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I.zima zaãala ten rok mnohem dfiíve neÏ obvykle.
Mûsíc Teantelia, odmûfiující s odvûkou pfiesno∫í
rok za rokem, byl je‰tû vysoko na obloze, ale

svahy Mûsíãních hor uÏ pokr˘val první sníh. DolÛ do ní-
Ïin pomalu scházeli pa∫evci a honáci dobytka, jejichÏ Ïi-
vot byl po vût‰inu roku pevnû spjat s divok˘m krajem tam
nahofie, krajem krvelaãn˘ch be∫ií, skalnat˘ch ‰títÛ a ãa-
∫˘ch boufií. Pouze pfies zimu se ∫ûhovali do fiídce obyd-
len˘ch krajÛ v podhÛfií, aby tam v mal˘ch uboh˘ch vesni-
cích a mû∫ech u∫ájili panská ∫áda a pfieãkali nejtûÏ‰í
mrazy, které mnohdy usmrtily i velké ãerné medvûdy. Ten
ãas trávili pfiedev‰ím v krãmách, popíjením a chvá∫áním
sv˘mi pfiíbûhy, na kter˘ch nebylo ani zrnko pravdy. Ta-
kov˘ ãas zrovna na∫ával a mû∫eãko Werthem pomalu
oÏívalo. Byla to odpudivá zapadlá díra, ∫oka toho nej-
hlub‰ího lidského bahna, které kdy spatfiilo svûtlo svûta.
Obehnáno palisádovou hradbou ukr˘valo v sobû nefo-
remné shluky ∫ar˘ch domÛ, které ve své uboho∫i pfiipo-
mínaly rozpadající se ruiny.

Úplnû z jiného smûru, neÏ ze kterého pfiicházeli do
mû∫a horalé se sv˘mi ∫ády, vjel do mû∫a jednoho pod-
zimního veãera knûz na klidné ∫rakaté kobyle. Rozbfiedl˘
sníh a bláto ∫fiíkalo do v‰ech ∫ran, kdyÏ projíÏdûl palisá-
dovou branou. VojákÛm na ∫ráÏi pokynul rukou a po-
Ïehnal jim, ti si ho ale pouze zaraÏenû prohlíÏeli. KdyÏ
pfies veãerní ‰ero rozeznali ‰arlatov˘ plá‰È s ãern˘m lemo-
váním, hluboce se uklonili a s pokornû sklonûnou hlavou
nechali jezdce projet. KdyÏ zmizel v kfiivolak˘ch uliãkách
a oni si byli ji∫i, Ïe je nemÛÏe sly‰et, prohodili si nûkolik
bruãiv˘ch poznámek. Obavy se u nich ∫fiídaly s nevolí.
Do mû∫a právû pfiijel inkvizitor.
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„âekal bych, Ïe po‰lou nûkoho jin˘ho,“ pronesl jeden
z vojákÛ a uplivl si z hradby.

„Jo, nûkoho trochu ∫ar‰ího,“ souhlasil druh˘ a vrhl
letm˘ pohled do tmy za sebou, aby se pfiesvûdãil, Ïe je nikdo
neposlouchá. Ale nikdo nebyl v dohledu, jezdec uÏ dávno
zmizel ve mû∫û.

„To nám zaãnou pûkn˘ ãasy, kdyÏ nám sem páni z jihu
poslali inkvizitory. Sly‰el jsem, Ïe se s niãím nezdrÏují –
pro∫û nûkoho obviní a muãí tak dlouho, dokud se nepfii-
zná a nefiekne i to, co sám neví!“

Druh˘ ∫ráÏn˘ pfiik˘vl, ale nijak to nekomentoval.
O tûchto vûcech bylo radno mlãet. Mí∫o toho obrátil svÛj
zrak k nedalekému ‰ibeniãnímu vrchu, na kterém se proti
‰edé obloze temnû r˘sovaly ‰ibenice z nedávné popravy. St-
ráÏn˘ by pfiísahal, Ïe se na nûj obû‰enci i pfies tu vzdáleno∫
pohrdavû smáli.

„Za to mÛÏe ta malá dûvka,“ fiekl posléze. „Mûli jsme ji
uÏ dávno nechat povûsit a byl by klid!“

Knûz pomalu projíÏdûl ulicemi a bedlivû zkoumal
okolí. VÛbec se mu tohle mû∫o nelíbilo. Páchlo plísní a v˘-
kaly a ze v‰eho nejvíc mu pfiipomínalo brloh pln˘ smil∫va
a hfiíchu, jak ho zobrazovaly ilu∫race v liturgick˘ch kni-
hách. Potfiásl rameny ve snaze zbavit se zimy a nepfiíjem-
ného pocitu, kter˘ na nûj padl. Pravda – i v Glatzburgu, vel-
kém mû∫û na jihu, ze kterého knûz pocházel a kde nav‰tû-
voval semináfi, byly také chudinské ãtvrti. Ale ani tam ne-
vládla taková bída a nouze jako zde, daleko na severu fií‰e.

„Hic sunt leones,“ za‰eptal ti‰e, ale potom sám sebe vy-
plísnil za svou ironickou poznámku. Konec koncÛ, fiekl si,
byl jsem povûfien pfiípadem a ten musím vy‰etfiit, i kdyby mû
ce∫a zavedla do samotného pekla!

Pomalu projíÏdûl mû∫em, cel˘ ztracen˘ a ∫ísnûn ,̆ aÏ se
nakonec vymotal z temn˘ch kfiiv˘ch uliãek a ∫anul na roz-
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lehlém námû∫í, lemovaném kamenn˘mi mû‰Èansk˘mi
domy. Byla to nejv˘∫avnûj‰í ãá∫ mû∫a, kde Ïili nejbohat‰í
mû‰Èané a ‰lechtici, pfie∫o v‰ak pÛsobila dojmem velké chu-
doby. Mí∫o dlaÏby leÏela na námû∫í hluboká vr∫va bahna,
kterou se s námahou prodíralo nûkolik pozdních chodcÛ.

„Kde bych na‰el zdej‰í hejtman∫ví, dobr˘ muÏi?“ ze-
ptal se knûz jednoho z kolemjdoucích. Osloven˘ muÏ
vzhlédl a polekanû u∫oupil, kdyÏ poznal, kdo proti nûmu
∫ojí. Strach mu v‰ak nedovolil obrátit se k jezdci zády
a utéµ. Mí∫o toho ukázal rozechvûlou rukou k jednomu
z rozpadajících se domÛ.

„Tam, otãe,“ vykoktal ze sebe a uh˘bal oãima do ∫ran,
aby nemusel znovu pohlédnout na ‰arlatov˘ plá‰È inkvizi-
tora. Symbolizoval totiÏ muãení a smrt.

„Díky, dobr˘ muÏi,“ odpovûdûl mu knûz a pfiinutil se
do pfiátelského úsmûvu. Pobídl konû a pfiejel námû∫í da-
n˘m smûrem. Pfied hejtman∫vím seskoãil a s odporem sle-
doval, jak jeho vysoké ∫fievíce mizí aÏ po kotníky v ãerném
bahnû. Pokusil se je oãi∫it o kamenné schodi‰tû vedoucí
k bránû, ale nepovedlo se mu to.

Hfiích se tûÏko sm˘vá, jakmile jednou pfiilne k du‰i,
pomyslel si knûz, kdyÏ nûkolikrát udefiil rezav˘m klepad-
lem o bránu. VyslouÏil si za to spr‰ku mokrého snûhu,
kter˘ mu ze ∫fiechy spadl na ramena a rychle se vsakoval
do ‰arlatové látky jeho plá‰tû.

„Co k ãertu chcete?“ zavrãel hlas ∫ráÏného zpoza
dvefií. KdyÏ nevrle otevfiel, udefiil knûze do nosu smrdut˘
dech prosycen˘ lacinou kofialkou. Stál pfied ním ∫ar‰í vo-
ják ve ‰pinavé uniformû královské ∫ráÏe a viditelnû se ko-
lébal ze ∫rany na ∫ranu. Prázdn˘m pohledem tupû zíral
na knûze v ‰arlatovém plá‰ti a snaÏil se pochopit, kdo to je.
Jakmile mu opileckou myslí projel záblesk poznání, oka-
mÏitû se zlomil v pase jako podÈat˘ a uklánûl se aÏ k zemi.
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„OdpusÈte mi, va‰e blahorodí, já ehm-“
Knûz ho nesmlouvavû zadrÏel zvednutou rukou.

„Jdu za hejtmanem Olekem, vojáku. Doveì mû k nûmu.
Hned!“

„Ji∫û pane, jak si pfiejete. Následujte mû – ehm –
tudy,“ vysoukal ze sebe voják pfii‰krcen˘m hlasem.
V hrdle mûl prázdno jako kdyby mu ho ∫ahovala ka-
tova oprátka. Vla∫nû tomu nebyl tak daleko. MuÏi
pfied ním by ∫aãilo fiíµ jediné slovo.

Hejtman∫ví bylo odpudivé jako celé mû∫o. Stís-
nûné kamenné chodby a mí∫no∫i bez oken byly zaha-
leny veãerním ‰erem, které bylo jen mí∫y rozehnáno
svitem nûkolika pochodní. Voják vedl inkvizitora dlou-
hou chodbou aÏ ke schodi‰ti, vedoucím do prvého
patra. Ce∫ou minuli temnotou zahalen˘ vchod do
podzemního Ïaláfie, odkud se oz˘valy pfiidu‰ené Ïen-
ské vzlyky pln˘ bole∫i a beznadûje. Knûz se tázavû oto-
ãil na vojáka, ten ale uhnul pohledem a nervóznû se po-
usmál.

„Mû∫sk˘ Ïaláfi,“ fiekl nakonec s pokrãením ramen
a opût vykroãil. Knûz vûnoval temnému prÛchodu po-
slední hloubav˘ pohled a následoval ∫ráÏného. Ponû-
kud se otfiásl pfii pfied∫avû, Ïe se do tûch mí∫ bude mu-
set uÏ brzo podívat. Tak tomu alespoÀ ∫álo v poky-
nech. Pfiijet, vy‰etfiit, potre∫at. TûÏk˘ byl Ïivot inkviziã-
ního vy‰etfiovatele. Bylo to v‰ak zároveÀ jeho svaté po-
slání a knûz ho µil a miloval.

Mezitím do‰li do prvého patra, kde se voják za∫avil
u masivních dfievûn˘ch dvefií. Ráznû na nû zaklepal
a u∫oupil, kdyÏ se zpoza zavfien˘ch dvefií ozval chra-
plav˘ hlas hejtmana. Knûz odhodlanû v∫oupil, pfiitom
ale ∫aãil vrhnout na vojáka zpytav˘ pohled, kter˘ mu
zpÛsobil bezesnou noc.
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Uvnitfi mí∫no∫i bylo pfiíjemnû, neboÈ z velkého krbu
sálalo povzbudivé teplo. Hejtman Olek vyskoãil od ∫olu
tak rychle, Ïe pfiitom málem pfievrhl tûÏkou Ïidli, na které
sedûl. Byl to huben˘ ‰lachovit˘ muÏ, kter˘ v dût∫ví pro-
dûlal spalniãky, které po sobû zanechaly spou∫u drob-
n˘ch jizev. Oãi se mu horeãnatû leskly a dolní ret se mírnû
chvûl, kdyÏ promluvil.

„Va‰e µihodno∫i, neãekali jsme vás tak brzo!“
„Ce∫a ubûhla rychleji, neÏ jsem myslel,“ odpovûdûl

inkvizitor. „Je v tom snad nûjak˘ problém?“
„Ne – ne, vÛbec ne, Ïádn˘ problém, µihodno∫i.

Pro∫û jsme vás neãekali tak brzo.“
Knûz pok˘val hlavou a ukázal ke dvefiím, kde zane-

chal opilého vojáka.
„To zfiejmû vysvûtluje skuteãno∫, Ïe u vás vojáci ve

sluÏbû pijí, Ïe?!“ fiekl.
Hejtman zrudnul a ruce se mu rozechvûly.
„Omlouvám se, µihodno∫i. Dám to okamÏitû pro‰et-

fiit a viníka potre∫at!“
Inkvizitor smífilivû pfiik˘vl. „Myslím, Ïe dvacet dní

o∫ré káznice mu bude ∫aãit.“
Hejtman nûco nesrozumitelnû zamumlal a pokynul

mladému muÏi, aby se posadil. Tak uÏ je to tady, pomys-
lel si. Máme na krku inkvizitora a co nevidût zaãnou pa-
dat hlavy!

„Dovolte, abych se vám nejprve pfied∫avil,“ fiekl knûz.
„Jmenuji se Maxmilián Conti a jsem vy‰etfiovatel svatého
o£cia a byl jsem vyslán inkviziãní kurií v Glatzburgu,
abych pro‰etfiil zdej‰í – ehm – událo∫i. Myslím, Ïe prÛ-
vodní li∫ j∫e uÏ obdrÏel, Ïe?“

„Ano, µihodno∫i, obdrÏel,“ pfiik˘vl hejtman hlavou.
Pomalu nab˘val ztraceného klid. âekal nûkoho jiného,
nûkoho ∫ar‰ího. Zku‰enûj‰ího. Ale knûz pfied ním vypa-
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dal mladû, tak moc mladû. Zdá se, Ïe sem poslali knûze,
kter˘ nedávno vylezl ze semináfie, pomyslel si. Ale radûji
opatrnû – i nov˘ inkvizitor dokáÏe vû‰et ∫ejnû rychle jako
∫ar˘ a zku‰en˘!

„ObÏalovanou jsme zaji∫ili pfied dvûma t˘dny, otãe,“
fiekl. „Bûhem jejího pobytu zde se nûkolikrát pokusila vy-
volat ìábly a své∫ na‰e ∫ráÏné. Je to uãinûn˘ rarach, na to
mÛÏete vzít jed!“

Knûz odmítavû svra‰til ãelo. „Díky za va‰e závûry,
pane, ale pokud dovolíte od toho jsem tady já.“

„Ehm – ji∫û, otãe. Budete si pfiát vyslechnout tu
couru hned teì?“ zeptal se hejtman. „Nechám pro vás pfii-
pravit muãírnu.“

Knûzi se pfii té pfied∫avû sevfielo na okamÏik hrdlo.
Vûdûl, Ïe tak bude muset pravdûpodobnû uãinit, ale pod-
vûdomû to odkládal na co nejpozdûj‰í dobu. Jeho ruka
mimodûk sevfiela rÛÏenec, kter˘ mûl kolem krku – o∫atnû
jako vÏdy, kdyÏ se musel co nejrychleji rozhodnout a hle-
dal pro svou volbu poÏehnání.

„Ano, pÛjdu se na obvinûnou podívat hned teì,“ fiekl
nakonec. „Nicménû vyslechnu ji aÏ pozdûji!“ dodal vzá-
pûtí. Cítil se po ce∫û unaven ,̆ celé tûlo ho bolelo a ne-
chtûl vy‰etfiování ohrozit pfiípadnou roztûkano∫í své
mysli.

Opu∫ili hejtmanovu pracovnu a z pfiízemí se∫oupili
po úzk˘ch kamenn˘ch schodech do podzemní kobky,
která slouÏila jako mû∫ské vûzení. Pach v˘kalÛ a zvratkÛ
udefiil Maxmiliána do nosu tak prudce, aÏ se na okamÏik
za∫avil.

„Tudy, otãe,“ vybídl ho hejtman. „UÏ tam skoro jsme.“
Oãi mu pfiitom zlomyslnû plály.

Maxmilián potlaãil chuÈ zvracet a donutil se pokra-
ãovat v chÛzi. Nûco tak odporného je‰tû nezaÏil. Od-
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nûkud z ‰era dlouhé vûzeÀské chodby se oz˘valy pfiidu-
‰ené Ïenské v˘kfiiky a ∫eny. Maxmilián vytu‰il, Ïe vy-
chází z poslední cely, jejíÏ dvefie byly pootevfiené a klíãe
visely v zámku. Tázavû se podíval na hejtmana, kter˘
kráãel vedle nûho a snaÏil se vyh˘bat ∫ruÏkám v˘kalÛ.

„Je tam vzadu, ta malá ìáblice, otãe!“ fiekl hejtman
nahlas a ozvûna jeho slov se rozlétla v‰emi smûry. Z nû-
kolika nejbliÏ‰ích cel se ozvaly zvuky odsouvajících se
tûl, jak se vûzni snaÏili do∫at co nejdál od svûtla vrha-
ného hejtmanovou lucernou. NeÏ do‰li na konec
chodby, z otevfiené cely vybûhl tlu∫˘ ∫ráÏn˘ a narychlo
si zapínal kalhoty. KdyÏ spatfiil Maxmiliána s hejtma-
nem, cel˘ ztuhnul a neschopen pohybu na nû zíral.

„Co dûlal ten ∫ráÏn˘ v cele?“ zeptal se rozzlobenû
Maxmilián. „Copak neznáte arcibiskupsk˘ v˘nos o na-
kládání s obvinûn˘mi? Víte, jak˘ je tre∫ za jeho poru-
‰ení?“

Smrt, pomyslel si hejtman. O∫atnû jako za vût‰inu
jin˘ch prohfie‰kÛ proti církevním nafiízením a záko-
nÛm. Tak uÏ to v té dobû chodilo.

„Pokusila se vyvolat ìábla, otãe!“ vyhrkl ze sebe
obézní ∫ráÏn˘. Upocené ma∫né tváfie se mu pfiitom
tfiásly jako odporné rudé vfiedy. „Musel jsem jí v tom za-
bránit, jinak by nás tady v‰echny posedla!“

Maxmilián ho s nechutí umlãel pokynem ruky.
„Poãkejte tu na mû, prohlédnu si obÏalovanou!“

Hejtman se na nûj tázavû podíval. „J∫e si ji∫, Ïe k ní
chcete v∫oupit do cely, otãe?“ V jeho hlase se mihl ná-
znak pochybno∫í. Maxmilián se na nûj podíval a dou-
fal, Ïe jeho pohled byl pfiesvûdãivûj‰í neÏ pochybno∫i,
které jím v tûchto odpudiv˘ch mí∫ech otfiásly.

„Jsem si napro∫o ji∫˘ – nechte ty dvefie otevfiené
a poãkejte tu na mû!“
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Hejtman Olek pokrãil rameny a u∫oupil i se ∫ráÏ-
n˘m ∫ranou. Voják si spû‰nû zasunoval ‰pinavou pro-
pocenou ko‰ili do kalhot.

StÛj pfii mnû, BoÏe, pomyslel si Maxmilián a v∫oupil
do cely. V malé kobce vládlo tíÏivé ‰ero, pfie∫o v jejím
rohu rozeznal skrãenou dívku. KdyÏ ho spatfiila, objala si
paÏemi kolena a schoulila se do sebe. Její nahé tûlo bylo
pokryto ‰pínou, která se na mnoha mí∫ech mísila s krva-
v˘mi podlitinami. Vlasy mûla slepené do nûkolika chu-
chvalcÛ a z otevfiené rány na spánku jí pr˘‰tila krev.

Maxmilián zÛ∫al ∫át jako zkamenûl .̆ Na tohle nebyl
pfiipraven .̆ Na tohle ne. âekal ìáblem posedlou ∫a-
fienu, které z oãí ‰lehá oheÀ, nebo ãarovnou krásku, která
obcuje po nocích s démony. Ale neãekal potluãenou
dívku, která se ∫ûÏí dala naz˘vat Ïenou, a kterou pfied
chvílí znásilnil ten odporn˘ chlap, co nosí uniformu krá-
lovské ∫ráÏe.

V‰ak ìábel má tisíce podob, pfiipomnûl si Maxmilián
kázání sv˘ch uãitelÛ a pokusil se vytûsnit z hlavy jakékoli
ukvapené závûry. Zcela se mu to v‰ak nepodafiilo.

Udûlal nûkolik krokÛ k dívce, aby jí mohl pohléd-
nout do tváfie. Vydala nûkolik popla‰en˘ch zvukÛ a po-
kusila se odtáhnout pryã.

„Neboj se, nic ti neudûlám,“ fiekl knûz a snaÏil se, aby
se mu nechvûl hlas. „¤ekni mi, ty jsi Miriam Flander-
sová?“

Bázlivû se na nûj podívala a Maxmilián v její tváfii
∫ûÏí poznal tváfi dívky – tak moc byla potluãená. NapÛl
odtrÏen˘ ret jí odhaloval drobné zoubky potfiísnûné za-
schlou krví. Vypadala, jako kdyby se nûãemu odpornû
‰klebila. Oãi mûla podlité krví a tváfie zmodralé bitím
a zimou. Chvíli mu hledûla do oãí, ale potom její zrak
sklouzl na ‰arlatov˘ plá‰È inkvizitora a její v˘raz se zmû-

man.qxd  5.11.2004  17:59  Page 9



— 10 —

nil. Maxmilián nedokázal posoudit jak, protoÏe do oãí
jako mûla ona je‰tû nikdy nehledûl. U∫oupil ∫ranou.

