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P R O L O G

Spolknutý kousek papíru se zastaví v jícnu blízko srdce. Vlhne slina  mi. 
Černý, zvlášť pro tuto příležitost připravený inkoust se pomalu roz-
pouští, písmena ztrácejí svůj tvar. V lidském těle se slovo rozpadá na 
dvě podstaty. Jakmile první zanikne, druhá, která zůstává beztvará, 
se nechá pohltit tkáněmi těla, protože neustále hledá svého mate-
riálního nositele; dokonce i když se to může stát příčinou mnoha 
neštěstí.

Jenta se probouzí, přestože už byla téměř mrtvá. Teď to cítí výrazně, 
je to jako bolest, jako proud řeky, chvění, tlak, pohyb.

Srdce se opět zachvívá jemnými stahy, tluče slabě, ale pravidelně, 
sebe vědomě. Do Jentina propadlého a kostnatého hrudníku zase 
proudí teplo. Jenta mrká a jen obtížně zvedá víčka. Vidí, jak se nad 
ní sklání vystrašený obličej Eliši Šora. Snaží se na něj usmát, ale na-
tolik svou tvář ještě neovládá. Eliša Šor se mračí, dívá se na ni vyčí-
tavě. Rty se mu pohybují, ale k Jentiným uším jeho hlas vůbec nedo-
lehne. Odněkud se objeví ruce; velké ruce starého Šora se natáhnou 
až k její šíji a zmizí pod přikrývkou. Šor se neohrabaně snaží otočit 
bezvládné tělo na bok a podívat se pod něj, na prostěradlo. Ne, Jenta 
ho nevnímá, vnímá jen teplo a blízkost vousatého, zpoceného muže.

Najednou, jako po nějakém úderu, se Jenta na všechno dívá 
z výšky, na sebe samu a na lysé temeno Šora, jemuž během zápa-
 su s bezvládným tělem spadla čepice z hlavy.

A od tohoto okamžiku Jenta vidí všechno.
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1

1752, Rohatyn

Je konec října, brzy ráno. Otec děkan stojí na verandě fary a čeká na vůz. 
Naučil se vstávat za úsvitu, ale tentokrát má pocit, že ještě spí, a vlastně 
vůbec neví, jak se tady ocitl, sám, tváří v tvář moři mlhy. Nepamatuje si, ani 
jak vstal, ani jak se oblékl, ani jestli už jedl. Překvapeně se dívá na své pevné 
boty trčící zpod sutany, na poněkud otrhané okraje vybledlého vlněného 
pláště a na rukavice, které drží v ruce. Nasadí si levou; připadá mu uvnitř 
teplá, dokonale mu sedí na ruce, jako by se dlaň a rukavice znaly už něko-
lik let. Oddychne si. Dotkne se tašky přehozené přes rameno, po paměti 
nahmatá obdélníkové hrany, jsou tvrdé, drsné jako jizvy pod kůží, poma-
ličku si vybavuje, co se nachází uvnitř, těžký, známý a příjemný tvar. Něco 
dobrého, něco, co ho sem přivedlo, nějaká slova, nějaká znamení, všechno 
přímo souvisí s jeho životem. Ach ano, už ví, co je uvnitř, a to vědomí mu 
pomalu začíná rozehřívat tělo, mlha se díky tomu stává jakoby průhlednější. 
Za ním zeje tmavý otvor dveří, jedno křídlo je zamčené, nejspíš už přišla 
zima, možná že první mrazík zničil švestky v sadu. Nade dveřmi je nezře-
telný nápis, vidí ho, i když se nedívá, ví přece, co je tam napsáno, vždyť ho 
sám nařídil vyrobit; dva řemeslníci z Podhajců vyřezávali písmena do dřeva 
celý týden, přikázal je totiž udělat ozdobně:
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ZÍTRA PŘEJDE, CO DNES BYLO.
NEDOHOИÍM, CO ZMIZELO.

Ve slově „nedohoním“, a to ho velmi zneklidňuje, je písmeno „N“ napsáno 
obráceně, jako jeho zrcadlový odraz.

Jako vždy nad tím šlendriánem rozčileně zakroutí hlavou, což ho úplně 
probere. To obrácené písmeno, to „И“… Hrozná nedbalost! Neustále je třeba 
se jim dívat pod ruce, hlídat je na každém kroku. Řemeslníci byli Židé, proto 
ten nápis udělali tak nějak po židovsku, písmena jsou příliš zakroucená, ne-
jistá. A ke všemu se s ním jeden z nich hádal, že tohle „N“ tak může být, že 
je dokonce pěknější, protože úhlopříčka jde zdola nahoru a zleva doprava, 
tedy po křesťansku, obráceně by to bylo vlastně židovsky. Podráždění v něm 
probudí všechny smysly a teď už otec Benedykt Chmielowski, rohatynský 
děkan, ví, proč měl pocit, že ještě spí. Stojí v mlze, jež má barvu jeho pro-
stěradla — našedivělou; poražená běloba, kterou dohnala špína, obrovské 
zásoby šedi, které tvoří podšívku světa. Mlha je nehybná, pečlivě naplňuje 
celý dvorek, prosvítají za ní známé tvary velké hrušně, zídky a kousek dál 
proutěného vozu. Je to obyčejný mrak, který spadl na zem a přitiskl se k ní 
břichem. Včera o tom četl v Comeniovi.

Teď slyší známé skřípění a klapot, které ho během každé cesty nevyhnu-
telně přivádějí do stavu tvůrčí meditace. Teprve za zvukem se z mlhy vynoří 
Roszko s koněm, jehož vede za uzdu, a koleska otce děkana. Při pohledu 
na ni cítí otec příliv energie, rukavicí si plácne do dlaně a vyškrábe se na 
kozlík. Roszko, mlčky jako vždy, upravuje postroj a dlouze se na faráře za-
dívá. Mlha mu zatemňuje tvář, proto faráři připadá starší než obvykle, jako 
by během jediné noci náhle zestárl, a přitom je to mladý kluk.

Konečně se vydají na cestu, ale vypadá to, jako by stáli na místě, o po-
hybu svědčí pouze houpání vozu a uklidňující skřípění. Jeli už touto cestou 
tolikrát, že není třeba ji sledovat, nepotřebují žádné orientační body. Otec 
ví, že teď vjeli na cestu, která vede okrajem lesa, a po ní budou pokračovat 
až ke křižovatce, kde stojí kaplička, již kněz postavil před lety, když se ujal 
fary ve Firlejowě. Dlouho přemýšlel nad tím, koho má do kapličky umístit. 
Napadl ho svatý Benedikt, jeho patron, nebo Onufrius, eremita, kterého 
na poušti zázračně krmila palma datlemi a jemuž andělé každý osmý den 
z nebe přinášeli tělo Kristovo. Firlejów měl být pro kněze podobnou pou-
ští, poté co sem přijel po mnoha letech výuky Dymitra, syna Jeho Výsosti 
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pana Jabłonowského. Pak si však celou záležitost lépe promyslel a usou-
dil, že by kapli neměl stavět pro sebe, aby zaplnil vlastní prázdnotu, ale pro 
prostý lid, aby si měl u křižovatky cest kde odpočinout a odkud by mohl 
namířit své myšlenky k nebi. Na nabílený cihlový podstavec tedy postavili 
Matku boží Královnu míru s korunou na hlavě. U jejího malého špičatého 
pantofl íčku se vinul had.

Ale dnes se i ona ztrácí v mlze, stejně jako kaple a křižovatka. Jsou vidět 
pouze vrcholky stromů, což je znamení, že mlha ustupuje.

„Podívejte se na to, milostpane, Kaša nechce jít dál,“ řekne ponuře Rosz-
 ko, když se koleska zastaví. Roszko sleze z kozlíku a několikrát se rychle 
pokřižuje.

Pak se nakloní a zahledí se do mlhy, jako by se díval do vody. Zpod jeho 
červeného svátečního, i když už poněkud obnošeného, krátkého kabátu 
vyčnívá košile.

„Nevím, kam jet,“ oznámí.
„Jak to, že nevíš? Vždyť už jsme na rohatynské cestě,“ říká udiveně kněz.
A přece! Vystoupí z kolesky a pospíchá za sluhou. Bezradně obcházejí 

vůz, napínají zrak do mlhy. Připadá jim, že něco vidí, avšak oči, které se ne-
mají čeho zachytit, si z nich začínají tropit žerty. Jak se jim něco takového 
mohlo vůbec stát! Vždyť to je jako ztratit se ve vlastní kapse.

„Tiše!“ řekne náhle farář a zvedne prst, naslouchá. A opravdu, někde 
zleva, z chuchvalců mlhy, je slyšet slabé šumění vody.

„Pojedeme za tím šuměním. Teče tam voda,“ rozhodne kněz.
Pomalu se povlečou podél řeky pojmenované Shnilá lípa. Voda je bude 

vést.
Zanedlouho se kněz v kolesce uvolní, natáhne si nohy před sebe a očima 

putuje po moři mlhy. Okamžitě upadne do cestovního zamyšlení, protože 
člověku se nejlépe přemýšlí za pohybu. Mechanismus jeho mysli pomalu 
a váhavě ožívá, zapadají do sebe kladky a převody uvádějící do pohybu 
hnací kola, stejně jako v hodinách, které visí u něj na faře v předsíni; kou-
pil je ve Lvově a stály ho hodně. Po chvilce se ozve tik tak. Začíná přemýšlet 
nad tím, jestli svět nevznikl z mlhy. Židovský historik Josef Flavius přece 
tvrdí, že svět byl stvořen na podzim, během podzimního aequinoctium.* 

* rovnodennosti
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Je to možné, protože v ráji bylo přece ovoce; když bylo jablko na stromě, 
muselo se to stát na podzim… Něco na tom bude. Ale hned ho napadne 
i něco jiného: co je to za argument? Cožpak by všemocný Bůh nemohl ta-
kové bezvýznamné frukty stvořit extra, v jakémkoli jiném ročním období?

Když dorazí k hlavní cestě vedoucí do Rohatynu, připojí se k proudu 
lidí, pěších nebo jedoucích na koni, a všemožných vozů, které se z mlhy vy-
nořují jako fi gurky z chleba hnětené na Vánoce. Je středa, trh v Rohatynu, 
přijíždějí rolnické povozy naložené pytli se zrním, klecemi s drůbeží a vše-
lijakými plodinami. Mezi nimi se hbitě prosmýkávají obchodníci s různým 
zbožím — jejich stánky, teď šikovně složené, se nosí na zádech jako vahadla, 
za chvíli se z nich však stanou stoly plné barevných látek, dřevěných hra-
ček a vajíček skupovaných po vesnicích za čtvrtinu ceny… Rolníci vedou 
na prodej i kozy a krávy, zvířata vyděšená hlukem se nohama zapírají v ka-
lužích. Míjí je rozjetý vůz přikrytý děravou nepromokavou plachtou plný 
hlučných Židů, kteří se sjíždějí z celého okolí na jarmark do Rohatynu. Za 
nimi se prodírá drahý kočár, který si v mlze a tlačenici na cestě jen stěží 
dokáže udržet důstojnost, světle nalakovaná dvířka jsou černá od bláta 
a obličej kočího v modrém plášti vypadá nevesele. Je vidět, že takový 
zmatek ne očekával a teď se zoufale snaží z té ďábelské cesty sjet.

Roszko je tvrdohlavý, nenechá se odstrčit na pole, drží se vpravo, jed-
ním kolem jede po trávě a druhým po cestě, obratně se pohybuje kupředu. 
Jeho smutný, podlouhlý obličej rudne, objevuje se v něm zvláštní nená-
vistná grimasa. Když to farář vidí, vzpomene si na obrázek, který si prohlížel 
snad včera. Byli na něm čerti a ve tvářích měli stejné výrazy jako teď Roszko.

„Pusťte velebného pána. No tak, běžte! Na stranu, lidi!“ křičí Roszko.
Náhle, bez upozornění, se před nimi objeví první budovy. Mlha je 

opravdu hustá, protože se zdá, že to překvapilo i Kašu. Najednou skáče, 
trhá ojnicí, a kdyby Roszko a jeho bič rozhodně nezasáhli, převrátila by 
kolesku. Je možné, že Kašu vyděsily jiskry vylétající z ohniště nebo neklid 
koní čekajících, až na ně přijde řada s okováním…

Dál je krčma, chudá a rozpadající se, podobá se vesnické chalupě. Trčí 
z ní studniční jeřáb jako šibenice, prodírá se nahoru mlhou a jeho konec 
se ztrácí kdesi vysoko. Kněz vidí, že právě tady zastavil zaprášený kočár 
a že unavený kočí sklonil hlavu téměř ke kolenům a ani neseskočil z koz-
líku, nikdo nevystupuje. A už před ním stojí vysoký, hubený Žid a vedle něj 
malé holčičky s rozcuchanými vlasy. Jenom toto vidí otec děkan, protože 
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mlha pohlcuje každý obraz, který se jim naskýtá; ztrácí se, vsakuje se jako 
rozpuštěná sněhová vločka.

A toto je Rohatyn.
Na začátku je vidět hliněné domky přikryté doškovými střechami, vy-

padá to, jako by tlačily stavení do země; avšak čím blíže k náměstí, tím 
více jsou domy štíhlejší, střechy jemnější a nakonec přecházejí do dřevě-
ných šindelů na zděných stavbách z hliněných nepálených cihel. Je tady 
také farní kostel, dominikánský klášter, u náměstí kostel svaté Barbory, 
dvě synagogy a pět cerkví. Kolem náměstí stojí jako houby malé domky 
a v každém je nějaký obchod. Krejčí, provazník, kožešník, všechno to jsou 
Židé, a vedle pekař s příjmením Bochenek, což otce děkana vždycky po-
těší, protože to vyjadřuje jakýsi skrytý řád, který by mohl být viditelnější 
a důslednější, a lidé by pak žili ctnostněji. Vedle je podnik mečíře zvaného 
Luba; fasáda se od ostatních liší svou okázalostí, zdi jsou čerstvě natřené 
na modro a nad vchodem visí velký zrezavělý meč, zjevně je Luba dobrý 
řemeslník a kapsy jeho zákazníků jsou plné. Ještě dál je sedlář, ten si přede 
dveře vystavil dřevěný kozlík a na něm hezká sedla, jejichž třmeny jsou asi 
postříbřené, když se tak lesknou.

Všude je cítit mdlý pach sladu, proniká vším zbožím vystaveným na 
prodej. Je možné se jím najíst jako chlebem. Na předměstí Rohatynu, v Ba-
bińcích, stojí několik malých pivovarů a právě odtamtud se šíří do celého 
okolí výrazný zápach. V mnoha stáncích se prodává pivo a lepší obchody 
nabízejí i kořalku a medovinu, hlavně troják. Sklad židovského kupce Vak-
šula nabízí víno, pravé maďarské a rýnské a takové trochu kyselé, dová-
žené až z Valašska.

Kněz kráčí podél krámků sestavených ze všemožných materiálů, z prken, 
kusů hrubě tkaného plátna, proutěných košů, a dokonce i z listí. Nějaká 
dobrá žena s bílým šátkem na hlavě prodává dýně z vozíku, jejich křiklavě 
oranžová barva přitahuje děti. Vedle zase jiná žena vychvaluje homolky sýra 
ležící na křenových listech. Opodál stojí spousta dalších kramářek, které se 
zabývají obchodem, protože ovdověly nebo mají za muže opilce: olejářky, 
plátenice, solařky. Výrobky této paštikářky si kněz obvykle kupuje a nyní 
posílá obchodnici milý úsměv. Za ní jsou dva krámky ozdobené zelenou 
větvičkou, což znamená, že se zde prodává čerstvě uvařené pivo. A tady bo-
hatý krám arménských kupců — hezké, lehké materiály, nože ve zdobených 
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pouzdrech a hned vedle vyzy čili sušené ryby, jejichž mdlá vůně proniká 
vlněnými tureckými závěsy. Pak člověk v zaprášeném chalátu, s krabicí za-
věšenou na úzkých ramenou, odkud prodává vajíčka balená po tuctech 
a uložená v košíčcích upletených z trávy. Další zase nabízí vajíčka po ko-
pách, ve velkých koších a za výhodnou, takřka velkoobchodní cenu. Celý 
pekařův stánek je ověšený bagely, jeden z nich komusi spadl do bláta a teď 
si na něm pochutnává malý pes.

Obchoduje se tady se vším, s čím se obchodovat dá. S květovanými lát-
kami, šátky a šálami přímo z trhu v Istanbulu, s botičkami pro děti, s ovo-
cem a ořechy. Muž u plotu má pluh a hřebíky různých velikostí, od malých 
jako špendlíky až po velké, určené ke stavbě domu. Vedle si ztepilá žena 
s naškrobeným čepcem rozložila řehtačky pro ponocné: malé, jejichž zvuk 
připomíná spíše noční hraní cvrčků než pobídku ke spánku, a velké, ty by 
zase probudily i mrtvého.

Židé mají od nepaměti zakázáno obchodovat s věcmi týkajícími se církve. 
Hřímali kvůli tomu kněží i rabíni, ale nebylo to k ničemu. Takže tady jsou 
pěkné modlitební knihy se stužkou mezi stránkami a s nádherně vyvede-
nými postříbřenými písmeny na deskách, a když po nich člověk přejede 
bříškem prstu, působí teple a živě. Čistý, téměř elegantní muž v kožešinové 
čapce je drží jako relikvie, jsou zabalené do tenkého papíru, krémového pi-
jáčku, aby ten umouněný, mlžný den neušpinil jejich nevinné, křesťanské 
stránky vonící tiskařskou barvou. Má také voskové svíce, a dokonce i ob-
rázky svatých se svatozářemi.

Kněz se blíží k jednomu z kočovných prodejců knih, doufá totiž, že na-
jde něco v latině. Všechny knihy jsou ale židovské a vedle nich leží před-
měty, jejichž účel kněz nezná.

Čím hlouběji pronikne zrak do bočních ulic, tím větší bída vystupuje na 
povrch, jako špinavý prst z děravé boty; bída hrubá, tichá, sehnutá k zemi. 
Tady už nejsou krámky a stánky, ale boudy jako pro psy, stlučené z tenkých 
prken posbíraných kdesi na smetištích. V jedné z nich švec opravuje boty, 
které už byly mnohokrát přešívané, podrážené i záplatované. V další, ově-
šené plechovými hrnci, sedí dráteník. Obličej má hubený a tváře propadlé, 
čepice mu zakrývá čelo plné hnědých boláků. Otec děkan by měl strach si 
u něj nechat opravit hrnec, aby se dotykem prstů toho nešťastníka nepře-
nesla nějaká strašlivá nemoc na jiné. Vedle stařec brousí nože a také srpy 
a kosy všeho druhu. Jeho dílnu tvoří kamenné kolo, které má uvázané kolem 
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krku. Když dostane něco k nabroušení, postaví na zem primitivní dřevěný 
stojan a z něj pak několik kožených řemenů vytvoří jednoduchý stroj, jehož 
kolo poháněné rukou brousí kovová ostří. Někdy ze stroje vyletí i několik 
jisker a spadnou do bláta, z čehož mají radost hlavně špinavé a zasvrabené 
děti. Svým řemeslem si vydělá jen pár grošů. S pomocí tohoto kola se může 
utopit v řece, to je další výhoda jeho práce.

Ženy v hadrech sbírají na ulici hobliny a lejna na podpal. Podle těch 
hadrů je těžké poznat, jestli je to bída židovská, pravoslavná nebo kato-
lická. Ano, chudoba nemá ani víru, ani národnost.

Si est, ubi est?* ptá se sám sebe kněz, když přemýšlí o ráji. Určitě ne 
tady v Rohatynu a připadá mu, že ani nikde v Podolí. A pokud by si někdo 
myslel, že ve velkých městech je to lepší, tak se hrubě mýlí. Kněz se sice 
do Varšavy nebo Krakova nikdy v životě nedostal, ale leccos ví z vyprávění 
bernardina Pikulského, který je mnohem zcestovalejší než on, nebo z toho, 
co zaslechne různě po dvorech.

Ráj neboli zahradu rozkoše Bůh přenesl na krásné a neznámé místo. 
A jak stojí v Arca Noe, ráj je v zemi Arménů, vysoko v horách, ale Brunus zase 
tvrdí, že sub polo antarctico, pod jižním pólem. Symbolem blízkosti ráje jsou 
čtyři řeky: Gebon, Physon, Euphrates a Tigris. A jsou i takoví autoři, kteří 
nemohou najít pro ráj místo na zemi, a proto ho umisťují do vzduchu pat-
náct loktů nad hory. Ale právě to připadá knězi poněkud nemoudré. Pro-
tože jak to? Lidé žijící na zemi pod rájem by ho viděli zdola? Dívali by se 
na chodidla svatých?

Avšak na druhou stranu není možné souhlasit s těmi, kteří se snaží roz-
hlašovat nepravdivé soudy o tom, že svatý text o ráji má mít jen mystický 
význam, to znamená, že má být chápán v duchovním nebo alegorickém 
smyslu. Kněz, nejen proto, že je kněz, ale také z vlastního hlubokého pře-
svědčení, soudí, že Bibli je třeba chápat doslovně.

O ráji ví skoro všechno, protože zrovna minulý týden dokončil kapito  lu 
své velmi ambiciózní knihy, kapitolu zkompilovanou ze všech knih, které 
ve Fir lejowě má, a je jich na sto třicet. Pro některé jel i do Lvova, a dokonce 
až do Lublinu.

* Jestliže je, kde je?
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Tady je nenápadný nárožní dům, sem má namířeno. To mu poradil kněz Pi-
kulski. Nízké dvoukřídlé dveře jsou široce otevřené; vychází z nich kořenitá 
vůně, velice neobvyklá mezi vším tím zápachem koňských hoven a podzimní 
vlhkosti, a pak ještě jiná dráždivá vůně, kterou už otec děkan zná — vůně 
kaff y. Kněz kaff u nepije, ale koneckonců se s ní bude muset blíže seznámit.

Kněz se ohlíží za sebe, hledá Roszka; vidí ho, jak s ponurou pozorností 
přehazuje kožichy, a za ním celé tržiště zaneprázdněné samo sebou. Ni-
kdo se na kněze nedívá, všichni jsou pohlceni nakupováním. Hluk a ruch.

Nad vstupními dveřmi visí nepříliš umně vyvedený vývěsní štít:

SKLAD ZBOŽÍ ŠOR

Pak následují hebrejská písmena. U dveří visí kovová plaketka a vedle ní 
jsou nějaké znaky; kněz si vzpomíná, že Athanasius Kircher ve své knize 
říká, že Židé, když se žena předtím než má slehnout bojí čarodějnice, píšou 
na zeď slova: Adam, Chava. Chuc — Lilit, což má znamenat: „Adame s Evou, 
přijďte sem a ty, Lilit, tedy čarodějnice, utíkej“. To musí být ono. Určitě se 
i zde nedávno narodilo dítě.

Kněz překročí vysoký práh a celý se ponoří do teplé, kořenité vůně. Chvíli 
trvá, než si oči přivyknou na přítmí, světlo dovnitř vpouští jen malé okénko, 
které je navíc zakryté květináči.

Za pultem stojí výrostek, jemuž právě začínají růst první vousy, má plná 
ústa, která se při pohledu na kněze nejprve lehce zachvějí, ale pak se snaží 
vydat ze sebe nějaké slovo. Je překvapený.

„Jak se jmenuješ, chlapče?“ zeptá se kněz směle, aby ukázal, jak jistě se 
v tom temném a nízkém obchůdku cítí, a aby povzbudil mladíka k rozho-
voru. On však neodpovídá. „Quod tibi nomen est?“ zopakuje tedy ofi   ciál-
 ně, avšak latina, která by měla sloužit k dorozumění, zní najednou příliš 
slavnostně, jako by kněz přišel provádět exorcismus, jako když se Kristus 
v Evangeliu podle Lukáše na totéž ptá posedlého. Ale chlapec jen ještě více 
otevře oči, zopakuje „bh, bh“ a uteče za regály, přičemž vrazí do česneku 
visícího na hřebíku.

Kněz se nezachoval moudře; neměl očekávat, že tu budou mluvit latin-
sky. Kriticky se prohlíží, zpod kabátu mu trčí černé, chlupaté knofl íky od 
sutany. Chlapec se toho určitě polekal, pomyslí si kněz, polekal se sutany. 
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Usmívá se pod nosem a vzpomene si na biblického Jeremiáše, který také 
skoro ztratil hlavu a vykoktal jen: Ach, Domine Deus ecce nescio loqui! Panov-
níku Hospodine, nevím, jak bych mluvil.

Od té chvíle kněz v myšlenkách říká chlapci Jeremiáš. Neví, co má dě-
lat, když hoch tak náhle zmizel. Rozhlíží se po obchodě a zapíná si přitom 
knofl íky na kabátě. To kněz Pikulski ho přemluvil, aby sem zašel; poslechl, 
ale teď mu to vůbec nepřipadá jako dobrý nápad.

Zvenku nikdo nepřichází, za což kněz v myšlenkách děkuje Bohu. Byl 
by to neobvyklý pohled, katolický kněz, rohatynský děkan, čeká v obchodě 
u Žida na obsloužení jako nějaká měšťka. Kněz Pikulski mu poradil zajít 
za rabínem Dubsem ve Lvově, sám tam chodil a hodně se od něj dozvěděl. 
A tak tam kněz vyrazil, ale starý Dubs měl už nejspíš dost všech těch kato-
lických farářů, kteří se ho vyptávali na knihy. Prosbou byl nepříjemně za-
skočen a to, co otce Benedykta zajímalo nejvíce, neměl nebo předstíral, že 
nemá. Zdvořile se usmál a zakroutil hlavou. Když se ho kněz zeptal, kdo by 
mu mohl pomoci, Dubs rozhodil rukama a otočil se, jako by za ním někdo 
stál. Dal tím najevo, že neví, a že i kdyby věděl, tak by to neřekl. Pak kněz 
Pikulski vysvětlil otci děkanovi, že jde o židovskou herezi, a i když se sami 
Židé chlubí, že u nich žádné hereze nejsou, zdá se, že kvůli té jediné dělají 
nějakou výjimku a upřímně ji nenávidí, bez pardonů.

Nakonec mu Pikulski poradil, aby šel za Šorem. Bydlí u náměstí ve vel-
kém domě s obchodem. Podíval se však přitom na kněze nějak zvláštně, 
ironicky, nebo mu to tak alespoň připadalo. Bylo nutné shánět ty židov-
ské knihy prostřednictvím Pikulského? Otec děkan ho ani neměl v oblibě. 
Nemusel by se tady teď stydět a potit. Je v něm však spoustu vzdoru, tak 
šel sám. A bylo tu ještě něco podivného, celou záležitost ovlivnila malá 
slovní hříčka; i takové věci mohou měnit svět. Kněz pilně pracoval na jisté 
kapitole Kirchera, kde byla zmínka o velkém volu Šoroborovi. A je docela 
možné, že tato podobnost slov ho přivedla až sem, Šor a Šorobor. Kroky 
Páně jsou nevyzpytatelné.

Ale kde jsou ty slavné knihy, kde je ta osoba vzbuzující posvátnou úctu? 
Obchod vypadá jako obyčejný krámek, a přitom je majitel údajně potom-
kem slavného rabína, mudrce, váženého Zalmana Naftaliho Šora. A tady 
je jen česnek, byliny, hrnce s kořením, nádoby a sklenice a v nich různá ko-
ření, drcená, namletá nebo ve své původní podobě, jako třeba vanilkové 
lusky, hřebíčky hřebíčků nebo kuličky muškátového oříšku. Na policích na 
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stěně jsou uloženy balíky látek, asi hedvábí a atlas, velmi křiklavé a exotické. 
Kněz přemýšlí, jestli by časem něco nepotřeboval. Všimne si neuměle vy-
vedeného nápisu na velké, tmavě zelené nádobě: „Herba the“. Už ví, o co 
požádá, až k němu konečně někdo přijde. Poprosí o trochu té byliny, díky 
níž se dostává do lepší nálady, což u otce děkana znamená, že může déle 
pracovat. A navíc zlepšuje trávení. A koupil by si i trochu hřebíčku, aby si 
okořenil večerní svařené víno. Poslední noci byly tak studené, že mu pro-
chladlé nohy nedovolovaly soustředit se na psaní. Hledá nějakou lavici, 
když vtom se stane všechno najednou: zpoza regálu se vynoří urostlý, vou-
satý muž v dlouhých, vlněných šatech, zpod kterých mu vyčuhují turecké 
boty se špičkami. Přes ramena má přehozený tenký, tmavě modrý kabát. 
Mhouří oči, jako by právě vylezl ze studny. Za zády mu zvědavě vykukuje 
onen Jeremiáš, který se předtím polekal, a ještě nějaké dva obličeje velmi 
podobné Jeremiášovi, jsou zvídavé a zarudlé. A na druhé straně, ve dve-
řích z náměstí, se objevil udýchaný drobný chlapec, nebo spíše mladý muž, 
protože bohaté vousy mu vytvářejí světlou kozí bradku. Opírá se o rám 
dveří a zhluboka oddechuje, je zřejmé, že běžel, jak nejrychleji mohl. Pro-
bodává otce děkana pohledem, šibalsky se usmívá a ukazuje zdravé velké 
zuby. Kněz si není jistý, jestli se mu nevysmívá. Vybere si důstojnou osobu 
v kabátě a neobyčejně zdvořile se na ni obrátí:

„Prosím o prominutí, vašnosti, za ten vpád…“
Muž se na něj napjatě dívá, avšak po chvíli se výraz jeho obličeje pomalu 

změní. Na tváři se mu objeví něco jako úsměv. Otec děkan náhle pochopí, 
že muž ničemu nerozumí, a tak začne jinak, latinsky, přesvědčen, že našel 
svého člověka.

Žid pomalu přesune zrak na chlapce ve dveřích, na toho udýchaného, 
ten směle vejde dovnitř a upraví si krátký kabát z tmavého sukna.

„Budu překládat,“ oznámí najednou hlubokým hlasem s měkkým ru-
sínským přízvukem, ukáže prstem na otce děkana a vzrušeně říká, že je to 
pravý, ten nejpravější farář.

Kněze nenapadlo, že bude zapotřebí tlumočník, nějak na to nepomyslel. 
Je rozpačitý a neví, jak z toho ven. Celá záležitost, ve své podstatě chou-
lostivá, se náhle stává veřejnou a za chvíli přitáhne pozornost celého trhu. 
Nejraději by odtud odešel do chladné mlhy zapáchající koňským lejnem. 
V nízké místnosti a v hustém, těžkém vzduchu se začíná cítit nesvůj, ke 
všemu už kdosi z ulice zvědavě nahlíží dovnitř, aby zjistil, co se tady děje.
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„Chtěl bych mluvit s váženým Elišou Šorem, pokud dovolí,“ říká. „O sa-
motě.“

Židé jsou překvapeni. Prohodí mezi sebou několik vět, Jeremiáš zmizí 
a vrátí se teprve po delší době nesnesitelného mlčení. Kněz zřejmě získal 
povolení a teď ho odvádějí za regály. Doprovází ho nějaký šepot, lehký du-
pot dětských chodidel a tlumený smích, jako by za tenkými stěnami byly 
davy jiných lidí, kteří se teď štěrbinami v dřevěných stěnách zvědavě dí-
vají na otce děkana rohatynského procházejícího komůrkami židovského 
domu.

Ukáže se také, že obchůdek u náměstí je jen předním štítem domu, je 
součástí daleko rozsáhlejší struktury, jakéhosi včelího úlu: pokojů, chod-
biček a schodů. Celý dům je mnohem větší a je postavený kolem vnitřního 
dvorku, který kněz vidí pouze koutkem oka přes okénko v místnosti, kde 
se na chvíli zastaví.

„Jsem Hryćko,“ ozve se chlapec s bradkou. Kněz si uvědomí, že kdyby 
chtěl couvnout, ani by nevěděl, jak se z toho včelího úlu dostat. Začne se 
při tom pomyšlení potit, když vtom se se skřípěním otevřou jedny dveře 
a v nich se objeví štíhlý muž v nejlepších letech, se světlým, hladkým obli-
čejem a neproniknutelným výrazem, s šedivou bradkou, v šatech až pod 
kolena, v černých pantofl ích a vlněných ponožkách.

„Tohle je rabín Eliša Šor,“ šeptá vzrušeně Hryćko.

Místnost je malá, nízká a velmi skromně zařízená. Uprostřed stojí široký 
stůl, na něm leží kniha a vedle ní v několika sloupcích další. Knězův pohled 
se chtivě pohybuje po jejich hřbetech, snaží se přečíst názvy. Kněz toho 
o Židech moc neví a ty rohatynské zná jen od vidění.

Najednou mu připadá sympatické, že jsou oba menšího vzrůstu. Vedle 
vysokých lidí se vždy cítí poněkud vyvedený z míry. Stojí proti sobě a kněz 
má dojem, že rabína to také těší. Žid se posadí, usměje se a rukou ukáže 
na lavici.

„S dovolením a za těchto neobyčejných okolností přicházím k vašnostovi 
zcela inkognito, doslechl jsem se o vaší velké moudrosti a erudici…“

Hryćko se v polovině věty zastaví a zeptá se kněze:
„In-ko-gnito?“
„Jak jinak, to znamená, že suplikuji o diskrétnost.“
„Cože? Su-pli-kuji? Dis-krét-nost?“
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Kněz se překvapeně odmlčí. To je ale tlumočník. Vidí, že mu druhá 
strana nerozumí. Jak tedy spolu mají hovořit? Čínsky? Bude se snažit mlu-
vit jednoduše.

