávajícím sňatku Savy Toronthalové se Sarkanym, psal ihned do
Kotoru. Když seznal, v jakém povážlivém stavu duševním ocitl se
Petr Bathory, nemeškal sděliti to rovněž doktoru Antekirttu.
Co odpověď obdržel rozkaz, aby i na dále bděl nad tím, co se v
Dubrovníku dělo, a aby podrobné zprávy do Kotoru zasílal.
Čím více však blížil se osudný šestý červenec, tím více horšil
se stav Petra Bathorya. Matka nemohla jej ničím již ukonejšiti, ni
hluboký žal jeho jediným zábleskem naděje na okamžik rozptýlili.
Bylo možno zmařiti záměr Silasa Toronthala? Což nebylo zjevno již
z kvapu, s jakým den svatby byl ustanoven, že sňatek ten dávno byl
již umluven, že Sarkany a bankéř dlouho již se znali a že tento „boháč
tripoliský“ měl as na otce dívčina vliv neobyčejný?
Petr Bathory odhodlal se konečně psáti Silasu Toronthalovi.
Poslal mu list osm dní přede dnem, kdy svatba měla se konati.
Dopis jeho zůstal bez odpovědi.
Na to pokusil se Petr setkati se s bankéřem na ulici. Ani to se mu
nezdařilo.
Zoufalý mladík chtěl vniknouti proto i do bytu Toronthalova.
Nebyl však vpuštěn ani přes práh!
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Zatím Savu a matku její v posledních dnech těch nikde nebylo
viděti! Bylo naprosto nemožno i s nimi se setkati!
Avšak nemohl-li Petr Bathory spatři ti Savu ni otce jejího, setkal
se častěji v třídě Stradonské tváří v tvář se Sarkanym. Na záštiplný
pohled mladíkův odvětil Sarkany jen pohledem pyšným a
opovržlivým.
Petru namanula se myšlenka, aby jej vyzval a aby jej donutil s
ním se bíti …
Leč za jakou záminkou měl tak učiniti? A byl by Sarkany souboj
přijal, když mu právě zájem jeho kázal, aby nyní, když měl se státi
manželem Savy, všelikému nebezpečí se vyhnul?
Šest dní opět uplynulo. Petr proti přání své matky a přes prosby
Boríkovy opustil příbytek svůj večer dne 4. července. Starý sluha jej
nepozorovaně následoval, avšak ztratil záhy jeho stopu. Petr spěchal
bez cíle ku předu jako šílený a bloudil nejtemnějšími a nejpustějšími
uličkami podél hradeb městských.
Za hodinu přinesen byl do bytu své matky, krváceje a těžce jsa
zraněn.
Byl bodnut dýkou, jež projela mu levou částí plic.
Nebylo možno pochybovati: Petr zachvácen jsa nejvyšším
zoufalstvím, sám se probodl.
Pointe Pescade, jakmile zvěděl o tomto neštěstí, spěchal ihned
na úřad telegrafní.
Za hodinu na to doktor Antekirtt v Kotoru dostal zprávu o
sebevraždě Petrově.
Nesnadno bylo by líčiti bolest paní Bathoryové, kdy zřela
krvácejícího syna, jemuž zbývalo snad již jen několik hodin života.
Avšak starostlivost matčina zvítězila nad slabostí ženy. Chtěla
především pečovati o raněného, na slzy bylo dosti času později.
Byl povolán lékař. Dostavil se ihned, prohlédl raněného a
naslouchal slabému i přerývanému dechu jeho. Ohledal ránu a
obvázal ji. Činil, co bylo v moci jeho, naději však matce dáti nemohl.
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Patnáct hodin na to stav Petrův zhoršil se ještě následkem
silného krvácení i hrozilo nebezpečí, že každé chvíle na vždy dýchati
přestane.
Paní Bathorvová sklesla na kolena a prosila Boha, aby jí syna
zachoval.
V okamžiku tom otevřely se dvéře jizby a doktor Antekirtt
vstoupil.
Paní Bathoryová chtěla se mu vstříc vrhnouti, jeho pokyn však
ji zastavil.
Doktor sklonil se nad raněným a pozorně jej prohlédl, aniž slova
promluvil.