Dívka zaãala vydávat tiché zvuky, zkomolené poranû-
n˘mi rty. Pfiitom se kolébala ze ∫rany na ∫ranu a lomila
rukama, pfiikovan˘ma tûÏk˘mi fietûzy ke zdi kobky. Max-
milián udivenû zakroutil hlavou. Ta dívka pfied ním,
která mûla obcovat s ìáblem, se modlila.

„Je v‰echno v pofiádku, otãe?“ zeptal se hejtman,
kter˘ se právû objevil v cele. „Vypadáte nûjak bledû!“

Maxmilián odtrhl pohled od dívky, zhluboka se na-
dechl a s tûÏko skr˘van˘m hnûvem se osopil na hejt-
mana.

„Do její cely uÏ nikdo nev∫oupí, rozumíte? Ani vy,
ani ten tlu∫˘ ∫ráÏn˘ a ani nikdo jin ,̆ dokud já nefieknu.
Ta dívka byla pravdûpodobnû znásilnûna a mnohokrát
t˘rána a já hodlám pfiijít na to, co se tady dûje!“

„Myslel jsem, Ïe j∫e tady, aby∫e ji nechal upálit,
otãe?“ fiekl hejtman s pokrãením ramen. „Ale jak si pfie-
jete – nikoho k ní nepu∫ím.“

Maxmilián krátce pfiik˘vl a opu∫il kobku. Spûchal
po chladné dlaÏbû ke schodi‰ti, které ho vyvedlo ven z té
odporné díry. Hejtman ho sledoval s mírn˘m ú‰kleb-
kem, kter˘ se pomalu zvût‰oval. Takov˘ cucák, pomyslel
si. Kde si myslí, Ïe je?
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II.

M axmilián ∫ál s tváfií obrácenou vzhÛru k tem-
nému noãnímu nebi, ze kterého padal hu∫˘
dé‰È se snûhem. Chlad se mladému knûzi za-

fiezával do morku ko∫í, ale on se neodvrátil. Potfieboval
cítit bole∫, aby nemusel myslet na to, co právû zaÏil.
V jaké odporném mí∫û se to nacházel? V‰e, co se nauãil
a co oãekával, se do této ‰pinavé ∫oky vÛbec nehodilo.
Kde byl ãlovûk posednut˘ temn˘mi silami, freneticky
odfiíkávající zapovûzené modlitby ìáblovy? A kde byla
spravedlno∫ ztûlesnûná fií‰í a Bohem? Nedávalo to
smysl.

Maxmilián potfieboval najít ztracen˘ klid. Tohle byl
jeho první pfiípad a on najednou nevûdûl, co si poãít.
TouÏil se vyzpovídat a poradit se s nûk˘m zku‰en˘m, kdo
by tomu v‰emu dokázal dát smysl. Rozhlédl se po noã-
ním mû∫û a následnû zamífiil ke ko∫elu zdej‰ího opa-
t∫ví, které se nacházelo nedaleko. UÏ samotn˘ pohled
na sakrální ∫avbu vzbuzoval v Maxmiliánovi pocit bez-
peãí. Temnotou zahalené zdi opat∫ví znamenaly hra-
nice mezi okolním hfií‰n˘m svûtem a svatou pÛdou, kde
se v‰e fiídilo odvûk˘mi zákony pánû. Jedinû tam mohla
zmítaná du‰e najít odpoãinek a milosrden∫ví. Proto tam
Maxmilián zamífiil nejbliÏ‰í ce∫ou a poãítal pfii tom
kaÏd˘ krok.

To byl dÛvod, proã tehdy pfied lety v∫oupil do semi-
náfie. Církev ulther∫ská znala odpovûdi na jeho otázky
a dokázala mu poskytnout klid v du‰i, kter˘ tak dlouho
nemohl najít. Dala mu nové jméno, budoucno∫ a skálo-
pevnou ji∫otu o v‰em, na co jen pomyslel. Vûdûl, Ïe
sluÏba Bohu ho jako inkviziãního vy‰etfiovatele vy∫aví
mnoha zkou‰kám, ale nikdy neãekal, Ïe se tak ∫ane hned
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pfii jeho prvním pfiípadû. Ji∫û, ∫ál uÏ nûkolikrát tváfií
v tváfi kacífiÛm, ale nikdy nemûli tváfi potluãené dívky.
Neuvûdomil si, do jak˘ch situací se mÛÏe pfii svém po-
slání do∫at a ãemu v‰emu bude muset ãelit. Kde byla
pravda? Jak hluboko pod povrchem zkaÏeného svûta se
ukr˘vala pfied zraky sluÏebníkÛ BoÏích?

Mohutná ∫avba ko∫ela se pfied Maxmiliánem vyno-
fiila ze tmy a mlad˘ knûz zamífiil k budovû nepfiíli‰ roz-
lehlého opat∫ví, ∫ojící v tûsném soused∫ví. Musel si
promluvit se zdej‰ím opatem, ohlásit mu svÛj pfiíchod
a vyÏádat si od nûj celu pro svÛj pobyt zde, v tom hfií‰-
ném doupûti neznabohÛ a vyvrhelÛ. Ale pfiedev‰ím se
potfieboval vyzpovídat a najít ztracen˘ klid.

Vût‰ina oken opat∫ví byla sice potemnûlá, ale z jed-
noho se i pfies zavfiené okenice linulo ven do ulice slabé
svûtlo. Proto Maxmilián zaklepal na dvefie a ãekal.

Pfii‰el mu otevfiít mlad˘ jáhen, vytáhl˘ chlapec s po-
ìoban˘m obliãejem a propadl˘mi tváfiemi. Pod oãima
mûl tmavé kruhy od dlouho trvající únavy. Vrhl na Max-
miliána prázdn˘ pohled, kter˘ se v‰ak brzo naplnil pfie-
kvapením. Zcela ztratil fieã a pouze nûkolikrát na-
prázdno otevfiel ú∫a. Nakonec se vrhl k Maxmiliánovû
ruce a vroucnû ji políbil.

„Ctihodno∫i, jaké to ‰tû∫í pro na‰i komunitu, Ïe nás
poµil svou pfiítomno∫í vyslanec svaté inkvizice. Jmenuji
se Thomas a z celého srdce vítám na svaté pÛdû wert-
hemského opat∫ví!“

„V∫aÀ, chlapãe,“ vybídl Maxmilián hocha a musel ho
nakonec vzít za paÏi, aby se jáhen skuteãnû po∫avil. Po-
hlédl mu do tváfie, ale mladík se jeho oãím vyhnul a se
sklopen˘m zrakem marnû hledal spásu na ‰piãkách sv˘ch
∫fievícÛ.

„Oznam laskavû opatovi, Ïe dorazil vyslanec glatz-
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burgské inkviziãní kurie a Ïe si s ním pfieje hovofiit,“ fiekl
Maxmilián. Jáhen se uµivû poklonil, aÏ jeho ∫ará hnûdá
kutna smetla bláto ze zápraÏí a vybídl Maxmiliána, aby
ho následoval. Ve dvofie pfiivolal dal‰ího jáhna a nechal
ho po∫arat se o Maxmiliánova konû. Knûze samotného
pfievedl pfies rozbahnûn˘ dvÛr a vyvedl ho do prvého
patra kamenné budovy opat∫ví. V rozlehlém sále s okny
do dvora nechal mladého knûze s omluvou ãekat a vydal
se hledat opata.

Maxmilián osamûl a bezmy‰lenkovitû se procházel
po sále, kter˘ tonul v temnotách. Z nûjakého nepocho-
pitelného dÛvodu se ho ∫ále drÏel ∫ísnûn˘ pocit obav
a pochybno∫í. A to i pfie∫o, Ïe se uÏ nacházel na svaté
pÛdû, coÏ se mu je‰tû nikdy pfiedtím ne∫alo. ZvaÏoval,
je∫li se nemá na chvíli vûnovat modlitbám a hledat
v nich sílu a utû‰ení, ale nakonec se pfiimûl k prohlídce
tmavého sálu. Jeho kroky se rozeznûly po kamenné
dlaÏbû a ozvûna za‰evelila v odlehl˘ch koutech. Pomalu
procházel kolem fiady soch svat˘ch prorokÛ, které ∫ály
roze∫avûny po obvodu sálu. SnaÏil se v noãní tmû roze-
znat rysy jejich obliãejÛ. VÏdy ho fascinovaly jejich v˘-
razy odráÏející utrpení, kter˘m kaÏd˘ z nich za svÛj po-
zemsk˘ Ïivot pro‰el. Mûl pocit, jako kdyby se mu vÏdy
snaÏili nûco fiíµ a jejich prázdné pohledy na nûj hledûly
s tich˘m posel∫vím. Ale zde, ve werthemském opat∫ví
ten pocit nemûl. Sochy svat˘ch hledûly tak nûjak skrze
nûj kamsi ven na dvÛr.

Maxmilián se zachvûl náhl˘m pocitem chladu a ra-
dûji od soch u∫oupil. Rozhlédl se po nûjakém svûtle, ale
nic nena‰el. Proto pfii∫oupil k oknÛm, kudy do mí-
∫no∫i pronikalo alespoÀ trochu slabého noãního svûtla.
Pfied∫ava, Ïe ∫ojí obklopen ponur˘m ∫ínem soch ho
bÛhví proã dûsila.
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Dole na dvofie zahlédl nûjak˘ pohyb. Temnotou za-
halená po∫ava se pomalu plíÏila podél zadního traktu
opat∫ví a za∫avila se u malého vedlej‰ích vchodu. Max-
milián ji nejprve nevûnoval mnoho pozorno∫i, neboÈ ji
pokládal za nûkterého z farníkÛ, ale potom mu zvûda-
vo∫ nedala a tak se naklonil blíÏ, aby lépe vidûl. Skrze
nekvalitní sklo byly obrysy po∫avy rozpity do pitoresk-
ních tvarÛ. Pfie∫o mûl pocit, Ïe zahlédl tváfi noãního ná-
v‰tûvníka v okamÏiku, kdy se dvefie otevfiely a ven pro-
niklo svûtlo z malé lucerny. Byla to tváfi hejtmana Oleka.

Maxmilián in∫inktivnû u∫oupil o nûkolik krokÛ
zpût. Osoba, která hejtmana vpu∫ila dovnitfi, vyhlédla
nervóznû ze dvefií a na chvíli ∫anula v pfiívalu de‰tû se
snûhem. KdyÏ se pfiesvûdãila, Ïe nikdo není na blízku,
spû‰nû zavfiela dvefie a rozbahnûn˘ dvÛr potemnûl.
Maxmilián chvíli vyãkával a potom se znovu odváÏil na-
hlédnout do dvora. Ten v‰ak zel prázdnotou.

Od∫oupil od okna a nerozhodnû pfiecházel po mí-
∫no∫i. Chvílemi poslouchal, je∫li nezaslechne zvuk
blíÏících se krokÛ. âas se vlekl. Nebyl si vÛbec ji∫,
koho tam dole spatfiil. Ale je∫li to byl hejtman Olek,
bylo krajnû podezfielé, proã tak pozdû v noci nav‰tívil
opat∫ví. A uÏ vÛbec Maxmilián nechápal, proã opatovi
tak dlouho trvá, neÏ ho pfiijme. Zaãínal pomalu nab˘-
vat pocit, Ïe v tomto mû∫û není nic jak má b˘t. Pokusil
se uklidnit krátkou modlitbou k Matce bohorodiãce,
ale nedafiilo se mu sou∫fiedit na text, i kdyÏ ho znal
zpamûti. Byl pfiíli‰ zamû∫nán ãekáním na cokoli, neÏ
aby byl schopen i tak jednoduchého liturgického
textu. Maxmilián byl napjat˘ a to ho ãinilo nervózním
a nesou∫fiedûn˘m.

Trvalo snad celou vûãno∫, neÏ se po chodbû ko-
neãnû rozeznûl zvuk blíÏících se krokÛ. Do mí∫no∫i
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vniklo svûtlo, které okamÏitû rozehnalo noãní ∫íny.
„Va‰e µihodno∫i,“ zalomil rukama opat v ‰edozelené

kutnû, kdyÏ se chvatn˘m krokem blíÏil k Maxmiliánovi.
„Raãte mi prominout to nedÛ∫ojné zdrÏení, kterému
j∫e byl vy∫aven. Neãekali jsme vás upro∫fied noci!“

„To je v pofiádku, bratfie,“ odvûtil Maxmilián a krátce
si opata prohlédl. Byl to nezvykle vysok˘ muÏ s hluboko
poloÏen˘ma oãima, které vrhaly o∫r˘ a pronikav˘ po-
hled. Ve svûtle lucerny, kterou nesl, se mu oãi horeãnatû
leskly jako pár ãern˘ch diamantÛ. Tunika, kterou mûl na
sobû, byla na ramenech neznatelnû provlhlá a její spodní
lemy potfiísnûny nûkolika kapkami ãer∫vého bláta, jako
kdyby opat pfied chvílí pfiibûhl zvenãí.

„Vytrhl jsem vás ze spánku, Ïe?“ zeptal se Maxmilián.
„Pfiesnû tak,“ usmál se pfiívûtivû opat a odhalil tak

fiadu naÏloutl˘ch zubÛ, mí∫y zãernal˘ch kazem. „My
∫ar‰í lidé potfiebujeme odpoãinek víc neÏ cokoli ji-
ného,“ dodal smífilivû.

Maxmilián náhle nevûdûl, co fiíµ. PÛvodnû sem pfii-
jel, aby si s opatem pohovofiil o situaci ve mû∫û a nalezl
u nûj klid a oporu. Ale ten muÏ mu lhal do oãí a je∫li
mohl Maxmilián soudit, tak lhal velmi dobfie. Pokud
ov‰em nemûl loÏnici nûkde pod ‰ir˘m nebem.

„Do∫ali jsme va‰e prÛvodní li∫iny uÏ pfied nûkolika
dny, ale ãekali jsme, Ïe se zdrÏíte kvÛli poãasí,“ fiekl opat
a vrhl na Maxmiliána letm˘ pohled. Mlad˘ knûz v‰ak ml-
ãel.

„Vypadá to, Ïe letos zaãala zima nezvykle brzo,“ do-
dal opat s nepatrn˘m zaváháním. Pravdûpodobnû ho vy-
vádûlo z míry Maxmiliánovo mlãení.

„Ano, zima pfii‰la velmi brzo,“ fiekl koneãnû Maxmi-
lián a snaÏil se rychle vymyslet, jak se zachovat. Pfiímé
chování, kterému se navyknul bûhem pobytu v semináfii,
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ho nabádalo, aby se opata otevfienû zeptal a nechal ho v‰e
vysvûtlit. Urãitû exi∫oval byl nûjak˘ dÛvod, proã vûci vy-
padaly jinak, neÏ jak se zdály. VÏdyÈ ten muÏ je ve sluÏbû
na‰eho Pána pfiinejmen‰ím tfiikrát tak dlouho neÏ já, uvû-
domil si Maxmilián. Tak proã mám o jeho chování po-
chybno∫i?

„Otãe Maxmiliáne,“ vyru‰il ho opat z úvah, „chtûl
by∫e si teì pohovofiit o poslání, které vás k nám pfiivádí,
nebo radûji poãkáte do rána? Nechal jsem vám uÏ pfiipra-
vit celu a teplou veãefii. Konec koncÛ – ráno moudfiej‰í ve-
ãera, Ïe?!“

„Ano, máte pravdu,“ souhlasil po krátkém zaváhání
Maxmilián. Rozhodnû nemûl chuÈ se zaãít bavit o tom zu-
boÏeném ∫vofiení dole v mû∫ské cele. Potfieboval si pro-
myslet dal‰í po∫up a na to byly noãní modlitby to nejlep‰í.

Opat ho dovedl temn˘mi chodbami ∫arého opat∫ví
do kfiídla, kde se nacházel dormitáfi. V poslední z fiady cel
nalezl Maxmilián v‰e, co potfieboval – lÛÏko, jídlo a mod-
litební lavici.

„Pfiipojíte se ke mnû pfii ranní bohosluÏbû, otãe?“ zeptal
se opat, kdyÏ se obracel k odchodu. „Bylo by mi velkou µí,
kdyby∫e tak uãinil!“

„Ale ji∫û,“ odpovûdûl pohotovû Maxmilián. „Moc rád
tak uãiním – spolu s va‰imi bratry a novici.“

Opat si nepatrnû odka‰lal. „Je mi líto, ale kromû m˘ch
dvou jáhnÛ zde nikdo není. O∫atní na‰i bratfii objíÏdí
v tento ãas okolní horské vesnice a udûlují poslední poma-
zání tûm, ktefií se pravdûpodobnû nedoÏijí jara.“

Maxmilián se otfiásl. „Udílíte zde poslední pomazání
je‰tû pfiedtím, neÏ smrt skuteãnû pfiijde?“

Opat vrhl na Maxmiliána hloubav˘ pohled. „Smrt si
v tûchto konãinách vybírá krutou daÀ, otãe. O tom se ji∫û
sám brzo pfiesvûdãíte.“ Jeho hlas mûl v sobû cosi naléha-
vého.
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„A urãitû by∫e nechtûl, aby kvÛli snûhu museli ze-
snulí ãekat aÏ do jara, neÏ se jejich du‰e budou moci
vydat na poslední ce∫u, Ïe? To by bylo nelidské!“

Maxmilián nemûl, co by k tomu dodal. Vla∫nû se
tomu ani nedivil – zdej‰í kraj mu zaãínal nahánût
hrÛzu svou syrovo∫í a podivn˘mi zvyky.

„Tak pfieji dobrou noc, otãe,“ rozlouãil se opat.
„J∫e v tomto kfiídle sám, takÏe by vás v noci nemûlo nic
ru‰it. A nezapomeÀte nûco pojí∫ – prázdn˘ Ïaludek
pfiiná‰í noãní mÛry!“

S tûmi slovy ode‰el a zanechal Maxmiliána o sa-
motû. Na jeho tváfii se pfiitom objevil zlovû∫n˘ úsmûv,
kter˘ v‰ak Maxmilián nemohl nikdy spatfiit. Mlad˘
knûz chvíli zkoumal pohledem mí∫no∫, potom se mu
ale v Ïaludku ozval hlad a tak se pu∫il do nachy∫a-
ného jídla. Chutnalo zvlá‰tnû, zfietelnû v nûm cítil
chuÈ kofiení, které je‰tû nikdy neokusil. Ale brzo si
toho pfie∫al v‰ímat a pfiisoudil to zdej‰í kuchyni, která
byla ve Werthemu pravdûpodobnû ∫ejnû zvlá‰tní, jako
cel˘ kraj. Proto si ani neuvûdomil, Ïe mu dfievûná lÏíce
vypadla z ruky a jeho tûlo se bezvládnû svalilo na
lÛÏko. Oãi obrácené v sloup hledûly nepfiítomnû
vzhÛru ke ∫ropu.

Dvefie jeho cely zavrzaly v pantech a do mí∫no∫i
v∫oupily dvû po∫avy. Byl to opat a hejtman, oba
v dlouh˘ch ãern˘ch plá‰tích. Stáli nad bezvládn˘m
Maxmiliánem jako dva supové nad mr‰inou.

„Co s ním udûláme?“ zeptal se hejtman Olek. „Pfii-
jel moc brzo, ãmuchal jeden. Kdyby poslali ∫ar˘ho Ki-
liána nebo Revora, mûli bychom pfiinejmen‰ím je‰tû
t˘den, neÏ by sem nûkter˘ z tûch ∫ar˘ch dûdkÛ dojel.“

„Nedá se nic dûlat, bratfie,“ fiekl opat. „Musíme se
s tím vypofiádat, a to hned teì!“
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Olek neznatelnû poblednul. „Snad ho nechce‰ zabít,
Stefane? To bychom mûli na krku oprátku dfiív, neÏ by ses
∫aãil vyzpovídat!“

„Ne, nic takového nehodlám uãinit, hlupáku. Spí‰
hodlám vûci zafiídit tak, aby ná‰ mladiãk˘ inkvizitor sám
poznal, Ïe jeho práce mÛÏe b˘t i zábava. Nebo dokonce
posedlo∫!“

Hejtman na opata zamraãenû pohlédl. Ten trpûlivû
vyãkával, dokud se na hejtmanovû tváfii neusadil ‰irok˘
zl˘ úsmûv.

„To je skvûl˘ nápad, Stefane. UÏ se tû‰ím, jak si to
zítra s tou malou dûvkou pûknû rozdá!“

Opat se sh˘bl k Maxmiliánovi a vyzdvihl mu nohy na
po∫el. Pohladil ho po hladce oholené tváfii svou drsnou
mozolnatou rukou a nehezky se usmál. „Neboj se, mÛj
pfiíteli, zítra se probudí‰ jako úplnû nov˘ ãlovûk!“

Potom knûze políbil na tváfi a sebral mu z krku rÛÏe-
nec, kter˘ spû‰nû schoval pod svÛj plá‰È.