„Prosím o zachování tajemství, protože se přece jen neskrývám s tím, 
že jsem rohatynský děkan, katolický kněz. Ale především autor.“ Slovo 

„autor“ zdůrazní zvednutím prstu. „Dnes bych tedy chtěl hovořit ne jako du-
chovní, ale právě jako autor, který vytrvale pracuje na jistém opusculum…“

„O-pus-cu-lum?“ dostihne ho Hryćkův pochybující hlas.
„…nepříliš velké dílo.“
„Aha. Odpusťte mi, otče, polsky jsem se neučil, jen takový obyčejný jazyk, 

kterým mluví lid. Znám jen to, co jsem zaslechl u koní.“
„U koní?“ podiví se kněz, nazlobený na špatného tlumočníka.
„No protože pracuju u koní. Obchod.“
Hryćko mluví a pomáhá si rukama. Muž se na něj dívá tmavýma, nepro-

niknutelnýma očima a kněze napadá, že má možná co do činění se slepcem.
„Už jsem přečetl několik set autorů od začátku do konce,“ pokračuje 

kněz, „tu a tam jsem si něco půjčil nebo koupil, ale tuším, že mi mnoho 
knih uniklo a nedokážu se k nim dostat.“

Odmlčí se, čeká na odpověď, ale Šor pouze kýve hlavou s přátelským 
úsměvem, ze kterého ovšem nevyplývá vůbec nic.

„A jelikož jsem zaslechl, že vašnosta má poměrně velkou knihovnu, ne-
chci ale za nic na světě vyrušovat…“ opraví se ihned neochotně, „překá-
žet nebo obtěžovat, sebral jsem tedy odvahu, a navzdory zvyklostem, ale 
k užitku jiných, jsem sem přišel a…“

Odmlčí se, protože dveře se prudce otevřou a do nízké, nevelké míst-
nosti bez ohlášení vstoupí žena. Za ní se dovnitř dívají tváře ukryté v pří-
tmí a šeptají si. Chvíli je slyšet pláč malého dítěte, který se ale náhle utiší, 
jako by se všechno mělo soustředit jen na ženu: prostovlasou, s tváří orá-
movanou bujnými loknami, směle kráčící s pohledem upřeným kamsi před 
sebe, na muže se vůbec nedívá; na podnose nese džbán a sušené ovoce. Na 
sobě má květované šaty a na nich vyšívanou zástěru. Špičatými botami 
ťuká o zem. Je drobná, ale obratná, její postava přitahuje pohledy. Cupi-
 tá za ní malá dívenka a nese dvě skleničky. Na kněze se dívá s takovým 
zděšením, že neopatrně vrazí do ženy, která jde před ní, a upadne. Skle-
ničky se točí na zemi, ještě že jsou z tlustého skla. Žena si dítěte nevšímá, 
jen se rychle a drze podívá na kněze. Blýskne tmavýma, ponurýma, velkýma 
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a zřejmě bezednýma očima, bílou kůži v okamžiku pokryje ruměnec. Otec 
děkan, který nebývá v kontaktu s mladými ženami, je tímto náhlým vpádem 
zaskočen; polkne. Žena hlučně postaví na stůl džbánek, talíř a skleničky 
zvednuté ze země a s pohledem opět upřeným přímo před sebe odchází. 
Dveře se zabouchnou. Hryćko, tlumočník, vypadá také překvapeně. Eliša 
Šor mezi tím vstane, zvedne dítě, posadí si jej na kolena, avšak děvčátko se 
mu vytrhne a utíká za matkou.

Kněz by dal hlavu za to, že žena s dítětem přišly jen kvůli tomu, aby si 
ho mohly prohlédnout. Vždyť to je něco! Farář v židovském domě! Exotický 
jako salamandr. No a co? Neléčí mě snad židovský doktor? Nepřipravuje mi 
snad léky také Žid? A knihy jsou vlastně otázkou hygieny.

„Knihy,“ řekne kněz a prstem ukáže na hřbety foliantů a elzevirů ležících 
na stole. Na každém z nich jsou zlatou barvou napsány dva symboly, které 
kněz považuje za iniciály majitele, dokáže rozeznat hebrejská písmena:

ץײש

Sáhne pro svůj lístek na tuto cestu za lidem izraelským a opatrně před 
Šora položí knihu, kterou přivezl. Vítězoslavně se usmívá, protože se jedná 
o Turris Babel Athanasia Kirchera, dílo významné jak z hlediska obsahového, 
tak formálního, kněz hodně riskoval, když ho sem vezl. Co kdyby spadlo do 
páchnoucího rohatynského bláta? Co kdyby mu ho vytrhl nějaký zloděj na 
trhu? Bez něj by otec děkan nebyl tím, kým je, stal by se nejspíš nějakým 
venkovským farářem, jezuitským učitelem na panském dvoře, prázdným 
církevním úředníkem, kterého zdobí jen prsteny a lhostejnost vůči světu.

Posunuje knihu blíže Šorovi, jako by mu představoval svou ženu. Něžně 
ťuká na dřevěné desky.

„Mám jich více, ale Kircher je nejlepší.“ Náhodně knihu otevře a dívá se 
na obrázek Země, která je vyobrazena jako koule, na níž stojí dlouhý, štíhlý 
kužel babylonské věže.

„Kircher dokazuje, že babylonská věž, jejíž popis je v Bibli, nemohla být 
tak vysoká, jak se uvádí. Kdyby věž sahala až k Měsíci, narušila by celý řád 
kosmu. Její základy položené na zeměkouli by musely být obrovské. Zastí-
nila by Slunce, což by mělo katastrofální důsledky pro celé lidstvo. Lidé by 
museli spotřebovat všechny zásoby dřeva a hlíny na Zemi…“
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Kněz se cítí, jako by hlásal herezi, a přitom ani neví, proč to mlčícímu Ži-
dovi říká. Chce, aby ho považoval za přítele, a ne za nepřítele. Ale bude to 
možné? Je možné se dorozumět, přestože neznají své jazyky, obyčeje ani 
sebe navzájem, ani předměty, ani úsměvy a gesta rukou, zkrátka nic; lze se 
tedy dorozumět pomocí knih? Není to vlastně jediná možná cesta? Kdyby 
lidé četli stejné knihy, žili by ve stejném světě, zatímco teď žijí v jiných, 
jako ti Číňané, o kterých psal Kircher. A jsou i takoví, a je jich hodně, kteří 
nečtou vůbec, a proto mají mysl uspanou, myšlenky jednoduché, zvíře-
 cí, jako ti rolníci s prázdnýma očima. Kdyby on, kněz, byl král, určil by jeden 
pracovní den věnovaný jen čtení, celý rolnický stav by nahnal ke knihám 
a hned by Rzeczpospolita vypadala jinak. Možná že je to dokonce otázka 
abecedy — neexistuje jen jedna, ale je jich více, a proto každý člověk skládá 
své myšlenky jinak. Abeceda je jako cihla, z jedněch, z těch hladkých a vypá-
lených, vznikají katedrály, a z dalších, hliněných a drsných, obyčejné domy. 
A i když je latina určitě nejdokonalejší, Šor ji, jak se zdá, nezná. Kněz mu 
tedy prstem ukazuje rytinu a pak ještě jednu a další a vidí, že muž se nad 
knihou sklání s rostoucím zájmem, až nakonec vytáhne skla zručně zará-
movaná kovovým drátem. Kněz Chmielowski by také chtěl taková, musí se 
ho zeptat, kde si je opatřil. Zdá se, že i tlumočník je zaujatý, a tak se všichni 
tři sklánějí nad rytinou.

Kněz je spokojeně pozoruje, oba se chytili na háček; ve tmavé Židově 
bradce vidí zlaté a kaštanové vousy.

„Mohli bychom si půjčovat knihy,“ navrhne.
Říká, že ve své knihovně ve Firlejowě má ještě dvě díla velkého Kirchera, 

Arca Noe i Mundus subterraneus, má je pod zámkem, jsou příliš cenná na to, 
aby na ně sahal každý den. Ví také, že existují i jiná díla, ale zná je jen z růz-
ných poznámek. A kromě toho shromáždil ještě mnoho dalších myslitelů 
starého světa, včetně židovského historika Josefa, dodává, aby mu zalichotil.

Ze džbánku mu nalijí kompot a přisunou blíž talířek se sušenými fíky 
a datlemi. Kněz je nábožně bere do úst, už dávno je nejedl, ta nadpozem-
ská sladkost mu ihned zlepší náladu. Chápe, že už by měl vysvětlit důvod 
své návštěvy, je nejvyšší čas, a tak spolkne sladkost a přejde k věci; ale ještě 
než skončí, je mu jasné, že začal příliš brzy a že tady toho moc nepořídí.

Možná to poznal podle Hryćkovy náhlé změny chování. Vsadil by hlavu, 
že k tomu, co chlapec překládá, si přidává něco svého. Jen neví, jestli to 
jsou nějaká varování, nebo naopak něco, co má kněze podpořit. Eliša Šor 
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se nepatrně posune na židli, zakloní hlavu a přivře oči, jako by se odebral 
na poradu do své vnitřní temnoty.

Trvá to až do okamžiku, kdy si kněz, proti své vůli, vymění spiklenecký 
pohled s mladým tlumočníkem.

„Rabín poslouchá hlasy starších,“ říká šeptem překladatel a kněz pokývá 
hlavou, jako by rozuměl, přestože nerozumí. Třeba je Žid opravdu v jakémsi 
magickém spojení s různými démony, kolik jich jen mezi Židy je, všechny ty 
lamie a lility. Šorovo váhání a jeho zavřené oči přesvědčují kněze o tom, že 
by bylo lepší, kdyby sem vůbec nechodil. Situace je delikátní a neobvyklá. 
Hlavně aby ho nevystavili infámii.

Šor se zvedne a otočí se ke stěně, se sklopenou hlavou u ní chvíli stojí. 
Kněz začíná být netrpělivý, je to znamení, že má odejít? Hryćko také při-
mhouřil oči a jeho dlouhé, mládenecké řasy vrhají stín na tvář pokrytou 
měkkými vousy. Je možné, že usnuli? Kněz tiše zakašle, jejich mlčení mu 
vzalo zbytky sebejistoty. Už lituje, že přišel.

Náhle se Šor, jakoby nic, vydá ke skříním a jednu z nich otevře. S posvát-
nou úctou vytáhne tlustý foliant opatřený stejnými symboly jako ostatní 
knihy a položí ho na stůl před kněze. Otevře knihu zezadu a otočí list. Kněz 
vidí hezky vyvedenou úvodní stranu…

„Sefer ha-zohar,“ řekne Šor zbožně a schová knihu zpátky do skříně.
„Kdo by to knězi přečetl…“ ozve se Hryćko laskavým hlasem.

Kněz nechá na stole u Šora dva svazky svých Nových Atén jako nabídku pro 
příští výměnu. Zaťuká na ně ukazováčkem, pak ukáže na sebe, směřuje do-
prostřed prsou: „To jsem napsal já. Měli by si to přečíst, kdyby znali jazyk. 
Dozvěděli by se toho spoustu o světě.“ Čeká na Šorovu reakci, ale ten jen 
lehce zvedne obočí.

Kněz Chmielowski s Hryćkem společně vyjdou na studený, nepříjemný 
vzduch. Hryćko ještě něco povídá, kněz si jej opět pozorně prohlíží, jeho 
mladou tvář se zárodky příštích vousů a dlouhé, husté řasy, které mu do-
dávají trochu dětský vzhled, a nakonec jeho rolnické oblečení.

„Ty jsi Žid?“
„No, ne…“ odpoví Hryćko a krčí rameny. „Jsem odtud, z Rohatynu, z to-

hoto domu. Pravoslavný.“
„A odkud znáš jejich řeč?“
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Hryćko se přiblíží, jde téměř bok po boku s knězem, viditelně se cítí po-
vzbuzený. Vypráví, že jeho otec a matka zemřeli na mor v roce 1746. Se Šo-
rovými dělali obchody, otec byl řemeslník, činil kožky, a když zemřel, tak 
se za Hryćka, za jeho babičku a mladšího bratra Ołka Šor přimluvil. Otcovy 
dluhy odkoupil a pečoval o trojici sousedů. No a tak žijí v sousedství, má 
teď více společného s Židy než se svými. Ani sám neví, kdy se vlastně jejich 
jazyk naučil, ale hovoří jím plynule, jako by byl jeho vlastní, což se často 
hodí v různých záležitostech a obchodech, protože Židé, obzvláště ti starší, 
neradi mluví polsky nebo rusínsky. Židé nejsou takoví, jak se o nich říká, 
a Šorovi zvlášť. Je jich hodně, dům mají teplý a pohostinný, vždycky mají 
něco k jídlu, a když je zima, i sklenici vodky. Hryćko se teď učí řemeslo svého 
otce, aby po něm převzal koželužství, o to bude vždycky zájem.

„A nemáš nějakou křesťanskou rodinu?“
„Mám, ale je daleko a příliš se o nás nezajímá. Tohle je můj bratr Ołek.“ 

Přiběhne k nim asi tak osmiletý pihovatý chlapec. „Ať se milostpán kněz 
kvůli nám zbytečně netrápí,“ řekne vesele Hryćko. „Bůh stvořil člověka 
s očima vepředu, a ne vzadu, což znamená, že člověk se má zabývat tím, 
co bude, a ne tím, co bylo.“

Kněz to skutečně považuje za důkaz boží moudrosti, i když si nevzpo-
míná, kde přesně v Bibli je to psáno.

„Nauč se u nich jazyk a můžeš překládat jejich knihy.“
„Ale prosím vás, milostpane, mě to ke knihám netáhne. Čtení mě nudí. 

Raději bych se věnoval obchodu, to se mi líbí. Nejlíp koním. Nebo jako Šo-
rovi: vodce a pivu.“

„Ale, ale, ty jsi u nich nějak zdivočel,“ řekne kněz.
„A oč je to horší ve srovnání s jiným zbožím? Lidé potřebují pít, protože 

život je těžký.“
Chlapec ještě něco povídá, jde za knězem, i když ten by se ho už nejra-

ději zbavil. Benedykt Chmielowski stojí čelem k jarmarku a pohledem hledá 
Roszka. Nejprve u kožešin, pak po celém tržišti, ale lidí tam ještě přibylo, 
a tak vlastně nemá šanci svého kočího najít. Rozhodne se tedy jít ke kolesce 
sám. Tlumočník natolik pronikl do své role, že mu ještě něco vysvětluje, je 
zjevně spokojený, že může. Vypráví, že se v domě Šorových chystá veliká 
svatba, protože Elišův syn (ten, kterého kněz viděl v obchodě, Jeremiáš, ve 
skutečnosti Izák) si bere dceru moravských Židů. Zanedlouho dorazí celá 
jejich rodina a také spousta příbuzných z okolí, z Busku, Podhajců, Jezierzan 
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a Kopyczyńců, a také ze Lvova, a možná dokonce i z Krakova, i když je už 
pozdě. Podle Hryćka je lepší ženit se v létě. A upovídaný Hryćko říká, že by 
bylo dobré, kdyby na takovou svatbu mohl přijít i kněz, a pak si to patrně 
představí, protože vybuchne smíchem, stejným smíchem, který kněz zpo-
čátku považoval za jízlivý. Dostane groš.

Hryćko si vezme groš a okamžitě zmizí. Kněz stojí, ihned se však ponoří 
do jarmarku jako do rozbouřené vody a ztratí se v něm. Míří za lákavou 
vůní paštik, které se někde tady prodávají.
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2

O osudném peru a ženské nemoci 
Katarzyny Kossakowské

V tutéž dobu kamenecká kastelánová Katarzyna Kossakowská, rozená Po-
tocká, a známá starší dáma, které jsou již několik dní na cestě z Lublinu do 
Kamence, právě dorazily do Rohatynu. O hodinu později za nimi přijedou 
vozy s kufry, v nich šaty, ložní prádlo a jídelní servis, to proto, aby měly 
svůj porcelán a své příbory, když přijde návštěva. Přestože zvláštní poslové 
s předstihem informují rodinu a přátele na dvorech, k nimž se ženy blíží, 
občas se jim nepovede sehnat bezpečný a pohodlný nocleh. Potom zbývají 
jen zájezdní hostince a hospody, kde bývá nevalné jídlo. Paní Drużbacká, 
která již má svá léta, sotva žije. Má špatné trávení, protože každé jídlo se 
v žaludku okamžitě natluče jako smetana v máselnici. Pálení žáhy ale není 
nemoc. Hůř je na tom kastelánová Kossakowská, od včerejška ji bolí bři-
cho a teď se krčí v koutě kočáru úplně vyčerpaná, prochladlá, mokrá a tak 
bledá, že se Drużbacká začíná bát o její život. Proto hledají pomoc tady 
v Rohatynu, kde je starostou Szymon Łabęcki, příbuzný kastelánovy rodiny, 
stejně jako každý významnější člověk v Podolí.

Je den trhu, lososový kočár na perech ozdobený jemným, zlatistým orna-
mentem, s erbem Potockých namalovaným na dveřích, s kočím na koz-
líku a s doprovodem mužů v pestrých uniformách už od hranic vzbuzuje 
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značnou senzaci. Kočár se každou chvíli zastaví, protože cesta je zatarasena 
lidmi a zvířaty. Práskání bičem nad hlavami nepomáhá. Dvě ženy schou-
lené v kočáře v něm plují jako v drahocenné mušli po vzbouřených vodách 
mnohojazyčného davu na tržišti.

Nakonec kočár, ale to se dalo čekat, najede na oj jiného vozu a zlomí se 
mu pero a toto nové vylepšení teď jen komplikuje cestu, kastelánová spadne 
ze sedačky na podlahu a tvář se jí zkřiví bolestí. Drużbacká s klením vyskočí 
přímo do bláta a sama začne hledat pomoc. Nejprve se obrátí na dvě ženy 
s koši, ale ty se smějí a utíkají, mluví spolu rusínsky. Pak chytne za rukáv 
Žida v čepici a v kabátě, ten se ji snaží pochopit, dokonce ve svém jazyce 
něco odpovídá a ukazuje někam dolů, do městečka, směrem k řece. Pak 
netrpělivá Drużbacká zastaví na cestě dva dobře vypadající kupce, kteří 
právě vystoupili z vozu a přišli k hloučku lidí, avšak ukáže se, že to jsou 
asi Arméni, kteří se tady zastavili jen na chvíli. Kroutí nechápavě hlavami. 
Turci vedle nich si Drużbackou ironicky prohlížejí, alespoň jí to tak připadá.

„Mluví tady někdo polsky?“ křičí rozzlobená na dav lidí kolem sebe a na 
to, kde se ocitla. Prý jedno království, jedna Rzeczpospolita, ale tady je to 
úplně jiné než ve Velkopolsku, odkud pochází. Je to tu divoké, jsou zde cizí 
tváře, exotické, lidé nosí komické šaty, zvláštní otrhané soukenné kabáty, 
kožešinové čepice a turbany a mají bosé nohy. Domy jsou shrbené, ma-
ličké a jsou z hlíny, dokonce i ty na náměstí. Všude je cítit slad, lejno a vlhký 
zápach spadaného listí.

Nakonec před sebou zahlédne malého, šedivého staršího kněze v ošun-
tělém kabátě, s taškou přehozenou přes rameno. Překvapeně se na ni po-
dívá vytřeštěnýma očima. Ona ho chytí za kabát, zatřese jím a procedí mezi 
zuby:

„Pro lásku boží, otče, řekněte mi, kde je tady dům starosty Łabęckého! 
Ale nikomu ani slovo! Musíte mlčet!“

Kněz vyděšeně zamrká. Neví, jestli má promluvit, nebo jestli nemá ří-
kat nic. Možná by mohl rukou ukázat směr? Žena, která ho tak neomaleně 
tahá za kabát, není velká, je trochu při těle, má výrazné oči a velký nos; pod 
čepicí je vidět zkroucený pramínek prošedivělých vlasů.

„Je to významná osoba a je tady inkognito,“ vysvětluje knězi a ukazuje 
na kočár.

„Inkognito, inkognito,“ opakuje zaskočený kněz, očima vyhledá v davu 
mladého chlapce a nařídí mu zavézt kočár ke starostovu domu. Chlapec 
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pomáhá vypřáhnout koně — zručněji, než by se dalo očekávat —, aby bylo 
možné se otočit.

Ve voze se zataženými okénky sténá kastelánová Kossakowská. Za kaž-
dým nářkem následuje šťavnatá nadávka.

O krvi na hedvábí

Szymon Łabęcki je ženatý s Pelagií z rodu Potockých a je vzdáleným bra-
trancem Katarzyny Kossakowské. Manželka není doma, pobývá u pří-
buzných na dvoře v nedaleké vsi. Vzrušený neočekávanou návštěvou si 
urychleně zapíná po francouzsku střižený žaket a upravuje si krajkové 
manžety.

„Bienvenue, bienvenue,“* opakuje nejistě, zatímco sloužící s Drużbackou 
odvádějí kastelánovou nahoru do nejlepších komnat, jaké hostitel sestře-
nici nabídl. Pak si pro sebe něco zamumlá a pošle pro rohatynského lékaře 
Rubina. „Quelque chose de féminin, quelque chose de féminin,“** opakuje.

Není příliš nadšený, vlastně z té náhlé návštěvy vůbec není nadšený. 
Právě se chystal odejít na pravidelnou partii karet. Už jen myšlenka na hru 
mu příjemně zvedá tlak, jako by mu v krvi začal působit nejlepší alkohol. 
Kolik ho ale ten zlozvyk stojí nervů! Utěšuje se jen tím, že i významnější, 
bohatší a úctyhodnější lidé hrají karty. V poslední době hraje s biskupem 
Sołtykem, proto má na sobě lepší oblek. Už měl odjíždět, vůz čekal zapřa-
žený. A teď nikam nepojede. Vyhraje někdo jiný. Zhluboka se nadechne 
a mne si ruce, jako by si chtěl dodat odvahy. No nic, zahraje si jindy.

Nemocnou celý večer spaluje horečka a Drużbacké připadá, že blouzní. 
S Agnieszkou, paninou společnicí, jí dávají na hlavu studené obklady. 
Narychlo přivolaný lékař ordinuje byliny a jejich vůně, podobná anýzu 
a lékořici, se nyní vznáší jako sladký oblak nad postelí a nemocná usíná. 
Lékař nařídí přikládat studené obklady na břicho i na čelo. Celý dům se 
ztiší, svíce zhasnou.

* Vítejte, vítejte

** Ženské záležitosti
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No co, není to poprvé, co kastelánovou trápí měsíční nemoc, a určitě 
ani naposledy. Je těžké z toho někoho vinit, důvodem je určitě způsob ži-
vota těch slečinek na dvorech, v nevětraných komnatách, bez tělesných 
cvičení. Dívky sedí celé dny schoulené nad bubínky a vyšívají kněžské štóly. 
Jídlo je těžké, hodně masa, svaly mají ochablé. Ke všemu Kossakowská ráda 
cestuje, celé dny tráví ve voze, tedy v nepřetržitém hluku a pohybu. Nervy 
a neustálé intriky. Politika, protože kým jiným je Katarzyna, když ne vy-
slankyní Klemense Branického; to jeho záležitosti vyřizuje. Dělá to dobře, 
protože je v ní mužská duše, alespoň tak to o ní říkají a stejně s ní i jednají. 
Ale Drużbacká její „mužskost“ nevidí. Jen dámu, co ráda vládne. Vysokou, 
sebevědomou a se silným hlasem. Také se říká, že její muž, žádný krasavec, 
mrňavý divous, je impotent. Když se o ni ucházel, údajně si stoupl na pytel 
s penězi, aby vyrovnal svůj fyzický nedostatek.

A pokud jí dokonce z boží vůle nejsou souzeny děti, tak vůbec nevypadá 
nešťastně. Říká se o ní, že když se hádá s manželem, když se kvůli němu roz-
čiluje, chytí ho za klopy a posadí na kamna a že ji takto znehybněný musí 
vyslechnout až do konce, protože má strach slézt dolů. Proč si ale tato 
urostlá žena vybrala zrovna takového zakrslíka? Asi proto, aby se posílily 
obchodní zájmy rodiny, a takové zájmy se posilují politicky.

Nemocnou ženu svlékaly obě a s každým kusem oděvu kastelánové 
Kossakowské se objevovala bytost jménem Katarzyna, a potom dokonce 
Kaša, když si ji plačící a naříkající předávaly z rukou do rukou. Lékař naří-
dil vkládat nemocné mezi nohy obvazy z čistého plátna a dávat jí hodně pít, 
dokonce ji nutit pít, hlavně vývary z jakési kůry. Ta žena připadala Druż -
backé velice hubená. Hubená a mladá, i když už má alespoň třicet let.

Jakmile nemocná usnula, pustily se s Agnieszkou do zakrvácených šatů, 
začaly u prádla, spodničky a sukně a skončily u tmavomodrého kabátu. Ko-
lik už v životě viděly skvrn od krve, pomyslela si Drużbacká.

Kastelánová má hezké šaty, z hrubého atlasu krémové barvy a na něm 
jsou sem tam červené květinky a zvonečky s jedním zeleným lístkem vlevo 
a s jedním vpravo. Veselý a lehký vzor, který se hodí k mírně snědé pleti 
majitelky a k jejím tmavým vlasům. Teď krvavé skvrny veselé květiny zlo-
věstně překryly. Nepravidelné obrysy pohltily a zničily veškerý řád, jako by 
nepřátelské síly pronikly na povrch.

Na dvorech se používá zvláštní metoda na čištění krvavých skvrn. Od 
nepaměti se to učí budoucí manželky a matky. Byl by to nejdůležitější obor 
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na univerzitě pro ženy, kdyby taková někdy měla být založena. Porod, men-
struace, válka, bitka, nájezd, útok, pogrom, to všechno připomíná krev, jež 
je neustále připravena těsně pod kůží. Co udělat s tím uvnitř, co se osmě-
lilo proniknout na povrch, jakým louhem to smýt, v jakém octu vymáchat. 
Možná namočit hadřík v trošce slz a jemně setřít. Nebo je třeba to naslinit? 
Prostěradla, povlečení, prádlo, spodničky, košile, zástěry, čepce a šátky, kraj-
kové manžety a žaboty, večerní kabáty a korzety. Koberce, prkenné podlahy, 
obvazy, uniformy.

Po odchodu lékaře obě ženy, Drużbacká i Agnieszka, usínají v polosedě 
u postele, jedna se hlavou opírá o ruku, jejíž otisk jí po zbytek večera zů-
stane na tváři, druhá v křesle má hlavu opřenou o prsa; jemné krajky ve 
výstřihu se pohybují jako sasanky v teplém moři.

Bílý konec stolu 
u starosty Łabęckého

Starostův dům připomíná zámek. Kamenný, porostlý mechem stojí na 
starých základech, odtud to vlhko. Z velkého kaštanu na dvorku opadá-
vají lesklé plody a za nimi pospíchá žluté listí. Vypadá to, jako by dvůr 
pokrýval krásný oranžovozlatý koberec. Z obrovského sálu se vchází 
do spoře zařízeného salonu vymalovaného světlými barvami a s ozdo-
bami na stěnách a na stropě. Podlaha z dubových parket je vyleštěná jako 
zrcadlo. Pokračují přípravy na zimu, v předsíni stojí koše jablek, které 
budou zaneseny do zimních pokojů, aby tam voněly a čekaly na Vánoce. 
Venku je ruch a zmatek, protože rolníci přivezli dříví a ukládají ho do hra-
nic. Ženy přinášejí koše ořechů, Drużbacká se nemůže vynadivit jejich 
velikosti. Rozloupne jeden a s chutí sní jeho šťavnatou, měkkou dřeň, 
jazykem prozkoumá lehkou hořkost slupky. Z kuchyně se line vůně vaře-
ných povidel.

Dole ji míjí medik, něco si brumlá pod nosem a jde nahoru. Už se do-
zvěděla, že ten „saturnin“ — jak ho nazval starosta —, Žid, lékař vzdělaný 
v Itálii, mlčenlivý a duchem nepřítomný, se těší velké úctě Łabęckého, jenž 
tak dlouho pobýval ve Francii, až ho to zbavilo určitých předsudků.
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Další den v poledne už Kossakowská snědla vývar, pak nařídila, aby ji 
podložili polštáři a podali jí papír, pero a inkoust.

Katarzyna Kossakowská, rozená Potocká, žena kameneckého kaste-
lána, paní mnoha vesnic a městeček, paláců a usedlostí, patří k dravcům. 
Ti, i když se dostanou do potíží a upadnou do osidel pytláků, si vylížou 
rány a hned se vrátí do boje. Kossakowská má zvířecí instinkt, jako vlčice 
ve smečce vlků. Nic jí nebude. Ať se Drużbacká raději stará sama o sebe. Ať 
se zamyslí, jaké zvíře je ona… Při životě ji drží právě dravci, dělá jim společ-
nost, baví je svými fraškami. Ona je ochočený konipas, ptáček, který krásně 
prozpěvuje své trylky, ale sfoukne ho jakýkoli vítr nebo průvan z okna ote-
vřeného za bouře.

Kněz přijde už odpoledne, trochu brzy. Má oblečený stejný kabát a svou 
tašku, která se hodí spíše k podomnímu obchodníkovi než k duchovnímu. 
Drużbacká ho už na prahu vítá.

„Chtěla jsem se, otče, omluvit za své zbrklé chování. Nejspíš jsem vám 
utrhla knofl íky,“ říká mu a vede ho za ruku do přijímacího pokoje. Neví, co 
si s ním počít, jídlo bude až za dvě hodiny.

„Byl to takový simpliciter* okamžik… Nolens volens** jsem posloužil zdraví 
Jasnosti kastelánové.“

Drużbacká si už zvykla na zvláštní polštinu různých panských dvorů, 
tak  že se těmi latinskými vsuvkami jen baví. Strávila tam polovinu svého ži-
vota jako společnice a tajemnice. Pak se vdala, porodila dcery a teď, po mu -
žo vě smrti a narození vnoučat, se snaží poradit si sama: buď dělá společ-
nici dcerám, anebo paní Kossakowské. Těší se na návrat k magnátskému 
dvoru, kde se toho tolik děje a kde se po večerech čte poezie. Má ve svém 
zavazadle několik svazků, ale stydí se je vytáhnout. Neříká nic. Spíše poslou-
chá, jak se kněz rozmluvil, navzdory té latině s ním ihned najde společný 
jazyk; ukáže se, že kněz nedávno navštívil palác Dzieduszyckých v Ceco -
łowcích a teď se u sebe na faře snaží sepsat všechno, co si zapamatoval. Je 
rozveselený a rozohněný likérem, kterého už vypil asi tři skleničky, je šťastný, 
že ho někdo poslouchá, a tak vypráví.

* jednoduše

** Chtě nechtě
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Včera poslali do Kamence pro kastelána Kossakowského a nyní ho všich-
 ni každou chvíli očekávají. Určitě se tady objeví ráno, možná už v noci.

U stolu sedí obyvatelé a hosté domu, stálí i dočasní. Ti nejméně důležití sedí 
na úplném konci, kam už bělost ubrusů nesahá. Z obyvatel je tady bratr 
paní domu a strýc hostitele, starší pán, otylý a dýchavičný, který všechny 
oslovuje „milostpane“ a „milostpaní“. Je tady také správce, nesmělý vou-
satý muž urostlé postavy, rovněž bývalý učitel náboženství dětí Łabęc-
kých a velmi vzdělaný bernardin, otec Gaudenty Pikulski. Toho si ihned 
přivlastní otec Chmielowski a vede ho do rohu místnosti, aby mu ukázal 
židovskou knihu.

„Vyměnili jsme si je, já jsem mu dal své Nové Atény a on mně Zohar,“ pyšně 
říká kněz Chmielowski a vytahuje knihu z tašky. „Měl bych prosbu,“ dodá 
neosobně, „kdybyste si našel trochu času, mohl byste mi něco z té knihy 
přečíst…“

Pikulski si knihu prohlíží, otevře ji zezadu a čte, pohybuje rty.
„To není Zohar,“ říká.
„Jak to?“ Kněz Chmielowski nechápe.
„Šor vám, otče, vnutil nějaké židovské pohádky.“ Prstem přejíždí zprava 

doleva po řadě nesrozumitelných znaků. „Jákobovo oko. Tak se to jmenuje, 
nějaké báchorky pro prostý lid.“

„Ten starý Šorák…“ rozčílí se kněz. „Určitě se spletl. No co, asi i tady na-
jdu nějakou tu moudrost. Pokud mi to ovšem někdo přeloží…“

Starosta Łabęcki dá rukou znamení a dva sloužící přinášejí tácy s likéry 
a maličké skleničky a také talířky s tenkými krajíci chleba. Kdo chce, může 
si tímto způsobem povzbudit chuť, protože další podávaný pokrm už bude 
těžký a vydatný. Nejprve se podává polévka, pak na nepravidelné plátky 
nakrájené vařené hovězí maso spolu s jinými druhy masa: hovězí pečení, 
zvěřinou a kuřaty; k tomu vařená mrkev, zelí s bůčkem a misky kaše bo-
hatě maštěné tukem.

Kněz Pikulski se u stolu nakloní ke knězi Benedyktovi a polohlasně říká:
„Stavte se, otče, někdy za mnou, mám židovské knihy v latině a s hebrej-

štinou vám mohu pomoci. Proč s tím hned chodit za Židy?“
„Sám jsi mi to, synu, radil,“ odpoví podrážděně kněz Benedykt.
„Řekl jsem to v žertu. Nenapadlo mě, že tam hned půjdete.“

822



I .  K N I H A  M L H Y  

Drużbacká jí opatrně; hovězí neprospívá jejím zubům a párátka nikde 
nevidí. Uždibuje kuře s rýží a nenápadně pozoruje dva mladé sluhy. 
Je zjevné, že ještě nejsou ve svém oboru zkušení, protože se na sebe 
přes stoly šklebí a myslí si, že si toho hosté, zaneprázdněni jídlem, ne-
všimnou.  