Po té hleděl naň utkvěle a dlouho. Z očí jeho jako by vycházela
síla magnetická; vnikal zrakem svým do mozku, v němž poslední
myšlenka již dohasínala. a vnášel tam vlastní svůj život a vlastní vůli
svoji.
Náhle se Petr zpola obrátil. Víčka očí jeho se pozdvihla, pohlédl
na doktora … a na to sklesl bez života zpět.
Paní Bathoryová vzkřiknuvši srdcelomně vrhla se na svého syna
a klesla pak ve mdlobách do náručí Borikova.
V okamžiku tom doktor zatlačil oči zesnulému; na to povstal
a opustil jizbu, při čemž bylo slyšeti jej šeptati průpověď z legend
indických:
„Smrt neničí — nýbrž činí jen neviditelným!“

VIII.
V den svatby

Smrt Bathoryova způsobila ve městě velké pohnutí, nikdo však
netušil pravou příčinu sebevraždy mladého muže, ani že Sarkany a
Silas Toronthal byly původem neštěstí toho.
Dne následujícího, 6. července, měla se slaviti svatba Savy
Toronthalové se Sarkanym.
O sebevraždě, jež stala se za okolností tak pohnutých a
dojemných, nevěděly však ni paní Toronthalová, ni dcera její. Silas
Toronthal, jednaje tu v souhlase se Sarkanym, postaral se o to, aby
zpráva o smrti Petrově k nim nevnikla.
Bylo umluveno též, aby se svatba odbyla způsobem velice
jednoduchým. Omluvou před společností dubrovnickou uvádělo se,
že Sarkany následkem jakéhosi úmrtí v rodině své nepřeje si hlučné
svatby. To nesouhlasilo ovšem se zvyky Toronthalovými, jenž
miloval nádheru a okázalost, avšak tentokráte myslil sám, že jest
lépe, aby vše odbylo se zcela potichu. Novomanželé měli prodlíti jen
několik dní v Dubrovníku a měli odebrati se potom do Tripolisu,
kdež — jak se vyprávělo — Sarkany obyčejně sídlil. Ke svatbě, jež
vykonati se měla v chrámu františkánském, neměli býti žádní hosté
zváni. Smlouvou svatební pojištěno mělo býti Savě značné jmění.
V den svatby, kdy v domě Toronthalově konaly se poslední
přípravy, procházeli se dva mužové na protější straně třídy
Stradonské.
Mužové tito byli Kap Matifu a Pointe Pescade.
Vrátiv se z Kotoru do Dubrovníku, přivedl doktor Antekirtt s
sebou i Kap Matifua, jehož přítomnosti nebylo již v Kotoru potřebí.
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Kdož by mohl líčiti, jak oba druhové čili „dvojčata“, jak říkal Pointe
Pescade, radovali se z opětného svého setkání!
Doktor Antekirtt pak odebral se po příchodu svém do
Dubrovníku přímo do domu paní Bathoryové, kdež, jak nám již
známo, nalezl Petra již umírajícího. Opustiv pak dům ten, ubytoval
se v malém hostinci v předměstí pločském, kdež vyčkával, až by se
vykonala svatba Savy Toronthalovy se Sarkanym, aby pak další kroky
podnikl.
Ještě jednou navštívil doktor Antekirtt paní Bathoryovou před
pohřbem Petrovým a pomohl jí sám uložit mrtvolu do rakve, načež
vrátil se do bytu svého v hostinci, když byl Pointa Pescada a Kapa
Matifua vyzval, aby střehli třídu Stradonskou.
Pointe Pescade dovedl s druhem svým živě hovořiti a při tom
zároveň na vše bedlivý pozor míti.
„Vidím, že jsi sesílil, Kape můj,“ pravil ke svému příteli, stoupaje
na špičky, aby rukou mohl změřiti sílu jeho ramen.
„Ano … jsem stále při síle!“
„Spozoroval jsem to ihned, když jsi mne objal.“
„Leč kus, v němž jsem měl vystoupiti?“ tázal se Kap Matifu, jenž
nezapomínal, že dle úsudku Pointa Pescada veliký úkol jej očekává.