„Tohle by nám mûlo ∫aãit – jdeme!“
Opu∫ili Maxmiliánovu celu a zamífiili tich˘m opa-

t∫vím do sklepení pod werthemsk˘m ko∫elem.

— 18 —
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III.

T u noc zufiila nad Werthemem divoká boufie. TûÏk˘
mokr˘ sníh padal na promáãené do‰kové ∫fiechy
a pronikal kaÏdou skulinou v domech. Prudk˘ vítr

bu‰il uvolnûn˘mi okenicemi o ∫ûny a skuãivû kvílel v ko-
mínech, ze kter˘ch rval hu∫á oblaka sazí a vrhal je skrz
krby do mí∫no∫í. Byla to jedna z tûch nocí, kdy lidé pfií-
sahali, Ïe vidûli po obloze prohánût se démony a ∫ra-
chem se proto krãili doma v po∫elích. Kdyby jen vûdûli,
jak blízko pravdy byly tuto noc jejich fieãi!

Maxmilián mûl sen. Musel to b˘t sen, protoÏe nûco
takového by se v Ïivotû nemohlo ∫át. Upro∫fied noci,
kdy se v horeãnatém spánku pfievaloval na lÛÏku, v∫ou-
pil do jeho mí∫no∫i neãi∫˘ duch. Cítil jeho pfiítomno∫
od prvé chvíle, kdy se jeho nehmotné pfiízraãné tûlo pro-
táhlo v podobû mlÏného oparu pod dvefimi jeho cely.
Pomalu se plíÏil k Maxmiliánovû po∫eli a zaãínal nab˘-
vat tvar. Dva cáry mlhy se zmûnily na pár ‰tíhl˘ch paÏí,
mezi kter˘mi se objevila prÛsvitná tváfi, orámovaná hu-
∫˘mi kadefiemi, spadajícími aÏ na odhalená Àadra. Dé-
mon se pfiiplazil k Maxmiliánovu lÛÏku a vklouzl pod
jeho pokr˘vku, která se zaãala nadouvat pln˘mi kfiivkami
démonova Ïenského tûla. Maxmilián ze snu ti‰e za∫é-
nal. Nejãa∫ûj‰ím hfiíchem v‰ech muÏÛ je smil∫vo. Kdo
mu byÈ jednou jedinkrát podlehne, je navÏdy ztracen!

Démon pohladil Maxmiliána po rozpálené tváfii.
„Chudáãku, tolik tû trápí pochybno∫i, vid? Neví‰, je-

∫li to, co uãiní‰ ve sluÏbû pro toho va‰eho Pána, je
správné nebo ne. Nedivím se ti – to je cel˘ On. NeukáÏe
ti ce∫u, nedá Ïádné znamení, ale pfiitom chce, aby ses
v tom v‰em vyznal a ani jednou nezaváhal. A kdyÏ zavá-
há‰, tak ti vyhroÏuje vûãn˘m zatracením.
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Ví‰ ty co? Není to tak ∫ra‰né, b˘t vûãnû zatracen. Pro-
toÏe potom mÛÏe‰ dûlat vûci, o kter˘ch se ti do té doby
jenom zdálo. A od toho jsem tady já – uãiním tû ‰Èa-
∫n˘m. V∫oupím do tebe, ∫anu se souãá∫í tvé du‰e a uÏ
nikdy tû nenechám pochybovat!“

Démon opût pohladil Maxmiliána po tváfii a jeho ne-
hmotné rty se pfiiblíÏily, aby mladému knûzi vtiskly poli-
bek. Z ú∫ mu pfiitom vyjel dlouh˘ rozeklan˘ hadí jazyk.

„To bych nedûlal, Afaealo!“ ozval se tich˘ hlas, kter˘
pálil a mrazil zároveÀ. Byl to hlas, kter˘ byl zvykl˘ rozka-
zovat a kter˘ neznal odporu. Démon smil∫ví se obrátil
po hlase a jeho tváfi se zmûnila ve v˘raz ãiré nenávi∫i.

„Azraeli!“ zafival nenávi∫nû.
„Ano, jsem to já. A ty koukej sléz z toho knûze, pro-

toÏe ti nepatfií!“
Démon se za‰klebil. „Tak to se plete‰, ty hnusnej par-

chante. Byla jsem kvÛli nûmu vyvolána. Proto patfií mû
a budu si s ním dûlat, co chci!“

„No to tûÏko, Afaealo. Mám s ním totiÏ jiné plány!“
„Táhni k ãertu, Azraeli. Najdi si nûkoho jin˘ho, s k˘m

bude‰ hrát ty svoje potrhl˘ hry. Tenhle patfií mû. A mi-
mochodem – ty tady nemá‰ co dûlat, je∫li se nepletu.
Je‰tû nepfii‰el tvÛj ãas, protoÏe zatím nena‰li tfiináµou
obûÈ!“

Azrael se vztyãil v celé své dûsivé mohutno∫i a jeho
pohled byl naplnûn hnûvem.

„UÏ mám toho tlachání do∫. Kdo jsi, Ïe mi tady pfii-
kazuje‰, co mám a co nemám dûlat? Táhni, odkud jsi pfii-
‰la, Afaealo, ty odporná nicko. Myslí‰ si, Ïe tvÛj chtíã je
klíãem ke v‰em branám?

Exi∫ují vûci, o kter˘ch se ti ani nezdálo. Jsi pouhou
souãá∫í velké hry, která se hraje po tisíc let a nyní nade-
‰el ãas k závûreãnému £nále, ve kterém ty ov‰em £guro-
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vat nebude‰. A je∫li tebe nebo jinou sukubu je‰tû nûkdy
nachytám, Ïe se mi pletete do ce∫y, tak vám udûlám ze
Ïivota peklo!“

Afaeala zavyla vzteky a její tváfi se zmûnila v ohyzd-
nou vrásãitou tváfi babizny. Z pootevfien˘ch rtÛ jí vy∫fie-
lil smûrem k Azraelovi dlouh˘ odporn˘ jazyk a vzdoro-
vitû se kroutil jako jedovat˘ had. Sukuba chvíli neroz-
hodnû visela ve vzduchu, neÏ se její tvary zaãaly rozpl˘-
vat a ona ode‰la tak, jak pfii‰la.

Maxmilián se na po∫eli nûkolikrát pfievalil. Azrael
k nûmu vrhl svÛj pronikav˘ pohled a zamy‰lenû si pro-
mnul bradu.

„Je ãas v∫ávat, pfiíteli. Teì, upro∫fied bezboÏné noci
je zapotfiebí zaãít s tím, co má pfiijít. Otevfii oãi, Maxmi-
liáne. Otevfii oãi!“

Maxmiliánovy oãi se prudce otevfiely a z hrdla se mu
vydral pfiidu‰en˘ v˘kfiik.

„Je tu nûkdo?“ zavolal nahlas a posadil se. Zatoãila se
mu pfiitom hlava jako v horeãce. Sáhl si dlaní na ãelo a se-
tfiel ∫uden˘ pot, kter˘ mu ∫ékal po tváfii a po krku.

„Je tu nûkdo?“ opakoval znovu, ale to uÏ si byl ji∫, Ïe
je v cele sám. Oãi, pfiivyklé temnotû, brzo na‰ly lucernu
a po chvilce úsilí ji Maxmilián zapálil. Mihotav˘ plamen
roztanãil po ∫ûnách roj divok˘ch ∫ínÛ, které Maxmiliá-
novi pfiipomnûly ten hrozn˘ sen, kter˘ se mu zdál a kter˘
ho vytrhl ze spaní. Otfiásl se pfii vzpomínce na podivnou
byto∫ visící nad jeho lÛÏkem a rukou nahmatal rÛÏenec,
kter˘ mu visel kolem krku. Mûl ∫rach, Ïe ho tam nena-
jde, ale byl na svém mí∫û. Pevnû ho sevfiel.

Potom se vztyãil, na‰el mezi sv˘mi vûcmi modlitební
kníÏku a vy‰el ven z cely. Jak˘m zkou‰kám jsem v tomto
prokletém mû∫û vy∫avován, ptal se Maxmilián sám
sebe, kdyÏ mífiil prázdn˘mi chodbami opat∫ví smûrem

— 21 —

man.qxd  5.11.2004  17:59  Page 21



ke katedrále. Potfieboval najít ztracen˘ klid, upevnit
znovu svou víru a oãi∫it mysl od hfií‰n˘ch snÛ a vzpomí-
nek, které zmítaly jeho myslí. TouÏil spoãinout v modlit-
bách a setrvat tak aÏ do úsvitu, kter˘ ji∫û pfiinese svûtlo
i do dûní kolem.

Chvíli mûl pocit, Ïe zcela zabloudil, ale nakonec na-
lezl chodbu vedoucí do ko∫ela. Jak se pomalu blíÏil
k malému vchodu do sakri∫ie, zaslechl zevnitfi tiché
zvuky. Strnul proto a bez jediného dechu naslouchal.
Nemûl ani tu nejmen‰í chuÈ potkat v tuto bezboÏnou
hodinu kohokoli z obyvatel opat∫ví, natoÏ samotného
opata. Brzo v‰ak nabyl ji∫oty, Ïe ho sluch neklamal – od-
nûkud z ko∫ela se oz˘val prapodivn˘ zvuk, doprovázen˘
krátk˘mi bole∫iv˘mi ∫eny. Maxmilián mûl nejprve chuÈ
otoãit se a jít zpût do cely, ale podivné okolno∫i toho
veãera ho pfiimûly potichu pfii∫oupit ke dvefiím a poo-
tevfiít je. Ucítil známou posvátnou vÛni kadidla a ∫ar˘ch
nevûtran˘ch pro∫or, která naplÀovala kaÏd˘ svato∫ánek
boÏí. Ko∫elní loì byla zahalena tmou, pouze pfied oltá-
fiem svítil kruh mdlého svûtla, kter˘ ozafioval hrÛzo∫ra‰-
nou scénu kolem.

Pfied oltáfiem kleãel jáhen Thomas. Byl cel˘ svleãen˘
a v rukách svíral dlouh˘ fiemen, kter˘m se v‰í silou bião-
val do zad. Musel tak ãinit uÏ dlouhou dobu, protoÏe
jeho záda byla jeden velk˘ krvav˘ ‰rám, ze kterého tekly
na mramorovou podlahu pramínky krve. Maxmilián ne-
vidûl Thomasovi do obliãeje, ale byl pfiesvûdãen, Ïe je
∫aÏená ∫ra‰livou bole∫í.

„BoÏe, odpusÈ mi mé hfiíchy!“ vzlykal jáhen a opako-
val tu vûtu ∫ále dokola, pfii kaÏdém zá‰lehu fiemene.
Maxmilián celou scénu pozoroval s nevyslovitelnou hrÛ-
zou v oãích, ale byl tím zároveÀ tak fascinován, Ïe se ne-
dokázal odtrhnout. Jaké ãiny musely mladého jáhna do-
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vé∫ aÏ k takové sebetr˘zni? Maxmilián si to nedovedl
pfied∫avit. Ji∫û, i on mûl bûhem semináfie pochybno∫i
a i on hledal odpu‰tûní pfied zrakem boÏím, ale nikdy by
neuãinil nic tak ∫ra‰livého. Pomalu zavfiel dvefie a ti‰e se
vracel do své cely. Byl si ji∫, Ïe do rána nezamhoufií oka.
A jeho myslí zmítaly pochybno∫i víc neÏ kdykoli pfied-
tím.

— 23 —

man.qxd  5.11.2004  17:59  Page 23



IV.

Ú svit mûl podle Maxmiliánov˘ch oãekávání pfii-
né∫ jeho du‰i úlevu, ale ne∫alo se tak. Tûlo mûl
celé ztuhlé od nedo∫atku spánku a nûkolikaho-

dinov˘ch modliteb, kter˘m se oddal ve své cele. Jindy
mûl pocit, Ïe k nûmu BÛh bûhem modliteb promlouvá,
ale tentokrát tomu tak nebylo. O to víc byl Maxmilián
mrzutûj‰í. AlespoÀ Ïe mám trochu jasno v tom, co dnes
uãiním. Teda alespoÀ v jakém pofiadí, utû‰oval se. Musím
si pohovofiit s opatem o té dívce, zji∫it okolno∫i jejího
provinûní a potom ji vyslechnout.

Opat Stefan ho pfii‰el vzbudit, je‰tû kdyÏ venku pa-
novala hluboká tma. Îivot mnichÛ totiÏ zaãínal je‰tû
pfied rozednûním a konãil aÏ pfii západu slunce. Opat vy-
padal odpoãatû a usmíval se.

„Doufám, Ïe j∫e se dobfie vyspal, µihodno∫i?“ fiekl.
„Lépe, neÏ kdy jindy,“ usmál se chladnû Maxmilián

a vy‰el za opatem na chodbu. Ten si ho kradmo prohlíÏel.
„Cítíte se dobfie, otãe?“ zeptal se, kdyÏ spolu kráãeli

smûrem ke ko∫elu. „J∫e nûjak pobledl˘!“
„To je tím poãasím, bratfie. Dnes je velmi chladno,“

odpovûdûl Maxmilián.
„Ó ano, to ta boufie vãera. Pfiísahal bych, Ïe jsem vidûl

tanãit po obloze démony, otãe!“ fiekl opat a na rtech se
mu mihnul letm˘ úsmû‰ek.

Do‰li aÏ ke ko∫elu, kde se mûla konat pravidelná
ranní bohosluÏba. Maxmilián napjatû ãekal, je∫li na
podlaze pfied oltáfiem zahlédne ∫opy krve. Nikde v‰ak
nebylo ani památky po vãerej‰í událo∫i a Maxmilián se
proto rozhlíÏel, je∫li jáhna Thomase nûkde nezahlédne.
Spatfiil v‰ak pouze onoho druhého jáhna, kter˘ mu vãe-
rej‰í noci u∫ájil konû.
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„Jáhen Thomas se k bohosluÏbû nepfiipojí?“ zeptal se
proto Maxmilián. Pozornû pfii tom sledoval, zda neza-
hlédne v opatovû odpovûdi náznak ãehokoli.

„Obávám se, Ïe Thomas podlehl nûjaké nemoci a leÏí
upoután na lÛÏku,“ odpovûdûl opat a klidnû pohlédl
Maxmiliánovi do oãí.

Tfieba jsem pouze moc podezírav ,̆ napomenul se
Maxmiilián. Proã by musel opat vûdût o v‰em, co se
v opat∫ví ∫ane?

Jakmile ranní bohosluÏba skonãila, odebral se Max-
milián s opatem do jídelny, kde po krátké modlitbû po-
jedli nûco hu∫é ovesné ka‰e. U dlouhého ∫olu pro dva-
cet lidí sedûli sami. Na Maxmiliána pfiitom padla nepfií-
jemná tíseÀ.

Po jídle se odebrali do opatovy soukromé pracovny.
„TakÏe, jak vám mohu b˘t nápomocen, µihodno∫i?“ ze-
ptal se opat, kdyÏ si rukou utíral ma∫né rty. Jeho oãi pfii-
tom na Maxmiliána pronikavû hledûly.

„Potfieboval bych vylíãit v‰echny okolno∫i, které se
t˘kají té dívky, Miriam Flandersové, fiekl Maxmilián. „Ve
spisu se pí‰e, Ïe byla obvinûna z kacífi∫ví – a to pfiímo
vámi – za své bezboÏné ãiny, spáchané na svaté pÛdû
zdej‰í katedrály. SvûdkÛ je údajnû mnoho, neboÈ se v‰e
odehrálo bûhem veãerní m‰e. Je to tak?“

Opat pok˘val smutnû hlavou. „Ano, µihodno∫i, je
to tak, jak j∫e právû fiekl. Nebohá dívka. Znal jsem ji uÏ
jako malé novorozenû, sám jsem jí kfitil právû na tom
mí∫û, kde se o ãtrnáµ let pozdûji oddala démonÛm pfied
zraky v‰ech.“

„Jak se to ∫alo?“ zeptal se Maxmilián. KaÏdé opatovo
slovo si peãlivû ukládal v pamûti.

„SlouÏil jsem právû veãerní m‰i, kdyÏ Miriam v∫ou-
pila do katedrály. âekal jsem, Ïe se usadí nûkde vzadu,
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protoÏe pfii‰la pozdû, ale ona ‰la pfiímo aÏ pod kazatelnu
a tam ze sebe shodila plá‰È. ZÛ∫ala tam ∫át celá nahá,
s myslí ovládanou démony a zaãala kfiiãet, Ïe jsem ìábel,
a abych si ji vzal a dûlal s ní co chci. Byla to neza∫fiená ìá-
belská svÛdno∫, které mû vy∫avila pfied cel˘m mû∫em.
Proto jsem okamÏitû pfiivolal ∫ráÏe a dal ji uvrhnout do
Ïaláfie. V‰ichni, kdo tam byli, vám to ji∫û potvrdí – a bylo
tam témûfi celé mû∫o!“

Maxmilián pok˘val hlavou a snaÏil si pfie∫avit tu
mladou roztfiesenou dívku, jak provádí to, co opat právû
fiekl. Ale je∫li to vidûlo celé mû∫o...

„Máte tu‰ení, proã to ta dívka dûlala?“ zeptal se.
„Proã?“ zasmál se ponufie opat. „ProtoÏe je to kacífika,

otãe. To kvÛli lidem jako je ona byla na‰e fií‰e uvrÏena do
∫avu, v jakém je. Jenom díky bezvûrcÛm a odpadlíkÛm,
ktefií obcují s ìábly, se od nás odvrátila BoÏí tváfi a ne-
chala nás na pospas pekelníkÛm a jejich pfiisluhovaãÛm.
Jako Ïe je BÛh nade mnou, jenom smrtí tûch neznabohÛ
mÛÏeme na‰i fií‰i opût oãi∫it!“

Opat si setfiel slinu, která mu pfiitom vytekla z ú∫
a pfiátelsky se na Maxmiliána usmál. „Je‰tû Ïe jsou tady
sluÏebníci boÏí jako j∫e vy, otãe. Vûfiím, Ïe celou vûc pfie-
‰etfiíte a rozÏehnutím popravãí hranice vrátíte Wert-
hemu alespoÀ ãá∫ klidu, kter˘ zde panoval pfiedtím, neÏ
nás po∫ihly boÏí rány.“

„Ano, to hodlám udûlat,“ fiekl Maxmilián. Pfiedev‰ím
tu první ãá∫, dodal pro sebe. Krátce zapfiem˘‰lel, zda má
opatovi poloÏit je‰tû nûjakou otázku, ale potom se roz-
hodl, Ïe tak neuãiní. Mí∫o toho se zvedl k odchodu.

„Budete dnes tu hfií‰nici vysl˘chat?“ zeptal se opat.
Maxmilián se k nûmu otoãil. „Samozfiejmû, vÏdyÈ

musím zji∫it, je∫li se va‰e obÏaloba zakládá na pravdû.
Zvlá‰È, kdyÏ jí hrozí ten nejvy‰‰í tre∫!“
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Opat se nejprve zarazil, ale potom se neznatelnû
usmál. „V tom pfiípadû vám pfieji hodnû ‰tû∫í, otãe.
Uvidíte, Ïe její v˘slech nebude nakonec tak neplodn˘,
jak by∫e si mohl myslet.“

Maxmilián opu∫il budovu opat∫ví a témûfi si pfii
tom oddechl. Mûl pocit, Ïe kdyby se ubytoval v nûkte-
rém ze zav‰iven˘ch ho∫incÛ, udûlal by mnohem lépe.
Ale na druhou ∫ranu, fiekl si, je ode mne oãekáváno,
abych vy‰etfiil situaci ve Werthemu a mám pocit, Ïe
opat∫ví se to nûjak˘m zpÛsobem dot˘ká. Proto tam zÛ-
∫anu aÏ do skonãení vy‰etfiování.

Ráno bylo za∫fieno hu∫ou mlhou, ∫ejnû jako cel˘
zbytek dne. Pfie∫alo sice pr‰et, zato se v‰ak citelnû
ochladilo. Maxmilián procházel mû∫em a teprve
v mdlém denním svûtle si mohl dobfie prohlédnout
bídu Werthemu. Mnohé domy byly opu‰tûny a jejich
vytluãená nebo zabednûná okna zírala do ulic jako
slep˘ malomocn˘ Ïebrák. To byl ji∫û následek kruté
morové rány, která zasáhla fií‰i Ulther∫ pfied nûkolika
lety. Navíc celá severní ãtvrÈ Werthemu byla do základÛ
vypálená a srovnána se zemí jako smutná vzpomínka na
Noc padajících hvûzd, kdy z oblohy mí∫o de‰tû pr‰el
oheÀ a mûnil tváfi fií‰e k nepoznání. Kolik dal‰ích bo-
Ïích ran je‰tû pfiijde, ptal se Maxmilián sám sebe, neÏ
bude v Ulther∫u opût obnoven pofiádek a v‰e se vrátí
do pÛvodního ∫avu? Ale ani potom uÏ nic nebude jak
b˘valo.