Kossakowská je sice slabá, ale i přesto nařídí své lože v rohu pokoje ob-
klopit svíčkami, chce přinést rýži a také kuřecí maso. Pak ihned poprosí 
o uherské víno.

„Nejhorší už je za vámi, milostpaní, když máte chuť na víno,“ říká Łabęcki 
se sotva slyšitelnou ironií v hlase. Ještě pořád je podrážděný, že nešel hrát 
karty. „Vous permettez?“* Vstane, aby s trochu přehnaným úklonem dolil 
kastelánové víno. „Na zdraví, milostpaní.“

„Musím to vypít na zdraví toho medika, protože mě postavil na nohy tou 
svou mixturou,“ říká Kossakowská a pořádně si lokne.

„C’est un homme rare,“** konstatuje domácí. „Dobře vzdělaný Žid, i když 
mi nedokáže vyléčit dnu. Studoval v Itálii. Údajně odstraňoval zákal z oka 
jehlou a takto vracel zrak. Uzdravil i jednu šlechtičnu nedaleko odtud, ta 
teď vyšívá i ty nejmenší stehy.“

Kossakowská se znovu ozve ze svého kouta. Už dojedla a nyní poněkud 
bledá leží opřená o polštáře. Její tvář osvětlená mihotavým světlem svíček 
se pohybuje v podivné grimase:

„Všude je teď plno Židů, pak se budeme jen divit, až nás sežerou i s ko-
pyty,“ říká. „Pánům se nechce pracovat a starat o vlastní majetek, a tak ho 
pronajímají Židům a sami si užívají života v hlavním městě. Dívám se a co 
nevidím, tu dělá Žid výběrčího mýta na mostě, tam zase spravuje panský 
majetek a další šije boty a oblečení, převzali veškeré řemeslo.“

Během oběda se rozhovory stočí i na hospodářství, které tady v Podolí 
vždycky trochu zaostávalo, avšak zdejší půda oplývá velkým bohatstvím. 
Bylo by snadné udělat z ní kvetoucí zemi. Potaš, ledek, med. Vosk, lůj, plátno. 
Tabák, kůže, dobytek, koně, je tady toho spoustu, ale není odbyt. „A proč?“ 
zeptá se Łabęcki. Dněstr je mělký, posetý peřejemi, cesty špatné, na jaře po 
tání jsou téměř nesjízdné. Jak se tu dá obchodovat, když sem přes hranice 

* Dovolíte?

** Je to výjimečný člověk
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beztrestně pronikají turecké hordy a okrádají cestující. Musejí kvůli tomu 
cestovat se zbraněmi a pronajímat si ochranu.

„Kdo na to má peníze?“ stěžuje si Łabęcki a přeje si, aby to tady bylo jako 
v jiných zemích, aby obchod kvetl a bohatství lidí rostlo. Tak jako ve Francii, 
tam přece vůbec není lepší půda než tady ani řeky tam nejsou lepší. Kossa-
kowská tvrdí, že je to vina pánů, kteří rolníkům platí vodkou, a ne penězi.

„A ty, paní, víš, že u Potockých má rolník na jejich půdě tolik dnů roboty 
v roce, že na svém může pracovat už jen o sobotách a nedělích?“

„U nás mají volný i pátek,“ odsekne Kossakowská. „I proto, že špatně pra-
cují. Polovinu úrody dáváme rolníkovi za sběr druhé poloviny, ale stejně se 
ty hojné dary nebe nevyužijí. U mého bratra dodnes stojí obrovské stohy, 
pasou se na nich červi a není je jak prodat.“

„Člověka, kterého napadlo pálit z obilí vodku, by měli bohatě odměnit,“ 
říká Łabęcki a stáhne si ubrousek, který měl pod bradou. Dá znamení, aby 
se podle dobrého zvyku přesunuli do knihovny vykouřit dýmku. „Celé ga-
lony vodky teď jedou na vozech na druhou stranu Dněstru. Je sice pravda, 
že Korán zakazuje pít víno, ale o vodce neříká nic. Ostatně země moldav-
ského knížete není daleko, křesťané tam mohou pít, kolik chtějí…“ směje 
se a přitom odhalí zuby žluté od tabáku.

Starosta Łabęcki není jen tak někdo. V knihovně na čestném místě 
leží jeho kniha: Instrukcie pro mladé Pány od Jeho Výsosti Pana Dela Che-

tardie Káválírá ve vojsku y ná Dvoře Královském ve Fráncii dobře záslužně po-

psané a tady krátce sebrané, ve kterých se mladý Pán ptá y naslouchá odpově-

dím. Při posledním Školám Lvovským Vale od JM Velkomožného Pana Szymona 

Łabęckého, Starosty Rohatyňského, ná upomínku svým kollegům zůstaveno 

y do tisku dáno.

Když se ho Drużbacká zdvořile ptá, o čem ta kniha je, vyjde najevo, že 
je to chronologie významných bitev a — jak se ukáže po delším projevu 
Łabęckého — že je to spíše překlad než originálně napsané dílo. Popravdě, 
z názvu to vůbec nevyplývá.

Pak si všichni v kuřárně, včetně dam, neboť obě jsou vášnivými kuřač-
kami, musejí vyslechnout, jak starosta Łabęcki pronášel slavnostní proslov 
k otevření knihovny Załuských.

Když starostu zavolají, protože přišel jeho lékař kvůli zákroku, rozho-
vor se stočí na Drużbackou a Kossakowská jen připomíná, že je básnířka, 
čemuž se otec děkan Chmielowski velmi zdvořile diví, ale pro nabízenou 
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knížku dychtivě natáhne ruku. Potištěné stránky v něm vyvolávají nějaký 
těžko ovladatelný refl ex vzít a nepustit, dokud se oči alespoň zběžně nese-
známí s celkem. Tak je tomu i teď, otevře knihu a přiblíží si ji ke světlu, aby 
si mohl lépe prohlédnout úvodní stránku.

„Jsou to rýmy,“ řekne zklamaně, avšak rychle se ovládne a uznale pokýve 
hlavou. Sbírka rýmů duchovních, panegyrických, morálních a světových… Nelíbí 
se mu, že to jsou verše, nechápe je, ale když si všimne, že svazeček vydali 
bratři Załuští, jeho hodnota vzroste.

Za nedovřenými dveřmi je slyšet starostův hlas, najednou zvláštně po-
korný:

„Ašere zlatý, ta zatracená nemoc mi otravuje život, bolí mě prst, udělej 
s tím něco, můj milý.“

Nato je slyšet jiný hlas, hluboký, s židovským přízvukem:
„Já se vašnosty zřeknu léčit. Vašnosta neměl pít víno a neměl jíst maso, 

především červené, neposlouchá doktora, a proto ho to bolí a bolet bude. 
Nemám v úmyslu léčit silou.“

„No tak, neurážej se, vždyť to nejsou tvé prsty, ale mé… Ale je to ďábel-
ský medik…“ Pak se hlasy ztratily kdesi v dáli, ti dva zřejmě odešli do útrob 
domu.
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3

O Ašeru Rubinovi a jeho 
temných myšlenkách

Ašer Rubin odchází ze starostova domu a míří k náměstí. Nebe se navečer 
rozjasnilo a září na něm miliony hvězd, jejich světlo je však studené a při-
náší na zem, sem, do Rohatynu, první mrazíky tohoto podzimu. Rubin si 
vytáhne okraje černého vlněného kabátu a zabalí se do nich — je vysoký 
a hubený, vypadá teď jako svislá čára. Ve městě vládne ticho a zima. Za okny 
se míhají slabá světélka, ale jsou sotva vidět, vypadají jako sen, je snadné 
si je splést se stopou slunce na duhovce oka, která je pozůstatkem pro-
sluněných dnů, a nyní se oku vrací paměť ulpívajíc na všem, na co se dívá. 
Rubina velmi zajímá to, co je vidět pod víčky, chtěl by vědět, z čeho to 
vzni  ká. Z nečistot na oční bulvě? Možná je oko něco jako laterna magika, 
kterou viděl v Itálii.

Myšlenka, že to všechno, čeho si teď všímá: temnota protkaná ostrými 
body hvězd nad Rohatynem, obrysy malých sehnutých domů, silueta 
zámku a nedaleká špičatá věž kostela, nevýrazná světélka jako duchové, 
šikmo k nebi namířený, jakoby na znamení nesouhlasu, studniční jeřáb, 
a možná i to, co slyší: šumění vody kdesi dole a lehounké křupání listí uťa-
tého mrazem, že to všechno pochází z jeho hlavy — tato myšlenka v něm 
probouzí neklid. Co když si všechno jen představujeme? Co když každý 
člověk vidí jinak? Vnímají zelenou barvu všichni stejně? Možná je zelená 
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jen název, kterým jako barvou pokrýváme úplně odlišné zkušenosti, při-
čemž komunikujeme, i když ve skutečnosti vidíme každý něco jiného? Je 
nějaký způsob, jak to zjistit? A co by se stalo, kdybychom opravdu otevřeli 
oči? Kdybychom nějakým zázrakem spatřili to opravdové, co nás obklo-
puje? Co by to bylo?

Ašera často napadají takové věci a tehdy se ho zmocňuje strach.
Je slyšet štěkot psů a hlasité mužské hlasy, křik, zřejmě z hospody na 

náměstí. Medik vchází mezi židovské domy, vpravo míjí velký a temný ob-
rys synagogy. Zdola od řeky sem vane pach vody. Náměstí rozděluje dvě 
skupiny znesvářených a nepřátelských rohatynských Židů.

Na koho čekají? přemýšlí. Kdo má přijít a zachránit svět?
Jedni i druzí. Přívrženci Talmudu, kteří jsou v Rohatynu namačkáni 

jen v několika domech jako v obklíčené tvrzi, a heretici, odštěpenci, ke kte-
rým v hloubi duše cítí ještě větší odpor, neboť jsou ponořeni do tajemných 
příběhů, jsou pověrčiví a primitivní, ověšeni amulety, s chytrým, tajemným 
úšklebkem, jaký má ve tváři starý Šor. Věří v Mesiáše chudáka, který klesl až 
na samé dno, protože jen ze dna je možné se pozvednout k výšinám. Věří 
v Mesiáše trhana, který přišel už téměř před sto lety. Svět byl spasen, i když 
to tak na první pohled nevypadá, a ti, co vědí, že tomu tak je, se odvolá-
vají na Izajáše. Ignorují šabat a cizoloží, hříchy jsou pro jedny nesrozumi-
telné a pro druhé banální, takže nestojí za to lámat si nad nimi hlavu. Jejich 
domy v horní části náměstí stojí tak blízko u sebe, že to vypadá, jako by se 
fasády slévaly a tvořily jednu mohutnou souvislou řadu jako vojenský šik.

Právě tam Ašer míří.
A zase rohatynský rabín, chtivý despota, který neustále rozhoduje ja-

kési malicherné, absurdní záležitosti, ho také často zve na druhou stranu. 
Jako Ašera Rubina si ho neváží, protože málokdy chodí do synagogy, ne-
obléká se jako Žid, ale tak nějak mezi. Nosí černé oblečení, skromný kabát 
a starý italský klobouk, podle kterého jej všichni v městečku poznají. V ra-
bínově domě je nemocný chlapec, má zkroucené nohy a Ašer mu nedokáže 
pomoci. Vlastně mu přeje smrt, aby utrpení toho nevinného dítěte rychle 
skončilo. Jen kvůli tomu chlapci má s rabínem trochu soucitu, protože ji-
nak je to člověk marnivý a prostoduchý.

Je si jistý, že by rabín chtěl, aby Mesiáš byl král na bílém koni, který vjíždí 
do Jeruzaléma ve zlatém brnění, možná i s vojskem, s bojovníky, kteří se 
spolu s ním ujmou vlády a zavedou na světě konečný řád. A aby se podobal 
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nějakému slavnému generálovi. Převezme od pánů tohoto světa vládu, 
všechny národy se mu podřídí bez války, králové mu budou platit daně 
a u řeky Sambation narazí na deset ztracených izraelských kmenů. Hotový 
jeruzalémský Chrám bude spuštěn z nebe a téhož dne vstanou z mrtvých 
všichni, kteří jsou pochováni v zemi izraelské. Ašer se usmívá pod vousy, 
vzpomíná si, že ti, kdo zemřeli mimo Svatou zemi, mají vstát z mrtvých 
teprve o čtyři sta let později. Jako dítě tomu věřil, i když mu to připadalo 
strašně nespravedlivé.

Jedni i druzí se vzájemně obviňují z největších hříchů a vedou spolu 
malou válku. Obě skupiny jsou politováníhodné, myslí si. Je vlastně dobro -
dinec — divné, že se z něj stal lékař. Lidé ho v podstatě rozčilují a neustále 
zklamávají.

Co se týče hříchů, ví o nich víc než kdokoli jiný. Hříchy se totiž zazname-
návají na lidské tělo jako na pergamen. A ten pergamen se u jednotlivých 
lidí příliš neliší, hříchy jsou si překvapivě podobné.

Včelí úl aneb dům a rodina 
rohatynských Šorových

V domě Šorových na náměstí a ještě v několika dalších domech, protože 
rodina Šorových je velká a rozvětvená, probíhají svatební přípravy. Žení 
se jeden ze synů.

Eliša jich má pět a k tomu jednu dceru, nejstarší dítě. První je už třiceti-
letý Salomon, je podobný otci, rozvážný a mlčenlivý. Je možné se na něj 
spolehnout, a proto se těší velké úctě. Jeho manželka zvaná Chajkele, aby 
ji odlišili od velké Chaji, Salomonovy sestry, právě čeká další dítě. Pochází 
z Valašska a její krása přitahuje pozornost dokonce i teď, když je těhotná. 
Skládá veselé písně, které sama zpívá. Píše také povídky pro ženy. Osma-
dvacetiletý Natan, s upřímným a vlídným obličejem, je zkušený v obchodě 
s Turky, je tedy neustále na cestách; dělá dobré obchody, i když málokdo 
ví jaké. V Rohatynu bývá zřídkakdy, ale na svatbu přijel. Jeho manželka, 
dáma bohatě a vkusně oblečená, pochází z Litvy a na rohatynskou rodinu 
se dívá spatra. Má bujné vlasy vyčesané nahoru a úzké šaty. Povoz, který 
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stojí na dvorku, patří jim. Pak je zde divoký a vtipný Jehuda. Mívají s ním 
problémy, protože je těžké udržet na uzdě jeho prudkou povahu. Obléká 
se po polsku a nosí šavli. Bratři mu říkají Kozák. V Kamenci má obchody, 
zásobuje pevnost, z čehož má slušné příjmy. Manželka mu nedávno ze-
mřela při porodu, dítě též nepřežilo; má z tohoto svazku dva potomky. Je 
vidět, že už se rozhlíží po nové ženě, svatba k tomu bude vhodnou příleži-
tostí. Líbí se mu nejstarší dcera Mošeho z Podhajců, má čtrnáct let, takže 
je tak akorát na vdávání. Moše je slušný, velmi vzdělaný člověk; zajímá ho 
kabala, zná celý Zohar nazpaměť a dokáže „proniknout tajemstvím“, ať už 
to pro Jehudu znamená cokoliv. Ve skutečnosti to pro něj není tak důležité 
jako půvab a inteligence dívky, kterou otec kabalista pojmenoval Malka čili 
Královna. Nejmladší Šorův syn Wolf má sedm let. Jeho široká radostná tvář 
obsypaná pihami se vždy objevuje u otce.

Ženichem je onen Izák, kterého kněz Chmielowski nazval Jeremiášem. 
Má šestnáct let a kromě toho, že je vysoký a nemotorný, nemá ještě žád-
 né zvláštní rysy. Jeho budoucí manželka Frejna pochází z Lanckoruně 
a je to příbuzná Hirše, rabína lanckoruňského, muže Chaji, dcery Eliši 
Šora. Všichni tady v nízkém, ale prostorném domě tvoří rodinu, spojuje 
je příbuzenství, závazky, obchodní záležitosti, žirované půjčky, půjčené 
povozy.

Ašer Rubin tady bývá poměrně často. Volají ho k dětem, ale také k Chaje. 
Mívá neobyčejně tajemné nemoci, s nimiž si nedokáže poradit jinak, než 
že si s ní popovídá. Vlastně má návštěvy u Chaji rád. O tomto jediném by 
to mohl říct. A je to obvykle Chaja, kdo trvá na tom, aby ho zavolali, pro-
tože nikdo v tomto domě nevěří na žádnou medicínu. Povídají si a obtíže 
zmizí. Někdy mu připadá, že Chaja je jako čolek, který mění barvy, aby se 
lépe schoval před útočníkem nebo aby vypadal jako někdo jiný. Chaja má 
vyrážku nebo nemůže dýchat nebo jí teče krev z nosu. Všichni vědí, že to je 
kvůli duchům, dybukům, démonům, nebo dokonce balakabenům — kulha-
vým bytostem z podzemí střežícím poklady. Její nemoc je vždycky znamení 
a po ní následuje proroctví. Tehdy Ašera posílají pryč. Už ho nepotřebují.

Ašera pobavila myšlenka, že u Šorových muži dělají obchody a ženy věští. 
Každá druhá je věštkyně. A přitom v berlínských novinách dnes četl, jak 
v daleké Americe dokázali, že hrom je elektrický jev a před božím hněvem 
je možné se zachránit díky jednoduchému drátu.

Ale sem takové vědomosti nikdy nedorazí.
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Po svatbě se Chaja přestěhovala k muži, avšak často pobývá tady. Pro-
vdali ji za rabína z Lanckoruně, za svého člověka, otcova přítele. Je o hodně 
starší než ona a Chaja už s ním má dvě děti. Otec a zeť jsou jako dvě kapky 
vody: vousatí, prošedivělí, s propadlými tvářemi, v nichž se skrývá stín nízké 
místnosti, kde obvykle úřadují. Ten stín nosí na tváři všude.

Když Chaja věští, upadá do transu. Hraje si s malými fi gurkami vyro-
benými z chleba nebo z hlíny, rozestavuje je na vlastnoručně pomalované 
desce. A věští přitom budoucnost. Potřebuje k tomu svého otce, který vždy 
přiblíží ucho k jejím rtům, tak blízko, až to vypadá, jako by je dívka lízala. 
Se zavřenýma očima poslouchá a pak slyšená slova tlumočí z jazyka duchů 
do lidského jazyka. Hodně věcí se splní, ale hodně také ne. Ašer Rubin neví, 
jak to vysvětlit, a neví ani, co je to za nemoc. Kvůli tomu, že to neví, je mu 
nepříjemně a snaží se na to nemyslet. Oni zas o věštění mluví jako o ibur, 
což znamená, že ji navštěvuje dobrý, svatý duch a předává jí znalosti běž-
ným lidem nepřístupné. Ašer jí občas jednoduše pustí žilou; snaží se jí při-
tom nedívat do očí. Věří, že ji ten zákrok očistí, tlak v žilách zeslábne a krev 
se nedostane k mozku. Chaja má v rodině stejnou autoritu jako její otec.

Teď ale zavolali Ašera Rubina ke staré, umírající ženě, která k nim při-
jela jako svatební host. Cestou tak zeslábla, že ji museli položit do postele; 
rodina se bojí, že žena umře ve svatební den. Proto dnes Ašer Chaju raději 
nenavštíví.

Vchází přes zablácený, temný dvorek, kde visí hlavami dolů právě zabité 
husy, krmené celé léto. Prochází úzkou předsíní, cítí vůni smažených kot-
let a cibule, slyší, jak někde tlučou pepř v moždíři. Ženy rámusí v kuchyni, 
odkud se do studeného vzduchu vznáší teplá pára z připravovaného jídla 
a spolu s ní vůně octa, muškátového oříšku, bobkového listu a také sladký 
a odporný pach čerstvého masa. Kvůli tomu všemu je podzimní vzduch 
spíše chladnější a nepříjemný.

Muži za dřevěnou stěnou hovoří hlasitě, jako by se hádali, je slyšet je-
jich hlasy, cítit vůni vosku a vlhka, kterým mají načichlé oblečení. Je jich 
tady dnes hodně, dům je přeplněný.

Ašera míjejí děti; škvrňata rozrušená z blížící se slavnosti si ho nevšímají. 
Ašer Rubin prochází druhým dvorkem, je slabě osvětlený jednou pochodní 
a stojí na něm kůň a vůz. Někdo, Rubin ho však nevidí, ve tmě vykládá z vozu 
pytle a nosí je do komory. Po chvilce Ašer zahlédne jeho tvář a neúmyslně 
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se ošije, je to běgun, muž, kterého starší Šor v zimě vytáhl polomrtvého ze 
sněhu s omrzlinami na obličeji.

Na prahu narazí na lehce podnapilého Jehudu, kterému celá rodina 
říká Lejbe. Ostatně on se také nejmenuje Rubin, ale Ašer ben Levi. V pří-
tmí a v davu hostů teď jména vypadají jako něco tekutého, proměnlivého 
a druhořadého. Stejně je všichni budou nosit krátce. Jehuda ho beze slova 
odvede dovnitř domu, otevře dveře do malé místnosti, kde pracují mladé 
ženy a kde na posteli u kamen opřená o polštáře leží stará, vrásčitá žena. 
Pracující ho přivítají hlučně a se zájmem se nahrnou k posteli, aby se po-
dívaly, jak bude Jentu vyšetřovat.

Je drobná a hubená jako stará slepice, tělo má ochablé. Vypouklý ptačí 
hrudník se zvedá a klesá rychle jako u dítěte. Pootevřená ústa obtažená 
úzkými rty se propadají dovnitř. Avšak tmavé oči pozorně sledují medi-
kovy pohyby. Ten nejprve vyžene všechny zvědavce, pak zvedne přikrývku 
a uvidí celou její postavu velikosti dítěte a kostnaté dlaně plné šňůrek a ře-
mínků. Až ke krku ji zabalí do vlčí kůže. Věří, že kůže z vlka hřeje a vrací sílu.

Jak mohli tu stařenku, které stěží zůstalo trochu života, dovléct až sem, 
přemýšlí Ašer. Připomíná starý, uschlý hřib, má hnědou, svraštělou tvář 
a světlo svíček ji zvýrazňuje ještě více a krutěji, takže pomalu přestává vy-
padat jako lidská. Ašer má pocit, že ji za chvíli nerozeznají od výtvorů pří-
rody, od kůry stromů, drsného kamene a sukovitého dřeva.

Je vidět, že o starou ženu je tady dobře postaráno. Ostatně, jak řekl 
Ašerovi Eliša Šor, Jentin otec a dědeček Eliši Šora Zalman Naftali Šor, ten, 
který napsal slavnou knihu Tevuat Šor, byli bratři. Není se tedy čemu divit, 
že i ona přijela na svatbu příbuzného, když tady budou také bratranci 
z Moravy a z dalekého Lublinu. Ašer si sedne k nízké posteli a ihned ucítí 
pach soli lidského potu a také vůni — chvíli přemýšlí, hledá vhodné ozna-
čení — dítěte. V jejím věku začínají lidé vonět stejně jako děti. Ví, že té ženě 
nic není, ona prostě umírá. Pečlivě ji vyšetří, avšak kromě stáří nezpozo-
ruje nic. Srdce jí tluče nerovnoměrně a slabě, jako by bylo unavené, kůži 
má čistou, i když tenkou a suchou jako pergamen. Oči má skleněné, pro-
padlé. Stejně tak spánky, což je znamení blížící se smrti. Zpod rozepnuté 
košile u krku jsou vidět nějaké provázky a uzly. Dotkne se sevřené pěsti, 
ta se nejprve chvíli vzpírá, ale pak, jakoby zahanbeně, před ním rozkvete 
jako suchá růže na poušti. Na dlani leží kousek hedvábné látky, celý hustě 
popsaný symboly: ץײש.
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Ašer má pocit, že se na něj stařenka usmívá bezzubými ústy a že její 
tmavé, hluboké oči odrážejí plameny svíček. Připadá mu, že k němu 
ten odraz přichází z daleka, z nevyzpytatelných hlubin nacházejících se 
v člověku.

Do malé světničky náhle vejde Eliša. „Co jí je?“ zeptá se.
Ašer pomalu vstane a podívá se do jeho neklidného obličeje.

„Co by jí mělo být? Ona umírá. Svatby se nedočká.“
Ašeru Rubinovi se na tváři objeví výraz, který mluví za vše. Proč jste 

ji sem vezli v takovém stavu?
Eliša Šor ho vezme za loket a odvede stranou.

„Ty máš své metody, které neznáme. Pomoz nám, Ašere. Maso je už na-
krájené, mrkev očištěná. V mísách jsou naložené rozinky, ženy škrábou 
šupiny z kaprů. Viděl jsi, kolik je tady hostů?“

„Sotva jí tluče srdce,“ říká Rubin. „Tady už nezmůžu nic. Neměli jste ji 
brát s sebou.“

Jemně si uvolní loket ze stisku Eliši Šora a jde k východu.
Ašer Rubin se domnívá, že většina lidí je hloupá a že lidská hloupost při-

vádí na svět smutek. Není to hřích ani vlastnost, se kterou se člověk narodí, 
ale špatný názor na svět, mylné hodnocení toho, co vidí oči. Ve výsledku 
lidé pozorují všechno zvlášť, každou věc vnímají jako odtrženou od ostat-
ních. Opravdová moudrost spočívá v umění spojovat všechno se vším, te-
prve tehdy se objeví skutečný tvar věcí.

Má třicet pět let, ale vypadá starší. Poslední léta způsobila, že se shrbil 
a úplně zešedivěl, předtím měl vlasy černé jako havran. Má také problémy 
se zuby a někdy, když je vlhko, mu otékají klouby prstů; je křehký, měl by 
na sebe dávat pozor. Povedlo se mu vyhnout se svatbě. Jeho snoubenka 
zemřela, když byl na studiích. Takřka ji neznal, takže ho ta zpráva příliš ne-
zarmoutila. Ale dali mu pokoj.

Pochází z Litvy. Protože byl schopný, rodina shromáždila prostředky, 
aby získal vzdělání v zahraničí. Odjel studovat do Itálie, ale studia nedo-
končil. Dostihla ho jakási nemoc. Stěží mu stačily síly, aby na cestě zpátky 
dojel do Rohatynu, kde jeho strýc Ančel Lindner šil roucha pravoslavným 
popům a byl natolik zámožný, že ho mohl přijmout pod svou střechu. Tady 
se Rubin začal uzdravovat. Přestože měl za sebou několik let studia me-
dicíny, nevěděl, co mu bylo. Nemohoucnost, nemohoucnost. Ruka ležela 
před ním na stole a on neměl sílu ji zvednout. Nebyl schopen otevřít oči. 
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Teta mu několikrát denně mazala víčka skopovým tukem s bylinami; po-
malu ožíval. Vědění získané na italské univerzitě se mu ze dne na den vrá-
tilo, a tak začal léčit lidi. Jde mu to dobře. V Rohatynu se však cítí uvězněný, 
jako by byl hmyz, který vlétl do pryskyřice a ztuhl navěky.

V bejt midraš

Eliša Šor, kterému dlouhá bradka dodává patriarchální vzhled, drží v ná-
ručí vnučku a nosem ji šimrá po břiše. Děvčátko se radostně směje a uka-
zuje ještě bezzubé dásně. Zaklání hlavu a její smích vyplňuje celou světnici. 
Připomíná holubí vrkání. Pak z plenek začnou na zem kapat kapky a děda 
rychle odevzdá dítě matce Chaje. Ta ji dále podává jiným ženám, až malá 
zmizí v hloubi domu; stružka moče vyznačuje na sešlapaných prknech 
podlahy cestu.

Šor musí vyjít z domu do chladného říjnového poledne, aby přešel do 
další budovy, kde se nachází bejt midraš a odkud je jako obvykle slyšet muž-
ské hlasy, nezřídka vzrušené, netrpělivé. Mohlo by se zdát, že to není místo 
určené ke studiu rukopisů a vědy, ale bazar. Jde k dětem, tam, kde se učí 
číst. V rodině mají hodně dětí, Šor už má devět vnuků. Domnívá se, že děti 
je třeba držet zkrátka. Dopoledne nauka, čtení a modlitba. Pak práce v ob-
chodě, pomoc doma a výuka praktických věcí, jako jsou účty nebo obchodní 
korespondence. Ale také práce u koní, sekání dříví na otop a jeho skládání 
do rovných sáhů nebo drobné opravy v domě. Musejí umět všechno, pro-
tože se jim to bude hodit. Člověk musí být samostatný a soběstačný, je 
nutné, aby ze všeho uměl alespoň něco. A musí mít jednu pořádnou do-
vednost, která mu v případě potřeby umožní přežít. A to podle talentu. 
Je třeba najít to, k čemu dítě lne, jen tak se nestane chyba. Eliša dovoluje, 
aby se učily i dívky, ale ne všemu a ne společně s chlapci. Má ostří ží zrak, 
proniká dovnitř a dobře vidí, ze které dívky bude bystrá žákyně. S těmi 
méně schopnými a marnivými netřeba ztrácet čas, budou z nich dobré 
manželky a porodí spoustu dětí.

Dětí v bejt midraš je jedenáct, téměř všechny jsou jeho vnoučata.
Sám Eliša bude mít šedesát. Je malý, šlachovitý a impulzivní. Chlapci, kte-

 ří už čekají na učitele, vědí, že přijde dědeček, aby zkontroloval, jak se učí. 
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Starý Šor to dělá každý den, tedy když je v Rohatynu a není zrovna na jed-
 né ze svých mnoha obchodních cest.

Objeví se i dnes. Jako vždy vejde rychlým krokem, jeho obličej protínají 
dvě svislé vrásky, což mu dodává na přísnosti. Ale nechce přece strašit děti. 
Hlídá se proto, aby se na ně usmíval. Nejprve se na každé zvlášť dívá s ně-
hou, kterou se snaží skrýt. Pak je osloví tlumeným, trochu chraptivým hla-
sem, jako by ho musel držet na uzdě, a vytáhne z kapsy několik velkých oře-
chů; jsou opravdu obrovské, skoro jako broskve. Položí si je na otevřenou 
dlaň a podsouvá je pod nos chlapcům. Ti se na ně zvědavě dívají a myslí 
si, že jim je hned rozdá, neočekávají zradu. Starý jeden vezme a rozloupne 
ho železným stiskem dlaně. Potom ho podstrčí pod nos prvnímu chlapci 
zkraje, je to Lejbko, Natanův syn.

„Co je to?“
„Ořech,“ odpoví jistě Lejbko.
„Z čeho se skládá?“ Přesune se teď k dalšímu, k Šlomovi. Ten už si není 

tak jistý. Dívá se na dědečka a mrká očima.
„Ze skořápky a srdce.“
Eliša Šor je spokojený. Pomalu a dramaticky vytáhne před očima chlap-

 ců jádro ořechu a sní ho, rozkoší zavírá oči a mlaská. Je to podivné. Malý 
Izrael z poslední lavice se začne dědečkovi smát — tak směšně koulí 
očima.

„Je to příliš jednoduché,“ říká náhle vážně Eliša Šlomovi. „Podívej se, 
tady je ještě obal na vnitřní straně skořápky a blanka, která pokrývá jádro.“

Shrne je dlaněmi, aby se všichni chlapci sklonili nad ořechem.
„Pojďte se podívat.“
Všechno dělá kvůli tomu, aby žákům vysvětlil, že stejně je to i s Tórou. 

Skořápka představuje nejjednodušší význam Tóry, tedy obyčejné povídky, 
popis toho, co se stalo. Pak se vstoupí do hloubky. Děti teď píšou na své ta-
bulky čtyři písmena: pe, reš, dalet, šin, a když jsou hotovi, Eliša Šor jim na-
řídí nahlas přečíst, co napsali, všechna písmena dohromady a každé zvlášť.

Šlomo recituje verše, avšak způsobem, jako by nic z toho nechápal:
„P — pšat — znamená doslovný význam, R — remez — znamená meta-

forický význam, D — draš — znamená homiletický význam a S — sod — 
znamená mystický význam.“

U slova „mystický“ začne koktat stejně jako jeho matka. Je tak podob  ný 
Chaje, dojatě přemýšlí Eliša. Tento objev mu zlepší náladu, všechny tyto 
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děti jsou jeho krve, v každém je část Eliši, jako by byl štípaným polenem, 
z nějž odlétávají třísky.

„Jak se jmenují čtyři řeky, které odtékají z Edenu?“ zeptá se chlapce s vel-
kýma, odstávajícíma ušima a malým obličejem. Je to Hilel, vnuk jeho sestry. 
Ten mu ihned odpoví: „Píšon, Gíchón, Chidekel a Eufrat.“

Přichází učitel Berek Smetankes a vidí oku lahodící scénu. Eliša Šor sedí 
mezi žáky a vypráví. Učitel se tváří mile, aby se starému zalíbil, koulí očima. 
Má velmi světlou kůži a takřka bílé vlasy, proto ta přezdívka. V podstatě 
se toho drobného starce panicky bojí, nezná nikoho, kdo by se ho nebál. 
Jedině snad velká a malá Chaja, dcera a snacha. Ty si se starým dělají, co 
chtějí.

„Kdysi byli čtyři velcí mudrci, jmenovali se Ben Azaj, Ben Zoma, Eliša ben 
Avuja a rabi Akiva. Jeden po druhém vstoupili do ráje,“ začne starý. „Ben 
Azaj se podíval a zemřel.“

Eliša Šor ztiší hlas, dramaticky se odmlčí a s vysoko zdviženým obočím 
sleduje, jaký dojem vzbudila jeho slova. Malý Hilel údivem otevřel ústa.