„Kus ten již počíná a dojde v něm řada i na tebe. Což nevidíš, že
děj jest velice zauzlen?“
„Zauzlen?“
„Ano, a není to, jak se zdá, veselohra, nýbrž drama, jehož
počátek jest dojemný a úchvatný …“
Pointe Pescade se zamlčel. Jakýsi povoz rychle přijíždějící
zastavil se před domem Toronthalovým. Vrata se ihned otevřela a
zavřela se opět, když povoz onen, v němž Pointe Pescade Sarkanyho
byl zpozoroval, do průjezdu vjel.
„Ano, velice úchvatný,“ pokračoval pak Pointe Pescade v
přerušeném hovoru, „a to slibuje kusu tomu veliký úspěch!“
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„A zrádce?“ tázal se Kap Matifu, kterého právě tato osoba
dramatu velice zajímala.
„Zrádce … v okamžiku tomto vítězí… jako jest vždy na
počátku kusu dobře zpracovaného! … Leč buďme trpěliví! …
Očekávejme rozluštění!“
„V Kotoru měl jsem již za to, že …“
„Že zasáhneš již v děj?“
„Ano, Pointe Pescade, ano!“
A Kap Matifu vyprávěl příteli svému, co se událo v bazaru
kotorském, totiž jak chystala se již ramena jeho k únosu, k němuž
však nedošlo.
„Zcela dobře!“ pravil Pointe Pescade, jenž neopomněl při
hovoru tom rozhlížeti se pozorně na všechny strany. „Bylo by to
bývalo příliš záhy. Ty vystoupíš teprve ve čtvrtém nebo pátém aktu!
… Ano, snad objevíš se teprve v poslední scéně! … Avšak neobávej
se … učiníš veliký efekt! Můžeš tím býti jist!“
V okamžiku tom nastal na druhém konci třídy Stradonské ruch
mezi procházejícím se obecenstvem.
Pointe Pescade přerušil rozhovor a obrátil se ve zmíněnou
stranu. Pohřební průvod opouštěl právě malou uličku příční a zatáčel
se do třídy Stradonské, směřuje k chrámu františkánskému, v němž
konati se měly poslední obřady církevní.
Málo jen osob kráčelo za skrovnou rakví, spočívající na
ramenou několika mužů a pokrytou černým suknem.
Pohřební průvod blížil se zvolna, když tu Pointe Pescade náhle
stlumiv výkřik — chopil se ruky Kapa Matifua.
„Co je ti?“ tázal se tento.
„Nic! … Musil bych ti dlouho vysvětlovati!“
Poznal paní Bathoryovou, jež kráčela za rakví svého syna.
Církev neodepřela modliteb svých zesnulému, jejž zoufalství
k sebevraždě dohnalo, a kněz očekával již průvod v kostele
františkánském, aby rakev doprovodil až ke hrobu.
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Zrak paní Bathoryové byl suchý. Plakati již nemohla. Oči její
nepřirozeně, rozevřené, rozhlížely se buď plaše kolem, nebo tkvěly
na rakvi, jež skrývala mrtvolu jejího syna.
Starý Borik kráčel podle své paní s hlavou sklopenou.
Pointe Pescade cítil, jak mu slzy vstupují do očí. Kdyby nebyla
mu povinnost kázala setrvati ve třídě Stradonské, nebyl by dobrý
muž tento váhal připojiti se k několika přátelům a sousedům
zesnulého, kteří rovněž za rakví kráčeli.
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Prolezl průlomem, a Pointe Pescade a Kap Matifu jej následovali…
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Náhle v okamžiku, kdy se průvod pohřební pohyboval právě podél
domu Toronthalova, otevřela se veliká vrata domu toho. Na dvoře
stály dva povozy, přichystané k odjezdu.
První vůz vyjel. Ve voze tom spatřil Pointe Pescade Silasa
Toronthala, jeho choť a dceru.
Paní Toronthalová, sklíčena žalem, seděla podle své dcery, jež
byla bledší než jej svatební závoj.
Sarkany, provázen několika příbuznými nebo snad jen přáteli,
seděl v druhém povoze.