KdyÏ si knûz prohlédl mû∫o, zamífiil k hejtman∫ví.
Voják u vchodu ho uÏ zdálky zdravil hlubok˘mi úklony
a pokud mohl mlad˘ knûz soudit, byl dokonce ∫fiízliv˘.
Nebo alespoÀ ∫fiízlivûj‰í neÏ pfiede‰lého dne. Ihned ho
zavedl k hejtmanovi Olekovi. Ani ve dne v‰ak nepÛso-
bilo hejtman∫ví pfiívûtivûji neÏ vãerej‰ího veãera.
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„Myslím, Ïe jsem vãera mluvil o kázeÀském tre∫u za
opil∫ví ve sluÏbû, hejtmane!“ fiekl Maxmilián kárav˘m
hlasem, kdyÏ v∫oupil do hejtmanovy zatuchlé pracovny.
Vzduch tam byl cítit hu∫˘m tabákov˘m d˘mem a potem.

„Musel jsem mu tre∫ odloÏit, µihodno∫i,“ fiekl
omluvnû hejtman a Maxmilián by pfiísahal, Ïe si ho zvû-
davû prohlíÏí. „Do mû∫a vãera dorazila dal‰í poãetná
skupina honákÛ a moji lidi na to pro∫û ne∫aãí. V noci se
∫rhla bitka v jiÏní ãtvrti a mûli jsme co dûlat, abychom to
rozehnali.“

„TakÏe vãera v noci j∫e byl ve sluÏbû?“ zeptal se Max-
milián.

„Ano, µihodno∫i. Zmlátili jsme ty pacholky, co se
do nich ve‰lo. Proã se ptáte?“

Maxmilián potfiásl hlavou a pfievedl téma hovoru ji-
nam. „Rád bych dnes vyslechl tu dívku, Miriam Flander-
sovou.“

Hejtman Olek se zasmál, ale okamÏitû opût zváÏnûl.
„Samozfiejmû, µihodno∫i – kat i muãírna jsou uÏ pfii-
praveni!“

Maxmiliánovi se zatváfiil neurãitû a nechal se hejtma-
nem odvé∫ do podzemí, kde se nacházela muãírna. Ne-
mûl z toho dobr˘ pocit. Byl uÏ sice nûkolikrát pfiítomen
v˘slechu za pouÏití útrpného práva a sám také nûkolikrát
asi∫oval vy‰etfiovateli, dával v‰ak radûji pfiedno∫ lid‰tûj-
‰ím metodám. Navíc tohle bylo poprvé, kdy mûl sám
rozhodovat o po∫upu bûhem v˘slechu. Nenávidûl to –
zvlá‰tû pfii pfied∫avû, Ïe by mûl útrpné právo pouÏít na té
dívce dole v kobce. V‰ak víra si Ïádá obûti, jak ∫álo ve
Svatém písmu.

KdyÏ v∫oupili, udefiil ho do nosu opût ten odporn˘
pach smrti a utrpení, kter˘ se nacházel v kaÏdém vûzení.
Stokrát se mohl Maxmilián pfiesvûdãovat, Ïe si to vûzni
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zaslouÏí za své hfiíchy, ale jakmile v∫oupil dovnitfi, vidûl
pfied oãima jenom utrpení. Musel se vÏdy za‰títit svou ví-
rou, aby mohl konat to, pro co byl vyvolen. Stejnû tak
tomu bylo i dnes.

„Tak co na to fiíkáte?“ zeptal se hejtman, kdyÏ Maxmi-
lián pfielétl zrakem velkou podzemní mí∫no∫. Marnû
pfiem˘‰lel, je∫li v hejtmanovû hlase zaslechl náznak hr-
do∫i. Pravdûpodobnû ano, protoÏe se nezakrytû usmí-
val.

„Vím, Ïe toho nemáme tolik, na co j∫e u vás zvyklí,“
fiekl jakoby omluvnû, „ale vûfiím, Ïe vám to bude ∫aãit
natolik, aby∫e dosáhl – ehm – pravdivé v˘povûdi!“

Maxmilián krátce k˘vl hlavou a s rozpakem se roz-
hlédl kolem. Vût‰ina náfiadí a ná∫rojÛ byla pokryta rzí
a zaschlou krví. Tûch nûkolik muãících ∫rojÛ – v ãele se
skfiipcem – byla vyrobena sice primitivním zpÛsobem
a budily dojem nepouÏitelno∫i, Maxmilián v‰ak dobfie
vûdûl, Ïe svÛj úãel plní ∫ejnû dobfie jako ty, které byly vy-
robeny mi∫ry tohoto odpudivého fiemesla.

„Máme dové∫ tu dûvku?“ zeptal se jeden z katov˘ch
pacholkÛ. Maxmilián po nûm ‰lehnul pohledem, ale po-
tom mávl rukou na znamení souhlasu. Je to lidská ∫oka,
tohle mû∫o, pfiipomnûl si smutnou skuteãno∫. Ale po-
fiád má nadûji na vykoupení!

KdyÏ pacholci dovlekli zmítající se dívku, nafiídil
Maxmilián hejtmanovi, aby ji usadili na malou dfievûnou
lavici. Byla vydû‰ená a zjevnû mimo sebe. Maxmilián se
musel ovládat, aby ji nezaãal litovat.

„Jmenuje‰ se Miriam Flandersová?“ zaãal Maxmilián
s v˘slechem. SnaÏil se, aby jeho hlas znûl pevnû a roz-
hodnû, sv˘m zrakem v‰ak dívku vybízel k tomu, aby sama
a dobrovolnû odpovídala. Nechtûl jí nechat muãit.

Dívka k nûmu ∫oãila svÛj tûkající zrak a mírnû naklo-
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nila hlavu do ∫rany, jako kdyÏ si malé dítû nûkoho zvû-
davû prohlíÏí. Maxmiliánovi se zdálo, Ïe chce promluvit,
neÏ v‰ak ∫ihla otevfiít ú∫a, udefiil ji hejtman pû∫í do ob-
liãeje.

„Mluv, ty prokletá ãubko!“
Maxmilián s sebou trhnul, jako kdyby do∫al ránu on

sám. Za∫oupil hejtmanovi ce∫u a od∫rãil ho.
„Myslím, Ïe ji pro zaãátek vyslechnu o samotû, het-

mane!“ fiekl nesmlouvavû. Hlas se mu lámal vztekem.
„Jak je libo, va‰e µihodno∫,“ fiekl hejtman a s potutel-

n˘m úsmûvem se podíval na vydû‰enou dívku. Olízl si rty.
„Kdyby∫e potfieboval pomoµ, ∫aãí zavolat,“ dodal

je‰tû. „Nezapomínejte, Ïe je to ìáblova milenka!“
Maxmilián trpûlivû poãkal, aÏ se za hejtmanem

a jeho pacholky zavfiou dvefie a otoãil se zpût k dívce. Vy-
dû‰enû se choulila na zemi. âtrnáµ let, vzpomnûl si
Maxmilián. Té dívce je ãtrnáµ let!

„Neboj se, Miriam, nikdo ti nic neudûlá,“ promluvil
na ni a snaÏil se, aby jeho hlas znûl nenucenû. Miriam se
popla‰enû rozhlédla kolem a Maxmilián si najednou pfii-
padal jako ten nejvût‰í hlupák. Co si mûla ta dívka mys-
let, kdyÏ byla dovleãena do muãírny k inkviziãnímu v˘-
slechu?

„Chci od tebe jenom sly‰et, co se vla∫nû doopravdy
∫alo,“ fiekl. „Mluvil jsem s opatem Stefanem, kter˘-“

Vûtu nedokonãil. Pfii zmínce opatova jména vydala
dívka ze svého hrdla zvífiecí kfiik a zaãala bu‰it sv˘mi drob-
n˘mi pû∫mi do chladné podlahy. O∫ré hrany cihel jí
brzo rozedfiely kÛÏi a v ranách se zaleskla krev. Maxmilián
chvíli zdû‰enû sledoval, jak se dívka zmítá a potom k ní
pfii∫oupil. Chtûl ji vzít za ramena ve snaze uklidnit ji. Mi-
riam se v‰ak neãekanû vymr‰tila a udefiila Maxmiliána
prudce do obliãeje. Musela tak uãinit se ∫ra‰nou nená-
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vi∫í, neboÈ síla úderu odhodila mladého knûze dozadu
a srazila ho k zemi. NeÏ se ∫aãil zvednout, pfiiskoãila Mi-
riam k jednomu ze ∫olÛ a sebrala z nûho velk˘ nÛÏ.

„Nikdy mû uÏ nedo∫ane,“ vykfiikla. „UÏ nikdy si mû
nevezme, jako si vzal mého bratra. Nikdy, sly‰íte? Nikdy!“

„Poãkej, Miriam,“ fiekl Maxmilián ∫aÏen˘m hrdlem.
Strach o vla∫ní Ïivot bojoval s touhou dozvûdût se od
dívky co nejvíc.

„Uklidni se a fiekni mi v‰echno – chci od tebe sly‰et
pravdu. Co se ∫alo? Co je s tv˘m bratrem?“

Jejich oãi se na krátk˘ okamÏik ∫fietnuly a Maxmilián
si pfiál, aby tím jedin˘m pohledem dokázal fiíµ v‰e, co
mu právû leÏelo na srdci. V tu chvíli v‰ak vtrhli do mí-
∫no∫i pacholci s hejtmanem. Dívka se polekanû roz-
hlédla kolem sebe a potom si v náhlém návalu ∫rachu
pfiitiskla nÛÏ k hrudi. KatÛv pacholek ji v‰ak lehce od-
zbrojil a dfievûnou holí ji udefiil pfies obliãej, aÏ ji srazil
k zemi. Tam do ní zaãal surovû kopat, aÏ jí vyrazil dech,
naãeÏ ji zdvihl a pfiipoutal na lavici skfiipce. Pfiitom z ní
∫rhl zbytek ‰pinavého obleãení a spolu s hejtmanem se
bavil pohledem, jak se dívka marnû snaÏila zakr˘t svou
nahotu.

„Ctihodno∫i, to bylo do∫ neopatrné,“ fiekl hejtman
a podezíravû se na Maxmiliána podíval. „Myslel jsem, Ïe vá‰
v˘slech o samotû bude probíhat – ehm – jin˘m smûrem.“

Maxmilián odmítavû potfiásl hlavou, ale nemûl nic,
co by fiekl na svou obranu. Poru‰il pravidlo, podle kte-
rého mûl b˘t v˘slechu pfiítomen vÏdy nûkdo ozbrojen ,̆
kter˘ by v pfiípadû nutno∫i mohl zasáhnout na ochranu
inkvizitora.

„Radûji zde zÛ∫anu a na v‰echno dohlídnu,“ fiekl hejt-
man a vrhl smûrem k dívce zl˘ úsmûv. Surovû ji plácl pfies
nataÏená ∫ehna.
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„Podívejte se na to tûlo, otãe. Je jí jenom ãtrnáµ let, ale
s démony uÏ souloÏit mÛÏe!“

Maxmilián zbrunátnûl vzteky. „Co si to dovolujete, vy
uboÏáku? Vedete chlípné fieãi v pfiítomno∫i knûze a je‰tû bû-
hem inkviziãního v˘slechu. Je‰tû slovo a dám vás zbiãovat!“

Hejtman se zamraãenû ∫áhnul ∫ranou. Bylo na nûm
vidût, jak je pfiekvapen inkvizitorovu odmítavou reakcí.

Maxmilián pfii∫oupil ke spoutané dívce a plá‰tûm za-
halil její nahé tûlo. Pohladil ji po slepen˘ch vlasech a oãi-
∫il krev z obliãeje.

„Miriam, fiekni mi, co se tehdy ∫alo. Kde je tvÛj bratr
a proã by si ho mûl kdokoli brát – ∫ejnû jako tebe?“

Dívka se zazmítala v poutech a vrhla na Maxmiliána
pohled pln˘ utrpení. Chvíli váhala, jako kdyby pfiemítala,
co v‰e má tomu muÏi v ‰arlatovém plá‰ti fiíµ.

„MÛj bratr...“ za‰eptala nakonec ti‰e.
„Ano, co je s tv˘m bratrem? Co s tím má spoleãného?“

zeptal se Maxmilián napjatû.
„On.. on byl.. oni ho odvedli!“
„Kam ho odvedli, Miriam?“
„Do pekla, otãe!“ zavzlykala dívka a celá se roztfiásla.

„Pfii‰li si pro nûj a odvedli ho, pfiímo pfied m˘ma oãima!“
Hejtman Olek se zachechtal. „No nefiíkal jsem to? Je to

se∫ra hfií‰níka, co se zaprodal ìáblÛm a ti si ho potom od-
nesli. A ∫ejnû tak odnesou i tuhle ãubku!“

Pfiitom zatáhl za kolo skfiipce, lana se napjala a v dív-
ãinû tûle zapraskaly klouby. Miriam vykfiikla bole∫í.

„Hned toho nechejte!“ zafival Maxmilián na Oleka,
kter˘ se s omluvn˘m úsmûvem pu∫il kola. Maxmilián se
obrátil zpût k dívce.

„Vidûla jsi, kdo tvého bratra odvádûl, Miriam? Vidûla
jsi ho? Dokázala bys fiíµ, kdo to byl?“

Dívka chvíli neodpovídala, pohrouÏena do vla∫ní
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bole∫i, ale nakonec ti‰e za‰eptala: „Ano, vidûla jsem je.
Vlky v tûle beránãím!“

„Tak kdo to byl, Miriam? Kdo ti odvedl bratra?“
Její smutné oãi se na nûj upíraly jako na spasení.

„KdyÏ vám to fieknu, otãe, tak mû zabijí. Vy mû zabijete.
PfiiváÏete mû k hranici a necháte upálit jako ãarodûj-
nici!“

„To bych nikdy neudûlal, Miriam – pokud jsi ne-
vinná!“ fiekl Maxmilián.

Z jejího hrdla se vydral vzlyk pln˘ hrÛzy. „NezáleÏí
na tom, je∫li jsem nevinná. Je∫li to fieknu, tak mû upá-
líte za Ïiva. Vím to!“

„Neboj se, Miriam – je∫li mi fiekne‰ celou pravdu,
tak nedopu∫ím, aby se ti nûco ∫alo. Pfiísahám pfii v‰em,
co je mi svaté!“

Její zrak spoãinul na Maxmiliánovû ‰arlatovém plá‰ti
inkviziãního vy‰etfiovatele. Naposledy zaváhala a po-
tom za‰eptala: „Byl to opat Stefan. To on unesl mého
bratra. Není to ãlovûk, ale netvor v lidském tûle!“

Hejtman Olek se rozchechtal, aÏ mu z oãí tekly slzy.
„NemÛÏu vûfiit vla∫ním u‰ím, µihodno∫i. Ta ãarodûj-
nice si dovoluje osoãovat na‰eho otce Stefana z kací-
fi∫ví! Sama neví, co by vám napovídala, aby si zachránila
ten svÛj vychrtl˘ krk. Za chvíli bude tvrdit, Ïe jejího bra-
tra unesl samotn˘ arcibiskup Laurencius!

Mimochodem, jejího bratra nikdo neunesl – zavraÏ-
dili ho nûjací pobudové, kdyÏ se pfied nûkolika t˘dny
vloupali do jejich domu.“

Maxmilián pohlédl na dívku, která mûla oãi zalité sl-
zami a odmítavû kroutila hlavou.

„Odnesl ho opat Stefan a jeho pochopové – byla
jsem u toho,“ vzlykala. „Odnesli nás oba – do pekla pod
ko∫elem, odkud v‰ichni pfii‰li. Jeho si tam nechali a mû
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nûkolik dní muãili. Brali si mû znovu a znovu. Nejsou to
lidé, ale démoni v lidském tûle. Zapfiísahám vás, otãe,
musíte mi vûfiit!“

Maxmilián pok˘val zasmu‰ile hlavou. Její obvinûní
bylo víc neÏ váÏné, ale zároveÀ mohlo zapadat do podiv-
n˘ch událo∫í, kter˘ch se knûz ∫al od svého pfiíjezdu
svûdkem. Nûkdo mu lhal a Maxmilián si vÛbec nebyl ji∫,
kdo to byl. Dívka sice mohla mluvit pravdu, ale zároveÀ
mohla b˘t ‰ílená, nebo dokonce posedlá. A ∫ejnû tak
opat Stefan a hejtman Olek.

Dívka visela Maxmiliánovi na rtech a ãekala co fiekne.
Ale uÏ v okamÏiku, kdy se knûz zvedal, odvrátila bole-
∫ivû zrak zaãala usedavû plakat. Vûdûla, Ïe jí inkvizitor
nevûfiil.

„Budu to muset pro‰etfiit,“ fiekl jí Maxmilián. „Vyfikla
jsi velmi váÏné obvinûní, které se t˘ká nejvy‰‰ího pfie-
d∫avitele církve svaté v tomto mû∫û. Nicménû to, co
jsem ti slíbil, ∫ále platí. Pokud jsi mluvila pravdu, nikdo
ti nic neudûlá!“

„Nevûfiíte mi,“ ti‰e vzlykala dívka. „Vûdûla jsem to.
Necháte mû upálit. J∫e ∫ejn˘ jako oni. J∫e ìábel v lid-
ském tûle!“

Hejtman se zaãal smát. „No vidíte, otãe? UÏ jsme zase
u toho – nafikla vás z kacífi∫ví. Nechte ji mû a já ji pfiinu-
tím odvolat ty hnusn˘ lÏi!“

Maxmilián mu v tom v‰ak zabránil. „NezapomeÀte,
Ïe ∫ále platí mÛj zákaz pfiiblíÏení se k obvinûné. Kdo ne-
uposlechne – byÈ veden u‰lechtilou my‰lenkou donutit
ji k pravdû násilím – toho nechám na t˘den povûsit do
klece na mû∫ské hradby. Je vám to jasné, hejtmane?“

Potom bez jediného ohlédnutí vy‰el ven a neza∫avil
se, dokud ne∫ál pfied hejtman∫vím a necítil na tváfii
chlad pfiicházející zimy.
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Tak tohle byl mÛj první v˘slech, usmál se bole∫ivû
Maxmilián. Choval jsem se jako ten nejvût‰í hlupák pod
sluncem a dopu∫il se snad v‰ech chyb, jak˘ch se jen vy-
‰etfiovatel mÛÏe dopu∫it! Ale nûco jsem se pfieci jenom
dozvûdûl...

„Ehm – odpusÈte µihodno∫, j∫e v pofiádku?“ vyru‰il
ho z úvah hlas ∫ráÏného. Otoãil se k nûmu a nepfiítomnû
na nûj hledûl. Voják zneji∫ûl a nervóznû se rozhlíÏel ko-
lem. Nebyl si ji∫, je∫li se neprovinil, kdyÏ bez vyzvání
promluvil na inkvizitora.

„¤ekni mi, vojáku,“ zeptal se Maxmilián, „ty jsi mûl
sluÏbu vãera v noci?“

„Tak je∫, µihodno∫i,“ pfiisvûdãil voják.
„A mûli j∫e bûhem sluÏby nûjak˘ incident?“
„Nûjak˘ co?“ podivil se voják a nechápavû zavrtûl hla-

vou. Maxmilián si povzdechl. „Stalo se vãera v noci nûco?
Byla nûkde nûjaká rvaãka?“

„Jó, rvaãka,“ usmál se voják a odhalil tak své zuby,
které mu z vût‰í ãá∫i chybûly. „Vãera v noci byla rvaãka
v jiÏní ãtvrti. Zaãalo to v Hadrianovû krãmû a neÏ jsme
dorazili, byla toho uÏ plná ulice!“

„A fiekni mi, vojáku, byl u toho hejtman Olek?“
„Ale ji∫û Ïe byl – od zaãátku aÏ do konce. Ten je

u v‰eho, co se ve mû∫û dûje!“
Maxmilián pok˘val hlavou, podûkoval a zamífiil si to

pfies blátivé námû∫í smûrem do mû∫a. Kdyby se ohlédl,
spatfiil by hejtmana Oleka, jak v prvním patfie ti‰e zavírá
okno.
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V.

M axmilián mûl neblah˘ pocit, Ïe se mu cel˘ pfií-
pad zaãal pfiíli‰ zamotávat. Kdyby se v‰echno
t˘kalo jenom té obvinûné dívky, nebyl by to

snad zas tak velk˘ problém. Zji∫il by, je∫li je obvinûná
posedlá neãi∫˘mi silami a pokud ano, poslal by ji na hra-
nici. Je∫li ne, zpro∫il by ji viny. Ale takhle toho bylo
mnohem víc, co Maxmiliána tíÏilo.