„Co to znamená?“ zeptá se Šor chlapců. Nikdo mu ale pochopitelně ne-
odpoví, a tak zvedne prst a řekne: „To znamená, že vstoupil do řeky Pí šon, 
jejíž název se překládá takto: ‚Ústa, která se učí doslovnému významu.‘“

Napřímí druhý prst a řekne:
„Ben Zoma se podíval a přišel o rozum.“ Šklebí se a děti se smějí. „A co 

to znamená? To znamená, že vstoupil do řeky Gíchón, jejíž název nám říká, 
že člověk vidí jen význam alegorický.“

Uvědomuje si, že děti příliš nechápou, co jim povídá. Nevadí. Nemusí 
to pochopit, důležité je, aby se to naučily nazpaměť. Pak pochopí.

„Eliša ben Avuja,“ pokračuje, „se podíval a stal se kacířem, což znamená, 
že vstoupil do řeky Chidekel a ztratil se ve spleti možných významů.“

Třemi prsty ukazuje na malého Izáka, ten se začne vrtět.
„Jen rabi Akiva vstoupil do ráje a vyšel bez újmy, což znamená, že když 

se ponořil do Eufratu, pronikl nejhlubším, mystickým významem. Takové 
jsou čtyři cesty čtení a chápání.“

Děti se lačně dívají na ořechy položené před nimi na stole. Dědeček je 
loupe v dlaních a rozdává chlapcům. Pozorně se dívá, jak je jedí do posled-
ního drobečku. Pak odchází, obličej se mu stáhne, úsměv se ztratí a laby-
rintem svého domu, který vypadá jako včelí úl, jde za Jentou.
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Jenta aneb špatná doba zemřít

Jentu přivezl z Korolówky její vnuk Izrael s manželkou Soblou, kteří byli 
také pozváni na svatbu. I oni jsou „jejich“, jako všichni tady. Bydlí daleko 
od sebe, ale drží pohromadě.

Teď vlastně litují toho, co udělali, a nikdo si nepamatuje, čí to byl nápad. 
Není důležité, že to stařenka chtěla. Vždycky se jí báli, protože řídila celý 
dům. Nebylo možné jí odmlouvat. Teď se obávají, že zemře v domě Šoro-
vých během svatby, což bude mít vliv na život mladých. Když v Korolówce 
nastupovali do vozu krytého nepromokavou plachtou, který si společně 
s jinými hosty pronajali, byla Jenta úplně zdravá, a dokonce se i sama vy-
šplhala na sedadlo. Potom si šňupla tabáku a tak jeli a zpívali a pak, když 
byli unavení, se snažili usnout. Dívala se za špinavou a roztrhanou plátě-
nou plachtu, jak celý svět zůstává za nimi a mění se v klikaté cesty, meze, 
stromy a horizont.

Jeli dva dny, vůz se nemilosrdně třásl, ale stará Jenta to snášela dobře. 
Přespali u příbuzných v Bučači a další den za úsvitu pokračovali dál. Po 
cestě je zastihla taková mlha, že všichni svatebčané najednou znejistěli. 
Právě tehdy začala Jenta naříkat, jako by se dožadovala pozornosti ostat-
ních. Mlha je kalná voda, pohybují se v ní různé zlé síly, které berou rozum 
lidem i zvířatům. Co když kůň sejde z cesty a zavede je všechny k příkrému 
břehu řeky, odkud se zřítí do propasti? Nebo co když je dostihnou nějaké 
tajemné síly, zlé a nelítostné, otevřou jim vstup do jeskyně, kde trpaslíci, 
oškliví a bohatí, hlídají podzemní poklady? Možná že z toho strachu sta-
řenka zeslábla.

V poledne se mlha rozptýlila a nedaleko před sebou uviděli velký, zvláštní 
obrys neobydleného a rozpadajícího se zámku v Podhajcích. Kroužila nad 
ním velká hejna vran, která se znovu a znovu zvedala z polorozbořené stře-
chy. Mlha ustupovala před jejich pronikavým krákáním, které se odráželo 
ode zdí a ozvěnou se vracelo zpět. Izrael a jeho manželka Sobla, nejstarší na 
voze, nařídili odpočinek. Zastavili u cesty, aby si odpočali, vytáhli housky, 
ovoce a vodu, ale stařenka už nic nejedla. Vypila jen několik kapek vody.

Když konečně pozdě v noci dojeli do Rohatynu, nebyla už schopna stát, 
potácela se, a bylo třeba svolat muže, aby ji odnesli do domu. Bylo to však 
zbytečné, stačil pouze jeden. Kolik mohla vážit stará Jenta? Tolik jako nic. 
Jako hubená koza.
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Eliša Šor přijal svou tetu s určitými rozpaky, dal jí pořádnou postel 
v malé světničce a nařídil ženám, aby o ni pečovaly. Odpoledne za ní přišel 
a teď si tam jako obvykle něco šeptají. Znají se celý život.

Eliša se na ni starostlivě dívá. Jenta ví, o co mu jde:
„Špatná doba, že?“
Eliša neodpovídá. Jenta vlídně mhouří oči.

„A je někdy dobrá doba zemřít?“ ptá se fi lozofi cky Eliša.
Jenta mu říká, že počká, až se přesune dav hostů, od jejichž dechu se 

zamlžují okenní tabulky a těžkne vzduch. Počká, až svatebčané po tanci 
a vodce odejdou k sobě, až se zametou ušlapané, špinavé piliny z pod-
lahy a umyje nádobí. Eliša se na ni sice dívá ustaraně, myšlenkami je však 
úplně jinde.

Jenta nikdy neměla Elišu Šora ráda. Je to člověk, který je uvnitř jako 
dům se spoustou místností, v jedné je to, v druhé zas tamto. Zvenčí vy-
padá jako jedna budova, avšak uvnitř je zmatek. Nikdy nevěděla, co od něj 
může čekat. A ještě něco, Eliša Šor je vždycky nešťastný. Neustále mu něco 
chybí, po něčem touží, chtěl by mít to, co mají jiní, nebo naopak, má něco, 
co jiní nemají a co považuje za zbytečné. To z něj dělá člověka zatrpklého 
a nespokojeného.

Protože je Jenta nejstarší, každý, kdo přijede na svatbu, se s ní jde ihned 
přivítat. Hosté ji neustále navštěvují v pokojíku na konci labyrintu, v dru-
hém domě, kam je třeba jít přes dvorek a který přes ulici sousedí se hřbi-
tovem. Děti k ní nakukují škvírami ve zdech, je nejvyšší čas je před zimou 
utěsnit. Dlouho u ní vysedává Chaja. Jenta si položí její dlaně na obličej, 
dotýká se jejích očí, úst a tváří, děti to viděly. Hladí ji po hlavě. Chaja jí nosí 
pamlsky, dává jí kuřecí vývar, přidává lžíci škvařeného husího sádla a stará 
Jenta dlouho s chutí mlaská a olizuje si úzké, suché rty. Sádlo jí však ne-
dodá tolik sil, aby se zvedla.

Ihned po příjezdu jdou starou sestřenku navštívit Moravané, Salomon 
Zalman a jeho manželka Šejndel. Jeli sem z Brünn tři týdny přes Žilinu a Pre-
šov a pak Drohobyč, zpátky se touto cestou ale vracet nebudou. V horách 
je přepadli nějací uprchlí trestanci a Zalman jim musel zaplatit pořádné vý-
kupné, ještě štěstí, že jim nevzali všechno. Budou se teď vracet přes Krakov, 
než napadne sníh. Šejndel je poprvé těhotná, právě o tom řekla manželovi. 
Padá do mdlob. Nejvíc jí vadí vůně kaff y a koření, která je cítit v první části 
rozlehlého domu Šorových a táhne se až od obchůdku. Vadí jí také pach 
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staré Jenty. Bojí se té divoké ženy ve výstředních šatech a s chlupy na bradě. 
Na Moravě vypadají starší ženy mnohem lépe, nosí škrobené čepce a upra-
vené zástěry. Šejndel je přesvědčená, že je to čarodějnice. Bojí se sednout 
si na okraj postele, i když ji k tomu pobízí. Má strach, že něco z té staré pře-
jde na dítě v jejím břiše, nějaké temné šílenství, které není možné ovládnout. 
Snaží se na nic v pokoji nesahat. Z pachu se jí pořád nedělá dobře. Celkově 
jí příbuzní z Podolí připadají divocí. Nakonec však přistrčí Šejndel ke staré, 
a tak si přisedne na okraj postele, připravena okamžitě utéct.

Ale líbí se jí vůně vosku, potají očichává svíčky, a také bláta smíchaného 
s koňským trusem a ještě, teď na to přišla, vodky. Salomon, starší, urostlý, 
obtloustlý a vousatý muž středního věku, pyšný na svou krásnou a křeh-
kou ženu, jí přináší skleničku. Šejndel nápoj chutná, ale nedokáže ho spolk-
nout. Vyplivne ho na podlahu.

Když se mladá žena posadí na postel, Jenta vytáhne zpod vlčích kože-
šin ruku a položí ji na dívčino břicho, přestože zakulacení ještě vůbec není 
vidět. Ano, Jenta vidí, že se v Šejndelině břiše právě usadila zatím nejasná 
duše, kterou je těžké popsat, protože je všudypřítomná; vlastně jsou to 
svobodné duše, kterých je všude kolem plno a které jen hledají příleži  tost, 
aby se chytily jakéhokoli volného kousku hmoty. Teď také lížou tu maličkou 
hrudku, která připomíná pulce, nahlížejí tam, ale ještě tam není nic kon-
krétního, sotva střípky, stíny. Ohmatávají, zkoušejí. Ony samy se skládají 
z proužků: obrazů, vzpomínek, paměti skutků, kousků vět, z písmen. Ještě 
nikdy předtím to Jenta neviděla tak zřetelně. Popravdě, Šejndel je občas 
také nesvá, protože cítí jejich přítomnost, jako by ji ohmatávaly desítky ci-
zích rukou, jako by do ní strkaly prsty. Nechce se s tím svěřovat manželovi, 
nedokáže pro to najít vhodná slova.

Muži sedí v jedné místnosti a ženy se shromáždí v Jentině světnici, kam 
se však jen stěží mohou vejít. Co chvíli přinese některá z kuchyně trochu 
svatební vodky, potajmu, jako pašeračka, ale je to přece svatba. Namač-
kané, vzrušené blížící se zábavou se přestanou ovládat a začnou dovádět. 
Nemocné to asi ani příliš nevadí a možná je spokojená, že se dostala do 
středu pozornosti. Občas na ně neklidně pohlédne, s pocitem viny, když 
tu náhle usne a po chvilce se probudí s dětským úsměvem. Šejndel se vý-
znamně dívá na Chaju, ta nemocné upravuje vlčí kožešiny a kolem krku 
jí dává svůj šátek. Vidí, že stařenka nosí spoustu amuletů, jakési pytlíčky 

806



I .  K N I H A  M L H Y  

na provázcích, kousky dřívek pokreslené symboly a fi gurky z kostí. Chaja 
se jich nesmí dotknout.

Ženy si vyprávějí strašidelné historky o zbloudilých duších, lidech po-
hřbených zaživa a o příznacích stáří.

„Kdybyste věděly, kolik zlých duchů číhá na jednu čtvrtinu kapek vaší 
krve, tak byste určitě obětovaly své tělo a svou duši stvořiteli tohoto světa,“ 
říká Cipa, manželka starého Notky, považují ji za vzdělanou.

„Kde jsou ti duchové?“ ptá se jedna z nich ustrašeným šeptem. Cipa 
zvedne z udusané podlahy klacík a ukáže na jeho konec:

„Tady! Všichni jsou tady, dobře se podívej.“
Ženy se dívají na konec klacíku, oči jim směšně šilhají, jedna z nich se 

začne chichotat a ve světle už jen několika málo svíček se jim obraz zdvoj-
násobuje a ztrojnásobuje, duchy však nevidí.

Co čteme v Zoharu

Eliša s nejstarším synem, s bratrancem Zalmanem Dobruškou z Moravy 
a s Izraelem z Korolówky, který tak hluboce sklopil hlavu, že každý vidí, 
jak velmi se cítí vinen, probírají důležitou záležitost: co se má dělat, když 
se v domě připravuje svatba i pohřeb. Ve čtyřech sedí skloněni k sobě. Po 
chvilce se otevřou dveře a vstoupí rabín Moško, znalec kabaly. Izrael vsta-
 ne a přivede ho k nim. Starému rabínovi není třeba vysvětlovat, o co jde, 
každý to ví, všichni o tom mluví.

Šeptají si mezi sebou, až konečně rabín Moško začne:
„V Zoharu čteme, že dvě prostopášnice, které předstoupily s jedním 

živým dítětem před krále Šalomouna, se jmenovaly Machalat a Lilit, že?“ 
Starý tázavě přeruší řeč, jako by jim dával čas, aby si představili zmíně-
nou pasáž.

„Písmena jména Machalat mají číselnou hodnotu 478, Lilit zase 480, že?“
Kývají souhlasně hlavami. Už vědí, co řekne.

„Když se člověk účastní svatební hostiny, odpuzuje od sebe čarodějnici 
Machalat s jejími 478 kompaniemi čertů, když se účastní smutku svého bliž-
ního, porazí čarodějnici Lilit s jejími 480 kompaniemi čertů. Proto v Kohe-
let 7,2 čteme: ‚Lépe je jít do domu truchlení než vejít do domu hodování.‘ 
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Když totiž jdeme do domu truchlení, porazíme 480 čertovských kompanií, 
kdežto v domě hodování porazíme kompanií jen 478.“

Což znamená: je třeba odvolat svatbu a počkat na pohřeb.
Dobruška se spiklenecky dívá na Elišova bratrance, výmluvně zvedá oči, 

je zklamaný. Nebude tady sedět donekonečna. Má v Prossnitz na Moravě 
tabákové obchody, které nesmí spustit z očí. A obstarává dodávky košer 
vína pro všechny tamější Židy, má na to monopol. Manželčini příbuzní jsou 
milí lidé, avšak prostí a pověrčiví. Dobře mu s nimi jdou turecké obchody, 
a tak se rozhodl vydat se za nimi. Ale věčně tady dřepět nebude. A co když 
nasněží? Nikomu se takové řešení nelíbí. Každý chce svatbu, hned, oka-
mžitě. Nemůžou déle čekat, všechno je připraveno.

Eliša Šor také není s rozsudkem spokojený. Svatba musí proběhnout.
Až bude sám, nechá si zavolat Chaju, poradí mu. Když na ni čeká, pro-

hlíží si stránky knihy, v níž nerozumí ani slovu.

O spolknutém amuletu

V noci, když už všichni spí, Eliša Šor při světle svíčky píše na malý kousek 
papíru písmena:

הנתמה ,הנתמה ,הנתמה

He-mem-tav-nun-he. Hamtana — čekání.
Chaja v bílé noční košili se postaví doprostřed pokoje a nakreslí ve vzdu-

chu kolem sebe neviditelný kruh. Zvedne papírek nad hlavu a se zavřenýma 
očima tak vydrží hodnou chvíli. Její rty se pohybují. Několikrát do papírku 
foukne, pak jej pečlivě sroluje do ruličky a vloží do dřevěné krabičky veli-
kosti nehtu. Delší dobu ještě stojí mlčky se skloněnou hlavou, pak si nasliní 
prsty a provlékne řemínek dírkou amuletu. Potom předá amulet otci. Ten 
kráčí se svíčkou v ruce spícím, skřípějícím a pochrapujícím domem, úzkými 
chodbami, do pokoje, kde uložili Jentu. Zastaví se u dveří a naslouchá. Nic 
ho patrně neznepokojí, protože jemně otevírá dveře, které se mu bez je-
diného zvuku pokorně podřídí a odhalí malý, těsný pokoj spoře osvětlený 
olejovou lampičkou. Ostrý Jentin nos míří směle přímo ke stropu, vrhá na 
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zeď výrazný stín. Eliša přes něj musí projít, aby mohl umírající vložit amu-
let na krk. Když se nad ní skloní, její víčka se začnou chvět. Eliša znehybní, 
ale nic to není, žena patrně sní: dech má lehký, téměř nepostřehnutelný. 
Eliša zaváže konce řemínku a zasune amulet pod stařenčinu košili. Pak se 
otočí a tiše odejde.

Když světlo svíčky zmizí za dveřmi a ve štěrbinách mezi deskami, otevře 
Jenta oči a slábnoucí rukou nahmatá amulet. Ví, co je tam napsáno. Pře-
trhne řemínek, otevře krabičku a spolkne papírek jako pilulku.

Jenta leží v malé světnici, kam služka neustále přináší svrchníky hostů 
a pokládá je k nohám postele. Když konečně začnou kdesi uvnitř domu 
hrát, Jentu už není pod hromadou kabátů skoro vidět; teprve když přijde 
Chaja, udělá v tom pořádek a kabáty skončí na podlaze. Chaja se skloní 
nad starou tetou a zaposlouchá se do jejího dechu, který je tak slabý, že 
by snad i motýl způsobil mávnutím křídel silnější pohyb vzduchu. Ale její 
srdce tluče. Chaja, lehce zrůžovělá vodkou, přiloží ucho k Jentiným prsům, 
ke svazkům amuletů, provázků a řemínků, a slyší jemné dum, dum, velmi 
pomalé a vzdálené.

„Babi Jento!“ volá ji tiše Chaja a má pocit, že se stařenčiny přivřené oči 
zachvěly, že se jí pohnuly zornice a na rtech se objevil úsměv. Je to úsměv 
zbloudilý, vlní se, občas se koutky úst zvednou, občas klesnou a tehdy Jenta 
vypadá, jako by byla mrtvá. Dlaně má vlažné, ne však studené, kůži měk-
kou, bledou. Chaja jí upraví vlasy, které vyklouzly zpod šátku, a skloní se 
k jejímu uchu: „Žiješ?“

A na tváři staré ženy se odněkud znovu objeví ten úsměv, trvá však jen 
chvilku a hned zase zmizí. Chaju volá vzdálený dusot nohou a zvuky hudby, 
políbí tedy stařenku na tvář a uteče tancovat.

Do Jentina pokoje doléhá rytmické podupávání, svatebčané tančí, hudba 
tady však není slyšet, uvízla v dřevěných stěnách, křivolaké chodby ji roz-
bily na jednotlivé zvuky. Je slyšet jen dusot tanečních kroků a čas od času 
pískot a křik. Nad Jentou bděla nějaká starší žena, ale nakonec také odešla. 
Jenta je zvědavá, co se tam děje. S překvapením zjistí, že dokáže snadno 
vystoupit ze svého těla a viset nad ním; dívá se přímo na svou propadlou 
a bledou tvář, zvláštní pocit, pak ale odpluje, posouvá se opřená o závany 
vzduchu, o chvění větru, bez obtíží proniká dřevěnými stěnami a dveřmi.
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Jenta teď všechno vidí shora a pak se její zrak vrátí pod zavřená víčka. 
A tak je to celou noc. Vznést se a vrátit dolů. Balancování na hranici. Jentu 
to unavuje, vlastně nikdy se tak nenapracovala, ani při úklidu, ani na za-
hradě. A kromě toho je jedno i druhé příjemné, klesání i vznášení. Nepří-
jemný je pouze ten pohyb, hvízdavý a prudký, který se ji snaží vytlačit ně-
kam daleko, za obzor, ta síla, vnější a brutální, s níž by bylo těžké se utkat, 
kdyby tělo nezvratně zevnitř nechránil amulet.

Je to podivné, její myšlenky vanou po celém okolí. Vítr, našeptává jí ně-
jaký hlas v hlavě, určitě její vlastní, vítr je zrakem mrtvých, když se dívají 
na svět odtamtud, kde jsou. Viděla jsi někdy pole trávy, jak se sklání a vlní, 
určitě se na ně právě dívá nějaký mrtvý, chtěla by to říct Chaje. Protože kdy-
bychom spočítali všechny mrtvé, ukázalo by se, že jich je mnohem více než 
živých na zemi. Jejich duše už se zbavily viny putováním v mnoha životech 
a teď čekají na Mesiáše, který přijde dokončit dílo. A dívají se na všechno. 
Proto na zemi fouká vítr. Vítr je jejich bdělým okem.

Po chvilce splašeného váhání se i ona připojí k větru, který přelétává nad 
domy Rohatynu a malých, zakrnělých osad, nad formany vysedávajícími 
na náměstí v naději, že se objeví zákazník, nad třemi hřbitovy, nad kostely, 
synagogou a cerkví a nad rohatynskou krčmou. A uhání dále, pohybuje 
se zežloutlou trávou na kopci, nejprve chaoticky, bez ladu a skladu, a pak, 
jako by se učila taneční kroky, se žene podél koryt řek až k Dněstru. Tam 
se zastaví, protože ji udiví klikaté koryto řeky, jeho zakřivení připomínající 
obrysy písmen gimel a lamed. A pak se vrací, ale rozhodně ne kvůli hranici, 
která se dohodla s řekou, že od sebe bude oddělovat dva velké státy. Pro 
Jentin zrak takové hranice nic neznamenají.
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4

Mariáš a faraon

Biskup Sołtyk se dostal do opravdu velkých potíží. Dokonce ani upřímná 
a hluboká modlitba nedokáže smýt nečisté myšlenky. Potí se mu ruce, pro-
bouzí se brzy, když ptáci začínají zpívat, a ze známých důvodů chodí pozdě 
spát. To proto jeho nervy nikdy neodpočívají.

Dvacet čtyři karet. Rozdává se po šesti a jedna se vysvěcuje, ta pak před-
stavuje trumf, tedy nejstarší barvu, atut, který přebíjí jiné. Biskup se uklid-
 ní, až když si sedne ke hře, vlastně až když na stole leží trumf. Pak na něj 
sestoupí něco jako požehnání. Jeho mysl najde opravdovou rovno  váhu, 
zázračné aequilibrium, oči se soustředí na stůl a na vzhled karet, všechno 
vidí jedním pohledem. Dech se zklidní, pot ustoupí z čela, dlaně uschnou, 
jisté, rychlé prsty obratně míchají karty a odkrývají jednu po druhé. Je to 
okamžik jakési rozkoše, ano, biskup by raději nejedl, zbavil se jiných těles-
ných požitků než této chvíle.

Biskup hraje mariáš se sobě rovnými. Naposledy, když tudy putoval 
kanovník z Přemyšle, hráli až do rána. Hraje s Jabłonowským, Łabęckým, 
Kossakowským, ale to mu nestačí. Proto se mu v poslední době stává něco 
jiného. Není mu příjemné na to myslet.

Stáhne si přes hlavu biskupské oblečení a převlékne se do obyčejných 
šatů, na hlavu si nasadí čepici. Ví o tom jen jeho komorník Antoni, je něco 
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jako příbuzný, výrazem tváře vůbec nedává najevo, že se tomu diví. Bis-
kupovi se nemůže divit, biskup je totiž biskup, on ví, co dělá, když se ne-
chává vozit do předměstských hospod, kde má jistotu, že budou hrát 
faraona o peníze. Ke stolu usedají projíždějící obchodníci, šlechtici na 
cestách, zahraniční návštěvníci, úředníci jedoucí s dopisy a také všemožní 
dobrodruzi. Zdá se, že ve špinavých, zakouřených krčmách hrají všichni, 
celý svět, a že karty spojují lidi lépe než víra nebo jazyk. Usedne ke stolu 
a rozevře vějíř karet — v něm je všem srozumitelný řád. Je třeba mariáš 
umět hrát tak, aby měl zisk, aby vyhrál. Biskupovi připadá, že je to nový 
jazyk, který všechny na jeden večer sbratřuje. Když mu dojde hotovost, 
nechá si zavolat Žida, ale půjčuje si jen malé částky. Na větší má směnku 
od Židů z Żytomierze, od svých bankéřů, kterým každou půjčku stvrzuje 
svým podpisem.

Hraje každý, kdo si přisedne. Biskup by pochopitelně dal přednost lepší 
společnosti, sobě rovným, ale ti jsou na tom málokdy dobře s penězi, nejvíc 
jich mají přijíždějící obchodníci, Turci, důstojníci nebo jiní, lidé neznámo 
odkud. Když bankéř vysype na stůl peníze a začne míchat karty, tak ti, kteří 
chtějí hrát proti němu, valchaři, zaujmou místo u stolu, každý s vlastním 
balíčkem karet. Hráč vezme jednu kartu nebo i více a položí je před sebe, na 
ně pak položí svou sázku. Po zamíchání bankéř postupně odhaluje všechny 
své karty, první položí vpravo, druhou vlevo, třetí zase vpravo, čtvrtou vlevo 
a tak dále až do vyčerpání všech karet. Karty vpravo jsou výhrou banku, ty 
vlevo výhrou valchařů. Pokud tedy někdo položí před sebe sedmičku pi-
kovou a na ni dukát a v kartách bankéře bude tato sedmička vpravo, pak 
ztrácí svůj dukát; pokud ale sedmička padne vlevo, musí bankéř vyplatit 
dukát hráči. Toto pravidlo má také výjimky, poslední karta, i když je po-
ložena vlevo, vyhrává dukáty do banku. Kdo vyhrál v prvním kole, může 
skončit hru, může vsadit znova s jinou kartou nebo může „dublovat“. Tak 
to vždycky dělá biskup Sołtyk. Nechává vyhrané peníze na kartě a ohne je-
den roh karty. Pokud teď prohraje, ztratí pouze počáteční vklad.

Tahle hra je poctivější, všechno je v božích rukou. Jak je tedy možné 
podvádět?

Když biskupovi rostou dluhy z karet, obrací se k Bohu, aby ho zachrá-
nil před skandálem, kdyby to vyšlo najevo. Dožaduje se spolupráce, vždyť 
přece oba hrají v jednom družstvu. Bůh ale pracuje jaksi pomalu a občas se 
mu zachce udělat z biskupa Sołtyka Joba. Stává se, že ho biskup proklíná; 
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pak se samozřejmě kaje a omlouvá, všichni vědí, že je vznětlivý. Vyhlašuje 
pro sebe půst a spí v žíněné košili.

Nikdo zatím neví, že už dal do zástavy biskupské insignie, aby splatil 
dluhy. K żytomierzským Židům. Nechtěli je přijmout, musel je přesvědčit. 
Když uviděli, co k nim přivezl v biskupské truhle přikryté plátnem, aby ni-
kdo nic nepoznal, uskočili a začali naříkat, bědovat a mávat rukama, jako 
by tam viděli kdovíco.

„Nemůžu to vzít,“ řekl starší z nich. „Znamená to pro vás víc než stříbro 
a zlato, pro mě jen kov na váhu. Kdyby to u nás našli, kůži by z nás stáhli.“

Takto naříkali, biskup se však vzepřel, zvýšil hlas a vystrašil je. Vzali a vy-
platili mu hotovost.

Jelikož však biskup hotovost v kartách nezískal, chce si insignie vzít od 
Židů zpět, chce na ně poslat ozbrojené pohůnky, prý je schovávají v cha-
lupě pod podlahou. Kdyby se o tom kdokoli dozvěděl, biskup by už nebyl 
mezi živými. Je připraven tedy udělat všechno proto, aby se insignie vrá-
tily zpátky domů.

Mezitím se však snaží přelstít faraona, důvěřivě počítá s boží pomocí. 
A opravdu, ze začátku mu to jde dobře.

V místnosti je plno kouře, u stolu sedí čtyři: biskup, nějaký cestující ob-
lečený po německu, ale dobře hovořící polsky, místní šlechtic, ten mluví 
i kleje rusínsky a na klíně mu sedí mladá dívka, téměř dítě. Šlechtic ji buďto 
odstrkuje, když mu nejde karta, nebo si ji k sobě přitáhne a hladí po skoro 
obnažených prsou. Biskup to s výtkou pozoruje. A pak je mezi nimi ještě 
nějaký kupec, který mu připadá jako novokřtěnec; tomu také nejde karta. 
Před každým rozdáním si je biskup jistý, že teď se jeho karty objeví ve správ-
ném sloupci, s překvapením ale zjistí, že se zase ocitly na druhé straně. Ne-
může tomu uvěřit.

Polonia est paradisus Judaeorum…

Unavený a nevyspaný biskup Kajetan Sołtyk, kyjevský koadjutor, už poslal 
sekretáře pryč a teď vlastnoručně píše dopis kameneckému biskupovi Mi-
kołaji Dembowskému.
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Příteli, spěšně a vlastnoručně Ti oznamuji, že jsem zdráv na těle, 
ale jsem unaven kvůli nesnázím, jež odevšad dorážejí, občas se 
cítím obklíčen jako divoké zvíře. Mnohokrát jsi mi již pomohl, 
a tak se i nyní, ve jménu našeho dlouholetého přátelství, které 
by bylo zbytečné hledati mezi jinými, obracím na Tebe jako na 
rodného bratra.

Interim…

Mezitím… mezitím… A teď neví, co napsat. Protože jak se může ospravedl-
nit? Dembowski karty nehraje, takže ho určitě nepochopí. Biskupa Sołtyka 
najednou zaplaví pocit velké nespravedlnosti, na prsou cítí jemný, teplý 
tlak, který mu asi rozpouští srdce a proměňuje ho v něco měkkého a ply-
noucího. Náhle si vzpomene, jak se ujímal biskupství v Żytomierzi, vybaví 
se mu příjezd do špinavého a zabláceného města odevšad obklopeného le-
sem… Myš lenky mu nyní snadno a rychle skáčou pod pero, srdce se zpátky 
promění v stálé tělo a vrátí se i energie. Biskup Kajetan Sołtyk píše:

Jistě si dobře pamatuješ, že v době, kdy jsem se ujímal 
biskupství v Żytomierzi, veškeré hříchy se tam těšily velké oblibě. 
Kupříkladu mnohoženství, to byl všeobecný přestupek. Muži 
za špatné skutky prodávali své manželky nebo je vyměňovali za 
jiné. Souložnictví ani prostopášnost nebyly vůbec považovány 
za věc scestnou a údajně již i při svatbě si snoubenci přísahali 
v tomto ohledu oboustrannou svobodu. Kromě toho nebyla 
dodržována žádná náboženská ustanovení ani žádná přikázání, 
všude samý hřích a pohoršení, a nadto vůkol bída s nouzí.

Pečlivě Ti tedy připomenu, že diecése byla rozdělena na tři 
děkanáty: żytomierzský — 7 farností s 277 vesnicemi a městečky, 
chwastowský — 5 farností se 100 vesnicemi a městečky 
a owruczský — 8 farností s 220 vesničkami a městečky. 
A bylo tam jen 25 tisíc katolíků. Mé příjmy z těch nevelkých 
biskupských majetků dosahovaly 70 000 polských zlotých; při 
všech výdajích na konsistorium a diecésní školu to nebylo 
skoro nic. Sám dobře víš, jaké jsou příjmy z takových chudých 
usedlostí. Vlastní biskupské příjmy představovaly vesnice 
Skryhylówka, Wepryk a Wolica.
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Ihned po svém příchodu jsem se tedy pustil do fi nancí. 
Ukázalo se, že katedrála díky darům zbožných farníků vlastní 
kapitál ve výši 48 000 polských zlotých. Tento kapitál byl uložen 
v soukromých fondech a jistá částka byla zapůjčena dubenské 
židovské obci, z čehož roční úrok činil 3337 polských zlotých. 
Výdaje jsem měl obrovské: udržení kostela, platy čtyřem 
kaplanům, kostelní službě et caetera.*

Co se týče kapituly, ta zas byla zajišťována skromně, různé 
fundace na částku 10 300 jí ročně vynášely příjem 721 polských 
zlotých. Z vesnice darované knížetem Sanguszkou byl navíc 
ještě příjem 700 polských zlotých, avšak majitel vesnice Zwiniacz 
tři roky neplatil úrok ze zapůjčených 4000. Částka věnovaná 
jakýmsi důstojníkem Piotrem zůstávala v rukou kanovníka 
Zawadzkého, kterýžto ji ani neuložil a ani neplatil úrok, 
stejně tak to bylo s částkou 2000 polských zlotých, jež zůstala 
u kanovníka Rabczewského. Celkem vzato v tom byl velký 
zmatek, a tak jsem se rychle pustil do nápravy fi nancí.

Kolik jsem toho udělal, můj nejlepší Příteli, můžeš posouditi 
sám. Navštívil jsi to tady a sám jsi to viděl. Nyní dokončuji 
stavbu kaple a rychlé výdaje prozatím vyčerpaly mou kapsu, 
avšak věci pokračují dobrým směrem, proto Tě tedy žádám 
o podporu, o nějakých 15 000, které bych Ti vrátil ihned po 
Velikonocích. Povzbudil jsem obětavost věřících, což zajisté 
v období Velikonoc přinese výsledky. Například Jan Olszański, 
słucký podkomoří, vložil do svého majetku v Brusiłowě částku 
20 000 a z ní jednu polovinu úroků věnoval na katedrálu 
a druhou na navýšení počtu misionářů. Głębocki, bracławský 
královský číšník, daroval 10 000 na zřízení nového kanonikátu 
a na oltář v katedrále a rovněž věnoval 2000 na kněžský 
seminář.