Svatba tedy byla právě tak málo okázalou, jako pohřeb. Zde i
tam stejný zármutek a žal hluboký.
Náhle, když první povoz na ulici vyjel, slyšeti bylo výkřik
srdcelomný.
Paní Bathoryová byla stanula s rukou proti Savě vztyčenou a
proklínala tuto dívku.
Sava to byla, jež vykřikla. Spatřilať matku Petrovu v šatu
smutečním. Pochopila rázem vše, co jí skrývali! … Petr byl mrtev,
mrtev vinou její, zemřel pro ni! A jeho pohřeb ubíral se právě kolem,
když ji vezli k oltáři!
Sava sklesla ve mdlobách. Paní Toronthalová zděšena snažila se
jí vzkřísiti! Nadarmo! Sava sotva dýchala.
Silas Toronthal nemohl potlačiti svůj hněv. Avšak Sarkany, jenž
přispěchal ku prvnímu povozu, dovedl se ovládnouti.
Za takových okolností bylo nemožno odebrati se do chrámu, i
dán rozkaz, aby povozy se vrátily do domu, jehož vrata se kvapně za
nimi zavřela.
Sava, přenešena byvši do své komnaty, byla uložena na lože, aniž
jediným pohybem dala na jevo, že žije. Matka její poklekla vedle ní,
a lékař naspěch povolán. Zatím pohřební průvod postupoval dále ke
chrámu františkánskému, načež, když obřady církevní byly odbyty,
dopravena rakev v průvodu kněze i přátel zesnulého na hřbitov
dubrovnický.
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Pointe Pescade pochopil, že doktor Antekirtt musí býti co
nejrychleji zpraven o příhodě, kterouž nemohl předvídati. Pravil
tudíž Kapu Matifuovi:
„Počkej zde a měj na vše dobrý pozor!“
Na to odebral se sám v největším spěchu do předměstí
pločského.
Doktor Antekirtt, když Pointe Pescade vše mu sdělil, neodvětil
ni slova.
Tázal se jen v duchu: „Překročil jsem meze svého práva? Nikoli!
Ublížil jsem dívce nevinné? Zajisté! — Avšak tato dívka jest dcerou
Silasa Toronthala!“
Na to obrátiv se k Pointu Pescadovi, tázal se:
„Kde jest Kap Matifu?“
„V třídě Stradonské před domem Toronthalovým.“
„Budu vás obou dnes večer potřebovati!“
„V kolik hodin?“
„O desáté hodině!“
„Kde máme vás očekávati?“
„U hřbitova!“
Pointe Pescade odešel ihned na to a odebral se ke Kapu
Matifuovi, jenž byl setrval na místě mu vykázaném.
Večer o osmé hodině vyšel doktor Antekirtt, zahaliv se v široký
plášť, z města, a kráčel ke břehu mořskému. Vyhledal malý záliv mezi
skalami, jenž nad přístavem do země vnikal.
Místo toto bylo úplně osamělé. Nebylo zde viděti ni domů ni
lodí. Bárky rybářské nekotvily zde vzhledem k četným, pod vodou
se skrývajícím úskalím, jež malý záliv tento proti moři uzavírají.
Doktor Antekirtt stanul zde, rozhlédl se kolem, a vykřikl pak,
což asi bylo umluveno. V malé chvíli na to objevil se jakýsi námořník
a přiblíživ se, pravil:
„Jsem k službám, pane!“
„Jest člun připraven?“
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„Ano, jest ukryt za touto skalou.“
„Jest mužstvo jeho pohotové?“
„Ano!“
„A ‚Elektrika‘?“
„Kotví poněkud dále k severu mimo obvod tohoto zálivu.“
A námořník ukázal k temné hmotě, jež v mírné dálce nad
hladinou vystupovala, a jejíž přítomnost žádné světlo neprozrazovalo.
„Kdy připlula z Kotoru?“ tázal se doktor Antekirtt dále.
„As před hodinou.“
„Nezpozoroval jí nikdo?“
„Nikdo! Plula stále těsně podél úskalí.“
„Nechť nikdo neopustí místa svého. Bude-li potřebí, očekávejte
mne zde celou noc!“
„Ano, pane!“
Na to vrátil se námořník ke člunu, jenž v temnotách se
sousedními skalisky téměř v jedno splýval.