V‰e by bylo o mnoho jednodu‰‰í, kdyby pfiipu∫il, Ïe
se vãera zm˘lil a Ïe to nebyl hejtman Olek, koho vidûl
v noci v∫upovat zadním vchodem do opat∫ví. VÏdyÈ vo-
ják navíc potvrdil, Ïe byl celou noc v jiÏní ãtvrti. Ale co
opat Stefan? I jeho chování bylo od prvého okamÏiku
znaãnû podezfielé. ¤íkal, Ïe ho Maxmilián sv˘m pfiíjez-
dem vzbudil a pfiitom mûl tuniku provlhlou od de‰tû,
jako kdyby právû odloÏil plá‰È. A teì navíc to obvinûní,
vznesené Miriam Flandersovou. Tvrdila, Ïe jejího bratra
unesl ìábel v tûle opatovû.

Nicménû Maxmilián musel poãítat i s tím, Ïe to mo-
hla b˘t ona, kdo lhal – vÏdyÈ mohla b˘t skuteãnû posed-
nuta neãi∫˘m duchem! A je∫liÏe hejtman Olek tvrdil, Ïe
jejího bratra zabili pfii vloupání, urãitû teì v klidu odpo-
ãívá ve svém hrobû.

Maxmilián se za∫avil upro∫fied ulice. Ji∫û – pokud
je pravda to, co tvrdil hejtman Olek, ∫aãilo by prové∫
exhumaci Flandersovy mrtvoly. Ohledáním tûla by Max-
milián získal pfiesvûdãiv˘ dÛkaz o zpÛsobu jeho smrti
a vnesl by do vy‰etfiování nové svûtlo.

Maxmilián se rozhlédl po ulici a zji∫il, Ïe nechtûne
v∫oupil do ce∫y velkému vozu taÏenému dvojspfieÏím.
Jeho majitel chtûl na Maxmiliána cosi zakfiiãet, ale oka-
mÏitû si to rozmyslel, kdyÏ si uvûdomil, kdo proti nûmu
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∫ojí. S omluvou se zaãal otáãet, aby si na‰el jinou ce∫u,
ale Maxmilián ho za∫avil.

„Dobr˘ muÏi, pojeìte sem!“
Se ∫rachem v oãích pfiitáhl muÏ opratû a bázlivû se na

Maxmiliána podíval.
„Va‰e µihodno∫i, já se omlouvám, pfiehlédl jsem

vás... nechtûl jsem...“
„To je v pofiádku,“ mávl rukou Maxmilián. „Radûji mû

odvezte na zdej‰í hfibitov – je∫li ov‰em máte ãas.“
MuÏ naprázdno polkl, ale nakonec knûze vyzval, aby

si nasedl.
„Je to pûkn˘ kus za mû∫em, va‰e µihodno∫i. Pravdû-

podobnû tam dojedeme aÏ za tmy!“
„Co se dá dûlat,“ odtu‰il Maxmilián. „Je‰tû mi fiek-

nûte, kde tam najdu hrobníka.“
Ce∫a na hfibitov se vlekla pfies nûkolik kopcÛ a byla

znaãnû rozjeÏdûná, coÏ byl smutn˘ dÛsledek doby pfied
nûkolika lety, kdy zde zufiila morová rána – podobnû
jako v o∫atních ãá∫ech fií‰e. Majitel vozu hnal své vala-
chy jak nejrychleji to ‰lo, pfie∫o se uÏ pomalu smrákalo,
kdyÏ dorazili na hfibitov. Nacházel se v malém údolí se-
vfieném nevysok˘mi kamenit˘mi kopci nûkolik mil za
mû∫em. Byla to nejbliÏ‰í vhodná pÛda pro hfibitov, pro-
toÏe celé mû∫o i s okolím ∫álo upro∫fied skalnatého
kraje, kter˘ znemoÏÀoval pohfibívání do zemû, jak bylo
v Ulther∫u zvykem.

Maxmilián seskoãil z vozu a popfiál jeho majiteli ‰Èa-
∫nou ce∫u zpût. On sám hodlal zÛ∫at a zji∫it, jak vla-
∫nû zemfiel bratra té obvinûné dívky. Zamífiil si to po
úzké pû‰inû mezi hroby k malému kamennému domku
hrobníka, kter˘ ∫ál na vrcholu jednoho z nevysok˘ch
kopcÛ. Werthem mûl za sebou dlouhou a znaãnû divo-
kou hi∫orii, které odpovídala veliko∫ hfibitova. Do jeho
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pÛdy byli pohfibeni i samotní pfiíslu‰níci ‰lechtického
rodu, ktefií mû∫o pfied nûkolika ∫aletími zaloÏili a od té
doby se hfibitov utû‰enû rozro∫l. Nej∫ar‰í náhrobní ka-
meny s vybledl˘m písmem a za‰l˘mi ornamenty se mísily
s náhrobky osob nedávno zesnul˘ch. V celém údolí se
vûãnû drÏela mlha, která se v cárech plazila kolem hrobÛ
jako závoj smrti halící své králov∫ví. Maxmilián nemûl
hfibitovy rád, ∫ejnû tak jako nemûl rád smrt. I kdyÏ s ní
byl smífien a vûdûl, Ïe dfiív nebo pozdûji si Pán vezme
k sobû kaÏdého, nemûl jí rád. Smrt totiÏ pfiiná‰ela utr-
pení a to se Maxmiliánovi pfiíãilo. Pokud se ov‰em ne-
jednalo o spravedliv˘ tre∫. BoÏská prozfietelno∫ mûla
mnoho podob a Maxmilián byl hrd˘ na to, Ïe se coby in-
kvizitor ∫al jejím vykonavatelem. Svatá inkvizice byla
povolána samotn˘m Pánem k v˘konu boÏí spravedlno∫i
a kaÏd ,̆ kdo byl usvûdãen z kacífi∫ví, zaslouÏil pikat za
své hfiíchy. Kacífii mûli proto velké ‰tû∫í, kdyÏ je inkvi-
zice vypátrala a pomohla jim popravou oãi∫it du‰i od
vûãného zatracení. Církev je pro∫fiedníkem mezi Pánem
a jeho oveãkami, ∫ejnû jako je svatá inkvizice pro∫fied-
níkem mezi hfiíchem a vykoupením.

V malém pfiízemním domku hrobníka se svítilo a tak
Maxmilián odhodlanû zaklepal na hrubé dvefie. Pfii‰el
mu otevfiít ãlovûk, kterého pfiemíra alkoholu zmûnila té-
mûfi k nepoznání. Mí∫o nosu mûl popraskan˘ rud˘ vfied,
protkan˘ mnoÏ∫vím na£alovûl˘ch Ïil. Zpod zaro∫lého
oboãí hledûly na Maxmiliána zapadlé oãi, které budily
dojem, Ïe je nûkdo hrubou silou zatlaãil hluboko do
lebky. Vychrtlá po∫ava se kolébala ze ∫any na ∫ranu
v marné snaze zÛ∫at vzpfiímenû.

„Co si pfiejete?“ fiekl krákav˘m hlasem.
„Vy j∫e hrobník, dobr˘ muÏi?“ zeptal se Maxmilián

s potlaãovan˘m odporem.
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„Tak je∫ – a kdo j∫e vy?“
Maxmilián zÛ∫al na muÏe chvíli nechápavû hledût,

neboÈ od té doby, co nosil ‰arlatov˘ plá‰È, nebyl zvykl˘
na tuto otázku pfiíli‰ odpovídat.

„Jmenuji se Maxmilián Conti a jsem inkviziãní vy‰et-
fiovatel,“ pfied∫avil se nakonec.

„A co má b˘t?“ zeptal se muÏ. „Je∫li nûkdo zemfiel,
tak si budete muset poãkat do zítra, neÏ vám vykopu
hrob!“

MuÏ hodlal zavfiít dvefie, coÏ Maxmiliána trochu po-
pudilo. Nebyl zvykl ,̆ Ïe by se k nûmu lidé takto chovali.

„Potfiebuji se vás na nûco zeptat,“ fiekl.
„A na co? Já tady nejsem od toho, abych na nûco od-

povídal. Na to j∫e dobfií vy, knûzi.“
„Chci se vás zeptat, je∫li j∫e pfied nûkolika t˘dny po-

hfibíval bratra té dívky, co je obvinûná z kacífi∫ví.“
„Myslíte Miltona Flanderse? Ano, pohfibíval jsem ho.

Mûl moc smutn˘ osud – byl zavraÏdûn pfiímo u nûj doma
v loÏnici. AlespoÀ tak to lidé fiíkali.“

„A vidûl j∫e jeho mrtvolu?“ zeptal se Maxmilián.
MuÏ na nûj zamÏoural v rychle ub˘vajícím svûtle.

„âlovûãe, kdybych se mûl dívat na kaÏdou mrtvolu, kte-
rou pohfibívám, tak bych do konce sv˘ho Ïivota neza-
mhoufiil oko!“

„TakÏe vidûl nebo nevidûl?“ zeptal se znovu Maxmi-
lián.

„Nevidûl,“ zabruãel muÏ, jako kdyby tu‰il, Ïe to pro
nûj znamená blíÏící se nepfiíjemno∫i.

„Tak si vezmûte lopatu, dobr˘ muÏi, a ukaÏte mi, kde
leÏí jeho hrob!“ fiekl Maxmilián a nevesele se na hrobníka
usmál.
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VI.

V ponuré podzemní kobce kdesi hluboko pod
werthemsk˘m opat∫vím sedûl opat Stefan na
kamenném kfiesle a nervóznû bubnoval pr∫y

do chladného opûradla. Celá situace se zaãínala pfiíli‰
komplikovat, neÏ aby zÛ∫al klidn˘. A pfiitom nám
chybí tak málo, pomyslel si. Staãí sehnat vhodnou tfii-
náµou obûÈ!

KdyÏ ze schodi‰tû zaslechl blíÏící se kroky, ovládl
svou nervozitu a vyãkal pfiíchodu oãekávaného náv‰tûv-
níka. Byl to hejtman Olek. Z jeho tváfie ãi‰ela nevole
a zlo∫.

„Odjel na hfibitov,“ fiekl krátce, kdyÏ se posadil
vedle opata. „Nevím, co má v úmyslu, ale vÛbec se mi to
nelíbí. Jak to, Ïe se chová úplnû normálnû? Copak jsme
ten obfiad neprovedli správnû? Tfieba jsme nûkde udû-
lali chybu...“

„Îádnou chybu jsme neudûlali a ty to dobfie ví‰,“
odsekl opat. I on byl rozladûn tím, Ïe jejich temn˘ plán
nevy‰el ani zdaleka tak, jak si pfied∫avovali. Podle
v‰eho mûla b˘t inkvizitorova du‰e pohlcena démonem
touhy a zvrácené rozko‰e, coÏ mûlo zcela ovlivnit prÛ-
bûh vy‰etfiování Miriam Flandersové. Knûz, zmítan˘
touhou a v˘ãitkami svûdomí mûl nechat dívku upálit
hned poté, co by s ní pod vlivem sukuby smilnil. Tím by
poru‰il svÛj svat˘ slib celibátu a aby se zbavil jediného
svûdka, mûl dívku podle pfiedpokladu shledat vinnou
ze spolkÛ s ìáblem a nechat upálit. Ale jak se zdálo, dé-
mon touhy nemûl na Maxmiliána vÛbec Ïádn˘ vliv.

Nûkdo musí ∫át pfii nûm, pomyslel si opat, ale BÛh
to rozhodnû není. Ten ∫ar˘ bfiídil má ve Werthemu
pramalou moc a jeho ãas uÏ témûfi vypr‰el!
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„Tak co budeme dûlat?“ zeptal se hejtman a hryzal si
pfiitom rozãilenû dolní ret. „NemÛÏeme pfiece nechat
toho zatraceného ãmuchala zji∫it pravdu!“

„To v Ïádném pfiípadû nehodlám pfiipu∫it,“ odsekl
opat. „Nenechám nikoho ∫rkat nos do m˘ch záleÏito∫í
pfied tím, neÏ se ∫anu Vyvolen˘m!“

Olek na nûj úkosem pohlédl a nepatrnû se zachvûl,
kdyÏ spatfiil ‰ílen˘ lesk v jeho oãích. Nûkdy pochyboval,
je∫li udûlal dobfie, kdyÏ v∫oupil do spolku s tímto ãlo-
vûkem. Ale to, co mu opat nabízel, se pro∫û nedalo od-
mítnout.

„Tak co udûláme?“ fiekl hejtman nerozhodnû. „KdyÏ
ho zabijeme, zaãnou problémy – vy‰etfiování, zat˘kání,
muãení... spou∫a neÏádoucí pozorno∫i.“

„Má‰ pravdu,“ fiekl opat, „ale pouze v pfiípadû, Ïe by
na‰eho drahého Maxmiliána zabila ruka úkladného
vraha.“

Hejtman svra‰til ãelo. „Tak jak si tedy pfied∫avuje‰, Ïe
ho odklidíme z ce∫y?“

„¤íkal jsi, Ïe je právû na hfibitovû, ne?“ zasmál se po-
nufie opat a v oãích mu zablesklo zrÛdn˘m nápadem.
„V tom pfiípadû se po∫aráme, aby skonãil v jednom
z mnoha hrobÛ.

„Eh, a jak to chce‰ zafiídil?“ zeptal se nervóznû hejt-
man. KdyÏ na nûj opat upfiel své oãi, s odporem se otfiásl.

„Temné síly jsou pfiece v tûchto dobách rozlezlé
úplnû v‰ude, ne?!“ fiekl opat. Hejtman pochopil. Nahá-
nûlo mu to husí kÛÏi, ale nefiekl nic. Následnû oba dva
opu∫ili mí∫no∫, aby se pfiipravili na na∫ávající obfiad.

Cel˘ rozhovor z povzdálí poslouchaly dvû byto∫i.
Jedna z nich byla Afaeala, na jejíÏ odporné ∫afiecké tváfii
se rozléval ‰kodolib˘ úsmûv. KdyÏ opat s hejtmanem
ode‰li, krutû se rozesmála.
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„Vidí‰, Azraeli, tvÛj chránûnec se dneska v noci pûknû
zapotí. A nebude to tak pfiíjemné jako to, co jsem mu
chtûla nabídnout já. Skoro bych dala svÛj krk na to, Ïe se
z werthemského hfibitova uÏ nikdy nevrátí. A je∫li ano,
tak rozhodnû ne Ïiv˘!“

Azrael neodpovídal a zvaÏoval své moÏno∫i. Bylo
zcela nemyslitelné, aby do obfiadu opu∫il prokleté
území znesvûceného opat∫ví. Potfieboval v‰ak Maxmili-
ána zachránit – a to za jakoukoli cenu. Tak dlouho ãekal
na svou pfiíleÏito∫ a nehodlal ji promarnit kvÛli bezcíl-
n˘m plánÛm nûkolika ‰ílen˘ch pfiisluhovaãÛ pekeln˘ch
sil.

Rozletûl se proto svou myslí noãní krajinou a pátral.
Potfieboval pro tuto noc spojence, i kdyby ∫ál na opaãné
∫ranû. Dlouho bezcílnû bloudil nocí, neÏ zaslechl v noã-
ním chladu cválat jezdce. Pohlédl tím smûrem a musel se
usmát svému ‰tû∫í.

„Dnes v noci se uzavfiou divné smlouvy,“ fiekl a zlovû-
∫nû se podíval na Afaelu. Ta se zazmítala a pokusila se
utéµ, nakonec v‰ak byla nucena podfiídit se Azraelovû
vÛli. Krátce nato letûla se spro∫˘mi nadávkami noãní
krajinou smûrem k osamûlému jezdci.
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VII.

K dyÏ lopata narazila na dfievûné víko rakve, ∫ar˘
hrobník se s tichou kletbou narovnal a protaho-
val si namoÏená záda. Mezitím se zcela setmûlo

a ponurou scénu na werthemském hfibitovû osvûtlovalo
pouze svûtlo z malé lucerny, kterou zaÏehl Maxmilián.

„Hotovo,“ zaskuhral hrobník a s námahou se ‰krábal
z odkrytého hrobu. Maxmilián nadzvedl lampu, aby si
dolÛ posvítil. Na dnû hrobu se ãernalo víko rakve.

„¤ekni mi, dobr˘ muÏi, co byl Milton Flanders zaã?“
zeptal se, aby mohl oddálit okamÏik, kdy se∫oupí do
hrobu a zneuµí posvátn˘ klid mrtvého tím, Ïe otevfie
jeho rakev.

Star˘ hrobník pokrãil rameny. „Byl to sirotek. Od
smrti rodiãÛ Ïil se svou ∫ar‰í se∫rou v domû ve mû∫û
a pfiipravoval se na v∫up do semináfie. Byl to velmi po-
boÏn˘ chlapec – a jeho se∫ra taky.“

Maxmiliána tato zpráva zaujala. Nevûdûl, Ïe se vûci
mûly takto. Domníval se, Ïe se jednalo o divokého vzpur-
ného mladíka, kterého ∫ihl osud, kter˘ si zasluhoval.

„A pod vedením kterého z va‰ich duchovních se pfii-
pravoval na v∫up do semináfie?“ zeptal se. „Rád bych si
s ním promluvil.“

Hrobník lho∫ejnû pokrãil rameny. „Jak je libo, µi-
hodno∫i. Byl to otec Stefan.“

Maxmiliána pfii tom jménu zamrazilo. Na okamÏik
mûl chuÈ se zeptat, je∫li se nepfieslechl. TakÏe opat Ste-
fan pfiipravoval mladého Miltona Flanderse na v∫up do
semináfie. Jaká podivná náhoda, uvûdomil si. Îe by se bû-
hem té doby odehrály nûjaké neshody mezi ním a Mi-
riam, které by vedly k dívãinû pfiesvûdãení o zlé povaze
opata? Ale to by je‰tû nevysvûtlovalo ‰ílené chování mladé
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dívky. LedaÏe by... ale na úvahy bude ãas, aÏ se podívám,
jak Milton Flanders zemfiel.

S velk˘m sebezapfiením seskoãil Maxmilián do otevfie-
ného hrobu. Vzal si od hrobníka lopatu a zapfiíãil ji pod
víko rakve. Potom ho jedin˘m trhnutím násady odklopil
a se zatajen˘m dechem pohlédl do otevfiené rakve. Byla
prázdná.

„Ten hrob je prázdn ,̆“ fiekl Maxmilián hrobníkovi.
V jeho hlase byla úleva.

Star˘ muÏ nahlédl nevûfiícnû dolÛ a svra‰til ãelo. „To
není moÏn ,̆ µihodno∫i. Sám jsem tu rakev pohfibíval
a mÛÏu pfiísahat pfii Matce bohorodiãce, Ïe ten hrob byl
od té doby zavfien˘!“

Maxmilián umí∫il víko rakve na pÛvodní mí∫o a vy-
‰plhal se ven. Prázdn˘ hrob Miltona Flanderse mnohé vy-
svûtloval. Maxmilián si akorát nebyl ji∫ co.

Tak pfiedev‰ím to znamená, Ïe tûlo Miltona Flanderse
nebylo uloÏeno do hrobu, uvûdomil si Maxmilián pro-
∫ou pravdu. Ale proã by nûkdo kradl mrtvé tûlo? Ji∫û, od
dob boÏích ran se svatá inkvizice setkala s mnoha bezboÏ-
n˘mi ãiny, o kter˘ch není radno ani pfiem˘‰let, ale v tomto
pfiípadû se jedná urãitû o nûco jiného. Tfieba o to, Ïe Mil-
ton Flanders není ve skuteãno∫i mrtv˘!

Z úvah vytrhl knûze ∫ar˘ hrobník, kter˘ se nervóznû
ohlíÏel kolem sebe.

„OdpusÈte, µihodno∫i, ale mám pocit, Ïe tu nûkdo je.
Zaslechl jsem nûjaké divné zvuky,“ fiekl ∫ar˘ muÏ. Maxmi-
lián se rozhlédl po okolní temnotû, ale nic nespatfiil.

„Nûco se ti zdálo, dobr˘ muÏi. Kdo by v takovou bez-
boÏnou hodinu chodil na hfibitov?“

Odnûkud z temnoty se v tu chvíli ozval tlumen˘ zvuk,
jako kdyÏ se kamenná deska posouvá po podlaze. Nato se
ozval zvuk blíÏících se krokÛ. Znûly podivnû, jako kdyby
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nûkdo kulhal a táhl pfiitom jednu konãetinu za sebou.
Maxmiliána polil ∫uden˘ pot a po zádech mu pfiebûhl
mráz. Na hfibitovû skuteãnû nûkdo byl.

„Kdo je tam?“ zavolal roztfiesen˘m hlasem hrobník
a mimodûk sevfiel násadu své lopaty, aÏ mu ∫afiecké
klouby zbûlaly.

Îádná odpovûì v‰ak nepfii‰la. Mí∫o toho hfibitov
oÏil ∫énáním a chroptûním, které se mísilo se zvuky od-
hazované hlíny. Mrtví se nofiili ze sv˘ch hrobÛ.