To vše Ti píši, neboť dělám velké obchody a abys měl jistotu, 
že půjčka od Tebe má krytí. Mezitím jsem se zapletl do jistých 
nešťastných záležitostí s żytomierzskými Židy, a jelikož jejich 

* a tak dále
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drzost nezná mezí, potřeboval bych ty peníze co nejrychleji. 
Udivuje mě, že v naší Rzeczypospolité se Židé mohou takto 
veřejně vysmívati právu a dobrým mravům. Ne nadarmo 
papežové Klement VIII., Inocenc III., Řehoř XIII. a Alexandr III. 
neustále nařizovali páliti jejich talmudy. Když jsme to konečně 
chtěli učiniti i tady, neměli jsme podporu, dokonce i světská 
vláda nám kladla odpor.

Je tedy neobvyklé, že vyhnali Tatary, ariány, husity, ale na 
vyhnání Židů se nějak zapomíná, a to i přesto, že vysávají 
naši krev. Za hranicemi už o nás mají své přísloví: Polonia est 

paradisus Judaeorum…*

O faře ve Firlejowě a hříšném 
pastýři, který tam žije

Elżbieta Drużbacká jede bryčkou půjčenou od starosty a přemýšlí nad 
tím, že letošní podzim je jako malý závěs vyšívaný neviditelnými jehlami. 
Vidí sytou bronzovou barvu zoraných brázd a světlejší pruh vyschlé půdy 
na polích, k tomu smolnaté větve, na nichž se ještě drží nejvytrvalejší listy 
tvořící strakaté skvrny. Tu a tam je zeleň trávy stále výrazná, jako by tráva 
zapomněla, že je konec října a že v noci už přichází mráz.

Cesta je rovná jako střela a vede podél řeky. Po levé straně se nachází 
písčitá strž, půda byla odplavena během jakési dávné katastrofy. Jsou vi-
dět vozy rolníků, které přijíždějí pro žlutý písek. Neklidné mraky plují po 
nebi; jednou je zataženo a šero, pak náhle zpoza mraků vyšlehne ostré 
slunce a všechny předměty nacházející se na zemi se stanou výraznějšími 
a ostřejšími.

Drużbacké se stýská po dceři, čeká páté dítě. Přemýšlí nad tím, že by 
právě teď měla být s ní, a ne cestovat s excentrickou kastelánovou po cizím 
kraji, a už vůbec by se neměla vydávat ke knězi všeználkovi. Ale ona přece 

* Polsko je ráj Židů
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svými cestami žije. A přitom by se mohlo zdát, že život básnířky je usedlý, 
domácký a důstojný.

Kněz na ni čeká u brány. Chytil koně za postroj, jako by se návštěvy už 
nemohl dočkat. Okamžitě vezme Drużbackou v podpaží a odvede ji do 
zahrady u domu.

„Až po vás, velkomožná paní.“
Fara stojí hned u rozježděné cesty. Je to dřevěný, hezky nabílený a upra-

vený domek. Je vidět, že v létě ho obklopovaly trsy květin, které teď zežloutlé 
leží na zemi. Ale něčí ruka se už chopila úklidu a položila část stonků na 
hromadu, ta ještě doutná, protože oheň se v tak vlhkém vzduchu necítí pří-
liš jistě. Po stoncích pyšně chodí dva pávi, jeden starý a sešlý, z ocasu mu 
toho zůstalo jen málo. Druhý sebejistý, agresivní, přiběhne k Drużbacké 
a strčí do ní, až vystrašená žena uskočí.

Rozhlíží se po zahradě, je hezká, každý záhonek je rovný, na pěšince 
jsou poskládané kulaté kameny, všechno je naplánováno podle nejlepšího 
zahradnického umění: u plotu jsou růže do vodky a určitě do kostelních 
věnců, dále děhel, bedrník, kadidlo. Po kamenech se plazí mateřídouška, 
sléz, kopytník a rmen. Z bylin už mnoho nezůstalo, všechno je možné zjis-
tit z malých, dřevěných tabulek, na kterých jsou napsány názvy.

Od fary vede do malého parku pečlivě uhrabaná cestička, po obou stra-
nách jsou postavené busty s vytesanými nápisy a kromě toho je nad vcho-
dem do zahrady vidět nepříliš povedený nápis na malé destičce, je patrné, 
že se s ním kněz trápil osobně:

Tělo lidské zapáchá na hony,
nechť ho sp así voňavé záhony.

Drużbacká se po přečtení veršů zamračila.
Pozemek není nijak velký; v jednom místě svah ostře klesá k řece, ale 

i tam kněz připravil překvapení: kamenné schody, malý můstek nad potůč-
kem, za nímž stojí vysoký, mohutný a ponurý kostel. Tyčí se nad chalupami 
s doškovými střechami.

Při sestupování ze schodů je po obou stranách vidět lapidárium. Před 
každým kamenem je třeba se zastavit a přečíst si nápisy.

Ex nihil orta sunt omnia, et in nihilum omnia revolvuntur. Z nicoty vše 
vzniklo a v nicotu se obrátí, čte Drużbacká a náhle jí ze zimy a z nápisu 
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neobratně vytesaného do kamene přeběhne mráz po zádech. Tak proč to 
všechno? Proč to úsilí? Ty cestičky a mosty, ty zahrady, studánky a schody, 
ty nápisy?

Kněz ji teď vede kamenitou stezkou k cestě a míjejí přitom nevelké sta-
vení. Chudák Drużbacká takový zvrat nejspíš neočekávala. Má sice dobré 
kožené boty, ale ve voze jí byla zima, a tak se spíše chtěla schoulit u kamen 
než chodit venku. Konečně ji po této vynucené procházce pozve domácí do-
vnitř; u dveří do fary stojí mohutná kamenná deska s vytesaným nápisem:

Kněz Benedykt zván Chmielowski,
hříšný past ýř fi rlejowský,
v Podkamieni byl plebánem,
v Rohatynu zas děkanem,
trest u hoden, žádných kronik,
dnes hrst  prachu, ne kanovník,
o modlitby vás teď prosí,
otčenáše, o zdrávasy,
aby mohl snáze nést i
krutých pekel věčné trest y.

Překvapeně se na něj podívá.
„Co to je? Připravujete se na smrt?“
„Lepší je všechno včas připravit než pak ubohé příbuzné zbytečně zatě-

žovat. Chci vědět, co budu mít napsáno na náhrobku. Určitě by tam byly 
nějaké hlouposti, co bych sám nenapsal. Takhle to alespoň vím.“

Unavená Drużbacká se posadí a poohlíží se po něčem k pití, v pokoji 
je však jen prázdný stůl, pokud ovšem nepočítá papíry. Celý dům je cí-
tit vlhkem a kouřem. Určitě tady dlouho nečistili komíny. A fouká tu stu-
dený vzduch. V koutě jsou kamna obložená bílými kachličkami, vedle je 
koš s dřívím, teprve před chvílí se v nich rozhořel oheň, místnost se proto 
ještě nezahřála.

„Jsem úplně promrzlá,“ říká Drużbacká.
Kněz se zašklebí, jako by právě spolkl zkažený kus masa, rychle otevře 

kredenc a vytáhne z něj broušenou karafu a skleničky.
„Kastelánová Kossakowská je mi povědomá…“ začne nejistě a nalévá 

přitom likér. „Znal jsem kdysi její nejstarší sestru…“
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„Jabłonowskou?“ zeptá se roztržitě Drużbacká a smočí ústa ve slad-
kém nápoji.

Do pokoje vejde tělnatá, veselá žena, je vidět, že je to hospodyně, na 
tácu nese dvě misky s polévkou.

„Kdo to viděl takhle v zimě prohánět hosta venku,“ říká s výčitkou knězi, 
ten se kvůli jejímu káravému pohledu cítí nesvůj. Drużbacká zase ožije. Ať 
je blahoslavena její tělnatá zachránkyně.

Polévka je hustá, zeleninová, a navíc v ní plavou nudle. Teď si teprve 
otec děkan všimne zablácených bot Drużbacké a jejích shrbených zad; když 
viděl, že se celá třese, měl chuť ji obejmout, ale neudělal to, pochopitelně.

Za hospodyní vběhne dovnitř středně velký, chlupatý pes, má svěšené 
uši a zvlněnou srst kaštanové barvy. Pes pečlivě očichává šaty Drużbacké. 
A když se Drużbacká sehne, aby ho pohladila, všimne si, že za ním běží 
čtyři štěňata, každé jiné. Hospodyně je chce odehnat, knězi vytkne, že 
nezavřel dveře. Drużbacká ji ale prosí, aby tady psy nechala, a tak jim od 
té doby až do večera dělají společnost, nejraději sedí u kamen, která se 
konečně rozehřejí natolik, že si host může sundat krátký kabát s kožeši-
novou podšívkou.

Drużbacká pozoruje kněze Benedykta a najednou cítí, jak je ten stár-
noucí, zanedbaný člověk opuštěný. Na stůl postaví karafu a pod světlem 
si prohlíží skleničky, jestli jsou čisté. Jeho ošoupaná, rozpadající se sutana 
z vlněného kamelotu se prodřela na břiše a nyní v tom místě prosvítá svět-
lejší skvrna. Drużbacká neví proč, ale při pohledu na něj cítí jisté vzrušení. 
Musí odvrátit zrak. Na koleno si položí štěňátko, je to fenka, nejvíc podobná 
matce; ihned si lehne na záda a ukáže jemné bříško. Drużbacká začne knězi 
vyprávět o svých vnoučatech, o samých děvčátkách, ale kdo ví, možná se 
mu to nelíbí? Chmielowski ji poslouchá nepozorně, pohledem těká po po-
koji, jako by přemýšlel nad tím, čím by dámu mohl ještě překvapit. Zároveň 
ochutnávají knězův likér a Drużbacká s uznáním kýve hlavou. Konečně na-
stává vhodná doba pro hlavní chod, odsouvají skleničky a karafu a Chmie-
lowski na stůl hrdě položí své dílo. Drużbacká nahlas čte:

„Nové Atény čili Akademie všeliké science plná, na rozličné tituly iak na classes 

rozdělena. Moudrým v Upomínku, hloupým pro Poučení, politikům pro Praxi, 

melancholikům pro zábavu erigována…“

Kněz, pohodlně opřený v křesle, jedním douškem vypije skleničku likéru. 
Drużbacká s neskrývaným údivem vzdychne:
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„Hezký název. Je těžké dát práci dobrý název.“
Kněz skromně odpoví, že by chtěl udělat takové kompendium znalostí 

o světě, které by bylo v každém domě. A v něm by bylo ze všeho trochu, 
aby si člověk, když něco neví, mohl vzít jednu knihu a všechno tam našel. 
Zeměpis, medicína, jazyky, obyčeje, ale i fl óra a fauna a také všemožné 
zajímavosti.

„Představte si, velkomožná paní: všechno hned po ruce, v každé knihovně. 
Veškeré lidské vědění shromážděné na jednom místě.“

Už sesbíral mnoho poznatků a před několika lety je vydal ve dvou 
svazcích. Teď by se chtěl kromě latiny naučit i hebrejštinu a z ní načer-
pat nové vědomosti. Ale o židovské knihy je docela nouze, je třeba o ně 
prosit přímo Židy, a ke všemu málokdo z křesťanů umí v tom jazyce číst. 
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Kněz Pikulski mu sice něco málo přeložil, ale ani tak nemá kněz Benedykt 
přímý přístup k jejich vědění, protože neumí jazyk.

„První svazek vyšel ve Lvově v ofi cíně nějakého Golczewského…“
  Žena si hraje se psem.

„Teď píšu suplement k oběma svazkům, tedy ke svazku třetímu a čtvr-
tému, a tím, myslím, skončím popis světa,“ ukončí kněz Benedykt.

Co na to má Drużbacká říct? Odloží štěně, místo něj si na klín vezme 
knihu. Ano, zná ji, kdysi ji četla na dvoře u Jabłonowských, měli tam první 
vydání. Otevře ji na kapitole o zvířatech, nachází tam něco o psovi. Čte 
nahlas:

„U nás v Piotrkowě byl pes tak vtipný, že na pánův příkaz šel s nožem 
do kuchyně, kde ho tlapami očistil, pak opláchl ve vodě a přinesl pánovi.“

„Její matka to také tak dělala,“ raduje se kněz a ukáže na svou fenku.
„A proč je tady toho tolik v latině, důstojný pane?“ ozve se náhle Druż -

backá. „Všichni tomu přece nerozumí.“
Kněz se nespokojeně pohne.

„Jak to? Každý Polák přece mluví latinsky tak dobře, jako by se s ní už 
narodil. Polský národ je gens culta, polita, capax* ve veškerých moudros-
tech, proto má takové zalíbení v latině a nejlépe se mu jí vyslovuje. Neří-
káme jako Italové: Redžina, ale Regina, ne tridžinta, quadradžinta, ale tri-
ginta, quadraginta. Nekazíme latinu jako Němci a Francouzi, kteří místo 
Jesus Kristus říkají Jedzus Kristus, místo Michael Mikael, místo charus 
karus…“

„A který Polák, drahý otče? Dámy například málokdy mluví latinsky, pro-
tože v ní nebyly vzdělávány. A měšťané latinu neznají vůbec, a chtěl byste 
přece, otče, aby knihu četly i nižší vrstvy… Dokonce i starosta dává přednost 
francouzštině před latinou. Zdá se mi, že v dalším vydání by bylo potřeba 
celou tu latinskou řeč vyplít, stejně jako vaši farskou zahradu.“

Kněz je takovou kritikou nepříjemně zaskočen.
Zdá se, že dámu, kterou hostí, více zajímají psi než jeho knihy.

Slunce už téměř zapadá, když Drużbacká nasedá do kolesky, kněz jí podává 
koš se dvěma štěňaty. Než dojede do Rohatynu, bude už tma.

* lid vzdělaný a kultivovaný, zdatný
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„Velkomožná paní mohla přespat v mých skromných komnatách,“ řekne 
kněz, rozzlobený sám na sebe, že to vyslovil.

Když vůz odjede, kněz neví, co má dělat. Shromáždil více sil než na 
pouhé dvě hodiny, shromáždil síly na celý den, na týden. Laťky plůtku 
u slézu spadly a v plotě zeje díra, kněz se tedy dlouho nerozmýšlí a pustí 
se do práce. Pak najednou znehybní a cítí, jak k němu odevšad proniká 
jakási pochybnost a hned za ní rozklad všeho, co do té doby nebylo po-
jmenováno, vzniká chaos, všechno začíná hnít jako listí, bobtná před jeho 
očima. Přinutí se ještě připevnit laťky k plotu, ale najednou mu připadají 
příliš těžké, padají mu z rukou na vlhkou zem. Kněz jde domů, v tmavé 
předsíni si sundá boty a vejde do knihovny. Má pocit, že ho ta nízká míst-
nost s trámy u stropu najednou dusí. Posadí se do křesla, kamna už jsou 
rozpálená a bílé kachličky potažené měděnou glazurou se pomalu zahřívají. 
Pohlédne na knihu té starší ženy, vezme ji do ruky a přičichne k ní. Ještě je 
cítit tiskařskou barvou. Čte:

…podobou strašná, svraštělá a bledá,
žilami klouby má jak drátem spjaté.
Ta nikdy nespí, jídlem, vodou zhrdá,
útroby v těle zříš, žebry nezakryté. 
Má jen dva důlky, kde dřív pár očí byl,
a kde dlel mozek, jako by smůlu vlil.

„Chraň nás, Pane Bože, od všeho zlého,“ zašeptá kněz a odloží knihu. Ta 
žena mu připadala taková milá…

Najednou ví, že musí přivolat zpátky ten dětský zápal, který ho vede při 
psaní. Jinak zahyne, rozloží se v podzimním vlhku jako list.

Usedne ke stolu a nohy nacpe do bot z vlčí kožešiny, které mu ušila hos-
podyně, aby nemrzl, když hodiny nehybně sedí a píše. Rozloží papír, na-
ostří pero, promne si studené ruce. V tomto ročním období má vždycky 
pocit, že zimu nepřežije.

Otec děkan Chmielowski zná svět pouze z knih. Pokaždé když usedne do své 
fi rlejowské knihovny a vezme do ruky okázalý foliant nebo drobný elzevir, 
připadá si, jako by se vydával na cestu do neznámé země. Ta metafora se 
mu líbí, usmívá se pro sebe a už se ji snaží vložit do obratné věty… Snadněji 
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se mu píše o celém světě než o sobě samém. Jelikož je pořád něčím nadšený, 
sám sebou se nikdy nezabýval, události ze svého života nesepisoval a teď 
mu připadá, že nemá žádnou biografi i. Kdyby se ho ta dáma, která píše 
tak ponuré verše, zeptala, kým je, jak prožil svůj život, co by jí řekl? Kdyby 
to chtěl napsat, nebylo by toho více než jen pár stránek, dokonce ani malá 
knížka by z toho nebyla, ani malý elzevir, spíš jen brožura, cár papíru, život 
nesvatého s obrázkem. Ani poutník, ani lustrátor* cizích zemí.

Namočí pero do inkoustu a nějakou chvíli ho drží nad archem papíru, 
pak s rozmachem začne psát:

Příběh života Pána velkomožného, Kněze Joachima Benedykta 
Chmielowského z rodu nałęczského, faráře ve Firlejowě, 
Podkamieni a Janczyně, rohatynského děkana a duchovního 
pastýře prostého stáda, vlastní rukou sepsán a nepokoušející se 
o vznešenou polštinu, by jí nebyly zatemňovány smysly, Čtenáři 
ad usum** dedikován.

Titul zabírá půl stránky, a tak si kněz vezme další arch papíru, ale jeho 
ruka jako by ustrnula, nemůže nebo nechce už nic napsat. Když napsal 

„Čte  náři“, vytanula mu na mysli Drużbacká, ta drobná, starší paní se su-
chou pletí a výraznýma očima. Kněz si přečte její verše, ale příliš si od nich 
neslibuje. Lehkomyslnost. Musí to být lehkomyslnost a nepředstavitelné 
zástupy řeckých bohů.

Je mu líto, že odjela.

Vezme si další papír a ponoří pero do inkoustu. Přemýšlí, o čem by měl 
psát. Příběh knězova života je příběhem knih, které přečetl a napsal. Když 
matka viděla, že malý Benedykt přilnul ke knihám, poslala ho v patnácti 
letech k jezuitům do Lvova. Toto rozhodnutí značně zlepšilo jeho vztahy 
s otčímem, který ho neměl rád. Od té doby se už téměř nestýkali. Ihned 
poté odešel do semináře a zanedlouho byl vysvěcený. Své první práci se 
začal věnovat na dvoře u Jabłonowských jako preceptor Dymitra, jenž byl 

* návštěvník

** k užitku
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jen o pět let mladší. Tam se Benedykt naučil předstírat, že je starší než ve 
skutečnosti, a mluvit věčně poučlivým tónem, což mu někteří mají dodnes 
za zlé. Dovolili mu také používat poměrně obsáhlou knihovnu pana domá-
cího, kde objevil Kirchera a také Komenského Orbis pictus. A k tomu všemu 
se jeho ruka, vzdorovitý služebníček, sama hlásila o psaní, obzvláště během 
prvního jara, které tam strávil a které bylo vlhké a dusné, zejména když se 
někde poblíž nacházela milostpaní Joanna Maria Jabłonowská, Dymitrova 
matka a manželka pána domu (na to se ale kněz snažil nemyslet). Po uši 
zamilovaný, omráčený citem, duchem nepřítomný a slabý vedl sám se se-
bou strašnou válku. Aby nedal nic najevo, celý se obětoval práci a milované 
ženě napsal modlitební knihu. Tímto úkonem se mu povedlo milovanou 
od sebe odloučit, zneškodnit, posvětit a udělat z ní anděla, a když jí předá-
val rukopis (několik let předtím, než vyšel ve Lvově a dosáhl značné obliby, 
načež se dočkal ještě několika vydání), cítil se, jako by si ji vzal, spojil se s ní 
a teď jí dával dítě zplozené z tohoto svazku. Průběh celého roku, modlitební 
kniha. A takto pochopil, že psaní zachraňuje.

Joanna byla pro mnoho mužů v nebezpečném životním období, mezi 
věkem jejich matek a věkem milenek. Erotický půvab mateřství nebyl tedy 
dostatečně zřejmý a bylo možné se v něm zmítat dle libosti. Představo-
val si vlastní tvář obtisknutou do měkkých krajek, slabou vůni růžového 
oleje a pudru, jemnost kůže pokryté broskvovým chmýřím, už ne tak pevné 
a pružné, ale teplé, vlídné a měkké jako semiš. Díky její přímluvě obdržel 
od krále Augusta II. faru ve Firlejowě a jako pětadvacetiletý muž se zlome-
ným srdcem se té nepříliš velké farnosti vděčně ujal. Přestěhoval si tam 
svou knihovnu a nechal pro ni zhotovit hezké vyřezávané police. Měl čty-
řicet sedm svých knih; jiné si půjčoval z klášterních knihoven, z biskupství, 
z paláců, kde se válely jako suvenýry ze zahraničních cest, většinou ještě 
nerozřezané. První dva roky byly těžké. Zejména zimy. Tehdy si zničil zrak, 
protože se brzy stmívalo a on nedokázal přestat pracovat. Napsal dvě po-
divné knihy: Útěk svatých k Bohu a Výprava na onen svět, ale neodvážil se je 
publikovat pod svým jménem. Na rozdíl od modlitební knihy se neprosla-
vily a zmizely kdesi ve světě. Kněz si několik exemplářů schovává tady ve 
Firlejowě ve speciálním kufru, který nařídil potáhnout plechem a vybavit 
pořádnými zámky, kdyby došlo k požáru, ke krádeži nebo jiným pohro-
mám, vůči nimž nejsou obyčejné lidské knihovny nijak chráněny. Přesně 
si pamatuje tvar modlitební knihy a vůni obalu vyrobeného z tmavé kůže. 
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Je to zvláštní, ale pamatuje si i dotek dlaně Joanny Jabłonowské, měla ta-
kový zvyk — když ho chtěla uklidnit, přikrývala jeho dlaň svou dlaní. A ještě 
něco: pamatuje si jemnou měkkost její chladné tváře, kterou se odvážil po-
líbit, když láskou skoro zešílel.

A to je z jeho života všechno, nezabralo by mu to asi více místa než sám 
název. Jeho milovaná zemřela před vydáním Nových Atén, které byly také 
napsány z lásky.

Ale to podivné boží rozhodnutí se v poslední době stalo jeho součástí, 
asi proto, aby si začal připomínat svůj život. V rysech Kossakowské poznal 
její starší sestru a paní Drużbacká u ní byla celá léta jako služebná, právě 
u kněžny Jabłonowské, sestry Kossakowské, a to až do konce. Navíc mu 
řekla, že byla u ní, když umírala. To v knězi vyvolalo zmatek, teď se Druż -
backá stala poslem z minulosti. Nějakým způsobem se doteky, tvář a dlaně 
té ženy přenesly na ni. Nic už není tak intenzivní a barevné, ale rozmazané 
a bez obrysů. Jako sen, který zmizí, když se probudíme, který odlétá z pa-
měti jako mlha nad poli. Kněz tomu příliš nerozumí a vlastně ani rozumět 
nechce. Lidé, kteří píšou knihy, zapisují myšlenky, nechtějí mít vlastní pří-
běh. Proč taky? Ve srovnání s tím, co je napsáno, bude vždycky skutečnost 
nudná a nijaká. Kněz sedí s vyschlým perem, dokud svíce nedohoří a s krát-
kým syknutím nezhasne. Pak ho obklopí tma.

Kněz Chmielowski se snaží napsat 
dopis velkomožné paní Drużbacké

Kněz Chmielowski není spokojený s tím, co se mu povedlo sdělit během 
návštěvy paní Drużbacké. Protože se mu toho z vrozené nesmělosti mnoho 
nepovedlo. Jen se vychloubal a tahal milostivou v zimě a vlhku po kame-
nech. Jen pomyšlení, že by ho ta moudrá a vzdělaná žena mohla považovat 
za hlupáka a ignoranta, ho dráždí. Trápí ho to, a tak se rozhodne napsat jí 
dopis a vysvětlit své důvody.

Začíná krásným oslovením:

Průvodkyně Múz, Oblíbenkyně Apollona…
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Ale u toho se zastaví na celý den. Obrat se mu líbí do oběda. U večeře mu 
připadá chabý a strojený. Teprve večer, když mu horké a kořeněné víno ro-
zehřívá mysl a tělo, odvážněji usedá k čistému listu papíru a píše jí poděko-
vání za to, že ho navštívila ve „fi rlejowské samotě“ a dodala jeho monotón-
nímu šedému životu trochu světla. Věří, že „světlo“ bude paní Drużbacká 
chápat šířeji a básnicky.

Ptá se ještě na štěňata a sám se svěřuje s problémy, že mu liška zakousla 
všechny slepice a teď si pro vajíčka musí posílat k sedlákovi a že se bojí mít 
nové, protože by je zase odsoudil na smrt v liščích čelistech. A tak podobně.

Nechce si to připustit, ale poté netrpělivě čeká a čeká na odpověď. V du-
chu počítá, jak dlouho může jít dopis do Busku, protože tam teď paní 
Druż  backá pobývá. Není to přece daleko, dopis už tam musí být.

Konečně přichází. Roszko hledá adresáta po celé faře a ve strnule nata-
žené ruce drží dopis. Kněze najde ve sklepě, slévá tam víno.

„Tys mě ale vyděsil,“ zdráhá se důstojný pán. Utře si ruce o zástěru, kterou 
si obléká vždycky, když dělá domácí práce, a opatrně uchopí dopis dvěma 
prsty. Ale neotevře ho. Prohlíží si pečeť a vlastní jméno krasopisně napsané 
písmem svědčícím o sebejistotě, jehož tahy vlají na papíře jako bitevní vlajky.

Teprve o hodinu později, když už kamna vyhřála knihovnu a když si 
kněz připravil víno s kořením a přes nohy si přehodil kožich, opatrně ote-
vírá dopis a čte:

Elżbieta Drużbacká píše 
knězi Chmielowskému

Vánoce 1752 Busk

Nejjasnější, Milostivý Důstojný pane,
nastává ta velká příležitost, abych Ti v době narození 

Pána našeho Spasitele popřála všechno nejlepší a kromě toho 
i ochranu Tvého zdraví a dobré rozpoložení, protože jsme přece 
tak křehcí, že nás může cokoli přemoci. Nechť se Ti ve všem daří 
a nechť laskavost Děťátka Ježíše je Ti nekonečně nakloněna.
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Návštěva ve Firlejowě na mě zapůsobila silným dojmem, 
který ve mně stále zůstává, a musím přiznati, že jsem si tak 
slavného Kněze představovala jinak: domnívala jsem se, že máš 
velkou knihovnu, kde sedí spousta sekretářů a všichni pro Tebe 
pracují, píší a opisují. A místo toho je Tvoje Milost skromná jako 
František.

Obdivuji u milostpána zahradnické umění, veškerou 
nápaditost a obrovskou milostpánovu erudici. Ihned po 
příjezdu jsem s velkou radostí začala po večerech opětovně čísti 
Nové Atény, které přece jen už dobře znám, neboť jsem si v nich 
ráda čítala, když vyšly poprvé. I kdyby mi to mé oči nedovolily, 
četla bych celé hodiny. Jelikož nyní je to mimořádnější, vždyť 
znám Autora osobně, někdy se mi dokonce stává, že slyším 
jeho hlas, jako bys četl přímo Ty, Důstojný pane. I ta kniha je 
zvláštně magická, je možné ji čísti pořád, tam je to, tady zas 
ono, v hlavě zůstane vždy něco zajímavého, nabízí různé náměty 
k přemýšlení, jak je svět velký a složitý, že ho nelze myšlenkou 
nijak uchopiti, nýbrž jen útržky, kousky malých porozumění.

Nyní ale soumrak nastává tak rychle a každý den polyká 
chvíle našeho života, světlo svíček je jen nuznou imitací světla, 
jehož naše oči nemohou dlouho snášeti.

Vím však, že záměr Nových Atén je záměrem velkého génia 
a obrovské odvahy a že má velký význam pro nás všechny, 
kteří žijeme v Polsce, protože to je pravé kompendium našeho 
vědění.

Je ale jedna věc, Milostivý pane, která mi překáží v dobrém 
čtení Tvého díla, a již jsme o tom hovořili, když jsme seděli 
u Tebe ve Firlejowě. Je to ta latina, ne ona sama, ale její 
nepřeberné množství, je vecpaná všude jako sůl, kterou příliš 
hojně sypeme do jídla, a místo aby pozvedla jeho chuť, činí ho 
nestravitelným.

Chápu, Milostivý pane, že latina je jazyk se vším obeznámený 
a že vhodných slov je v ní více nežli v polštině, avšak ten, kdo ji 
nezná, nebude čísti Tvou knihu, ztratí se v ní úplně. Přemýšlel 
jsi o těch, kdož by si s nadšením přečetli tvé dílo, ale neumějí 
latinsky? Kupříkladu kupci, nepříliš vzdělaní malí zemané, 
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ba i bystřejší řemeslníci, to jim by se hodilo vědění, jež tak 
svědomitě shromažďuješ, nikoli Tvým kolegům, kněžím 
a akademikům, oni již mají přístup ke knihám. Pokud ovšem 
chtějí, neboť ne vždy se jim chce. A to nemluvím o vdaných 
ženách, které dokážou čísti dokonce velmi dobře, ale protože 
nebyly posílány do škol, latinu vůbec neznají.

Biskup Sołtyk píše dopis 
papežskému nunciovi

Psaní toho dopisu si včera nechal až nakonec, ale přemohla ho únava, proto 
musí dnes začít den touto nepříjemnou záležitostí. Ospalý sekretář po-
tlačuje zívání. Hraje si s perem a zkouší tloušťku linek, když biskup začne 
diktovat:

Biskup Kajetan Sołtyk, kyjevský koadjutor, papežskému nunciu 
Niccolu Serrovi, arcibiskupovi mytilenskému…

V tu chvíli dovnitř vejde chlapec, který má na starosti topení v kamnech, 
a pustí se do vyhrabávání popela. Šoupání lopatky připadá biskupovi ne-
snesitelné a všechny myšlenky mu z hlavy odlétají jako oblak onoho popela. 
A jako popel chutná i celá ta záležitost.

„Chlapče, uděláš to později,“ řekne mu vlídně a chvíli sbírá rozprchnuté 
myšlenky. Pero se vydá do boje s nevinným papírem:

Ještě jednou Vaší Eminenci velmi gratuluji k novému postavení 
v Polsce a doufám, že bude příležitostí k všestrannému 
upevňování víry v Ježíše Krista v zemích Jím zvlášť milovaných, 
neboť jsme zde v Rzeczypospolité nejvěrnějšími z Jeho stáje, 
jsme Mu srdcem nejoddanějšími…

Biskup Sołtyk teď příliš neví, jak přejít k věci. Nejprve chtěl celou záleži-
tost pojednat obecně, neočekával tak důraznou žádost o hlášení, a ještě 
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k tomu od nuncia. Udivuje ho to, protože nuncius má všude špehy, takže 
sám svůj velký italský nos nikam nestrká, využívá nosy jiných, horlivých.

Sekretář čeká se zvednutým perem, na jehož konečku se už vytvoři  la 
pořádná kapka. Ale jako velmi zkušený písař zná zvyky inkoustových ka-
pek; dlouho čeká a teprve na poslední chvíli ji sklepne zpátky do kalamáře.

Biskup Sołtyk přemýšlí, jak celou věc popsat, napadají ho věty typu: 
„Svět je putováním velice nebezpečným pro ty, kdož touží po věčnosti“, což 
by poukázalo na složitou situaci, v níž se ocitl, a nyní musí vysvětlovat své 
tvrdé, ale oprávněné kroky, místo aby se myšlenkami oddával modlitbě 
a duchovním potřebám svého ovčince. Jak začít? Možná od nalezení dítě-
 te a tím, že se to stalo u Żytomierze ve vesnici Markowa Wolica, nedávno, 
letos.

„Studziński, že?“
Tajemník pokývá hlavou a připojí ještě jméno chlapce: Stefan. V křoví 

u silnice se našlo jeho mrtvé tělo, byl samá modřina a měl hodně bodných 
ran.

Teď se biskup soustředí na sebe a začne diktovat: 
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…když rolníci nalezli dítě, odnesli ho do pravoslavného kostela. 
Procházeli přitom kolem krčmy, kde bylo utýráno. Krev se 
spustila z rány na levém boku a na základě toho a dalších 
suspicií na Židy, byli ihned zatčeni dva židovští krčmáři a jejich 
manželky, ke všemu se přiznali a další udali. Záležitost se tedy 
vyřešila sama, díky boží spravedlnosti.

O celé věci jsem byl ihned informován a s veškerým úsilím 
jsem se do ní zapojil a již in crastinum* nařídil vlastníkům 
okolních statků a pánům vydati další viníky, avšak když se 
ukázali býti příliš pomalí, začal jsem osobně jezditi po statcích 
a vymáhal jsem na vašnostech zatýkání. Takto bylo zatčeno 
třicet jedna mužů a dvě ženy. V poutech byli převezeni do 
Żytomierze a hozeni do děr zvláště pro tento účel vykopaných. 
Po soudním vyšetřování jsem obviněné poslal k městskému 
soudu. Soud se kvůli důkladnějšímu stíhání zlých vrahů a jejich 
hanebného činu rozhodl přistoupiti k vyšetřování strictissime** 
obviněných Židů, a to tím spíše, že někteří pozměňovali své 
výpovědi učiněné před soudem konsistorským a rovněž odmítali 
usvědčující svědectví křesťanů. Obvinění byli mučeni a mistrem 
katem třikráte připáleni byli. Díky tělesným výslechům se rychle 
ukázalo, že Jankel a Ela, nájemci hospody v Markowé Wolici, 
byli přemluveni Šmajerem, rabínem z Pawlacze, aby chytili dítě, 
odvlekli jej do krčmy a opili vodkou, načež mu rabín kapesním 
nožem probodl levý bok. Poté četli z knih své modlitby a jiní 
Židé ho bodali noži a jehlicemi a veškerou nevinnou krev 
z žil vymačkávali do mísy. Rabín pak krví obdaroval všechny 
přítomné, naléval jim ji do lahviček.