Doktor Antekirtt prodlel ještě chvíli na břehu. Vyčkával dle
všeho, až temnota bude ještě větší. Chvílemi se procházel. Po té náhle
stanul. Stál zde nehybně, s rukama skříženýma a hleděl utkvěle na
moře Jaderské, jako by mu byl svěřil celé své tajemství.
Na obloze nezářily měsíc ni hvězdy. Bylo sotva pozorovati
větřík pozemní, jenž z večera váti počíná a jen několik hodin trvá.
Mraky vysoké, avšak hustě nakupené, pokrývaly celou oblohu.
„V před!“ pravil doktor sám k sobě.
Vrátiv se k městu, kráčel podél hradeb směrem ke hřbitovu.
Před vchodem hřbitovním očekávali jej Pointe Pescade a Kap
Matifu. Byli ukryti za stromem, tak že jich nikdo spozorovati
nemohl.
Hřbitov byl v této pozdní době večerní již uzavřen. V domku
hrobařově uhaslo poslední světlo. Bylo jisto, že před svítáním nikdo
již na hřbitov nevstoupí.
Doktor Antekirtt znal zajisté velmi dobře polohu hřbitova.
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Nezamýšlel však vstoupiti tam vraty, neboť to, co hodlal vykonati,
vyžadovalo největší tajnosti.
„Následujte mne!“ pravil Pointu Pescadovi a druhu jeho, kteří,
spatřivše jej blížiti se, k němu přistoupili.
Všichni tři kráčeli na to podél zevnější zdi, kteráž na vlnité půdě
do dosti značné výše stoupala.
Za chvíli na to doktor Antekirtt zastavil se a ukázal na nevelký
průlom ve zdi, jenž vznikl asi tím, že se zde nedávno zeď sřítila.
„Za mnou!“ pravil.
Prolezl průlomem, a Pointe Pescade i Kap Matifu jej následovali.
Pod velikými stromy, jež větve své nad hroby skláněly, byla
temnota ještě větší. Doktor však, aniž by okamžik váhal, dal se
blízkým stromořadím a na to stezkou vedlejší, kteráž vedla k hořejší
části hřbitova. Několik nočních ptáků, vyplašeno jeho kroky, tu a
tam vzlétlo. Mimo ně však nebylo zde mezi kameny a kříži ni jediné
živé bytosti.
Záhy na to zastavili se všichni tři před náhrobkem, majícím
podobu kaple, jejíž mříž nebyla na klíč uzavřena.
Doktor proto jediným pohybem ruky tuto mříž otevřel. Po té
stisknuv knoflík v malé svítilně elektrické, již byl s sebou přinesl,
nechal padati světlo na náhrobek, avšak tak, aby odjinud nemohlo
býti zpozorováno.
„Vejdi!“ pravil Kapu Matifuovi.
Kap Matifu vstoupil na rozkaz ten do malé kaple a ocitl se přede
zdí, v níž tři mramorové desky byly zasazeny.
Na jedné z desek těch — na prostřední — bylo lze čisti nápis:
ŠTĚPÁN BATHORY
1867.
Deska v levo od této neměla dosud nápisu. Na desku v pravo měl býti
však za nedlouho vyryt.
„Odstraň pravou desku,“ přikázal doktor Antekirtt Kapu
Matifuovi.
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Tento vyňal hravě desku tu, neboť nebyla ještě pevně zazděna, a
položil ji na zem. V pozadí klenby, jež ve zdi se nyní otevřela, viděti
bylo rakev.
Bylať to rakev, jež skrývala tělo Petra Bathorya.
„Vytáhni rakev,“ rozkázal doktor Antekirtt.
Kap Matifu vytáhl rakev, aniž mu Pointe Pescade musil přispěti
ku pomoci, ač byla těžkou; vynesl ji z kaple a položil ji na trávu.
„Zde vezmi!“ pravil doktor Antekirtt Pointu Pescadovi, poávaje
mu nástroj, jímž bylo možno šrouby vyšroubovati, „a sejmi víko
rakve!“
Stalo se tak v několika minutách.