Do osvûtleného kruhu v∫oupila byto∫, která roz-
hodnû nemohla b˘t Ïiv˘m ãlovûkem. ·edá mrtvolná
kÛÏe a tlející maso se na mnoha mí∫ech rozpadli a od-
halili odpornû bûlající se ko∫i. Zpráchnivûlé zbytky ob-
leãení visely v cárech z pokfiiveného tûla a obliãej byl
smûsicí hrÛzy a dûsu. Na Maxmiliána z nûj chladnû hle-
dûl pár prázdn˘ch oãních dÛlkÛ. Stvofiení vydalo ponur˘
chrãiv˘ zvuk a klátiv˘m pohybem se vydalo s napfiaÏe-
n˘mi spáry smûrem k Maxmiliánovi.

„Otãe v‰ech svat˘ch, chraÀ nás pfied tímto ∫ra‰liv˘m
zlem!“ za‰eptal knûz, neschopen jakéhokoli pohybu.
Pouze zdû‰enû sledoval, jak se po∫ava oÏivlé mrtvoly
blíÏí, následována mnoh˘mi dal‰ími. Hrobník vedle nûj
se pokusil s kfiikem utéµ, témûfi v‰ak pfiitom narazil do
jedné z mrtvol, která se právû vynofiila na druhé ∫ranû.

Maxmilián v hrÛze poklekl a horeãnatû sepjal ruce
k modlitbû. Pr∫y pfiitom sevfiel korálky svého rÛÏence.

„BoÏe v‰emohoucí, odpusÈ nám na‰e hfiíchy a nene-
chej nás padnout. ZaÏeÀ od nás toto ∫ra‰né zlo a vraÈ
mrtv˘m jejich vûãn˘ klid!“

Mrtvoly kolem knûze se zapotácely, jako kdyÏ do
nich udefií neviditelná síla. Náhle si pfie∫ali knûze v‰ímat
a jejich prázdné tváfie se otoãily na hrobníka. Jedna
z mrtvol se mu vrhla po hrdle a ∫ar˘ muÏ ∫aãil pouze vy-
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kfiiknout hrÛzou, neÏ se mu ledovû chladné spáry sevfiely
kolem krku. Ozvalo se odporné prasknutí a noãní tmou
zavanul pach krve, ∫fiíkající z rozdrásaného hrdla hrob-
níka na svatou zem werthemského hfibitova.

Neschopen jediného pohybu sledoval Maxmilián
hrÛznou scenérii, jak oÏivlé mrtvoly rvou hrobníkovo
tûlo na kusy. Ten pohled ochromil knûze natolik, Ïe mu
slova modlitby vymizela ze rtÛ. Strach ho odsoudil
k smrti ∫ejnû rychle jako svat˘ tribunál kacífie. Mrtvoly se
pfie∫aly zajímat o hrobníkovo tûlo a pomalu pohlédly na
knûze, kter˘ je neschopen pohybu pozoroval. Pov∫aly
a v tûsném kruhu se blíÏily k Maxmiliánovi. Jejich spáry
smûfiovaly k jeho sevfienému hrdlu.

Jejich odporné hrdelní zvuky pfieru‰ilo dunûní ko-
pyt, které se náhle rozeznûlo hfibitovem a rychle se blí-
Ïilo. K tomu se pfiidal hlubok˘ muÏsk˘ hlas, zpívající li-
turgick˘ bojov˘ popûvek kfiiÏákÛ. Kruh mrtvol se z jedné
∫rany rozletûl, kdyÏ do masy nemrtv˘ch byto∫í udefiila
hruì obrovského váleãného konû, nesoucí rytífie v bíl˘ch
a rud˘ch barvách. Sv˘m dlouh˘m meãem sekl nalevo
a napravo, aby si tak uvolnil ce∫u aÏ k Maxmiliánovi.

„Pfii Svatém otci a jeho spravedlivém hnûvu – táh-
nûte, ìáblové, do pekla!“ vykfiikl rytífi a v˘hruÏnû po∫avil
konû na zadní.

Mrtvoly se otoãily jeho smûrem a nûkolik z nich se
pokusilo ∫áhnout ho ze sedla. Mí∫o toho v‰ak popadaly
na zem jejich odÈaté spáry. Rytífi obratnû otoãil konû
smûrem k nejbliÏ‰ím útoãníkÛm a vyjel jim v∫fiíc. S mí-
hající se ãepelí projel mezi mrtvolami jako andûl boÏího
hnûvu a poslal tfii z nich k zemi, pfieseknuté v pase. Od-
dûlené trupy v‰ak ∫ále je‰tû bily kolem sebe sv˘mi spáry.

„Ty, ∫vÛro, jenÏ v temné hodinû pfiichází‰, zhyÀ!“ za-
kfiiãel znovu rytífi a projel opût boji‰tûm, zanechav‰e za
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sebou nûkolik padl˘ch mrtvol. KÛÀ divoce oddechoval,
jak mu do nozder vnikal pach mrtv˘ch tûl, ale jezdec ho
viditelnû dobfie vedl a nedovolil mu propadnout ∫ra-
chu. Maxmilián sledoval cel˘ boj se zatajen˘m dechem.
Je‰tû nikdy nevidûl paladina fieholního fiádu Bratr∫va
spravedliv˘ch v boji a teprve teì pochopil, jak ∫ra‰liv˘
ná∫roj boÏí spravedlno∫i to byl.

Náhle se Maxmiliánovi cosi zarylo hluboko do l˘tka
a knûz ucítil palãivou bole∫. Trhl s sebou a s hrÛzou zji-
∫il, Ïe jedena z podÈat˘ch mrtvol ho pevnû sevfiela za
kotník. Pokusil se jí vytrhnout, ta ho v‰ak sevfiela je‰tû
pevnûji a druh˘m spárem se mu sápala po hrdle. Prud-
k˘m úderem ji udefiil do obliãeje, aÏ mu zapra‰tûly
klouby. Její hlava se vykloubila v nepfiirozeném úhlu, ale
spáry se ho nepu∫ily.

V náhlém záchvûvu paniky si sáhl ke krku a pevnû se-
vfiel rÛÏenec. Znovu v‰í silou udefiil mrtvolu do prázdné
tváfie. Ozvalo se zachroptûní a trup se svalil bezvládnû
k zemi.

Maxmilián se pokfiiÏoval a hlesl: „BoÏe, odpusÈ nám
na‰e hfiíchy!“

KdyÏ zvedl zrak, spatfiil rytífie sesedat ze svého konû.
Tûla mrtvol byla roztrou‰ena po hfibitovû, kde se zmítaly
v marné snaze po∫avit se na pah˘ly odÈat˘ch konãetin. Pa-
ladin je‰tû nûkolikrát sekl nalevo a napravo, potom v‰ak
ráznû zarazil meã do zemû a poklekl na jedno koleno.
Z ú∫ se mu drala oblaka páry, jak ztûÏka oddechoval.

„Pojìte, otãe – pfiipojte se k mé modlitbû za klid
tûchto mrtv˘ch, ktefií byli povoláni ze sv˘ch hrobÛ, aby
konali vÛli samotn˘ch pekel!“

Maxmilián se vytrhl z ochromujícího sevfiení ∫rachu
a spû‰nû poklekl pfied rytífiÛv meã, symbolizující kfiíÏ. Jejich
spoleãná modlitba brzo ∫oupala vzhÛru k temnému nebi.
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„Otãe ná‰, odpusÈ nám na‰e hfiíchy i hfiíchy tûch,
kdoÏ zbloudili a opu∫ili ∫ádo tvé a zrak Pa∫˘fiÛv a vydali
se temnotou v∫fiíc vûãnému zatracení.

Ó Pane ná‰, nenechej své oveãky bloudit a vyveì je
zpût na svûtlo odpu‰tûní.

Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého, Amen!“
Tûla mrtv˘ch se naposledy zazmítala a potom zne-

hybnûla, kdyÏ jejich neãi∫é du‰e znovu nalezly ztracen˘
klid. Paladin pov∫al, oãi∫il svÛj meã, políbil jeho jílec
a zasunul ho zpût do pochvy. Potom se obrátil ke ∫ále
kleãícímu Maxmiliánovi.

„Pov∫aÀte, otãe, Ïádné nebezpeãí vám uÏ nehrozí.“
Maxmilián se po∫avil, i kdyÏ se mu ∫ále chvûly nohy.

S rozpaky pozvedl k paladinovi ruku. Ten zaváhal, ale
nakonec ji pfiijal a pevnû ji ∫iskl. Bylo tomu totiÏ nûko-
lik mûsícÛ, co nejvy‰‰í tribunál svatého o£cia obvinil
ãelní pfied∫avitele rytífiského fiádu Bratr∫va spravedli-
v˘ch z kacífi∫ví. I kdyÏ proces je‰tû ani nezaãal, neboÈ se
rytífii odvolali ke králi, propukla mezi církví a rytífisk˘m
fiádem nevraÏivo∫, která se kaÏd˘m dnem prohlubovala.
Maxmilián v‰ak nepochyboval o tom, Ïe ãiny, které
tento muÏ právû vykonal, byly vedeny ∫ejnû u‰lechti-
l˘mi my‰lenkami, jak u‰lechtilá byla du‰e toho rytífie.

„Jmenuji se Frederick de Glavieraux, otãe, „pfied∫avil
se rytífi, aby pfieru‰il napjaté ticho. „Smím se zeptat, co
ãiní vy‰etfiovatel svaté inkvizice na tak bohem zapome-
nutém mí∫û v tak temnou hodinu?“

„Vy‰etfiuji zde zloãin,“ odpovûdûl krátce Maxmilián.
Ano, on vy‰etfioval zloãin a právû se rozhodl, kter˘m
smûrem zamûfií své pátrání. Otoãil se k rytífii.

„Vím, Ïe vztahy mezi církví a va‰ím fiádem nejsou
v této chvíli právû pfiátelské,“ fiekl. „Nicménû na základû
vámi prokázané sluÏby bych povaÏoval za velkou ãe∫,
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kdyby∫e se ke mnû dne‰ní noci pfiipojil a pomohl mi vy-
fie‰it pfiípad, kterého se pravdûpodobnû t˘kají i tyto...
okolno∫i.“ Pfiitom ukázal na mrtvoly, roztrou‰ené ko-
lem otevfieného hrobu Miltona Flanderse.

Rytífi chvíli uvaÏoval, ale nakonec souhlasil. „Sice
jsem pÛvodnû hodlal do∫ihnout démona, kter˘ mi pfied
chvílí zkfiíÏila ce∫u, ale kdyÏ vidím, jaké temné síly opfiá-
dají zdej‰í kraj, tak souhlasím. Kam máme namífieno?“

„Do Werthemu,“ fiekl Maxmilián. „Hodlám tam po-
loÏit opatovi Stefanovi pár nepfiíjemn˘ch otázek
ohlednû Miltona Flanderse.“

Jáhen Thomas kleãel pfied oltáfiem werthemské kated-
rály a modlil se. Bylo nûkolik hodin pfied úsvitem a on vû-
dûl, Ïe v tento bezboÏn˘ ãas ho nikdo v katedrále nevy-
ru‰í. Opat Stefan bude ji∫û kdesi v podzemních kobkách
provádût své odporné obfiady a nikdo jin˘ v opat∫ví ne-
byl. Proto se Thomas zcela oddal modlitbám, ve kter˘ch
prosil Boha za odpu‰tûní. Bylo toho tolik, co oãernilo
Thomasovu du‰i, Ïe témûfi ani nedoufal ve spasení. Up-
fiímnû litoval sv˘ch hfiíchÛ, kter˘ch se dopu∫il spolu s ot-
cem Stefanem a dal‰ími kacífii pfii temn˘ch obfiadech, vz˘-
vajíce temné síly a démony. Na jeho rukách lpûla krev
obûtovan˘ch zvífiat, která smáãela oltáfi v podzemních
hrobkách tam dole pod opat∫vím. Myslel si, Ïe tak do-
sáhne moci, o které se mu nikdy ani nesnilo. Îe se ∫ane
nûk˘m. KdyÏ v‰ak zaãal otec Stefan pfiipravovat obfiad Vy-
volání a zaãal pro tento úãel shromaÏìovat lidské obûti,
poslední zbytky víry dohnaly Thomase ke ∫ra‰liv˘m v˘-
ãitkám svûdomí a on zaãal horlivû pro∫i Boha za odpu‰-
tûní. Vûdûl, Ïe své hfiíchy bude muset vykoupit sebetr˘zní
a neváhal tak uãinit. UÏ mnohokrát se sám dobrovolnû
zbiãoval na znamení pokání a hodlal v tom pokraãovat
tak dlouho, dokud se mu nedo∫ane rozhfie‰ení.
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Thomas byl ponofien do sv˘ch modliteb tak hluboko,
Ïe si ani nev‰iml, jak se ti‰e otevfiela malá po∫raní dvífika
vedoucí do opat∫ví. V nich se objevila po∫ava opata
a druhého jáhna. Kráãeli pfiímo k Thomasovi.

„MÛj nejdraÏ‰í bratfie,“ fiekl smífilivû opat Stefan,
kdyÏ se za∫avil na krok od kleãícího Thomase. Ten s se-
bou vydû‰enû trhnul a s hrÛzou v oãích hledûl na novû
pfiíchozí. Srdce se mu prudce rozbu‰ilo.

„Vidím, Ïe tvá víra je silnûj‰í neÏ v‰e, co jsem ti na-
bídl,“ promluvil opût opat a mile se usmál. V jeho hlu-
boko poloÏen˘ch oãích v‰ak zahofiel zl˘ plamen.

„Já... odpusÈte mi, otãe!“ vyhrkl ze sebe mlad˘ jáhen
a vrhl se k opatov˘m nohám. „Nemohl jsem... nevydrÏel
jsem tu tíhu, otãe. Zhfie‰il jsem, protoÏe jsem slab ,̆ tak
∫ra‰nû slab .̆ Tolik bych si pfiál b˘t ∫ejnû siln ,̆ jako j∫e
vy!“

Opat Stefan soucitnû pohladil mladého novice po
oholené lebce. „Nejsi vÛbec slab ,̆ Thomasi. Naopak –
tvá víra byla mnohem pevnûj‰í, neÏ jsem si dokázal uvû-
domit. A to je dobfie!“

Thomas na opata zmatenû pohlédl. Nevûdûl, jak si
má vyloÏit jeho slova. Chvíli na nûj hledûl, neÏ se mu oãi
roz‰ífiili hrÛzou.

„Ne, otãe, tak to není. Já jsem jenom... já nikdy...“
„Neskuhrej, slabochu!“ zasmál se krutû opat. „Doká-

zal jsi, Ïe tvá víra je mnohem silnûj‰í neÏ touha po vla-
∫ním Ïivotû. Jak ãa∫o ses biãoval, fiekni? A kolik modli-
teb jsi oddrmolil, aby tû On vzal k sobû, aÏ to tady
v‰echno skonãí?“

Thomas zÛ∫al bez dechu kleãet na chladné dlaÏbû
a nefiíkal nic.

„Tak vidí‰, hlupáku. U‰etfiil jsi mi práci!“ Otoãil se
k druhému novici a lehce k˘vl hlavou. Mlad˘ muÏ po-
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zvedl tûÏkou dfievûnou palici a udefiil jí Thomase do zá-
tylku. Ten se bez hlesu svezl k zemi, kde zÛ∫al ti‰e leÏet.

„V˘bornû,“ usmál se opat. „Na‰li jsme tfiináµou
obûÈ. Svolej bratry, neboÈ dne‰ní noci vykonáme obfiad
Vyvolání!“
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VIII.

B u‰ení na mû∫skou bránu vytrhlo ∫ráÏe z rozespa-
lo∫i. Nevrle vy‰plhali na palisádov˘ ochoz a s roz-
Ïehnut˘mi louãemi hledûli do tmy pod sebou.

„Otevfiete bránu, hned!“ ozval se paladin ze sedla
svého konû a opût zabu‰il. „PfiijíÏdí vyslanci BoÏí, ktefií
nesnesou odkladu!“

Vojáci na ochozu ti‰e zakleli a znatelnû pobledli,
kdyÏ spatfiili nezvyklou dvojici. Inkvizitor a paladin,
bok po boku. Spû‰nû odsunuli masivní závory a vpu∫ili
pfiíchozí dovnitfi.

Paladin vrhl na Maxmiliána tázav˘ pohled. „Kam
máme namífieno, otãe?“

Inkvizitor zapfiem˘‰lel a nakonec se rozhodl. „Nej-
prve do jiÏní ãtvrti. Musíme najít Hadrianovu krãmu.“

Paladin pozdvihl oboãí, ale nevyptával se. Vûdûl, Ïe
ce∫y pánû jsou nevyzpytatelné a ubírají se i pfies vykfii-
ãené ãtvrti odpudiv˘ch dûr, jak˘m bylo mû∫o Wert-
hem.

JiÏní ãtvrÈ byla mí∫em pln˘m krãem, nevû∫incÛ
a pu∫˘ch polorozpadl˘ch domÛ. Pfies zimu mnohé
z nich obydleli pa∫˘fii a honáci, pfiicházející do mû∫a
pfieãkat nejtûÏ‰í mrazy, a tak tomu bylo i letos. I pfies
pozdní noãní hodinu svítila skrze zavfiené okenice na-
Ïloutlá svûtla luceren a oz˘val se hlasit˘ fiev a opileck˘
zpûv. Maxmilián hledûl na to sídlo hfiíchu se znaãnou
nevolí a pfiem˘‰lel, kolik z tûch lidí bylo kdy u zpovûdi.

Projeli spletí kfiivolak˘ch uliãek, neÏ se do∫ali
k mí∫u, které hledali. Poznali ho spolehlivû, neboÈ
u siln˘ch dfievûn˘ch sloupÛ zapu‰tûn˘ch do zemû bylo
pfiipoutáno nûkolik provinilcÛ z pfiede‰lého veãera. Na
hlavách mûli nasazeny v˘smû‰né kovové masky s oslíma
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u‰ima, ãa∫o pouÏívan˘ ná∫roj útrpného práva vykoná-
van˘ královsk˘mi vojáky. Samotn˘m provinilcÛm v‰ak
do smíchu moc nebylo, neboÈ spodní okraje masky byly
opatfieny o∫r˘mi zuby, které pfii kaÏdém pohybu drá-
saly krk a ‰íji aÏ do krve. Maxmilián pfii∫oupil k jed-
nomu z nich a ten se vydû‰enû pokusil vypro∫it z pout.
Myslel si, Ïe pfiítomno∫ inkvizitora je‰tû zhor‰í jeho
utrpení.

„¤ekni mi, dobr˘ muÏi, je toto Hadrianova krãma?“
zeptal se Maxmilián a ukázal na rohov˘ dÛm s v˘vûsním
‰títem ve tvaru korbele. MuÏ spû‰nû pfiik˘vl a za∫énal
pfiitom bole∫í, jak se mu maska zaryla do krku.

„V˘bornû,“ pokraãoval Maxmilián. „Pokud pfiedpo-
kládám správnû, jsi jedním z viníkÛ vãerej‰ích v˘trÏ-
no∫í, je to tak?“

Oãi pod maskou zatûkaly z inkvizitora na paladina
a muÏ se nervóznû o‰il.

„Mluv, niãemo, nebo ti nechám prodlouÏit tre∫
o tfii dny!“ uhodil na odsouzeného Frederick, kter˘ byl
zvykl˘ do∫ávat v‰echny odpovûdi velmi rychle. Maxmi-
lián mu pokynul rukou, aby to nechal na nûm a znovu
se otoãil k odsouzenému.

„Niãeho se neboj, dobr˘ muÏi,“ fiekl. „Je∫li mi prav-
divû odpoví‰ na pár otázek, tak tû je‰tû této noci zpro-
∫ím tvého tre∫u, dobfie?“

MuÏ zak˘val hlavou. „Ptejte se, otãe. Jsem pravdo-
mluvno∫ sama!“

„V tom pfiípadû mi fiekni, je∫li zná‰ hejtmana
Oleka?“ zeptal se Maxmilián.

„Ano, znám ho dobfie – kdo by ho v tomto mû∫û
neznal?“ odpovûdûl muÏ.

„A vidûl jsi hejtmana vãerej‰í noci, kdyÏ v Hadria-
novû krãmû vypukla bitka?“
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MuÏ zavzpomínal a potom zavrtûl hlavou. „Ne, nepa-
matuju si, Ïe by tady byl. Pfii‰el, aÏ kdyÏ bylo po v‰em a na-
sadil mi tady tu... vûc!“

„Myslel jsem si to,“ fiekl Maxmilián polohlasnû a jeho
ãelo se pokrylo vrásky rozhofiãení nad lÏí, kterou mu hejt-
man a jeho muÏi vmetli do pfiímo oãí.