 Biskup přeruší diktování a nechá si přinést trochu uherského vína, které 
mu dělá dobře na krev. Nevadí, že ho bude pít na lačný žaludek. Cítí, že 
čas snídaně se rychle změní v čas oběda, a on začíná mít hlad. A tudíž je 
nerudný. Dopis musí odeslat ještě dnes. Proto diktuje dále:

* nazítří

** nejpřísněji
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Když tedy žalobce ve věci nezletilého Stefana popisoval jeho 
dolenda fata,* odpřisáhl podle procedury před sedmi svědky, že 
řečení Židé jsou příčinou smrti a krveprolití děťátka, pročež je 
soud odsoudil k ukrutné smrti.

Oněm sedmi strůjcům vraždy a vůdcům té pohanské 
ukrutnosti měl kat obě ruce omotati konopím, políti smolou 
a zapáliti a takto je měl vésti z náměstí od pranýře města 
Żytomierz k šibenici. Tam měl z každého sedříti tři pruhy kůže, 
potom je rozčtvrtiti, naraziti jejich hlavy na kůly a čtvrtky 
rozvěsiti. Šest jich bylo odsouzeno ke čtvrcení a jednoho, 
jelikož na poslední chvíli i s manželkou a s dětmi přestoupil 
na katolickou víru, odsoudili k mírnějšímu trestu, měl být jen 
sťat. Ostatní byli osvobozeni. Sukcesoři odsouzení na smrt měli 
otci oběti zaplatiti 1000 polských zlotých pod hrozbou věčného 
vyhnanství.

* nešťastný osud
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Jednomu ze sedmi podařilo se utéci, další zas byl pokřtěn 
a spolu s odsouzeným ke stětí byl mnou od smrti zachráněn.

Nakonec byl rozsudek spravedlivě vykonán. Tři viníci byli ve 
své zatvrzelé zlobě rozčtvrceni, dalším třem, kteří byli pokřtěni, 
byl trest změněn na stětí. Jejich těla jsem osobně a s početným 
duchovenstvem vyprovodil na katolický hřbitov.

Další den jsem vykonal ceremonii svatého křtu třinácti Židů 
a Židovek, utýranému dítěti jsem kázal připraviti epitupticum 
a svaté tělo neviňátka a mučedníka jsem se vší vážností nařídil 
pohřbíti v katedrálních hrobech.

Ista scienda satis,* strašných, ačkoli ve všech měřítkách 
nezbytných pro potrestání pachatelů tak hanebného činu. Věřím, 
že Vaše Excelence nalezne v tomto vysvětlení vše, co potřebovala 
věděti, a utiší to Její neklid vyjádřený v dopise, že jsme zde něco 
proti církvi, Matce naší svaté, učinili.

Zelik

Ten, který utekl, jednoduše seskočil z vozu, jímž je spoutané vezli do vězení 
na mučidla. Ukázalo se, že to je jednoduché, protože je svázali ledabyle. 
Osud čtrnácti vězňů, z toho dvou žen, byl zpečetěn, považovali je téměř za 
mrtvé a nikoho nenapadlo, že by se mohli pokusit utéct. Vůz s doprovod-
ným jízdním oddílem vjel těsně před Żytomierzí na míli do lesa. Právě tam 
Zelik utekl. Nějak si odvázal ruce z postraňku, počkal na vhodný okamžik, 
a když se ocitli nejblíže u křoví, dlouhým skokem opustil vůz a ztratil se 
v lese. Všichni ostatní vězni seděli tiše se sklopenými hlavami, jako by cele-
brovali vlastní blížící se smrt. Strážní si ani nevšimli, co se stalo.

Zelikův otec, ten, který půjčoval peníze Sołtykovi, zavřel oči a začal se 
modlit. Jakmile se Zelik dotkl nohou lesního porostu, ještě se otočil a dobře 
si zapamatoval ten pohled: shrbený stařec, staří manželé sedící blízko 
u sebe, jejich dotýkající se ramena, mladá dívka, dva otcovi sousedé s bílými 

* Dost těch zpráv
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vousy, které kontrastovaly s černou barvou kabátů, bíločerná skvrna ta-
lesu. Jen otec se na něj díval klidně, jako by od začátku všechno věděl.

Teď je Zelik na cestách. Putuje pouze v noci. Přes den spí; lehne si za 
úsvitu, když ptáci dělají největší rámus, a vstává za soumraku. Jde a jde, ale 
nikdy po cestě, vždy vedle ní, prodírá se houštím, snaží se vyhýbat otevře-
ným prostranstvím. Když už ale musí takovým místem projít, dbá na to, aby 
tam rostlo alespoň obilí, protože ještě nebylo sklizeno. Během cesty téměř 
nejí, někdy jen jablka nebo hořké hniličky, hlad ale necítí. Neustále se chvěje, 
ze strachu, ale také vztekem, ruce a nohy se mu třesou, svírá ho v břiše, ve 
vnitřnostech, proto občas zvrací žluč a dlouho s odporem plive. Má za se-
bou několik velmi jasných nocí kvůli měsíci v úplňku, který je spokojen sám 
se sebou. Tehdy z dálky viděl smečku vlků, slyšel jejich vytí. Prohlížela si 
ho udivená stáda srn, pokojně se za ním dívaly. Všiml si ho také jakýsi po-
tulný, špinavý a zarostlý děd, slepý na jedno oko; ten se ho lekl, pokřižoval 
se a rychle zmizel v křoví. Zelik z dálky pozoroval malou skupinku rolníků 
na útěku, jak se ve čtyřech přes řeku přepravovali do Turecka, před jeho 
očima přijeli vojáci na koních, chytili je a provazem svázali jako dobytek.

Další noc začne pršet a měsíc zakryjí mraky. Zelikovi se podaří přejít 
přes řeku. Celý následující den se snaží usušit si oblečení. Promrzlý a slabý 
neustále myslí jen na jedno. Jak se to přihodilo, že pán, kterému vedl účet-
nictví související s kácením lesa, ten lidský pán, za jakého ho považoval, 
se zachoval tak zle? Proč u soudu křivě svědčil? Jak je možné, že lhal pod 
přísahou, když nešlo o peníze ani o obchod, ale o lidský život? Zelik to ne-
dokáže pochopit; celou dobu se mu před očima objevují stejné obrazy: za-
tčení, odvlečení z domu spolu s ostatními, s jeho starým, hluchým otcem, 
který nechápal, co se děje. A pak ta obrovská bolest, jež má vládu nad tělem 
a řídí rozum; bolest, která je králem tohoto světa. A ještě žebřiňák, který 
je přes městečko vezl z vězení na mučidla. Lidé na ně, otupělé a zraněné, 
cestou plivali.

Přibližně za měsíc se Zelik dostane do Jasů, kde vyhledá matčiny známé. 
Přijmou ho, už vědí, co se stalo; tam za nějakou dobu přijde k sobě. Má pro-
blémy se spaním, bojí se zavřít oči; když se mu podaří usnout, zdá se mu, 
že uklouzl na hlinitém břehu rybníka a spadl do vody, kde vidí tělo svého 
otce, ponořené v bahně, nepohřbené, děsivé. Po nocích ho trápí strach, že 
na něj v temnotě číhá smrt a že ho zase může dostihnout. Tam v šeru je 
její revír, kasárna její armády. Protože jí tak banálně utekl, protože se ani 
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neotočila, když zmizel ze skupiny těch, kteří už jí patřili, už vždycky na něj 
bude mít chuť.

Proto Zelika nelze zastavit. V poledne vyráží pěšky jako poutník. Po cestě 
klepe na židovské domy, kde se zastaví na noc. Při večeři vypráví svůj pří-
běh a lidé si ho předávají z domu do domu, z města do města, jako křehké, 
jemné zboží. Zakrátko zpráva letí před ním, znají jeho příběh a vědí, kam 
jde, takže ho zahrnují úctou. Každý mu pomáhá, jak umí. Během šábesu 
odpočívá. Jeden den v týdnu píše dopisy, rodině, židovským obcím, rabí-
nům, Sejmu čtyř zemí. Židům a křesťanům. Polskému králi. Papeži. Pro-
chodí spoustu párů bot a spotřebuje litry inkoustu, než se mu povede do-
stat do Říma. A nějakým zázrakem, jako by nad ním bděly mocné síly, se 
už další den ocitne tváří v tvář papeži.
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O tom, jak z boží únavy vzniká svět

Stává se, že se Bůh trápí svou jasností a tichem, že se mu dělá špatně z ne-
konečna. Tehdy, jako obrovská, choulostivá ústřice, jejíž nahé a jemné tělo 
cítí i nejmenší kmitání molekul světla, se sám v sobě stáhne a zůstane po 
něm trochu místa, kde se ihned úplně z ničeho objeví svět. Svět nejprve při-
pomíná plíseň, jemnou a bílou, ale roste rychle, jednotlivé nitky se spojují 
a vytvářejí silný povlak. Nakonec ztvrdne a začíná získávat barvy. To celé 
doprovází nízký, sotva slyšitelný zvuk, ponurá vibrace, která uvádí atomy 
do neklidného chvění. Z tohoto pohybu vznikají molekuly a pak zrnka písku 
a kapky vody, jež rozdělují svět na dvě poloviny.

Teď se nacházíme na straně písku.

Jentinýma očima vidíme nízký obzor a obrovské zlatavé a oranžové nebe. 
Velké baňaté cumuly odplouvají na západ, neuvědomují si, že za chvíli spad-
nou do hlubiny. Poušť je červená, a dokonce i ty nejmenší kamínky vrhají 
dlouhé, zoufalé stíny, kterými se snaží zachytit v pevné hmotě.

Koňská a oslí kopyta takřka nezanechávají stopy, pohybují se po kame-
nech, víří prach, ten se však ihned usadí a zakryje každou vzniklou rýhu. 
Zvířata jdou pomalu se sklopenými hlavami, jsou unavená celodenní ces-
tou, jsou jako v transu. Jejich hřbety si už zvykly na tíhu, která je na ně 
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každé ráno kladena po nočním odpočinku. Jenom osli dělají každé ráno 
hluk, svítání rozdírají řevem plným žalu a údivu. Ale teď i oni, rození po-
vstalci, úplně utichli, počítají s rychlým odpočinkem.

Mezi nimi se na pozadí kulatých a nákladem zdeformovaných zvířecích 
tvarů pohybují štíhlí lidé. Jsou jako ručičky hodin, které se osvobodily od 
svých ciferníků a nyní svévolně odměřují vytržený a chaotický čas, jejž už 
nebude schopen ovládnout žádný hodinář. Jejich dlouhé a ostré stíny bo-
dají poušť a dráždí nastávající soumrak.

Spousta z nich je oblečena do dlouhých, světlých kabátů, na hlavě mají 
turbany, které byly kdysi zelené, dnes jsou však vybledlé od slunce. Jiní se 
schovali pod klobouky s širokými krempami a jejich tváře se vůbec neliší 
od stínů vrhaných přes kameny.

Je to karavana, která před několika dny vyrazila ze Smyrny, míří přes Kon-
stantinopol a pak přes Bukurešť na sever. Cestou se bude rozdělovat a spo-
jovat. Část obchodníků se už za několik dnů oddělí v Istanbulu, vydá se 
přes Soluň a Sofi i do Řecka a Makedonie, jiní zůstanou až do Bukurešti 
a ještě jiní půjdou podél Prutu k polským hranicím, kde překonají měl-
 ký Dněstr.

Během každé zastávky je třeba sundávat ze zvířecích hřbetů převážené 
zboží a prohlížet to, jež leží zabalené na vozech. Některé věci jsou křehké, 
například části dlouhých tureckých dýmek; každá z nich je zvlášť zabalená 
v koudeli a navíc pečlivě ovázaná plátnem. Mají také několik tureckých 
zbraní a slavnostní koňský postroj, koberce a tkané pásky, kterými si páni 
šlechticové převazují župany.

V dřevěných bednách, pečlivě přikrytých před sluncem, je sušené ovoce, 
různé plody, a dokonce i citrony a pomeranče ještě ne zcela zralé, aby pře-
čkaly cestu.

Jeden Armén, jakýsi Jakubovič, který se ke karavaně připojil na poslední 
chvíli, veze na samostatném voze luxusní zboží: divanské koberce, turecké 
kilimy. Trne strachy o své zboží, všechno ho rozčiluje. Už se chystal nastou-
pit na loď a ze Smyrny do Soluně převézt všechno za dva dny, ale námořní 
obchod je dnes nebezpečný, mohl by se dostat do zajetí. Když se karavana 
zastaví u ohně kvůli pastvě, neustále si o tom povídají.

Nachman Samuel ben Levi z Busku se právě posadil s plochou krabicí 
na kolenou. Veze tabák nacpaný do tvrdých balíčků. Není toho hodně, ale 
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počítá s pořádným ziskem, protože tabák koupil levně a v dobré kvalitě. Ve 
speciálně šitých kapsách má ještě další malé, ale cenné věci: hezké kameny, 
hlavně tyrkysy, a také několik dlouhých, silně slisovaných tyčinek smoly ke 
kouření, které se přidávají do dýmek a které má tak rád Mordechaj.

Připravovali karavanu několik dnů a zároveň běhali po tureckých úřa-
dech, aby za hojný bakšiš dostali ferman, příkaz pro místní turecké úřed-
níky, aby karavanu pustili.

Proto je tak unavený a únava neustupuje. Nejvíce mu pomáhá pohled na 
kamenitou poušť. Sedne si dál od lidského žvanění. Slunce je už tak nízko, 
že kameny vrhají dlouhé a temné stíny, jako by byly pozemské komety, 
stvořené na rozdíl od těch nebeských ze stínu, a ne ze světla. Nachman, 
který všude vidí znamení, přemýšlí nad tím, jakou ona pozemská tělesa 
ohlašují budoucnost, jakou přinášejí předpověď. A protože poušť je jedi-
ným místem na světě, kde se vrací čas, udělá kličku a dlouhými skoky, jako 
tlusté saranče, skáče dopředu, některé oči tam mohou nahlédnout do bu-
doucnosti. A tak Nachman vidí Jentin pohled: Nachman je už starý, hubený 
a shrbený. Sedí u malého okénka, jímž dopadá trochu světla, a z tlustých 
zdí je cítit chlad. Jeho ruka držící pero se zřetelně chvěje. V malých přesý-
pacích hodinách se přesypávají poslední zrnka písku: konec už je blízko, 
Nachman ale pořád píše.

Pravda je taková, že se Nachman nemůže zastavit. Je to jako svrbění, 
přestane jen tehdy, když začne chaos v mysli přetvářet do vět. Skřípění 
pera ho uklidňuje. Stopa, kterou zanechává na listu papíru, mu způsobuje 
radost, jako by jedl nejsladší datle, jako by měl v ústech lokum. Tehdy se 
všechno utváří, vyjasňuje, dává do pořádku. Nachman měl vždycky pocit, 
že se účastní něčeho velkého, neopakovatelného a jedinečného. Že to už 
nikdy nevznikne a že ještě nikdy nic takového nebylo. A navíc: že všechno 
sepisuje pro ty, kteří se ještě nenarodili, protože to budou chtít vědět.

Psací potřeby má vždycky u sebe: plochou krabici, dřevěnou, možná ne-
nápadnou, ale má v ní velmi kvalitní papír, láhev s inkoustem, písek v uzaví-
ratelné krabičce, zásobu per a nožík k jejich ostření. Nachman toho nepo-
třebuje příliš, sedne si na zem, rozloží skříňku, která se promění na nízký 
turecký stolek, a je připraven psát.

Od té doby, kdy začal doprovázet Jakuba, stále častěji naráží na jeho 
nespokojený a káravý pohled. Jakub nemá rád skřípění pera. Jednou se 
mu podíval přes rameno. Dobře že Nachman zrovna dělal účty. Jakub ho 
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požádal, aby nezapisoval to, co říká. Nachman ho musel ujistit, že to ne-
udělá. Ale pořád ho ta záležitost trápí, proč?

„Jak to je?“ zeptal se ho jednou. „Vždyť zpíváme: ‚Dej mi řeč, dej mi jazyk 
a slova, abych o tobě mohl říci pravdu.‘ Je to z Chemdat jamim.“

Jakub ho napomenul:
„Nebuď hloupý. Pokud někdo chce dobýt pevnost, nemůže to udělat 

pouhým mluvením, prchavým slovem, musí tam jít s armádou. Proto i my 
musíme dělat, a ne mluvit. Málo toho naši dědové namluvili, naseděli se 
nad Písmem? Jak jim to mluvení pomohlo a co z toho vzniklo? Je lépe vi-
dět očima než mluvit slovy. Mudrlanti nám jsou k ničemu. Když uvidím, že 
píšeš, praštím tě, aby ses vzpamatoval.“

Nachman ví své. Jeho hlavní prací je Život nejsvětějšího Šabtaje Cvi (nechť 
je jeho jméno požehnáno!). Sepisuje jeho životopis pro všechny případy, 
dává dohromady známá i neznámá fakta; některá přibarvuje, ale to přece 
není hřích, spíše zásluha, budou si je lépe pamatovat. Dole, na dně krabice, 
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má ale i jiný balíček, jsou to listy vlastnoručně sešité hrubou dratví. Hle, 
ostatky. Píše tajně. Čas od času, když ho to unavuje, tak přestane. Ten, 
kdo to bude číst, musí vědět, kdo byl ten, který to psal. Za písmeny stojí 
vždy něčí ruka, za větami je vidět něčí tvář. I za Tórou stojí přítomnost, 
velká, jejíž pravdivé jméno není možné napsat žádným, dokonce ani po-
zlaceným a zvýrazněným písmenem. Avšak Tóra a celý svět se skládají 
z božích jmen. Každé slovo a každý předmět je jeho jménem. Tóra je utka-
 ná z božích jmen jako velká tkanina, arig, i když jak je zapsáno v Knize 
Jobově, žádný smrtelník nezná její řád. Nikdo neví, co je osnova a co děj, 
jaký vzor je vidět na pravé straně a jak souvisí se vzorem nacházejícím se 
na levé straně.

 Rabín Eleazar, velmi moudrý prorok, už dávno přišel na to, že části 
Tóry nejsou uvedeny ve správném pořadí. Kdyby je totiž seřadili tak, jak 
mají následovat, každý, kdo by znal její řád, by se okamžitě stal nesmr-
telným a sám by uměl oživovat mrtvé a dělat zázraky. Proto, aby zůstal 
udržen řád tohoto světa, jsou ony úryvky pomíchané. Neptej se kdo. 
Ještě nenastal správný čas. Jenom Svatý je dokáže poskládat ve správném 
pořadí.

Nachman vidí, že zpoza svého spisku Život nejsvětějšího Šabtaje Cvi, ze 
svazku listů sešitých dratví, se vynořuje on sám, Nachman Samuel ben Levi 
z Busku. Vidí svou podobu: drobný, nepříliš vysoký, nijaký, neustále na 
cestách. Popisuje sám sebe. Nazval ty poznámky ostatky, pilinami z jiných, 
důležitějších pracích. Krutost, to je náš život. Jeho psaní na víku krabice 
položené na kolenou, v prachu cest a v nepohodlí je vskutku tikun, náprava 
světa, látání děr v tkanině plné překrývajících se vzorů, klikyháků, prople-
tenců a čar. Právě tak je třeba zacházet s onou podivnou činností. Někteří 
lidé léčí, jiní stavějí domy, další studují knihy a přemisťují slova, aby v nich 
našli správný smysl. A Nachman píše.
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OSTATKY ANEB O TOM, JAK Z CESTOVNÍ 
ÚNAVY VZNIKÁ PŘÍBĚH. PSÁNO NACHMANEM 
SAMUELEM BEN LEVIM, RABÍNEM Z BUSKU

O TOM, ODKUD JSEM SE VZAL

Vím, že nejsem žádný prorok a že ve mně není ani Duch svatý. Nevládnu 
hlasy, neumím proniknout budoucím časem. Můj původ je mizerný, nic 
mě z prachu nepozdvihuje. Jsem jako spousta jiných a patřím k těm, je-
jichž maceva se rozpadá jako první. Ale uvědomuji si také své přednosti: 
umím obchodovat a cestovat, dokážu rychle počítat a mám dar jazyků. 
Jsem rozený posel.

Když jsem byl dítě, má mluva připomínala bubnování deště na dře-
věnou střechu chýše, bylo to dunění, rachocení, v němž se nedala roz-
poznat slova. Navíc mi nějaká vnitřní síla neumožňovala dokončovat 
věty nebo slova, musela je několikrát rychle, téměř breptavě, zopako-
vat. Koktal jsem. Zoufale jsem si uvědomoval, že mi nerozumějí rodiče 
ani sourozenci. Otec mě tehdy tahal za ucho a říkal: „Mluv pomaleji!“ 
Musel jsem to zkoušet. Naučil jsem se jaksi vycházet ze sebe, sám jsem 
se chytal za krk, abych zastavil ono brebentění. Nakonec se mi dařilo 
rozdělovat slova na slabiky a ředit je jako polévku, tak jak to na druhý 
den dělala matka s borščem, aby ho bylo dost pro všechny. Ale zato jsem 
byl bystrý. Ze zdvořilosti jsem čekal až ostatní domluví, i když jsem už 
předem věděl, co chtějí říct.

Můj otec byl rabínem v Busku a i já jsem se jím měl v budoucnu 
stát, i když jen na krátkou dobu. S matkou vedli na kraji bažin nepříliš 
oblíbenou krčmu, proto žili v chudobě. Naše rodina z matčiny strany, 
jakož i z otcovy přišla do Podolí ze západu, z Lublinu, a ještě před-
tím z německých zemí, odkud byli vyhnáni, přičemž jen sotva unikli 
smrti. Z těch dob se však nedochovalo mnoho příběhů, možná jenom 
ten, který mě v dětství jako druhý nejvíce děsil — o ohni spalujícím 
knihy.

Z dětství mi toho v paměti příliš nezůstalo. Pamatuji si hlavně matku, 
od které jsem se nevzdaloval ani na krok, pořád jsem se držel její sukně, 
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a otec se kvůli tomu na mě zlobil. Prorokoval mi, že se stanu maminči-
ným mazánkem, fejgele, zženštilým slabochem. Z klukovských let si pa-
matuji komáří útok, kdy byly všechny otvory domů ucpané hadry a hlí-
nou, a těla, ruce a tváře rudé od kousanců, jako bychom měli všichni 
neštovice. Malé ranky se mazaly čerstvou šalvějí a po vesnicích chodili 
kočovní obchodníci a prodávali zázračnou zapáchající tekutinu dobý-
vanou ze země někde u Drohobyče…

Takto začíná nepříliš důkladný Nachmanův rukopis — sám autor si rád čte 
jeho první strany. Připadá mu, že kráčí po zemi jistěji, jako by mu náhle vy-
rostly nohy. Teď se vrací do tábora, protože mu vyhládlo, připojí se ke svým 
společníkům. Turečtí průvodci a nosiči se právě vrátili z modliteb a chystají 
se večeřet. Arméni před jídlem zavírají oči a pravou rukou se rozmáchle kři-
žují. Nachman a jiní Židé se modlí krátce a rychle. Mají hlad. Se skutečnou 
modlitbou počkají až na návrat domů. Sedí odděleně ve skupinách, každý 
u svého zboží, u své muly, ale dobře na sebe vidí. Když uspokojí největší 
hlad, začnou si povídat a nakonec žertovat. Soumrak nastává rychle, do 
minuty je tma, je třeba zapálit olivové lampy.

Kdysi se u nás v krčmě, kterou vedla hlavně matka, zastavil jeden z hostů, 
který dorazil na lov pořádaný panem Jabłonowským. Ten host byl známý 
opilec a výtržník. Protože bylo horko a dusno a bažinné výpary se vzná-
šely nízko nad zemí, jakási kněžna si chtěla okamžitě odpočinout. Naši 
rodinu tedy vyhodili ven, já jsem se však schoval za kamna a s velkým 
vzrušením pozoroval scénu, kdy krásná dáma s lokaji, dvorními dámami 
a komorníky vešla dovnitř. Ten přepych, barvy, vzory a krása těch lidí na 
mě udělaly takový dojem, že jsem měl na tváři ruměnce, matka se pak 
obávala o mé zdraví. Když bohatí odjeli, matka mi pošeptala: „Ty můj 
malý oslíku, na onom světě u nás bude duxel pálit pescuru,“ což zna-
mená, že v příštím životě nám bude kněžna topit v kamnech.

Na jednu stranu mě to velmi potěšilo, že kdesi nahoře, tam, kde kaž-
 dý den vznikají plány světa, existuje přísná spravedlnost. Na druhou 
stranu mi bylo nás všech líto, a obzvláště té hrdé, hezké a nepřístupné 
paní. Věděla o tom? Řekl jí to někdo? Říká se lidem v jejich kostelech, jak 
to opravdu bude? Že se to všechno obrátí a sloužící budou páni a páni 
sloužící? Ale bude to spravedlivé a dobré?
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Před odjezdem onen pán vytahal mého otce za bradu a jeho hosté 
se tomu vtipu smáli. Pak nařídil svým vojákům napít se židovské vodky, 
což všichni kvapně udělali, načež vyplundrovali krčmu a bezohledně 
zničili náš majetek.

Nachman musí vstát. Jakmile zajde slunce, velmi se ochladí, ne jako ve 
městě, kde horko trvá déle, neboť se schovává v rozehřátých zdech, a kde 
se v tuto dobu košile lepí na záda. Vezme lampičku a přikryje se barcheto-
vým kabátem. Nosiči hrají kostky, hra zanedlouho skončí hádkou. Nebe už 
je celé poseté hvězdami a Nachman si mimovolně určuje světové strany. 
Na jihu vidí Smyrnu — Izmir, jak říká reb Mordke —, tu předevčírem opus-
tili. Skládá se z chaosu křivých, krychlových budov, z nekonečného počtu 
střech protkaných vysokými siluetami minaretů a tu a tam i kopulemi sva-
tyň. Připadá mu, že v temnotě za obzorem slyší neodbytný, smutný hlas 
muezzina a že mu za okamžik z karavany odpoví druhý. V jednu chvíli 
vzduch vyplní muslimská modlitba, která má být hymnou a pochvalou, 
zní ale spíše jako nářek.

Nachman se dívá na sever a tam, daleko, daleko v záhybech zmuchlané 
temnoty, vidí malé městečko ležící v bažinách, pod nízkým nebem sahají-
cím až ke kostelní věži. Vypadá, jako by bylo bezbarvé, jako by bylo posta-
veno z rašeliny a posypáno popelem.

Když jsem se v roce 5481, v křesťanském 1721, narodil, můj otec, novo-
pečený rabín, se zrovna ujímal svého úřadu a neměl ponětí, kde se usadí.

V Busku se řeka Bug slévá s Poltvou. Město vždy patřilo králi, a ne 
pánům, proto se nám tady žilo dobře; samozřejmě proto bylo také po-
řád ničeno buď kozáky, nebo Turky. Pokud je nebe zrcadlo, které odráží 
čas, obraz hořících domů pořád visí nad městem. Zcela zničené město 
se pak znovu chaoticky rozrostlo do všech stran na bahně, protože tady 
vládne voda jako jediná královna. Když nastalo jarní tání, na cesty se 
vylilo bláto a odřízlo městečko od zbytku světa a jeho obyvatelé, obyva-
telé bažin a rašeliniště, seděli zmrzlí a zplesnivělí v podmáčených dom-
cích — vypadalo to, že je plíseň úplně pohltila.

Židé tady bydleli ve skupinách v mnoha čtvrtích, nejvíc jich však 
žilo na Starém Městě a v Lipibokách. Obchodovali s koňmi, vodili je 
z města do města na jarmarky, měli také malé obchůdky s tabákem, 
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přičemž většina byla velká jako psí bouda. Někteří obdělávali půdu a pár 
z nich se zabývalo řemeslem. Obvykle to byla chudina, mizerná a po-
věrčivá.

Na místní rusínské a polské rolníky, kteří byli od úsvitu sehnutí k zemi 
a záda napřímili teprve v podvečer, když si sedali na lavičky před do  mem, 
jsme se dívali s pocitem jisté povýšenosti: bylo lepší být Žid než rol-
ník. I oni si nás prohlíželi a přemýšleli, kam na těch svých vozech jedeme 
a proč jsou Židovky tak hlučné. Ženy mhouřily oči, celý den oslepené 
sluncem, sbíraly totiž klasy, které zůstaly po žních.

Na jaře, když se travnatá pláň u řeky zelenala, slétávaly se do Busku 
stovky, možná tisíce čápů, důstojně vzpřímení a pyšní si vykračovali 
jako králové. Určitě proto se tady narodilo tolik dětí: venkované věřili, 
že je přinášejí právě čápi.

V buském erbu je čáp stojící na jedné noze. A tak jsme i my Busko-
vané neustále stáli na jedné noze, připraveni vyrazit na cestu, přichyceni 
k životu jednou arendou, jedním kontraktem. Kolem nás bylo mokro 
a měkko. Právo existuje, ale je nestálé a kalné jako špinavá voda.

Busk, jako spousta podolských městeček a vesnic, byl osídlen skoro 
celý našimi lidmi, sami sebe jsme nazývali „našimi“ nebo „pravověrnými“. 
Celým srdcem a velmi hluboce jsme věřili, že se Mesiáš už objevil, v Tu-
recku, a že když odcházel, zanechal nám tam svého nástupce a hlavně 
nám ukázal cestu, po níž jsme měli jít.

Čím víc můj otec četl a diskutoval v bejt midraš, tím víc se přikláněl 
k takovým názorům. Rok poté, co jsme se na toto místo přistěhovali a co 
si přečetl šabatiánské spisy, se jimi nechal úplně přesvědčit a jeho přiro-
zená citlivost a náboženské cítění té změně přály.

„Proč to tak je?“ říkal. „Proč je kolem tolik utrpení, když si nás Bůh 
tak zamiloval? Stačí vyjít na náměstí v Busku a nohy se podlomí pod 
tíhou bolesti. Jestliže si nás oblíbil, proč nejsme zdraví a sytí a spolu 
s námi i jiní, abychom se nemuseli dívat na nemoci a smrt?“ Hrbil se, 
jako by chtěl ukázat onu tíhu. A pak už zabředl do svých obvyklých řečí 
proti rabínům a jejich zákonům, rozčiloval se stále více a divoce gesti-
kuloval.

Jako dítě jsem ho často vídával na náměstí u Šilova obchodu, kde 
postával s ostatními, spravedlivě rozhořčený. Když mluvil, jeho malá, 
nenápadná postava vypadala větší, protože to dělal horlivě a ze srdce.
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„Z jednoho zákona v Tóře odvodila Mišna tucet zákonů a Gemara 
pět tuctů; a v pozdějších komentářích je zákonů už tolik, kolik je zrnek 
písku. Řekněte mi tedy, jak máme žít?“ horlil, až se kolemjdoucí za-
stavovali.

Šila, kterého více zajímala společnost debatujících mužů než ob-
chod, mu smutně přitakával a nabízel jim dýmku: „Brzy už nic nebude 
košer.“

„Je těžké dodržovat předpisy, když má člověk hlad,“ přisvědčovali 
a vzdychali. Vzdychání bylo také součástí rozhovoru. Mnozí z nich byli 
obyčejní kupci, občas ale přicházeli i učitelé z ješivy a do jejich každo-
denního náměstního naříkání přidávali i něco svého. A pak se objevo-
valy stížnosti na panské pořádky, na vesnická nepřátelství, která mohla 
otrávit život, na ceny mouky, na počasí, na most stržený povodní a na 
vlhkostí shnilé ovoce na stromech.

I já jsem už v dětství nasákl onou věčnou nespokojeností se vším ko-
lem. Nic není v pořádku, obklopuje nás faleš. Něco z toho, co nás učili 
v ješivách, nám museli zatajit. Určitě to bylo nějaké tajemství, které 
všechno vysvětluje.

Všichni v Busku to od dob mládí mého otce říkali a jméno Šabtaje 
Cvi se pronášelo často a nebylo vyslovováno šeptem, ale úplně nahlas. 
Mým dětským uším znělo jako dusot koní s jezdci přijíždějícími na po-
moc. Dnes už se však jeho jméno nahlas neříká.

MÉ MLÁDÍ

Jako mnoho jiných chlapců v mém věku jsem chtěl studovat rukopisy, 
ale jako jedináček jsem byl příliš připoután k matce a otci. Teprve když 
jsem měl šestnáct let, pochopil jsem, že chci sloužit něčemu dobrému 
a že patřím mezi ty, kterým nikdy nestačí to, co mají, ale vždycky chtějí 
ještě něco jiného.

Když jsem se tedy dozvěděl o velkém učiteli Baal Šem Tovovi a o tom, 
že přijímá žáky, rozhodl jsem se k němu přidat. Tak jsem opustil rodný 
Busk. K zoufalství mé matky jsem se sám vydal na východ do Między-
boże, což bylo asi dvě stě mil. Hned první den jsem potkal chlapce o něco 
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staršího než já, který se ze stejného důvodu vydal z Glinna a byl na cestě 
už třetí den. Onen Lejbko, novopečený manžel, kterému teprve začaly 
růst vousy, si, vyděšený vlastním manželstvím, vymohl na ženě a jejích 
rodičích, že než začne vydělávat peníze, musí pobýt s opravdovou sva-
tostí a nasytit se jí na pozdější léta. Lejbko pocházel z vážené rodiny 
glin nských rabínů a to, že se dostal k chasidům, bylo pro jeho rodinu 
velké neštěstí. Dvakrát za ním přijel otec a prosil ho, aby se s ním vrá-
til domů.