Doktor Antekirtt odhrnul bílé roucho, jímž tělo bylo pokryto, a
přiložil hlavu na prsa zesnulého, jako by chtěl naslouchati, zda srdce
jeho bije. Na to povstav, pravil Kapu Matifuovi:
„Vyzvedni tělo z rakve!“
Kap Matifu poslechl, aniž on neb soudruh jeho pronesli nějaké
námitky, ač jednalo se o čin, zákonem zapovězený.
Když tělo Petra Bathoryho položeno bylo na trávu, zahalil je
Kap Matifu opět do rubáše a zavinul je ještě do pláště, kterýž mu byl
doktor Antekirtt za účelem tím podal. Víko bylo na to opět na rakev
připevněno, tato vložena do klenby, a deska zasazena opět v otvor,
kterýž dříve byla zakrývala.
Doktor Antekirtt přerušil na to elektrický proud ve své svítilně.
Temnota byla opět úplnou.
„Vezmi toto tělo!“ pravil dále doktor Kapu Matifuovi.
Kap Matifu zvedl silnými rameny svými tělo mladého muže
tak snadno, jako by to bylo tělo děcka, načež následován Pointem
Pescadem kráčel za doktorem přímo ke průlomu ve zdi hřbitovní.
Dvě minuty na to vystoupili ven průlomem tímto a když byli
obešli zeď, zaměřili k pobřeží.
Po cestě té ni slova nebylo proneseno; jestliže však Kap Matifu

VIII. 133
přemýšlel tak málo, jako stroj přemýšlí o tom, co koná, jaké za to
myšlenky rojily se v hlavě Pointa Pescada!
Na cestě od hřbitova k pobřeží doktor Antekirtt i oba druhové
jeho s nikým se nesetkali. Když však přiblížili se k zálivu, kdež
je očekávati měl člun „Elektriky“, spatřili celního strážníka, jenž se
procházel po skalách pobřežních.
Šli však dále, neznepokojujíce se jeho přítomností. Doktor
Antekirtt vzkřikl jako dříve byl již učinil, a ve chvíli na to přivesloval
námořník s člunem, jenž dosud byl skryt.
Na pokyn doktorův sestoupil Kap Matifu po skaliskách a chtěl
vstoupiti do loďky.
V okamžiku tom přikročil k nim celní strážník, jenž seznav, že
chtějí odplouti, tázal se:
„Kdo jste?“
„Lidé, kteří vám ponechávají na vybranou: dvacet zlatých na
hotovosti nebo ránu pěstí — taktéž hotově!“ pravil Pointe Pescade,
ukazuje na Kapa Matifua.
Strážníku celnímu nezbývalo, než přijati dvacet zlatých.
„Odplujme!“ pravil doktor Antekirtt.
Za chvíli na to zmizel člun v temnotách. Pět minut později
přirazil ke štíhlé lodi, již s břehu nebylo možno rozeznati. Všichni
vystoupili na palubu, na níž Kap Matifu vynesl i tělo Bathorya, a loď
„Elektrika“, jejíž stroje tiše pracovaly, byla za nedlouho na to již na
širém moři.
Kap Matifu uložil zatím tělo Petra Bathorya na divan v úzké
kajutě, jež neměla žádného otvoru, jímž by zvenčí světlo do ní
vnikati mohlo. Doktor Antekirtt, když byl vedle těla osaměl, sklonil
se nad ním, a rty jeho dotkly se bledého čela nebožtíkova.
„Probuď se nyní, Petře!“ pravil. „Chci tomu!“
Petr ihned, jako by byl býval ukolébán jen ve spánek
magnetický, jenž smrti tak velice jest podoben, otevřel oči.
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S počátku, když poznal doktora Antekirtta, zachmuřila se jeho
tvář nevolí.
„Vy!“ šeptal, „vy, jenž jste mne opustil…“
„Ano, já, Petře!“
„Leč kdo jste vlastně?“
„Mrtvý … jako ty!“
„Mrtvý?“
„Jsem hrabě Matyáš Sandorf.“
KONEC DRUHÉHO DÍLU.