Ráznû vykroãil smûrem k hejtman∫ví, následován Fre-
derickem. Pfii‰el ãas dozvûdût se pravdu, fiekl si Maxmilián
v duchu. UÏ nikdo mi v tomto proklatém mû∫û nebude
lhát do oãí! Rozohnûn spravedliv˘m hnûvem zamífiil si to
Maxmilián nejkrat‰í ce∫ou k werthemskému hejtman∫ví,
kam také zakrátko dorazil. Nyní uÏ vûdûl, Ïe to byl hejt-
man Olek, kdo vãerej‰í noc pfii‰el tajnû do opat∫ví. A také
si byl ji∫, Ïe to byl opat Stefan, kdo mu pfii‰el otevfiít –
usvûdãovala ho provlhlá tunika, kterou mûl pod plá‰tûm.
Zaji∫é se domlouvali na tom, jak se Maxmiliána zbavit
nebo jak ho své∫ na sce∫í. A dne‰ní útok na hfibitovû byl
ji∫û taky jejich ohavná práce. Teì uÏ vûdûl, Ïe Miriam
Flandersová mu fiíkala pravdu. Opat ∫efan musí b˘t je‰tû
dnes vyslechnut na muãidlech a hejtman Olek s ním.

KdyÏ dorazili k hejtman∫ví, zabu‰il Maxmilián na
dvefie a nepfie∫al, dokud se neotevfiely. Voják, kter˘ jim
pfii‰el otevfiít, na nû vydû‰enû hledûl.

„Je zde hejtman Olek?“ zeptal se Maxmilián pfiíkfie.
Voják zavrtûl zamítavû hlavou.

„Není, µihodno∫i – ode‰el zkontrolovat vûznû do
jiÏní ãtvrti.“

„No to urãitû,“ zavrãel Frederick. „Právû jsme tam byli
a hejtmana tam od vãerej‰ka nikdo nevidûl.“

Voják je‰tû víc zblednul a roztfiásly se mu ruce. „On
opravdu fiíkal, Ïe tam jde!“

Maxmilián se bez dal‰ího otoãil a vyrazil noãním mû-
∫em k opat∫ví. Frederick chtûl vojákovi je‰tû nûco fiíµ, ale

— 54 —

man.qxd  5.11.2004  17:59  Page 54



jelikoÏ nemûl tu‰ení, o co v celé záleÏito∫i ‰lo, vydal se
mí∫o toho za Maxmiliánem.

„Otãe, mohl by∫e mi vysvûtlit, oã tady bûÏí?“ zeptal
se rytífi, kdyÏ inkvizitora dohnal.

„Jde o to,“ fiekl Maxmilián, „Ïe mi opat Stefan a hejt-
man Olek lhali do oãí. A jejich lÏi mají hodnû spoleã-
ného s Miriam a Miltonem Flandersov˘mi, coÏ je pfiesnû
to, co teì potfiebuji zji∫it!“

„To je ta dívka obvinûná z kacífi∫ví, Ïe?“ fiekl Frede-
rick.

Maxmilián pfiitakal. „Nejsem si vÛbec ji∫, je∫li je její
provinûní tak váÏné.“ fiekl. „Spí‰ si myslím, Ïe jsou v ce-
lém pfiípadu zapleteni opat Stefan a hejtman Olek.
A pokud ano, vyvodím z toho dÛsledky!“

Mezitím dorazili ke ko∫elu, vedle kterého se v noãní
tmû krãila budova opat∫ví. Zaãalo hu∫û snûÏit a tûÏk˘
mokr˘ sníh se jim lepil na dlouhé plá‰tû. Maxmilián vzal
za klepadlo a nûkolikrát zabu‰il na dvefie. Uãinil tak je‰tû
nûkolikrát, ale bez jakékoli odezvy.

„VyraÏte ty dvefie, Fredericku!“ zavelel Maxmilián.
„Rychle, jde tu pravdûpodobnû o Ïivot nevinn˘ch lidí!“

U∫oupil nûkolik krokÛ ∫ranou, aby udûlal paladi-
novi mí∫o. Ten na nûho pfiekvapenû pohlédl, ale potom
vytu‰il naléhavo∫ situace a pobídl svého konû. Jeho ko-
pyta nûkolikrát zadunûla o dvefie a zevnitfi bylo sly‰et
praskání závory. Nakonec se dvefie rozlétly dokofián
a Maxmilián spû‰nû vbûhl dovnitfi.

„Co hledáme, otãe?“ zeptal se Frederick.
„Hledáme Miltona Flanderse,“ odpovûdûl Maxmi-

lián. „Bude nûkde v podzemí pod ko∫elem – tak jak fií-
kala jeho se∫ra!“

Pfie‰li rozbahnûn˘ dvÛr opat∫ví a mal˘m po∫ranním
vchodem v∫oupili do ticha ko∫ela. Stavba se utápûla ve
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tmû, kterou naru‰ovalo pouze svûtlo nûkolika svíãek,
které toho rána zapálil Maxmilián pfii bohosluÏbû. Vz-
duch byl cítit o∫r˘m zápachem kadidla, kter˘ mlad˘
knûz nepoznával.

„Je∫li hledáme v∫up do krypty, tak ten bude nûkde
v sakri∫ii,“ fiekl Frederick a Maxmilián souhlasnû pfii-
k˘vl. Chvíli v tûch mí∫ech hledali, neÏ se jim podafiilo
najít malá dvífika, zasazená hluboko v obvodové zdi ko-
∫ela. KdyÏ je Maxmilián otevfiel, udefiil oba muÏe do
nosu o∫r˘ ‰tiplav˘ zápach. Odnûkud z hlubin podzemí
se ozval vzdálen˘ rituální zpûv, kter˘ rozhodnû nepatfiil
mezi liturgické písnû církve svaté. Frederick sevfiel jílec
svého meãe, ale netasil. Byl na svaté pÛdû a fieholní pra-
vidla mu zakazovala pouÏít zbraÀ.

„Musíme dolÛ,“ fiekl Maxmilián. „Musíme zji∫it, co
se tu dûje!“

S tûmi slovy zaãal se∫upovat po pfiíkr˘ch toãit˘ch
schodech dolÛ. OkamÏitû poznal, Ïe tato ãá∫ opat∫ví
byla zbudována mnohem dfiíve, neÏ samotn˘ ko∫el. PÛ-
vodnû se zde asi nacházela krypta patfiící k rotundû, za-
loÏené v ranném období vzniku fií‰e prvními misionáfii,
ktefií pfii‰li do divokého podhÛfií Mûsíãních hor kázat
Slovo boÏí. Bylo ale také moÏné, Ïe tyto pro∫ory dfiíve
slouÏily pro zcela jiné úãely, a Ïe byly nalezeny aÏ poté,
co zde vyro∫l svato∫ánek svaté církve.

Stûny byly z hrub˘ch kamenn˘ch kvádrÛ, pokryt˘ch
hu∫ou vr∫vou pra∫ar˘ch pavuãin. Ty v‰ak byly na
mnoha mí∫ech setfiené, coÏ svûdãilo o ãa∫ém pouÏívání
tohoto pfiíkrého schodi‰tû. To ú∫ilo do malé mí∫no∫i
s nízk˘m klenut˘m ∫ropem, v jejímÏ ∫fiedu se nacházel
kamenn˘ sarkofág, poset˘ podivn˘mi runami.

„Vypadá to na pohanskou kryptu,“ fiekl Frederick.
Maxmilián mu dal za pravdu, obe‰el sarkofág a zbûÏnû
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ho prohlédl. Potom zamífiil jedinou chodbou dál do hlu-
bin podzemí, bezpro∫fiednû následován Frederickem.
Ten mûl ∫ále poloÏenou ruku na jílci meãe a bylo na nûm
vidût, jak bojuje s fiádov˘mi pravidly, jenÏ mu znemoÏ-
Àovaly znesvûtit svaté mí∫o pouÏitím zbranû.

Klikatá chodba zavedla oba sluÏebníky boÏí do vût‰í mí-
∫no∫i, ze které se rozbíhaly chodby ãtyfimi smûry. Vypa-
dalo to, Ïe podzemí pod opat∫vím je proro∫lé spletí taj-
n˘ch chodeb. Vzduch byl cítit ∫aletou zatuchlinou a vlh-
ko∫í, kter˘mi v‰ak pronikal pach onoho zvlá‰tního kadidla.

„Kudy se vydáme?“ zeptal se Frederick. Maxmilián
nejprve nerozhodnû nahlédl do v‰ech ãtyfi chodeb, na-
ãeÏ se zaposlouchal do ozvûn odporného rituálního po-
pûvku. Potom ukázal na jednu z chodeb.

„Ten hanebn˘ zpûv pfiichází odsud,“ fiekl. „Podíváme
se, kdo se opovaÏuje znesvûtit toto pra∫aré mí∫o tak
bezboÏn˘mi písnûmi!“

Chodba, kterou se vydali, brzo vú∫ila do velkého
kruhového sálu s vysok˘m klenut˘m ∫ropem, podepfie-
n˘m nûkolika mohutn˘mi sloupy. Mí∫no∫ byla osvût-
lena mnoha svícemi, které trãely z podivn˘ch archaic-
k˘ch svícnÛ a osvûtlovaly zrÛdno∫ kolem sebe. Maxmi-
lián se za∫avil na prahu sálu a nevûfiícnû hledûl na scénu,
která se uvnitfi odehrávala. Bylo to jako zl˘ sen, ze kte-
rého se nedalo probudit.

Upro∫fied mí∫no∫i se nacházel velk˘ kamenn˘ oltáfi,
pomalovan˘ mnoha ornamenty a pohansk˘mi runami,
mezi kter˘mi se vyjímal velk˘ pentagram padlého ar-
chandûla Azraela. U démonického oltáfie ∫ál opat Ste-
fan, hejtman Olek a nûkolik dal‰ích muÏÛ. Sklánûli se
nad tfiináµi kamenn˘mi miskami, roze∫avûn˘mi v kruhu
upro∫fied oltáfie. Mnohé misky uÏ skr˘valy svÛj obsah
a podle rudé barvy Maxmilián tu‰il, Ïe se jedná o nûjaké
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vnitfino∫i. Lidské vnitfino∫i, jak si s hrÛzou uvûdomil
okamÏik poté. Po obvodu mí∫no∫i se totiÏ nacházely do
skály zapu‰tûné okovy, ve kter˘ch bylo uvûznûno dohro-
mady tfiináµ muÏÛ. Byli nazí a z jejich zuboÏeného ∫avu
bylo moÏno vyãí∫ utrpení, kter˘m pro‰li. Vût‰ina z nich
mûla oholenou lebku a Maxmilián v nich poznal knûze,
o kter˘ch opat Stefan tvrdil, Ïe odjeli udílet poslední po-
mazání do horsk˘ch vesnic. Byl mezi nimi i jáhen Tho-
mas a dal‰í mlad˘ muÏ – témûfi je‰tû dítû – kter˘ se po-
kou‰el vyãerpanû sepnout ruce k modlitbû. Byl to Milton
Flanders. Jediní oni dva byli je‰tû na Ïivu. O∫atní mûli
profiíznutá hrdla a vyvrhnuté bfii‰ní dutiny. Hrudníky
mûli rozevfiené v mí∫ech, kudy jim byla vyjmuta srdce,
nacházející se nyní v obfiadních miskách na oltáfii.

„Ó, temn˘ archandûli Azraeli, vÛdãe pekeln˘ch ar-
mád a vládãe ne‰tû∫í, pohleì na své sluÏebníky a potû‰
se pohledem na srdce dal‰í obûti, kterou ti pfiiná‰íme.
NechÈ ti otevfie jedenáµou bránu pekla a ty se tak pfiiblí-
Ïí‰ svûtu, kter˘ oãekává tvÛj pfiíchod!“ pronesl opat Ste-
fan a o∫atní muÏi v ãern˘ch plá‰tích zaãali prozpûvovat
píseÀ v neznámém jazyce. Maxmilián pouze tu‰il, Ïe to
je jazyk Zapovûzeného písma, kter˘m hovofiili démoni
a jejich pozem‰tí pfiisluhovaãi.

KdyÏ dozpívali, obrátili se v‰ichni k Thomasovi a po-
malu k nûmu pfii∫oupili. Hejtman Olek nesl kamennou
misku a opat svíral velk˘ zakfiiven˘ nÛÏ potfiísnûn˘ zasy-
chající krví. Jáhen se zazmítal v fietûzech a z hrdla se mu
vydral podû‰en˘ skfiek. Snad chtûl prosit o Ïivot, ale
∫rach mu ovládl mysl natolik, Ïe nebyl schopen jediného
slova. Opat pomalu pozvedl nÛÏ ke smrtelnému úderu.

„Do∫!“ zakfiiãel Maxmilián a vtrhl do mí∫no∫i, ná-
sledován Frederickem. Skupina muÏÛ zÛ∫ala uÏasle ∫át.
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Nikdo z nich nebyl schopen jakkoli reagovat na neoãe-
kávan˘ vpád naru‰itelÛ.

„OdloÏte ten nÛÏ, hned!“ zavelel Maxmilián pevn˘m
hlasem a vrhl na opata pohled pln˘ odporu a nenávi∫i.
Frederick se po∫avil vedle Maxmiliána a ‰iroce se roz-
kroãil, pfiipraven kdykoli zasáhnout.

„Vida, ná‰ inkvizitor je Ïiv˘ a zdrav ,̆“ fiekl opat a po-
malu sklopil ãepel obfiadního noÏe. „Netu‰il jsem, Ïe
bude tak obtíÏné zbavit se vás!“

„To mû tû‰í,“ zavrãel Maxmilián a nespou‰tûl z opata
svÛj zrak. HrÛzy toho dne se v nûm vzboufiily a on s ne-
kontrolovateln˘m vztekem hledûl do opatov˘ch Ïhnou-
cích oãí.

„A dokonce j∫e si pfiivedl pomoc,“ usmál se opût
opat a pohlédl na Fredericka, kter˘ na nûj zlo∫nû vycenil
zuby.

„Schovejte si fieãi pro tribunál, otãe!“ fiekl nevesele.
Opat v‰ak zavrtûl odmítavû hlavou. „Nemyslete si, Ïe

zde nûco zmÛÏete, blázni. Tady nemá vá‰ BÛh praÏád-
nou moc. Jedin ,̆ kdo zde rozhoduje o Ïivotû ãi smrti,
jsem já. Pohleìte!“

S tûmi slovy pokynul sv˘m soukmenovcÛm kolem
sebe a ti se otoãili smûrem k Frederickovi. Maxmiliána
náhle opu∫ila sebeji∫ota a odhodlano∫. Poprvé v Ïivotû
spatfiil, jak se lidí zmocÀují neãi∫é síly, ukryté v jejich
nitru. Démoni vylézali na povrch du‰e a pfiebírali kon-
trolu nad tûly smrtelníkÛ.

Po tváfiích temnû zahalen˘ch muÏÛ pfiebíhaly ∫íny
a mûnily tvary a rysy k nepoznání. Oãi se obludnû vy-
poulily a ãelo vyklenulo, z ú∫ se vyplazily tlu∫é oteklé
jazyky a ãeli∫i se nepfiirozenû vysunuly kupfiedu. Po-
koÏka na obliãeji se napnula ke krajno∫i a pokryla mok-
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vajícími vfiedy. Z rukou vyrazily dlouhé kfiivé drápy a tûla
se zaãala pohybovat neuvûfiitelnou rychlo∫í.

„BoÏe, odpusÈ mi, neboÈ jsem zhfie‰il!“ vykfiikl Frede-
rick a tasil meã. Opat Stefan se zasmál a pokynul sv˘m po-
chopÛm, ktefií se vrhli paladinovi v∫fiíc. Ten nezaváhal
a seknul po mladém jáhnovi, kter˘ se mu sápal po krku.
Jedinou ranou svého meãe odÈal démonovi paÏi v rameni.
Maxmilián v‰ak s hrÛzou sledoval, jak z rány nevytekla
ani kapka krve a démon v lidském tûle bez zaváhání po-
kraãoval v útoku ve snaze srazit paladina k zemi. Frede-
rick jeho útok odrazil a rychl˘m v˘padem probodl dal-
‰ího blíÏícího se útoãníka. Ten, aniÏ by si v‰ímal svého
zranûní, uchopil Fredericka obûma rukama za hrdlo a pfii-
táhl se k nûmu, ãímÏ si zarazil paladinÛv meã je‰tû hlou-
bûji do tûla. ZnemoÏnil tak Frederickovi vypro∫it jeho
zbraÀ. Zbytek útoãníkÛ se na paladina vrhl jako smeãka
vlkÛ na vyãerpanou kofii∫ a ∫rhli ho k zemi. Rytífi bojoval
o kaÏd˘ coul, aby se mu podafiilo znovu v∫át, ale proti
pfiesile démonick˘ch útoãníkÛ nemûl Ïádnou nadûji.
Jeho útoky byly ∫ále pomalej‰í, aÏ se nakonec kolem jeho
hrdla sevfiely ruce démona v tûle hejtmana Oleka a rdou-
sily ho tak dlouho, dokud FrederickÛv obliãej nezbrunát-
nûl a jeho tûlo neztuhlo v posmrtné kfieãi.

Maxmilián ∫ál nad hrÛznou scenérií jako smyslÛ
zbaven .̆ Nedokázal se ani pohnout, natoÏ pfiijít Frede-
rickovi na pomoc. Opat Stefan se tím nezakrytû bavil.

„Tak, mÛj mlad˘ pfiíteli, tato drobná neshoda byla vy-
fie‰ena a my mÛÏeme pokraãovat. Ty bude‰ pfiihlíÏet,
abys koneãnû pochopil, do ãeho jsi to vla∫nû zaãal ∫rkat
nos. Proã jsi se nespokojil s tou malou dûvkou? VÏdyÈ
jsme ti ji chytili, pfiipravili dÛkazy a ty jsi mohl pouze
podepsat rozsudek smrti. Byl bys za to ji∫û pochválen
a tvá záfiná kariéra mohla zaãít. Ale ty jsi mí∫o toho zaãal
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∫rkat nos do vûcí kolem a pfiivodil sis tak vla∫ní záhubu.
Nûkdy vám lidem nerozumím!“

Maxmilián se koneãnû vytrhl z náruãí ∫rachu. V˘-
hruÏnû zvedl zrak.

„Odhoì ten nÛÏ a propusÈ vûznû, Stefane. Potom pÛ-
jde‰ se mnou – ty i tví pfiisluhovaãi – a bude‰ se zodpo-
vídat ze sv˘ch ãinÛ. ObviÀuji tû z bezboÏniµví a uvaluji
na tebe inkviziãní vazbu!“

Opat se rozesmál a pokynul hejtmanovi Olekovi, je-
hoÏ znetvofiená démonická tváfi se mezi tím vrátila do
pÛvodní podoby. Hejtman se napfiáhl a srazil Maxmili-
ána k zemi. Spoleãnû s o∫atními ho zaãali surovû kopat,
aÏ bylo sly‰et praskání Ïeber.

„Do∫!“ fiekl opat po chvíli. „Chci, aby byl pfii smys-
lech a mohl se dívat, jak dokonãujeme obfiad. Pojìte, je
nejvy‰‰í ãas – za chvíli uÏ bude svítat!“

MuÏi se opût shromáÏdili u oltáfie a Maxmilián s hrÛ-
zou v oãích sledoval, jak pfied∫upují k jáhnovi Thoma-
sovi. Obfiadní nÛÏ se mu zanofiil do hrdla ozvalo se od-
porné bublání, jak se krev rozbûhla z otevfiené rány do
obfiadní misky. Vzápûtí zapraskaly lámající se ko∫i, kdyÏ
opat vyhfieznul Thomasovo srdce z hrudi a vyjmul
o∫atní vnitfino∫i. Tûlo mladého jáhna se sesunulo
k zemi a znehybnûlo.

„To nemÛÏete...“ zakfiiãel Maxmilián nenávi∫nû a po-
kusil se v∫át. Bole∫ v Ïebrech ho v‰ak znovu vrhla
k zemi. MuÏi mezitím zaãali znovu zpívat démonické
ver‰e a chopili se tfiináµé misky.

„Ne, Miltona nesmíte zabít!“ zasípal Maxilián a s vy-
pûtí v‰ech sil se mu podafiilo opfiít o zeì. Nedokázal v‰ak
uãinit jedin˘ krok.

„Tobû, ó temn˘ archandûli Azraeli, vÛdãe pekeln˘ch
armád a vládãe ne‰tû∫í, pfiiná‰íme tuto poslední obûÈ.
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NechÈ ti její srdce otevfie poslední bránu pekla a ty v∫ou-
pí‰ do na‰eho svûta, kter˘ tû oãekává!“

„Ne!“ vykfiikl Maxmilián a bezmocnû sledoval, jak se
tûlo Miltona Flanderse naposledy kfieãovitû vzepjalo
a znehybnûlo poté, co mu opat zaÏiva vyfiízl srdce z tûla.
Jeho poslední modlitba zÛ∫ala nedopovûzena. Maxmiliá-
novi vytryskly z oãí slzy nespravedlno∫i.