Brzy jsme se stali nerozlučnými přáteli. Spali jsme pod jednou dekou 
a dělili se o každé sousto. Moc rád jsem si s ním povídal, byl to totiž vel-
 mi citlivý chlapec, přemýšlel jiným způsobem než ostatní. Naše diskuse 
probíhaly v noci pod špinavou dekou, kde jsme probírali velká tajemství.

Právě on, už jako manžel, mě zasvětil do záležitostí mezi ženou a mu-
žem, tehdy mi to připadalo stejně fascinující jako otázky cimcum.

Dům byl velký, dřevěný a nízký. Spali jsme v řadách v posteli široké 
přes celý pokoj, my, hubení kluci, jsme spali přitisknutí k sobě pod de-
kami, které se často hemžily vešmi; listy máty jsme si pak mazali po-
kousaná lýtka. Jedli jsme málo, hlavně chléb, olivy a trochu řepy. Občas 
nám ženy přinesly nějaké pamlsky, třeba rozinky, chlapců však bylo tak 
moc, že se na každého dostalo sotva tolik, aby nezapomněli, jak chut-
nají. Zato jsme ale hodně četli, četli jsme skoro pořád a měli jsme kvůli 
tomu neustále červené oči jako králíci, podle toho nás všichni poznali. 
A večer, když nám Bešt mohl věnovat trochu svého svatého času, jsme 
poslouchali jeho rozhovory s jinými caddiky. Tehdy jsem se začal zají-
mat o problémy, které mi otec nedokázal přesvědčivě vysvětlit. Jak může 
existovat svět, když Bůh je všude? Když Bůh je vším ve všem, jak mohou 
existovat věci, které nejsou Bohem? Jak Bůh mohl stvořit svět z ničeho?

Je známo, že v každém pokolení existuje třicet šest svatých lidí a právě 
díky nim Bůh udržuje svět v chodu. Baal Šem Tov byl určitě jedním z nich. 
Přestože většinu svatých nelze rozeznat, protože žijí jako chudí krčmáři 
nebo ševci, přednosti Bešta byly tak obrovské, že nebylo možné je ukrýt. 
Ten člověk neměl v sobě ani trochu pýchy, a přece když se objevil, všichni 
si připadali jaksi nesmělí. Velmi ho to trápilo. Bylo vidět, že svou svatost 
nesl jako příliš těžké břímě. Ničím nepřipomínal mého vždy smutného 
a rozhněvaného otce. Bešt se měnil. Jednou vypadal jako starý mudrc, 
mluvil vážně a s přimhouřenýma očima, jindy ho zas něco přepadlo 
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a vyváděl s námi, žertoval, až jsme se řehtali jako blázni. Vždy dokázal 
udělat něco nečekaného a překvapujícího. Přitahoval k sobě pozornost 
a neustále si ji udržoval. Byl pro nás středem světa.

Nikoho tady nezajímal mrtvý a prázdný rabinismus, v tom jsme se 
všichni shodovali a to by se líbilo i mému otci. Každý den jsme s velkým 
zaujetím četli Zohar, mezi staršími bylo hodně kabalistů se zamlženýma 
očima, kteří mezi sebou neustále přetřásali boží tajemství, stejným způ-
sobem, jako kdyby mluvili o hospodářství, o tom, kolik slepic krmí a ko-
lik sena jim zůstalo na zimu…

Když se jednou takový kabalista zeptal Bešta, jestli si myslí, že svět 
je projevem Boha, Bešt radostně souhlasil: „Ano, celý svět je Bůh.“ 
Všichni mu spokojeně přitakávali. „A zlo?“ zeptal se onen člověk zálud-
 ně a zlostně. „I zlo je Bůh,“ řekl klidně srdečný Bešt. Všichni si začali 
vzrušeně šeptat a hned se ozvali jiní učení caddikové a další svatí muži. 
Veškeré diskuse končily převracením židlí, naříkáním, taháním za vlasy. 
Často jsem byl svědkem řešení těchto sporů. I mně samotnému tehdy 
kypěla krev, protože jsem nechápal, jak je to možné? A všechno, co 
je kolem nás, zařadíme kam? Do jaké kolonky vepíšeme hlad a rány 
na těle, zabíjení zvířat a děti, které umřely na mor? Tehdy mi připada-
 lo, že přemýšlením o takových věcech člověk nakonec vždy dojde k zá-
věru, že Bůh nás má všechny někde.

Stačilo by, kdyby někdo prohodil, že zlo není špatné samo o sobě, je 
takové jen v očích člověka, a už by se začali rvát, z rozbitého džbánku 
by vytekla voda a vsakovala by se do pilin na podlaze, někdo by zuřivě 
vyběhl ven, jiného by zase bylo třeba držet, protože by se jinak vrhal na 
ostatní. Takovou sílu má vyřčené slovo.

Proto nám Bešt opakoval: „Tajemství zla je to jediné, co nám Bůh 
nenařizuje brát vážně, je třeba o něm přemýšlet.“ A tak jsem celé dny 
a noci přemýšlel, protože mé hladové tělo mi občas neumožňovalo spát. 
Přemýšlel jsem, že si možná Bůh uvědomil vlastní chybu a očekával od 
člověka nemožné. Chtěl totiž člověka nehříšného. A tak měl tedy Bůh na 
výběr: mohl trestat hříchy, trestat je neustále a stát se věčným ekono-
mem, jako ten, který bije rolníky po zádech, když málo pracují na pan-
ských polích. A také mohl být Bohem, který je nesmírně moudrý, být při-
praven snášet lidské hříchy, nechat prostor pro lidskou slabost. Bůh si 
řekl: nemohu mít člověka svobodného a zároveň mně zcela poddaného. 
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Nemohu mít bytost zbavenou hříchu, která by současně byla člověkem. 
Raději hříšná lidskost než svět bez lidí.

Ano, všichni jsme s tím souhlasili. Hubení chlapci v otrhaných ka-
bátech s příliš krátkými rukávy, kteří seděli na jedné straně stolu, a na 
druhé straně pár učitelů.

S Beštovými svatými jsem strávil několik měsíců, a i když byla bída 
a zima, cítil jsem, že teprve teď má duše dostihla velikost těla, které mezi-
tím vyrostlo, zmužnělo, břicho ztvrdlo a nohy začaly být chlupaté, stejně 
jako hruď. I duše doháněla tělo a sílila. Navíc mi připadalo, že se ve mně 
rozvíjí nový smysl, o jehož existenci jsem do té doby nevěděl.

Někteří lidé mají schopnost vnímat nadpřirozeno, stejně jako má ně-
kdo jiný výborný čich, sluch nebo chuť. Cítí jemné vzrušení ve velkém, 
složitém těle světa. A kromě toho je u některých z nich tento vnitřní zrak 
tak ostrý, že vidí, kam spadla jiskra, vidí její záři i na nejnepravděpodob-
nějším místě. Čím je to místo horší, tím jiskra svítí zoufaleji, tím silněji 
bliká a její světlo je teplejší a čistší.

Jsou však i takoví, kteří tuto schopnost nemají, musejí tedy věřit jen 
pěti zbývajícím smyslům a jimi chápat celý svět. Stejně jako člověk od 
narození slepý neví, co je to světlo, a hluchý, co je to hudba, člověk bez 
čichu zase nemá ponětí o tom, co je vůně květin. Takže ani oni nechápou 
mystické duše a lidi obdařené oním smyslem považují za blázny, za po-
sedlé, kteří si všechno z nepochopitelných důvodů vymýšlejí.

Beštovy (nechť je jeho jméno požehnáno) žáky začala v tom roce sužo-
vat podivná nemoc, on sám o ní mluvil se smutkem a neklidem, nevěděl 
jsem, co má na mysli.

Jednou se během modlitby jakýsi ze starších chlapců rozplakal a ne-
bylo možné jej utišit. Zavedli ho ke svatému a vzlykající nešťastník se 
přiznal, že když odříkával Šema Jisrael, představoval si Krista a jemu 
věno val svá slova. Když o tom onen chlapec vyprávěl, všichni, kteří sly-
šeli ta strašná slova, si rukama zacpávali uši a zavírali oči, aby jejich 
smysly nezachytily takovou svatokrádež. Bešt pouze smutně pokýval 
hlavou, načež to velmi jednoduše vysvětlil, a všichni pocítili velkou úlevu: 
onen chlapec musel každý den chodit kolem nějaké křesťanské kaplič -
 ky, kde viděl Krista. Když se na něco dlouho díváme, když si něco často 
prohlížíme, tak se nám tento obraz objevuje před očima a v mysli, zažírá 
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se do nich jako louh. A protože lidská mysl potřebuje svatost, hledá ji 
všude, jako když se výhonek rostliny rostoucí v jeskyni pne za každým, 
i tím nejmenším, světlem. To bylo dobré vysvětlení. 

Měli jsme s Lejbkem tajnou vášeň: zaposlouchávali jsme se do sa-
motného znění slov, do mumlání odříkávaných modliteb, napínali jsme 
uši a chytali slova, která se spojovala v rychlé recitaci a měnila tak své 
významy. Čím podivnější byl výsledek našich her, tím větší radost jsme 
z toho měli.
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V Międzybożi byli všichni stejně jako my zaměřeni na slova, a proto 
městečko vypadalo podivně nepodařeně, bylo nejisté a dočasné, jako 
by si při setkání se slovem hmota schovávalo ocas pod sebe a zahan-
beně se krčilo: blátivá, povozy rozježděná cesta vypadala, že nikam ne-
vede, a malé chaloupky stojící po obou jejích stranách a dům vědění — 
jediný s dřevěnou širokou verandou ze ztrouchnivělého a zčernalého 
dřeva, do nějž jsme prstem vrtali díry — byly jako ze sna.

Mohu říci, že jsme prstem vrtali díry i do slov, dívali jsme se do je-
jich propastného vnitřku. Poprvé jsem byl oslněn podobností dvou 
slov.

Aby byl stvořen svět, musel se Bůh vzdálit sám sobě, musel zanechat 
ve svém těle prázdnotu, která se stala prostorem pro svět. A z tohoto pro-
storu se pak Bůh vytratil. Slovo „mizet“ pochází z kořene „elem“ a místo 
zmizení se nazývá „olam“ čili svět. Takže dokonce i název světa v sobě 
obsahuje příběh zmizení Boha. Svět mohl vzniknout jen proto, že ho Bůh 
opustil. Nejprve bylo něco a pak to něco zmizelo. To je svět. Celý svět je 
prázdným místem.

O KARAVANĚ A JAK JSEM 
POTKAL REB MORDKEHO

Po návratu domů mě oženili s šestnáctiletou Lejou, dívkou moudrou, 
důvěřivou a shovívavou, a to jen proto, aby mě zastavili. Příliš to nepo-
mohlo, protože jsem si našel záminku v podobě práce u Eliši Šora; vydal 
jsem se s obchodní výpravou do Prahy a do Brna.

A tady jsem se setkal s Mordechajem ben Eliášem Margalitem, kterému 
všichni říkali reb Mordke, nechť je jméno toho dobrého člověka požeh-
náno. Byl pro mě druhým Beštem, a zároveň jediným, protože jsem ho 
měl jen pro sebe. On nejspíš také cítil totéž co já, přijal mě totiž za svého 
žáka. Nevím, co mě k němu tak táhlo, patrně mají pravdu ti, kteří tvrdí, 
že se duše poznají okamžitě a že k sobě nevysvětlitelně lnou. Je pravda, 
že jsem se odpoutal od Šorových a rozhodl se zůstat s ním. Zapomněl 
jsem na svou rodinu, zanechal jsem ji v Podolí.
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Reb Mordke byl žákem slavného mudrce Jonatana Eybeschütze a ten 
zase dědicem nejstaršího učení.

Nejprve mi jeho teorie připadaly pochybné. Měl jsem pocit, že setr-
vává ve věčném nadšení, které způsobovalo, že dýchal slabě, jako by se 
bál vdechnout pozemský vzduch; teprve přefi ltrovaný přes dýmku dá-
val jeho žití alespoň nějakou oporu.

Mysl mudrce je však nevyzpytatelná. Na naší cestě jsem se na něj 
úplně spolehl; vždycky věděl, kdy se vydat na cestu a kterým směrem jít, 
aby se nás ujali dobří lidé nebo aby nás nakrmili jiní poutníci. Jeho ná-
pady vypadaly na první pohled nesmyslně, ale když jsme se jimi řídili, 
byli jsme na tom dobře.

Po nocích jsme společně studovali, přes den jsem pracoval. Nejednou 
mě svítání zastihlo nad knihami, oči mi začínaly hnisat od nepřetržitého 
čtení. Knihy, které mi dával ke čtení Mordechaj, byly tak neuvěřitelné, 
že má do té doby praktická mysl podolského mládence kopala jako kůň, 
který byl dosud zapřažený a najednou ho chtějí změnit v plno krevníka.

„Synu můj, proč odmítáš něco, co jsi ještě nezkusil?“ zeptal se Mor-
dechaj, když už jsem byl přesvědčený, že se vrátím do Busku, abych se 
postaral o vlastní rodinu.

Tak jsem si tedy řekl, a domníval jsem se, že velmi rozumně: má 
pravdu. Tady můžu jenom získat, nikoli ztratit. Trpělivě počkám, až 
v tom najdu něco dobrého pro sebe.

Podřídil jsem se mu tedy, pronajal si malý pokojíček za dřevěnou 
příčkou a žil skromně. Rána jsem trávil prací v kanceláři, večer a po no-
cích jsem studoval.

Naučil mě metody permutace a kombinace písmen a také mystiku čí-
sel a jiných „cest Sefer jecira“. Nařídil mi ubírat se každou z těch cest dva 
týdny, dokud se mi do srdce nevyryje její obrys. Takto mě vedl po čtyři 
měsíce a pak mi náhle nařídil všechno „smazat“.

Ten večer mi nacpal dýmku bylinami a řekl velmi starou modlitbu, 
o níž už není známo, kdo ji napsal. Ta modlitba se brzy stala mým vlast-
ním hlasem. Zněla takto:

Má duše
se nenechá zavřít do vězení,
do klece ze železa nebo do klece ze vzduchu.
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Má duše chce být jako loď na nebi
a hranice těla ji nemohou zastavit.
A žádné zdi ji neuvězní:
ani ty, které postavily lidské ruce,
ani zdi slušnosti,
ani zdi laskavosti
nebo dobré výchovy.
Nepolapí ji krásná slova,
hranice království,
dobrý původ — Nic.
Duše přelétává nad tím vším
velmi snadno,
je nad tím, co se nachází ve slovech,
a mimo to, co se ve slovech nenachází.
Je mimo radost a mimo strach.
Překračuje to, co je hezké a vznešené,
jakož i to, co je zlé a strašné.

Pomoz mi, dobrý Bože, a zařiď, aby mě život nezranil.
Dej mi schopnost mluvit, dej mi jazyk a slova
a pak vyslovím pravdu
o Tobě.

MŮJ NÁVRAT DO PODOLÍ A PODIVNÉ VIDĚNÍ

Po nějaké době jsem se vrátil do Podolí, kde jsem se po náhlé otcově 
smrti stal rabínem v Busku. Leja mě přijala zpět, odvděčoval jsem se jí 
za to velkou náklonností. Uměla vést poměrně klidný život v dostatku. 
Můj malý syn Aron rostl a mužněl. Zaneprázdněný prací a péčí o rodinu 
jsem zanechal veškerého studia a opustila mne i cestovní horečka. Obec 
byla velká a rozdělená na „naše“ a „tamty“ a já jako mladý a nezkušený 
rabín jsem měl spoustu práce a povinností.

Jedné zimní noci jsem však nemohl usnout a cítil jsem se velmi 
zvláštně. Měl jsem pocit, že nic není skutečné, že je vše umělé, jako by 
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byl svět namalovaný rukou zručného malíře na kouscích plátna rozvě-
šených kolem mě. Anebo jinak: jako by všechno kolem bylo vymyšlené 
a nějakým zázrakem získalo zdánlivý tvar.

Už několikrát předtím, když jsem pracoval s reb Mordkem, jsem něco 
podobně znepokojujícího zažil, tentokrát to ale bylo tak pronikavé, že 
jsem se začal bát, jako tehdy, když jsem byl malý. Náhle jsem se cítil uvěz-
něný jako někdo vhozený do díry, ve které za chvíli dojde vzduch.

Třásl jsem se, tak jsem vstal, přiložil do kamen a na stůl vytáhl knihy, 
které jsem dostal od reb Mordkeho, a vzpomínal, co mě naučil. Začal jsem 
spojovat písmena a meditovat nad nimi fi lozofi ckou metodou svého mis-
tra. Říkal jsem si, že mi to zaměstná mysl a strach zmizí. Tak jsem strávil 
čas do rána a pak jsem se vrátil ke svým obvyklým povinnostem. A další 
noc jsem dělal totéž do tří do rána. Leja byla mým chováním znepoko-
jena, vstávala se mnou, něžně se vysvobozovala z ručiček rozespalého 
syna a přes rameno pozorovala, co dělám. V její tváři jsem viděl nesou-
hlas, ale nezastavilo mě to. Byla velmi zbožná, neuznávala žádné kabaly 
a podezíravě přistupovala i k šabatiánským rituálům.

Onu třetí zvláštní noc jsem byl už tak unavený, že jsem si po půlnoci 
trochu zdříml s perem v ruce a s papírem na kolenou. Když jsem se pro-
budil, uviděl jsem, že dohořívá svíce, vstal jsem tedy, abych vzal novou, 
všiml jsem si však, že světlo nemizí, přestože svíce zhasla! Tehdy jsem si 
překvapeně uvědomil, že to já svítím, že ze mě vychází ona záře, která 
vyplňuje celou místnost. Hlasitě jsem si řekl: „Nevěřím tomu,“ ale světlo 
nezhaslo. Zeptal jsem se tedy nahlas: „Jak je to možné?“ Pochopitelně 
jsem ale neslyšel žádnou odpověď. Uhodil jsem se do obličeje a štípl do 
tváře, nic se však nezměnilo. Do rána jsem takhle seděl se spuštěnýma 
rukama, unavený a s prázdnotou v hlavě — a svítil jsem! Až když začalo 
svítat, světlo pomalu zhasínalo a nakonec se ztratilo úplně.

Té noci jsem svět viděl úplně jinak než dosud, byl ozářený šedivým 
sluncem, malý, skomírající a zmrzačený. Temnota se rodila v každém 
koutě, v každé díře. V tom světě se vedly války a šířil mor, vylévaly se 
v něm řeky a třásla se země. Každý člověk vypadal tak křehce, že připo-
mínal nejmenší řasu na víčku, pyl květu. Tehdy jsem pochopil, že lidský 
život se skládá z utrpení, že to je základní substance světa. Všechno kři-
čelo bolestí. A pak jsem ještě viděl budoucnost, svět se měnil, mizely lesy, 
na jejich místě vyrůstala města, děly se jiné, pro mě nepochopitelné věci, 
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ale ani tam nebyla žádná naděje, odehrávaly se události, kterým jsem ne-
byl schopen porozumět, protože přesahovaly mé chápání. Vyčerpalo mě 
to natolik, že jsem s rámusem spadl na zem a tehdy jsem spatřil, v čem 
tkví spása, alespoň mi to tak připadalo. Pak přiběhla má žena a začala 
volat o pomoc.

O VÝPRAVĚ S MORDECHAJEM DO SMYRNY 
KVŮLI SNU O KOZÍCH BOBCÍCH

Můj mistr Mordechaj jako by o všem věděl. O několik dní později se zne-
nadání objevil v Busku, protože měl podivný sen. Zdálo se mu, že u syna-
gogy ve Lvově vidí biblického Jákoba, jak lidem rozdává kozí bobky. Vět-
šina obdarovaných se proti tomu ohrazuje nebo se tomu hlasitě směje, 
avšak ti, kteří dar přijímají a polykají ho s úctou, začínají zevnitř svítit 
jako lampiony. Proto v tom vidění i Mordechaj natáhl ruku pro dar.

Když jsem mu, potěšený jeho příjezdem, vyprávěl o svých zkušenos-
tech se světlem, poslouchal mě pozorně a v jeho očích se zračila hrdost 
a něha. „Jsi teprve na začátku cesty. Kdybys tou cestou šel dál, viděl bys, 
že svět kolem už končí, a proto ho vidíš, jako by nebyl skutečný, a ne-
všímáš si vnitřního světla, které je falešné a klamné, ale toho vnějšího, 
opravdového, pocházejícího z rozsypaných božích jisker, které sebere 
Mesiáš.“

Mordechaj uznal, že jsem byl pro jeho misi vyvolen.
„Mesiáš už jde,“ řekl a naklonil se k mému uchu tak blízko, že se jeho 

rty dotkly boltce. „Je ve Smyrně.“
Nepochopil jsem tehdy, co tím myslel, ale věděl jsem, že Šabtaj, nechť 

je jeho jméno požehnáno, se narodil ve Smyrně, a právě jeho jsem měl 
na mysli, přestože už dávno odešel. Mordechaj navrhl, abychom se spo-
lečně vydali na jih, spojíme dohromady obchodní záležitosti s pozná-
ním pravdy.

Ve Lvově měl Armén Gregor Nikorovič turecký obchod, obstarával 
hlavně pásy z Turecka, ale obchodoval i s koberci a kilimy, s tureckými 
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balzámy a noži. Sám se usadil v Istanbulu, aby odtamtud dohlížel na 
obchody. Jeho karavany s cenným zbožím pravidelně vyrážely na sever 
a vracely se na jih. Mohl se k nim připojit každý, nejen křesťan, pokud 
prokázal dobrou vůli a měl tolik peněz, aby přispěl na zaplacení prů-
vodce a ozbrojenou ochranu. Z Polska bylo možné vzít zboží: vosk, lůj 
nebo med, občas jantar, i když ten se už teď neprodával tak dobře jako 
kdysi, a bylo třeba mít také něco, z čeho se dalo během cesty uživit, utr-
žené peníze se pak na místě investovaly do zboží, aby se na výpravě 
něco vydělalo.

Půjčil jsem si menší částku, Mordechaj přidal něco ze svých úspor. 
Celkem jsme tedy disponovali malým kapitálem a šťastně jsme se vydali 
na cestu. Bylo to na jaře roku 1749.

Mordechaj ben Eliáš Margalit, reb Mordke, byl už tehdy zralý muž. Byl 
nesmírně trpělivý, nikdy nespěchal, neznal jsem nikoho, kdo by měl 
v sobě tolik dobroty a shovívavosti. Často jsem mu sloužil jako oči ke 
čtení, protože on už neviděl menší písmena. Poslouchal pečlivě a paměť 
měl tak dobrou, že dokázal všechno bez chyby zopakovat. Pořád to byl 
zručný a velmi silný muž, během cesty jsem si stěžoval na nepohodlí více 
já než on. Ke karavaně se připojil každý, kdo chtěl šťastně dojet do Tu-
recka a vrátit se domů, Arméni, Poláci, Italové a Turci vracející se z Pol-
ska, často také Židé z Německa. Mnozí pak po cestě karavanu opustili 
a objevovali se jiní.

Cesta vedla ze Lvova do Černovic, pak do Jasů podél Prutu a nako-
nec do Bukurešti, kde byl delší odpočinek. Tam jsme se rozhodli odlou-
čit od karavany a od té doby jsme pomalu směřovali tam, kam nás vedl 
Bůh.

Reb Mordke během odpočinku přidával do tabáku, který jsme kouřili 
v dýmkách, malou hrudku pryskyřice, díky tomu se naše myšlenky vzná-
šely vysoko a sahaly daleko, připadalo nám, že všechno v sobě ukrývá 
nějaký smysl, plno hlubokých významů. Stál jsem bez pohnutí a lehce 
jsem zvedal ruce a takto jsem hodiny uchváceně setrvával. Každý sebe-
menší pohyb hlavy odhaloval velká tajemství. Každé stéblo trávy patřilo 
k nejhlubšímu systému významů, bylo nezbytnou součástí velikosti to-
hoto světa postaveného promyšleně a dokonale, světa, ve kterém je i ta 
nejmenší věc spojená s tou největší.

755



K A P I T O L A  � 

Během dne jsme chodili nahoru a dolů uličkami navštívených měste-
ček, stoupali jsme po schodech, prohlíželi jsme si zboží vystavené přímo 
na ulici. Pozorně jsme sledovali mladé dívky a chlapce, ne pro vlastní po-
těšení, ale protože jsme byli dohazovači. Říkali jsme například v Nikopoli, 
že v Rusi je sympatický a vzdělaný chlapec, který se jmenuje dejme tomu 
Šlomo, a že mu rodiče hledají bohatou a milou manželku. A v Craiově 
jsme říkali, že v Bukurešti je milá a dobrá dívka, věno sice nemá příliš 
velké, ale je tak hezká, že je třeba přimhouřit oči. Jmenuje se Sára a je 
to dcera Abrama, obchodníka se zvířaty. A tak jsme ty zvěsti přenášeli 
jako mravenci, kteří nosí kousky listí a dřívka, až z toho vznikne mrave-
niště. A když na to přišlo, pozvali nás i na svatbu. Jako dohazovači jsme 
si vydělali peníze a kromě toho jsme dostali najíst a napít. V mikve jsme 
se vždy dvaasedmdesátkrát ponořili, tolikrát, kolik je písmen v božím 
jméně. Vydělali jsme si pak na šťávu z granátových jablek, kterou vymač-
kávali před našima očima, na skopový šašlik a na lepší víno. Plánovali 
jsme velké obchody, jež našim rodinám zajistí klid a nám umožní věno-
vat se studiu knih.

Spali jsme s koňmi ve stájích, na zemi, na slámě, a když už nás ova-
nul teplý a voňavý vzduch z jihu, na březích řek, pod stromy, v mlčící 
společnosti soumarů, pevně jsme si drželi cípy kabátů, kde jsme měli 
zašité všechny drahocenné věci. Sladký pach špinavé vody, bahna a hni-
jících ryb se po chvilce stával snesitelným, čím více o něm Mordechaj 
zeširoka mluvil, tím více jsem byl i já přesvědčen, že je to ta pravá vůně 
světa. Po večerech jsme si polohlasně povídali, byli jsme tak sehraní, 
že sotva začal mluvit jeden, druhý už věděl, o co mu jde. Když on ho-
vořil o Šabtaji a složitých stezkách, po nichž k nám přijde spása, já 
jsem mu vyprávěl o Beštovi a doufal jsem, že se moudrost obou mužů 
dá sloučit, ale brzy se ukázalo, že je to nemožné. Než jsem to pocho-
pil, rozebírali jsme po nocích naše pravdy. Říkal jsem, že podle Bešta 
měl Šabtaj svatou jiskru, kterou mu ale vzal Samael, a pohltil tak i Šab-
taje. Reb Mordke tehdy mával rukama, jako by chtěl od sebe ta hrozná 
slova odehnat. Řekl jsem mu, co jsem osobně slyšel u Bešta z něčích 
úst, že prý Šabtaj přišel za Beštem a prosil ho, aby ho napravil, cítil to-
tiž, že je velký, nehodný hříšník. Taková náprava čili tikun spočívala 
v tom, že se krok za krokem svatý spojil s duší hříšníka přes všechny 
tři podoby duše. Nejprve se nefeš svatého čili zvířecí duše spojila s nefeš 
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hříšníka. Když se to povedlo, ruach, to jest pocity a vůle svatého, se spo-
jily s ruach hříšníka, aby se nakonec nešama svatého, tedy božský aspekt, 
který v sobě máme, spojil s nešama hříšníka. Během toho Bešt pocítil, 
kolik hříchu a temnoty je v tom člověku zvaném Šabtaj, a odstrčil ho od 
sebe, až Šabtaj spadl na samotné dno šeolu.

Reb Mordke neměl ten příběh rád. „Tvůj Bešt nic nechápal. To nej-
důležitější je v Izajáši,“ říkal a já jsem kýval hlavou, i já jsem totiž znal 
slavný verš z Knihy Izajáš 53,9, že Mesiáši určili hrob mezi bezbožnými. 
Že Mesiáš musí být z nejnižších vrstev, hříšný a smrtelný. A ještě jedna 
charakteristika napadala reb Mordkeho, bylo to z šedesátého tikun 
v Tikunej ha-zohar: „Mesiáš bude vnitřně dobrý, ale jeho šaty budou 
špatné.“ Vysvětloval, že tato slova se týkají Šabtaje Cvi, který se pod 
sultánovým nátlakem vzdal židovského náboženství a přešel na islám. 
A tak jsme kouřili, pozorovali lidi a diskutovali, až jsme došli do Smyrny, 
kde jsem během horkých nocí vstřebával ono podivné učení držené v taj-
nosti, že samotnou modlitbou a meditací není možné zachránit svět, 
i kdyby to spousta lidí zkoušela. Úkol Mesiáše je strašný, Mesiáš je do-
bytek na porážku. Musí totiž vejít do samotného království skořápek, 
do temnoty a osvobodit z ní svaté jiskry. Mesiáš musí sestoupit do pro-
pasti veškerého zla a zničit ho zevnitř. Musí tam vejít jako hříšník, aniž 
by vzbudil podezření mezi silami zla, musí se stát střelným prachem, 
který vyhodí pevnost do povětří zevnitř.

Byl jsem tehdy mladý, a i když jsem něco tušil o utrpení a bolesti — sta-
čil jsem je už poznat —, přece jen jsem se světem zacházel důvěřivě, jako 
s dobrým a lidským. Těšila mě chladná rána a všechny věci, které jsem 
měl na starosti. Působily mi radost zářivé barvy trhů, kde jsme prodávali 
naše podřadné zboží. Radoval jsem se z krásy žen, z jejich černých hlubo-
kých očí a víček s namalovanými tmavými linkami, líbila se mi jemnost 
chlapců, jejich štíhlá, hbitá těla, ano, měl jsem z toho zamotanou hlavu. 
Těšily mě datle připravené k sušení, jejich sladkost, vzrušující žilky tyr-
kysů, všechny barvy duhy složené z koření na bazaru.

„Nenech se oklamat pozlátkem, hrábni do něj prstem, podívej se, co je 
vespod,“ říkával reb Mordke a táhl mě na špinavé dvorky, kde mi ukazo-
val úplně jiný svět. Nemocné stařeny s vředy žebrající před bazarem; ne-
mocné prostituty zničené hašišem; chudé, ledabyle a narychlo stlučené 
boudy na předměstí; smečky prašivých psů hrabajících se v odpadcích 
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mezi těly jejich společníků uhynulých hlady. To byl svět bezmyšlenko-
vité krutosti a zla, ve kterém se všechno řítilo do záhuby, spělo k roz-
kladu a smrti.

„Svět nepochází z dobrého Boha,“ řekl mi kdysi reb Mordke, když usou-
dil, že už jsem toho viděl dost. „Bůh všechno stvořil náhodou a odešel. 
Zde je velké tajemství. Mesiáš přijde tiše, až bude svět zahalen největším 
mrakem a největší bídou, zlem a utrpením. Budou s ním jednat jako se 
zločincem, tak to předpovídali proroci.“

Toho večera na okraji obrovského smetiště hned za městem vytáhl 
reb Mordke ze své tašky rukopis potažený tlustým suknem, aby ho nikdo 
nepoznal a aby vypadal nenápadně a nikdo na něj neměl zálusk. Věděl 
jsem, co je to za knihu, ale Mordechaj mi nikdy nenavrhl společné čtení 
té knihy a já jsem ho o to ani nikdy nesměl poprosit, byť jsem umíral zvě-
davostí. Uznal jsem, že přijde čas, kdy mi ji předloží on sám. A stalo se. 
Cítil jsem vážnost toho okamžiku, a když jsem společně s knihou vešel 
do kruhu světla, přeběhl mi mráz po zádech a zježily se mi chlupy. Začal 
jsem nahlas a vzrušeně číst.

Byl to traktát Va-avo ha-jom el ha-ajin, „A přišel jsem dnes k prameni“, 
který napsal Eybeschütz, mistr mého reb Mordkeho. Cítil jsem tehdy, že 
jsem se stal dalším článkem řetězu zasvěcených, který se táhne genera-
cemi a začíná ještě před Šabtajem, před Abulafi ou, před Šimonem bar 
Jochajem, před, před… v temnotě časů, a že ten řetěz, přestože se občas 
ztrácí v blátě, přestože ho zarůstá tráva a zasypávají ho trosky válek, 
stále existuje a roste do budoucnosti.
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6

O cizím svatebním hostu v bílých 
punčochách a sandálech

Neznámá osoba vcházející do místnosti musí sklopit hlavu, takže první, 
čeho si každý všimne, není jeho tvář, ale oblečení. Má na sobě trochu za-
špiněný světlý kabát, který v Polsku není často k vidění, a na nohách zablá-
cené bílé punčochy a sandály. Přes rameno má přehozenou koženou tašku 
vyšívanou barevnými nitěmi. Jakmile vejde, hovor utichne, a teprve když 
zvedne hlavu a světlo lamp rozzáří jeho tvář, z místnosti se ozve výkřik:

„Nachman! To je přece náš Nachman!“
Všem to ale není jasné a tak si šeptají:

„Jaký Nachman, co je to za Nachmana? Odkud? Rabín z Busku?“
Okamžitě ho odvádějí k Elišovi, kde sedí starší, rabín Hirš z Lanckoruně, 

rabín Moše z Podhajců, velký kabalista, a také Zalman Dobruška z Pross-
nitz, a tam se za nimi dveře zavírají.