„BoÏe, jak jsi to mohl dopu∫it?!“ fiekl za∫fien˘m hla-
sem. „Jak mÛÏe‰ hledût na to, co se zde dûje a neuãinit nic
na obranu tûch, kdoÏ v tebe vûfií? Tohle není spravedlivé –
tak kam ses podûl, abys tomu uãinil pfiítrÏ?“

Ale BÛh neodpovídal. Mí∫o nûho pronikl do mí-
∫no∫i skrz tfiináµ otevfien˘ch bran Azrael a zhmotnil se
upro∫fied sálu. Dûs, kter˘ pfiitom zavanul kryptou, donu-
til opata a jeho pfiisluhovaãe klesnout na kolena.

„Vládãe, ty jsi pfii‰el!“ za‰eptal opat, jako kdyby v to ani
nedoufal. „Ty jsi opravdu zde!“

„Ano, jsem zde. Koneãnû!“ fiekl Azrael a rozhlédl se po
mí∫no∫i. Opat se pfii jeho pohledu pfiikrãil aÏ úplnû
k zemi, neboÈ pohled padlého archandûla spaloval svou
hrÛzou. Teprve potom se odváÏil pomalu pov∫at.

„Zde ∫ojím, mÛj pane,“ zasípal oãekáváním. „Vezmi si
mé tûlo a uãiÀ ze mû nesmrteln˘ ná∫roj své pom∫y za ti-
sícilet˘ Ïaláfi KníÏete temnot!“

Opat si teatrálnû roztrhl plá‰È a vy∫avil svou ko∫ûnou
hruì Atraelovi v muãivém oãekávání. Nic se v‰ak ne∫alo.

„Je mi líto, ale ty mi nejsi k niãemu,“ fiekl Azrael. „Jsi
pouh˘ uboÏák, kter˘ je ovládán tûlesn˘m chtíãem a tou-
hou po moci, která ti nebude nikdy náleÏet!“

„To nemÛÏe‰!“ zavyl opat. „Udûlal jsem v‰echno, jak
∫álo v obfiadu Vyvolání. Musí‰ do mû v∫oupit!“

„Nenech se vysmát,“ fiekl pohrdavû Azrael. „Ten ob-
fiad mi pouze otevfiel ce∫u na tento svût. Teì si mÛÏu dû-
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lat co chci a vtûlit se do koho budu chtít. A ty to roz-
hodnû nebude‰, uboÏáku!“

„Ale nikdo jin˘ tu není!“ zavfie‰tûl opat. „Jedinû má
du‰e je pfiipravena pojmout do sebe tvou veliko∫!“

„Omyl,“ fiekl Azrael a obrátil se k Maxmiliánovi, kter˘
celou scénu sledoval bez jediného slova. „Je zde – pfiesnû
tak, jak jsem chtûl!“

Maxmilián ∫aãil pouze nevûfiícnû vydechnout, kdyÏ
se k nûmu Azrael vrhnul a pronikl hluboko do jeho du‰e.
Tûlo mladého knûze se prudce zazmítalo, padlo k zemi
a sevfieno v kfieãích se prohnulo do nepfiirozeného ob-
louku, aÏ zapra‰tûly klouby. Potom se nûkolikrát prudce
otfiáslo a vrátilo do pÛvodní polohy, kde znehybnûlo.

Opat to sledoval neschopen jediného pohybu. Ne-
dokázal pochopit, co se to právû ∫alo. Maxmilián se na
zemi pohnul a nûkolikrát zaka‰lal.

„Kde... kde to jsem?“ zeptal se polohlasnû a pomalu
v∫al. Najednou necítil Ïádnou bole∫. Rozhlédl se ko-
lem sebe a spatfiil dílo zkázy, vykonané opatem a jeho dé-
monick˘mi spoleãníky, ktefií kolem nervóznû po∫ávali
a nevûdûli, co mají dûlat. V oãích mu zasvitlo ∫ra‰livé
poznání. Ucítil, jak se v nûm vzdouvá vlna nekontrolo-
vatelného hnûvu. Vidûl mrtvého rytífie Fredericka s roz-
drásan˘m hrdlem. Vidûl mladého jáhna Thomase, jak
bezvládnû visí v okovech s vyhfiezl˘m srdcem. Vidûl mla-
dého Miltona Flanderse, kter˘ byl unesen a v této od-
porné kryptû obûtován ‰ílen˘m opatem jako kus do-
bytka. A vidûl jeho se∫ru, Miriam Flandersovou, jak byla
tûmito pfiisluhovaãi pekel mnohokrát zbita a znásilnûna,
mí∫o toho aby se jí do∫alo pomoci a ochrany. Maxmili-
ánovi se v srdci rozhofiel spalující hnûv.

„Poddej se tomu, Maxmiliáne. UãiÀ ze sebe ná∫roj
pom∫y!“ ‰eptal mu Azrael z útrob jeho du‰e. „Na tohle
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jsi pfiece ãekal – zabij je v‰echny. PomÛÏu ti, nebude to
vÛbec tûÏké.“

Maxmilián v‰ak potfiásl hlavou a vzdorovitû zaÈal
pû∫i. Sly‰el ten hlas ve svém nitru, sly‰el sám sebe fiíkat:
„Zabij je!“ Na nûco takového ale nemûl právo. Kde se
v nûm vzalo to druhé já, které ho nabádá uãinit nûco tak
∫ra‰livého? Aby ten neznám˘ hlas ve svém nitru umlãel,
kousl se Maxmilián do rtÛ aÏ vytryskla krev. On nezabí-
jel, ale soudil!

„A to je ti jedno, co udûlali v‰em tûm tfiináµi dobr˘m
muÏÛm?“ fiekl Azrael. „Ví‰ dobfie, Ïe byli vybráni pro
svou ãi∫otu a pevnou víru. To dopu∫í‰, aby jejich vrazi
unikli bez potre∫ání?“

Maxmilián se zoufale chytil za hlavu a zacpal si u‰i.
„Ne, to neudûlám,“ vykfiikl. „Kdybych to udûlal, budu
∫ejn˘ jako oni. Budu je soudit spravedlivû a podle zá-
kona!“

„A ãí je to zákon?“ zasmál se Azrael. „Tvého Boha
a tv˘ch pfied∫aven˘ch – a kde byli, kdyÏ se tu páchalo to
∫ra‰né zvûr∫vo? Co udûlali pro to, aby tomu zabránili?“

Maxmilián zafival zoufal˘m hlasem, ve kterém se lá-
mala zlo∫ a nenávi∫. MuÏi kolem nûho ho zaraÏenû po-
zorovali. Snad si ani neuvûdomili, Ïe se nad nimi chy∫á
vyné∫ svÛj rozsudek.

„Udûlej to!“ pfiikázal Azrael a pouhou my‰lenkou
ovládl Maxmiliánovo tûlo. Jedin˘m skokem se vrhnul
k paladinovu meãi a pozvedl ho.

„Byli j∫e shledáni vinn˘mi ve v‰ech bodech obÏa-
loby,“ fiekl ponufie smûrem k pfiekvapen˘m muÏÛm, tís-
nícím se kolem opata. „A rozsudek zní – smrt!“
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IX.

M axmilián sedûl v malé cele werthemského
opat∫ví, hlavu ukrytou v dlaních. SnaÏil se
na nic nemyslet, ale ne‰lo mu to. Dokonce

ani v modlitbách nenacházel klid. Pfiem˘‰lel o tom, jak
moc se v posledních t˘dnech zmûnil jeho Ïivot. Obãas
mûl pocit, Ïe to v‰echno byl pouh˘ zl˘ sen, noãní mÛra,
ze které se brzo probudí. Ale nebylo tomu tak. V‰e bylo
skuteãné. V‰echno se to ∫alo. Akorát nevûdûl, co
v‰echno. Nedokázal si vzpomenout, co se dûlo tam
dole v kryptû. Nedokázal si vybavit, co se dûlo pfiedtím,
neÏ se vzpamatoval upro∫fied mí∫no∫i plné mrtv˘ch
lidí, se zakrvácen˘m meãem v jedné ruce a opatovu hla-
vou v druhé. Dûsil se toho, co uãinil. Dûsil se krve na
svém ‰arlatovém rouchu a dûsil se pomy‰lení, Ïe nedo-
kázal ovládat své jednání. Nedokázal? Nebyl si tím ji∫.
MoÏná, Ïe uãinil právû to, co chtûl. Nevûdûl to ale ji∫û.
Byl tam ten druh˘ hlas. Jeho skryté já.

Dvefie cely se otevfiely a dovnitfi v∫oupil po∫ar‰í
muÏ v ‰arlatovém plá‰ti inkviziãního vy‰etfiovatele.
Maxmilián k nûmu obrátil zrak.

„Je ãas, bratfie,“ fiekl inkvizitor a vyvedl Maxmiliána
z cely. Kráãeli chodbami smûrem k sálu, kde uÏ tfietí
den zasedal svat˘ tribunál severní diecéze. ¤íkalo se
mu téÏ Tribunál smrti, protoÏe mûl za tûch nûkolik
mûsícÛ trvání svaté inkvizice na svém seznamu nejvût‰í
poãet usvûdãen˘ch kacífiÛ.

KdyÏ v∫oupili, upfielo se na Maxmiliána nûkolik
desítek pohledÛ. Byli zde shromáÏdûni v‰ichni inkvi-
zitofii z glatzburgské kurie. Nikdo nechybûl, ani ne-
j∫ra‰livûj‰í prokurátor ze v‰ech, otec Welfhar. Svûdãilo
to o v˘znamu, kter˘ byl pfiikládán procesu s Miriam
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Flandersovou. Nebo s Maxmiliánem Conti? To nebyl
mlad˘ inkvizitor schopen fiíµ.

„Svat˘ tribunál se dnes se‰el naposledy, aby roz-
hodl v pfiípadu Miriam Flandersové,“ fiekl otec Theo-
dorick, nejvy‰‰í soudce svatého tribunálu v glatzburg-
ské diecézi. „Maxmiliáne Conti, pfied∫up pfied sobû
rovné a vyslechni, na ãem se tribunál usnesl!“

Maxmilián tak uãinil a poklekl na malou modli-
tební lavici, která ∫ála osamocenû upro∫fied mí∫no∫i
pfiímo pfied dlouh˘m ∫olem, za kter˘m sedûlo nûkolik
desítek inkvizitorÛ. Tak takhle se cítí v‰ichni, kdo jsou
obvinûni z kacífi∫ví, uvûdomil si Maxmilián a zachvûl
se. Soudce pokraãoval.

„Tribunál znovu dÛkladnû zváÏil v‰echny vylíãené
okolno∫i a na jejich základû rozhodl takto – bratr
Maxmilián Conti sv˘m obûtav˘m a vytrval˘m vy‰etfio-
váním objasnil v‰echny okolno∫i pfiípadu Miriam
Flandersové a shledal ji vinnou z kacífi∫ví. Jako tre∫
navrhl smrt upálením za Ïiva, coÏ bylo tribunálem
schváleno v plném rozsahu. Co se t˘ká opata Stefana
a hejtmana Oleka, nebyly okolno∫i jejich smrti spo-
lehlivû zji‰tûny. JelikoÏ nebyla nalezena tûla, povaÏuje
se tento pfiípad za uzavfien˘ a od jejich obÏaloby se
upou‰tí. Werthemského opat∫ví se s okamÏitou plat-
no∫í ujme otec George, u∫anoven˘ biskupem Hill-
brandtsk˘m.“

Maxmilián pfiekvapenû zvedl zrak a jeho ú∫a se
otevfiela v nûmém úÏasu. VÏdyÈ on Miriam Flanderso-
vou ve své v˘povûdi ani neobvinil, natoÏ aby ji odsou-
dil k tre∫u smrti upálením. Byla pfiece nevinná!

Pohled bratra Theodorika v‰ak Maxmiliána pfiimûl
mlãet. KdyÏ potom zasedání tribunálu skonãilo, ne-
chal si Theodorik Maxmiliána zavolat k sobû.

— 66 —

man.qxd  5.11.2004  17:59  Page 66



„V‰echno je tak, jak má b˘t,“ fiekl pfiísnû Theodorik.
„Ta dívka je kacífika a podle zákona zasluhuje smrt. VÏdyÈ
jí tím ãiníme milo∫ – oãi∫íme její poskvrnûnou du‰i od
hfiíchu. Není to tak?“

Maxmilián potfiásl hlavou. „Ale ona za nic nemohla –
dohnal ji k tomu opat Stefan!“

„Pro toto tvrzení nejsou Ïádné dÛkazy, Maxmiliáne.
A kromû toho – ona udûlala, co udûlala a lidé potfiebují
mít ji∫otu, Ïe za to bude potre∫ána.“

„Lidé potfiebují mít ji∫otu?“ usmál se nevesele Max-
milián. „A co vy‰etfiovatel – ten nepotfiebuje mít ji∫otu?
ProtoÏe já ji nemám!“

„Od toho jsme tu my, tví fieholní bratfii, abychom ti
ztracenou ji∫otu poskytli, Maxmiliáne,“ fiekl Theodorik.
„Vedl sis opravdu dobfie – vÏdyÈ to byl tvÛj první pfiípad.
Buì rád, Ïe to takhle dopadlo.“

„A co opat Stefan a o∫atní? Jejich tûla se pfiece na‰la,
nebo ne?“

„Maxmiliáne, nûkteré vûci je lep‰í nechat b˘t tak, jak
jsou,“ fiekl Theodorik.

„Ale to je zamlãování dÛkazÛ,“ ohradil se Maxmilián.
„Je to proti zákonÛm a je to nespravedlivé!“

„Nespravedlivé?“ usmál se Theodorick. „MÛj synu,
spravedlno∫ je pouh˘ ná∫roj, nikoli absolutní cíl, rozu-
mí‰? Je to ná∫roj, kter˘ mÛÏeme pouÏít jak my, tak oni.
A v pfiípadû, Ïe by mohl po‰kodit víc nás neÏ je, musíme
tento ná∫roj pouÏívat opatrnû, nebo se ∫ane ná∫rojem
na‰í zhouby.

Maxmiliáne, ∫ojíme na prahu nové éry. Staré zákony
padají a rodí se nové. Musíme upevnit víru mezi lidem,
neÏ se zcela vytratí a celou fií‰i pohltí nevûfiící. NemÛ-
Ïeme si dovolit rozkoly uvnitfi církve samotné. Nepfiítel
musí vÏdycky ∫át tam venku a nikoli uvnitfi, rozumí‰?!“
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Maxmilián tomu rozumûl, ale byl z toho rozladûn.
Zcela zfietelnû si uvûdomoval, jak se jeho iluze a pfie-
d∫avy, které získal v semináfii, pomalu rozpadají v prach.
Ale kdyÏ tomu tak bylo, jak˘ mûlo v˘znam se tím fiídit?
Jak˘ mûlo v˘znam vûfiit ve spravedlno∫ a v neomylno∫
církevních zákonÛ? CoÏpak se v‰echny pro∫fiedky pfii-
zpÛsobovaly cíli? Byl z toho zmaten˘ a bolela ho hlava.

„Vidí‰, Maxi, nic není ãernobílé – ani dobro, ani zlo,“
fiekl ti‰e Azrael, usídlen˘ v nejhlub‰ím koutû jeho du‰e.
„Ale slibuji ti, Ïe neÏ s tebou skonãím, podívá‰ se aÏ na
dno obou ∫ran!“
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X.

L idé se kolem popravi‰tû tísnili uÏ od nejãasnûj-
‰ího rána. Nikdo si nechtûl nechat ujít podíva-
nou, která se ve Werthemu tak ãa∫o ne∫ávala.

Ji∫û, uÏ nûkolikrát se zde upalovalo, ale nikdy je‰tû ne-
vzbudil Ïádn˘ pfiípad pozorno∫ celého inkviziãního tri-
bunálu. AÏ nyní, tûsnû pfied nadcházející zimou.

Upro∫fied popravi‰tû ∫ála hranice ze suchého kle∫í
a slámy. Z jejího ∫fiedu ãnûl siln˘ kÛl, ke kterému mûla
b˘t uÏ brzo pfiivázána Miriam Flandersová, aby byla za-
Ïiva upálena.

Inkvizitofii svatého tribunálu sedûli v honosn˘ch
kfieslech na nevysokém dfievûném pódiu, potaÏeném ru-
d˘m suknem a jejich tváfie byla pfiísno∫ sama. Nûkolik
desítek královsk˘ch vojákÛ dohlíÏelo na pokojn˘ prÛ-
jezd vûzeÀského vozu aÏ k popravi‰ti.

Maxmilián sedûl podle pravidel oddûlenû od tribu-
nálu, aby mohl kaÏd˘ vidût, Ïe to byl on, kdo vy‰etfioval
zloãin a kdo podepsal rozsudek. Chtûlo se mu zvracet.

„UÏ jí vezou!“ ozvalo se odnûkud z davu a lidé se roz-
kfiiãeli nad‰ením. Byli jako zvífiata, pfiipraveni vrhnout se
na svého nejslab‰ího druha, kter˘ uÏ nebyl schopen
obrany. Vojáci tlaãili rozvá‰nûn˘ dav zpût, aby udrÏeli
lidi v do∫ateãné vzdáleno∫i a vÛz s Miriam Flanderso-
vou mohl projet aÏ k popravi‰ti.

„Zabijte tu ãarodûjnici!“ fivali lidé a vrhali na spouta-
nou dívku bláto a v˘kaly. Vojáci zasáhli a odehnali dav
∫ranou, aby se Miriam nic ne∫alo. Bylo dÛleÏité, aby
mohla b˘t Ïivá a pokud moÏno pfii smyslech vyvedena na
hranici. VÛz dojel aÏ k popravi‰ti a kápí zahalen˘ kat pfie-
vzal dívku od vojákÛ. KdyÏ mífiil k popravãí hranici, na-
pÛl jí nesl, neboÈ nebyla schopna pohybu. Za ty tfii t˘dny,
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co ubûhlo od osudov˘ch událo∫í, se její zdravotní ∫av
zlep‰il, ale duchem byla zcela nûkde mimo tûlo. Maxmi-
lián pfiem˘‰lel, je∫li si na nûj vÛbec vzpomene. K ãertu,
i kdyby si nevzpomnûla ona, já si to budu pamatovat aÏ
do konce svého Ïivota! zaklel Maxmilián a Azrael v jeho
du‰i se ‰kodolibû usmál.

KdyÏ kat dívku pfiipoutal ke kÛlu na hranici, Maxmi-
lián pov∫al, aby dokonãil ceremoniál. Zemû se pod ním
podivnû houpala, kdyÏ mífiil k dívce, bloumající sv˘m
zrakem kolem sebe. Nepfiítomnû se usmívala.

„Miriam Flandersová, byla jsi shledána vinnou ze
spolkÛ s ìáblem. Za své hfiíchy si zaslouÏí‰ ten nejvy‰‰í
tre∫, jehoÏ pomocí bude tvá du‰e oãi‰tûna od sv˘ch hfií-
chÛ. Chce‰ ke svému provinûní je‰tû nûco dodat?“

Dívka mu nevûnovala pozorno∫ a sledovala vloãky
padající ze zataÏené oblohy. Pravdûpodobnû ani netu-
‰ila, kde je a co se bude dít.

„Miriam Flandersová,“ pokraãoval Maxmilián v tom
∫ra‰livém divadle, „bûhem vy‰etfiování jsi se vytrvale
a zarputile odmítla pfiiznat ke sv˘m hfiíchÛm. Chce‰ tak
uãinit nyní, pfied zraky v‰ech? Slibuji ti, Ïe pokud tak
dobrovolnû uãiní‰ a dozná‰ se, bude‰ pfied upálením mi-
losrdnû u‰krcena provazem.“

Davem to za‰umûlo zklamáním a následnû oãekává-
ním. Maxmilián jí visel na rtech a prosil Boha, aby ales-
poÀ k˘vla. Dívka v‰ak neuãinila nic. Dav zaryãel nad‰e-
ním. Chtûli vidût její bole∫, její utrpení. Proto sem pfii-
‰li. V‰ichni by zasluhovali ∫át na hranici mí∫o ní, po-
myslel si Maxmilián.

„BÛh nechÈ je milo∫iv tvé du‰i!“ fiekl potom a vzal od
kata zapálenou pochodeÀ. Pfii∫oupil k hranici a s nepa-
trn˘m zaváháním ji zabofiil do navr‰eného kle∫í. Pla-
meny okamÏitû vyrazily vzhÛru a lidé se rozkfiiãeli vzru-
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‰ením. Dívka náhle pozvedla hlavu a ∫ín ‰ílen∫ví na
krátk˘ okamÏik pominul. Pohlédla na Maxmiliána a je-
jich zraky se setkaly.

„Já tû znám,“ za‰eptala dívka. „Ty jsi ìábel!“
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