Mezi ženami začíná být rušno. Chaja s pomocnicemi chystá vodku, teplý 
boršč a chleba s husím sádlem. Její mladší sestra připravuje misku s vodou, 
aby se cestující mohl opláchnout. Jenom Chaja může vstoupit do místnosti 
s muži. Teď se dívá, jak si Nachman pečlivě myje ruce. Vidí nepříliš vyso-
kého, hubeného muže přivyklého se hrbit, s vlídnou tváří a se svěšenými 
koutky očí, jako by byly neustále smutné. Má dlouhé, hedvábné kaštano-
 vé vlasy a světle zrzavou bradku. Podlouhlý obličej je ještě mladý, i když se 
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mu už kolem očí usadila síť vrásek — Nachman pořád mhouří oči. Světlo 
lamp mu zbarvuje tvář do oranžova a červena. Posadí se ke stolu a sundá 
si sandály, které jsou naprosto nevhodné pro toto roční období a podol-
skou slotu. Chaja si prohlíží jeho velké, kostnaté nohy ve světlých, špina-
vých ponožkách. Myslí na to, že ty nohy cestovaly ze Soluně, Smyrny a Istan-
bulu, celé jsou ještě od makedonského a valašského prachu, aby mohly 
přinést dobré zprávy. A možná to jsou špatné zprávy? Netuší, co si o tom 
má myslet.

Kradmo se podívá na otce, na Elišu Šora, co řekne. On se však otočil 
ke stěně a lehounce se kolébá dopředu a dozadu. Novinky, které Nach-
man přivezl, jsou tak důležité, že starší osazenstvo shodně rozhodne, že je 
Nach man musí sdělit všem.

Chaja pohlédne na otce. Chybí mezi nimi matka, zemřela vloni. Starý 
Šor se chtěl znovu oženit, ale Chaja to nedovolila a nikdy nedovolí. Nechce 
žádnou macechu. Na kolenou drží dcerku. Přehodila si nohu přes nohu 
a udělala malé koníka. Zpod pomačkané sukně vyčnívají hezké, červené 
šněrovací boty, které jí sahají až do poloviny lýtek. Jejich vyleštěné špičky, 
ani špičaté, ani kulaté, poutají pozornost.

Nejprve Nachman předá Šorovi dopis od reb Mordkeho a Isochara, 
Šor si jej dlouho a potichu čte. Čekají, až dočte. Vzduch houstne, jako by 
těžkl.

„A všechno nasvědčuje tomu, že on je on?“ zeptá se Eliša Šor Nachmana 
po nekonečně dlouhé době.

Nachman přikývne. Z únavy a z vypité vodky se mu motá hlava. Cítí na 
sobě Chajin pohled, lepkavý, mokrý, jako psí jazyk dalo by se říct.

„Nechte ho odpočinout,“ řekne starý Šor. Vstane a přátelsky poplácá 
Nach  mana po zádech.

Ostatní také přicházejí a dotýkají se ramen nebo zad příchozího. Z do-
teků vzniká kruh, ruce přistávají na ramenech mužů na jedné i na druhé 
straně. Na nějakou dobu zapomínají na okolní svět, jako by se v místnosti 
něco objevilo, jakási bytost, něco podivného. Stojí v kruhu se sklopenými 
hlavami, téměř se jimi dotýkají. Pak jeden z nich udělá první krok dozadu, 
je to Eliša, rozcházejí se rozveseleni a se zrůžovělými tvářemi; nakonec 
někdo Nachmanovi dá vysoké šněrovací boty z beraní kožešiny, aby si za-
hřál nohy.
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Nachmanův příběh, v němž se 
poprvé objevuje Jakub

Hluk a šepot pozvolna utichá, Nachman dlouho čeká, je si vědom toho, že 
teď se na něj soustřeďuje veškerá jejich pozornost. Začne hlubokým po-
vzdechnutím, poté se rozhostí úplné ticho. Vzduch, který vdechuje a ihned 
vypouští z plic je bezesporu z jiného světa, Nachmanův dech kypí jako těsto 
na chalu, začíná vonět po mandlích, mění se v teplém, poledním slunci, 
nese vůni řeky vylité z koryta. Je to vzduch z Nikopole, valašského města 
v daleké zemi, a ta řeka je Dunaj, na němž Nikopol leží. Dunaj je tak široký, 
že za mlhavých dnů není vidět na druhou stranu. Nad městem se tyčí pev-
nost s dvaceti šesti baštami a se dvěma branami. Na hradě je stráž, její veli-
tel bydlí nad vězením, kde drží dlužníky a zloděje. V noci strážní tlučou na 
buben a volají „Alláhu akbar!“. Okolí je skalnaté, v létě vysušené, ve stínu 
domů rostou fíky a moruše a na kopcích vinná réva. Samotné město leží 
na jižním břehu řeky a je v něm tři tisíce hezkých domů pokrytých taškami 
nebo šindelem. Nejvíc je ve městě tureckých čtvrtí, o něco méně židovských 
a křesťanských. Na nikopolském náměstí bývá vždycky plno, protože se tam 
nachází skoro tisíc krámků. Řemeslníci mají dílny v poctivě postavených 
tržnicích sousedících se stánky. Obzvláště mnoho je krejčích, kteří jsou 
proslulí tím, že ušijí jakýkoli oděv, župan nebo košili, i když nejlépe umějí 
šaty na čerkeskou modlitbu. A kolik různých národností je na bazaru! Va-
laši, Turci, Moldavané a Bulhaři, Židé a Arméni a občas je možné narazit 
i na kupce z Gdaňsku.

Dav se liší barvami, jazyky, k prodeji se nabízí neobyčejné zboží: vo-
ňavé koření, křiklavé kilimy, turecké pamlsky tak sladké, že po nich člověk 
omdlévá rozkoší, sušené datle, rozinky všemožných druhů, krásně zbar-
vené kožené střevíce vyšívané stříbrnými nitěmi.

„Hodně našich tam má stánky nebo se živí jako prostředníci, ně  kte  ří z nás 
to požehnané místo velmi dobře znají.“ Nachman si popo  sed ne a dívá se 
na starého Šora, jeho tvář je ovšem neproniknutelná, ani nemrkne.

Nachman si opět hluboce povzdychne a na chvíli se odmlčí, tímto 
způ  sobem ovládá svou i cizí netrpělivost. Zdá se, že oči všech ho pobí-
zejí a říkají: Pokračuj, člověče; všichni totiž tuší, že skutečný příběh ještě 
ne začal.
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Nejprve Nachman vypráví o nevěstě. Když o ní mluví, o Chaně, dceři 
velkého Tovy, nevědomky udělá rukou několik nepatrných, velmi jemných 
pohybů, díky nimž jsou jeho slova jako samet. Oči starého Šora se na chvíli 
zúží, jakoby v úsměvné grimase: přesně tak je třeba mluvit o nevěstách. Po-
sluchači potěšeně pokyvují hlavami. Krása, vlídnost a rozvážnost nevěst 
jsou nadějí celého lidstva. Když znovu padne jméno Chanina otce, v míst-
nosti zazní několik mlasknutí, a tak se Nachman opět na chvíli odmlčí, chce 
poskytnout posluchačům dostatek času, aby si to všechno mohli vychut-
nat. To, jak se svět doplňuje, opětovně skládá. Tikun začal.

Svatba se konala v Nikopoli v červnu, před několika měsíci. O Chaně už víme. 
Nevěstiným otcem je mudrc Jehuda Tova ha-Levi, velký chacham, jehož 
spisy se dostaly dokonce i sem do Rohatynu, Eliša Šor je má ve své skříňce; 
nedávno je studoval. Chana je jediná Tovova dcera mezi spoustou synů.

Pořád není jasné, čím si ji zasloužil onen Jakub Lejbowicz. Kdo je ten člo-
věk, o kterém s takovým zápalem Nachman vypráví? A proč právě o něm? 
Jakub Lejbowicz z Korolówky? Ne, z Černovic. Patří k nám, nebo ne? Musí 
být náš, když o něm Nachman mluví. Je to člověk odtud, někdo si vzpomíná, 
že znal jeho otce, nebude to vnuk Jenty, která leží v tomto domě a umírá? 
Všichni se teď dívají na Izraela z Korolówky a na jeho manželku Soblu, ale 
ti sedí tiše, protože nevědí, co bude řečeno. Sobla se začne silně červenat.

„Jehuda Lejb z Černovic, to je Jakubův otec,“ řekne Eliša Šor.
„To on byl rabínem v Černovicích,“ vzpomene si Moše z Podhajců.
„A tam rovnou rabínem…“ ozve se jízlivě Jeruchim, který obchoduje se 

Šorovými. „Učil psát děti v ješivě. Buchbinder, tak mu říkali.“
„Byl to bratr Mojžíše Meira Kamenkera,“ řekne vážně Šor. Teprve tehdy 

na chvíli zavládne ticho, protože onen Kamenker se už stal hrdinou: vozil 
pravověrným bratrům z Německa zakázané svaté knihy a kvůli tomu na 
něj uvrhli klatbu.

Už si vzpomínají. Teď mluví jeden přes druhého, že onen Jehuda nej-
prve pronajímal v Berežance a Černovicích, sloužil pánovi a vybíral od rol-
níků daně. Jednou se prý stalo, že ho rolníci ztloukli. Když je pánovi udal, 
ten je nařídil zbít, a jeden z nich kvůli tomu zemřel. Tehdy se musel onen 
Buchbinder s vesnicí rozloučit, protože by ho venkované nikdy nenechali 
na pokoji. Navíc k němu byli nepřátelští i Židé, protože veřejně četl ruko-
pisy Natana z Gazy. Byl to divný člověk, popudlivý. Někdo si vzpomíná, jak 
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po klatbě uvalené na jeho bratra rabíni útočili na Lejba, ten nakonec ode-
šel ze služby a vydal se do Černovic na Valašsko, kde se pod vládou Turků 
dalo žít klidněji.

„Vždycky je to táhlo k Turkům, tak moc se báli kozáků,“ prohodí ještě 
Malka, Šorova sestra.

Nachman chápe, že jim postava Jakubova otce není moc příjemná. Čím 
víc se o něm dozvídají, tím hůř pro syna. A tak otce nechá na pokoji.

Tohle je vždy velká pravda: žádný prorok nemůže být našinec, musí 
být nějakým způsobem cizí. Musí přijít z cizí země, objevit se znenadání 
a vypadat podivně a neobyčejně. Musí ho zahalovat tajemství, i kdyby to 
třeba bylo jako u gójů, že ho porodila panna. Musí chodit jinak, mluvit ji-
nak. Nejlepší by bylo, kdyby pocházel z nepředstavitelných míst, nejlépe 
z míst, odkud k nám přilétají exotická slova, neochutnaná jídla, nečichané 
vůně — myrha, pomeranče.

Ale ani to není tak úplně pravda. Prorok musí být i našinec, nejlépe ať 
má kapku naší krve, ať je vzdáleným příbuzným někoho, koho jsme znali, 
ale už jsme zapomněli, jak vypadá. Bůh nikdy nepromlouvá skrz souseda, 
se kterým se hádáme kvůli studni, ani skrz toho, jehož manželka nás svádí 
svým půvabem.

Nachman čeká, až skončí.
„Já, Nachman z Busku, jsem byl na té svatbě za svědka. Druhým byl reb 

Mordke ze Lvova.“

V hlavách přítomných shromážděných v té malé, nízké místnosti se objeví 
myšlenka, která je nadchne. Všichni jsou se všemi spojeni. Svět je sotva 
násobkem oné místnosti v rohatynském domě Šorových nacházejícím se 
v horní části náměstí. Nepřiléhajícími závěsy na oknech a nedbale stluče-
nými dveřmi proniká dovnitř světlo hvězd, takže i hvězdy jsou dobrým zna-
mením, nějaký předek nebo bratranec s nimi byl určitě v kontaktu. Řekni 
jedno slovo v rohatynské místnosti a za chvíli se roznese po světě rozmani-
tými stezkami a cestami, ve stopách obchodních výprav nebo pomocí poslů, 
kteří neustále putují ze země do země, nosí dopisy a opakují všechny drby. 
Jako Nachman ben Levi z Busku.

Nachman už ví, co má říct. Mluví o nevěstině oblečení, o kráse jejího 
bratra dvojčete Chajima, jsou jako dvě kapky vody. Popisuje jídlo, které 
nosili na stůl, a hudebníky, jejichž exotické nástroje tady na Severu ještě 
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nikdo neviděl. Líčí, jak na stromech dozrávají fíky, kamenný dům posta-
vený tak, aby z něj bylo vidět velkou řeku Dunaj, a vinice, na kterých se už 
urodily hrozny a které zanedlouho budou připomínat bradavky kojící Lilit.

Ženich Jakub Lejbowicz, jak ho Nachman představuje, je vysoký a urostlý; 
je oblečený po turecku, připomíná pašu. Říkají mu „Moudrý Jakub“, přes-
tože ještě nemá třicet let. Studoval ve Smyrně u Isochara z Podhajců (tady 
je zase slyšet udivené pomlaskávání posluchačů). I přes mladý věk shro-
máždil značný majetek a obchodoval s hedvábím a drahými kameny. Jeho 
budoucí manželka má čtrnáct let. Tvoří hezký pár. Během svatebního ob-
řadu ustává vítr.

„Tehdy…“ říká Nachman a zase se odmlčí, přestože s vyprávěním pospí-
chá, „…tehdy Jakubův tchán vešel pod baldachýn a přiblížil ústa k Jaku-
bovu uchu. I kdyby však všichni umlkli, i kdyby ptáci přestali zpívat a psi 
štěkat, i kdyby se vozy zastavily, nikdo by ani tak neslyšel tajemství, které 
Tova prozradil Jakubovi. Protože to byla raza de-mehemanuta, tajemství 
naší víry, málokdo však dorostl k tomu, aby jej uslyšel. To tajemství je tak 
mocné, že když jej člověk pozná, jeho tělo se začne třást. Je možné jej po-
šeptat do ucha jen nejbližšímu, a navíc v tmavém pokoji, aby nikdo nic ne-
vyčetl ani z pohybu rtů, ani z tváře pozměněné údivem. Šeptá se do ucha 
pouze vyvoleným, kteří pod hrozbou kletby přivolávající nemoc nebo ná-
hlou smrt přísahali, že jej nikdy nikomu nevyzradí.

„Jak je možné tak velké tajemství sdělit v jedné jediné větě?“ Nachman 
předchází otázce, která by mohla být položena. „Je to obyčejné oznámení, 
nebo naopak popření? A co když je to otázka?“

Ať už je to cokoli, každý, kdo to tajemství pozná, bude spokojený a bude 
vědět. Od té doby mu i nejsložitější věci budou připadat prosté. Možná je 
to něco komplikovaného, co je vždy nejblíže pravdě, nebo zátka, jež ucpává 
tu část hlavy, která se zabývá přemýšlením, a otevírá část zabývající se prav-
dou. Je možné, že tajemství je zaklínadlo, několik zdánlivě bezvýznamných 
slabik nebo číselná řada, gematrická dokonalost, protože numerické hod-
noty čísel odhalují úplně jiný smysl.

„Pro to tajemství byl před spoustou let poslán z Polska do Turecka Cha-
jim Malach,“ říká Šor.

„A přivezl ho?“ pochybuje Jeruchim.
Místnost neklidně zašuměla. Nachman vypráví hezky, ale lidé jen stě ží 

věří tomu, že se to všechno týká jejich rodáka. Tady? Svatost? Odtud se 
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to jméno vzalo? „Jakub Lejbowicz“, zní to jako jméno prvního mohela, také 
kožešník v Rohatynu se jmenuje stejně.

Pozdě večer, když už se všichni rozešli, vezme starý Šor Nachmana za ruku 
a společně vyjdou před obchod.

„Nemůžeme tady zůstat,“ řekne a ukáže na zablácené rohatynské náměstí 
a temné mraky ženoucí se tak nízko, že je takřka slyšet, jak se trhají, když 
se zachytávají o kostelní věž. „Nedovolí nám koupit si tady půdu nebo se 
usadit nastálo. Odevšad nás vyhánějí a v každé generaci se objeví nějaká 
katastrofa, skutečná gezera. Kdo jsme a co nás čeká?“

Vzdálí se od sebe na několik kroků a v temnotě je slyšet, jak proud moče 
tluče na prkna plotu.

Nachman vidí malý domek tisknoucí se k zemi pod čepicí slaměné střechy, 
s malými okénky a se ztrouchnivělými prkny. Za ním se v mlze objevují další, 
přistavěné a stejně křivé, přilepené jeden na druhý jako buňky v plástvi 
medu. Ví, že je mezi nimi spousta průchodů, chodeb a komůrek, kde stojí 
vozíky s nevyloženým dřívím. Dvorky jsou ohrazeny nízkými plůtky, kde se 
během dne na slunci vyhřívají hliněné hrnce. A odtamtud vedou cestičky na 
jiné dvorky, které jsou tak maličké, že se na nich člověk sotva pohne, mají 
troje dveře, každé vedou do jiného domu. Výše jsou půdy spojující domky 
v horní části, je v nich plno holubů, kteří vrstvami svých výkalů odměřují 
čas, jsou jako živé hodiny. V zahradách o velikosti kabátu rozloženého na 
zemi se krčí zelí a záhonku se zuby nehty drží i mrkev. Je škoda mít na nich 
květiny, mohou si dovolit jen malvy, rostou totiž nahoru; teď v říjnu vypa-
dají uschlé stonky po malvách, jako by podpíraly dům. U plotů podél uliček 
se rozrůstá smetiště, u kterého hlídkují kočky a zdivočelí psi. Táhne se ko-
lem ulic celým městečkem, přes sady a meze až k řece, kde ženy pracovitě 
perou všechny nečistoty tohoto sídliště.

„Potřebujeme někoho, kdo nás ve všem podpoří, kdo nás podrží. Ne rabína, 
ne mudrce, boháče ani bojovníka. Potřebujeme mocnáře, který nevypadá 
jako slaboch, někoho, kdo se nebojí. Jen on nás odtud může odvést,“ říká 
Eliša Šor a upravuje si těžké vlněné okraje kabátu. „Znáš někoho takového?“

„Kam? Kam bychom měli jít?“ ptá se Nachman. „Do země izraelské?“
Eliša se otočí a vrací se. K Nachmanovi na okamžik přilétne jeho pach, 

starý Šor je cítit vlhkým tabákem.
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„Do světa.“ Eliša Šor udělá pohyb rukou, jako by ukazoval nějaký prostor 
nad nimi, nad střechami Rohatynu.

Když už jsou zpátky v obchodě, Eliša Šor řekne:
„Nachmane, přiveď ho sem. Toho Jakuba.“

Isocharova škola a kdo je vlastně 
Bůh. Další vyprávění Nachmana 

ben Leviho z Busku

Smyrna ví, že hřeší, že svádí a podvádí. V úzkých uličkách se ve dne v noci 
obchoduje; pořád má někdo něco na prodej, pořád chce někdo něco kou-
pit. Zboží přechází z ruky do ruky, dlaň se natahuje pro peníze, které mizejí 
v hlubokých kapsách plášťů nebo v širokých záhybech kalhot. Sáčky, pyt-
líky, krabičky, tašky, všude cinkají peníze, všichni doufají, že na transakci 
zbohatnou. U mešit sedí na schodech sarafové, na kolenou drží malé sto-
lečky se žlábky po stranách, které slouží k počítání peněz. Vedle nich stojí 
pytle se stříbrem a zlatem, s jakoukoli měnou, za niž by chtěl zákazník 
směnit svůj kapitál. Mají snad všechny druhy peněz, které na světě existují, 
znají nazpaměť směnné kurzy; žádná moudrá kniha ani ta nejlepší mapa, 
nic tak dobře nepopisuje svět jako profi ly vládců vyražených v mědi, stří-
bře a ve zlatě, jako jejich jména. Odtud vládnou, z plochých povrchů mincí, 
z nichž přísně shlížejí na své poddané jako pohanští bohové.

Uličky jsou spletité, ten, kdo si nehlídá cestu, se v nich snadno ztratí. Bo-
hatší tam mají své stánky a obchody, jejich sklady pronikají do útrob budov, 
kde se stýkají s obytnými prostory, v nichž kupci ukrývají své rodiny a nej-
cennější zboží. Uličky jsou často zastřešené, takže město připomíná oprav-
dový labyrint, a příchozím se v něm už mnohokrát podařilo zabloudit, než 
vstoupili do části, kterou už znali. Skoro nic tady neroste; tam, kde nestojí 
dům nebo svatyně, je země vyschlá a kamenná a plná smetí nebo hnijících 
odpadků, v nichž se hrabou psi a ptáci bojujíce mezi sebou o každé sousto.

Ve Smyrně je plno Židů, kteří přicházejí z Polska kvůli almužnám, pro-
tože tam, odkud pocházejí, je bída, obchodně se jim nevede, a to ani v men-
ším měřítku, čítajícím několik kousků zlata, ani ve větším, na které už 
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nestačí kufry nebo pytle. Snaží se, vyptávají se, dělají obchody, na návrat 
domů nemají pomyšlení. Židé ze Smyrny se na ně dívají povýšeně, neumějí 
jejich jazyk, proto se s nimi dorozumívají hebrejsky (kdo umí) nebo turecky. 
Nově příchozí lze poznat podle špinavého, otrhaného a teplého oblečení, 
často je na něm vidět, že urazilo kus světa. Teď je však rozhalené a roze-
pnuté, protože je tady příliš teplo.

Někteří bohatí podolští kupci si tu udržují prostředníky, ti nakupují 
a prodávají, půjčují peníze, poskytují cestovní záruky a v nepřítomnosti 
patrona se starají o veškerý obchod.

Mnozí jsou především vyznavači Šabtaje Cvi. Vůbec se tím netají, ote-
vřeně oslavují Mesiáše, protože tady v Turecku se nemusejí obávat proná-
sledování, sultán totiž toleruje různá náboženství, pokud nejsou hlásána 
příliš bojovně. Tito Židé jsou na nové město už zvyklí, vypadají turecky 
a chovají se svobodně; jiní, méně sebevědomí, se ještě chovají židovsky, ale 
z podolských samorostů už raší něco cizího, barevného, třeba ozdobená 
taška, módně zastřižené vousy nebo turecké boty z měkké kůže. Takto 
se víra projevuje na oděvu. Ale je rovněž známo, že hodně těch, kdo vypa-
dají jako pravověrní Židé, jsou také pod vlivem šabatiánských myšlenek.

S nimi se všemi se stýká Nachman a reb Mordke, protože je s nimi jed-
nodušší se domluvit, dívají se totiž na ten velký, barevný svět podobnýma 
očima. Nedávno potkali Nussena, který pochází stejně jako oni z Podolí 
a ve Smyrně se vyzná lépe než většina místních rodáků.

Nussen nemá jedno oko a je synem řemenáře Arona ze Lvova. Skupuje 
barvené, měkké a jemné vzorované kůže. Ty pak balí do beden a zařizuje 
jejich převoz na sever. Část nechává v Bukurešti, Vidinu a Giurgiu, část po-
sílá dál, do Polska. Do Lvova se jich dostane jenom tolik, kolik je potřeba 
na to, aby dobře fungoval podnik jeho synů, ti z nich totiž vyrábějí obaly 
na knihy, peněženky a váčky. Nussen je čilý a nervózní, mluví rychle a ně-
kolika jazyky najednou. Ve vzácných okamžicích, kdy se usmívá a odhaluje 
přitom rovné, sněhobílé zuby, což je neobvyklý pohled, jeho tvář najednou 
zkrásní. Všechny tady zná. Probíhá úzkými uličkami mezi stánky, vyhýbá 
se vozům a oslům. Jeho jedinou slabou stránkou jsou ženy. Žádné nedo-
káže odolat, proto se neustále dostává do nějakých potíží a nedovede uše-
třit ani na návrat domů.

Díky Nussenovi se reb Mordke a Nachman setkávají s Isocharem z Pod-
hajců; zavede je k němu, je hrdý, že zná mudrce osobně.
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Isocharova škola je úzká a vysoká budova v turecké čtvrti. Uprostřed 
chladného dvorku roste pomerančovník, dál je zahrada se starými olivov-
níky, v jejichž stínu často polehávají potulní psi. Odhánějí je odtud háze-
ním kamenů. Všichni jsou žlutí, jako by pocházeli z jednoho rodu, z jedné 
psí Evy. Neochotně, ospale odcházejí ze stínu a na lidi přitom pohlížejí jako 
na své pradávné nepřátele.

Uvnitř je chladno a tma. Isochar se srdečně vítá s reb Mordkem, dojetím 
se mu chvějí vousy. Dva shrbení starci se drží za ramena, chodí kolem sebe, 
jako by oslavovali tanec bílých mraků, které se jim v podobě vousů zavě-
sily u rtů. Přešlapují kolem sebe, jsou si podobní, i když Isochar je menší 
a bledší. Je vidět, že málo vychází na slunce.

Příchozí dostanou pokoj na spaní zrovna tak pro dva. Sláva reb Mord-
keho přechází na Nachmana, projevují mu velkou úctu. Konečně se může 
vyspat v čisté a pohodlné posteli.

Dole na zemi spí jeden vedle druhého mladí adepti, je to skoro jako 
u Bešta v Międzybożi. Kuchyně je na dvoře. Pro vodu se chodí s velkými 
konvemi do židovské studny na druhý dvorek.

Ve studovně je vždy hluk a povyk, jako by to byl nějaký trh, ale obcho-
duje se tady s něčím jiným a nikdy není jasné, kdo je učitel a kdo žák. Na 
doporučení reb Mordkeho se učí od mladých, nezkušených a knihami 
nezkažených. Isochar jde ještě dál: i když zůstává osou onoho příbytku 
a kolem něho se všechno točí, je to přece jen bejt midraš, nejdůležitější 
místo, které funguje jako úl nebo mraveniště, a pokud tady vládne nějaká 
královna, tak je to asi jen Moudrost. Mladým je tu dovoleno hodně. Mají 
právo a povinnost klást otázky; žádná není hloupá, nad každou je třeba 
se zamyslet.

Vedou se zde stejné diskuse jako ve Lvově nebo v Lublinu, mění se pouze 
okolnosti a okolí, neodehrávají se ve vlhké chalupě plné kouře ani ve školní 
místnosti s podlahou vysypanou pilinami a vonící borovicovým dřevem, 
nýbrž pod širým nebem na rozehřátých kamenech. Večer diskutující vyru-
šují cikády, takže je třeba zvýšit hlas, aby se mohli vyjádřit srozumitelně 
a jasně.

Isochar učí, že existují tři stezky duchovního života. První je všeobecná 
a nejjednodušší. Touto cestou se vydávají například muslimští asketové. 
Drží se jakéhokoli řemesla, aby ze svých duší vypudili všechny přirozené 
formy, tedy jakékoli obrazy pozemského světa, protože překážejí formám 
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vpravdě duchovním. Když se taková forma objeví v duši, je třeba ji izolo-
vat a v představivosti hýčkat, dokud nevyroste a neobsadí celou duši. Člo-
věk pak bude schopný prorokovat. Neustále a bez konce například opakují 
jméno Alláh, Alláh, Alláh, dokud to slovo neobsáhne celou jejich mysl — ří-
kají tomu „rozplynutí“.

Druhá stezka je fi lozofi cká a našemu rozumu voní sladce. Spočívá v tom, 
že žák získává vzdělání v určité oblasti, například v matematice, pak v ji-
ných, až se nakonec dostane k teologii. Předmět, který prozkoumal a který 
ovládl jeho lidský rozum, bude teď vládnout jemu, a proto mu připadá, že 
je ve všech těchto oblastech vědění velkým mistrem. Začíná chápat různé 
komplikované souvislosti a je přesvědčený, že to je výsledek rozšíření a pro-
hloubení jeho lidských znalostí. Neví však, že to písmena uchopená myslí 
a představivostí na něj působí a že svým pohybem v jeho mysli vytvářejí 
řád a otevírají dveře do nepředstavitelného duchovního světa.

Třetí stezka spočívá v kabalistickém přemisťování, vyslovování a počí-
tání písmen, což vede k pravému duchovnímu životu. Tato stezka je nej-
lepší, a když díky ní dojde k blízkému setkání se samotnou podstatou stvo-
ře ní a k poznání, kdo je vlastně Bůh, poskytuje velké potěšení.

Po takových rozhovorech není vůbec snadné se uklidnit. Nachmanovi se 
pak, jakmile s reb Mordkem vykouří poslední dýmku, vynořují před usnu-
tím před očima podivné obrazy, objevují se v nich úly plné zářících včel 
nebo jakési tmavé postavy, ze kterých vycházejí jiné. Iluze. Nemůže spát, 
nespavost zvyšuje i nevídané horko, na které si lidé ze Severu nemohou 
zvyknout. Nejednou seděl Nachman v noci sám na okraji smetiště a díval 
se na nebe poseté hvězdami. Každý adept musí nejprve pochopit jednu věc, 
že Bůh, ať už je cokoliv, nemá s člověkem nic společného a je natolik vzdá-
lený, že není dostupný lidským smyslům. Stejně jako jeho záměry. Lidé se 
nikdy nedozvědí, o co mu vlastně jde. 

O prosťáku Jakubovi a o daních

Už cestou toho o Jakubovi hodně slyšeli. Že u Isochara je žák a že už je 
mezi Židy slavný, i když se příliš neví proč. Díky své bystrosti a podivnému 
chování, které popírá všechny lidské zvyky? Nebo snad díky moudrosti, 
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tak neobvyklé u mladého člověka? On sám se údajně považuje za prosťáka 
a také vyžaduje, aby mu říkali amhorec, prosťák. Proslýchá se o něm, že je 
to podivín. Prý jednou v Rumunsku přišel ještě jako patnáctiletý chlapec 
jakoby nic do hospody, kde vybírali clo za zboží. Sedl si tam ke stolu, dal 
si přinést víno a jídlo, vytáhl nějaké papíry a nařídil, aby mu přinesli zboží 
k proclení. Vše svědomitě sepsal a peníze si vzal. Šel by do vězení, kdyby se 
za něj nepřimluvila jedna bohatá paní; všechno připsala na vrub mladické 
nerozvážnosti. Díky této pomoci s ním naložili vlídně.

Všichni, kdo to poslouchají, se souhlasně usmívají a plácají se po zádech. 
Líbí se to i reb Mordkemu. Nachmanovi ale hrdinovo chování připadá ne-
přístojné a popravdě se diví, že se tomu reb Mordke a ostatní tak smějí.

„Co vám na tom připadá tak úžasného?“ ptá se rozzlobeně.
Reb Mordke se přestane smát, hledí zamračeně.

„Zamysli se nad tím, co je v tom dobrého,“ řekne a nevzrušeně si vezme 
dýmku.

Podle Nachmanova názoru Jakub oklamal lidi a obral je o peníze, které 
mu vůbec nepatřily.

„Proč jsi na jejich straně?“ ptá se ho reb Mordke.
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„Protože já také musím odevzdávat daň z hlavy, i když jsem nic špat-
ného neudělal. Je mi líto těch lidí, kterým vzal to, co jim patřilo. Když při-
jde opravdový výběrčí, budou muset zaplatit ještě jednou.“

„A za co mají platit, přemýšlel jsi o tom?“
„Jak to?“ Nachmana udivuje mistrova řeč. „Jak to za co?“ Docházejí mu 

slova, vždyť je to přece jasné.
„Platíš za to, že jsi Žid, že žiješ díky panské, královské libovůli. Platíš daně, 

ale když se ti děje něco nespravedlivého, ani pán, ani král se za tebe nepři-
mluví. Je někde napsáno, že tvůj život něco stojí? Že rok a měsíc tvého ži-
vota má cenu a že se každý den dá přepočítat na zlato?“ říká reb Mordke 
a klidně a pečlivě si nacpává dýmku.

To Nachmana přinutí k ještě hlubšímu zamyšlení než teologické dis-
kuse. Jak k tomu došlo, že jedni platí a druzí vybírají? Odkud se to vzalo, 
že jedni mají rozlehlé pozemky, které dokonce nedokážou objet ani za den, 
a jiní si od nich pronajímají kousek pole, za který platí tak moc, že jim už 
nestačí na chleba?

„Protože to mají od svých otců a matek,“ povídá nepřesvědčivě, když se 
další den vrátí k tomuto rozhovoru. A už tuší, kam směřuje argumentace 
reb Mordkeho.

„A otcové to měli odkud?“ ptá se starý.
„Od svých otců?“ odpoví Nachman, nedokončí tu neúplnou větu, pro-

tože už chápe, jak celá ta myšlenková konstrukce funguje. Pokračuje sám, 
jako by si to říkal pro sebe. „Nebo prokázali službu králi a za to dostali po-
zemek. Nebo si ty polnosti koupili a teď je předávají potomkům…“

Na to v polovině slova zareaguje vášnivý jednooký Nussen:
„Mně ale připadá, že by se pozemky neměly ani prodávat, ani kupovat. 

Stejně jako voda a vzduch. S ohněm také neobchodujeme. Jsou to věci, 
které jsme dostali od Boha, ne každý zvlášť, ale všichni dohromady. Jako 
nebe a slunce. Patří někomu slunce nebo hvězdy?“

„No ne, protože z nich není užitek. To, z čeho mají lidé užitek, musí ně-
komu patřit…“ zkusí Nachman.

„Jak to, že ze slunce nemáme užitek?“ vykřikne Jeruchim. „Kdyby na něj 
ruce chtivých dokázaly dosáhnout, v mžiku by ho rozstříhaly na kousky, 
schovaly v pokladnici a ve vhodnou dobu prodávaly jiným.“

„A půdu si dělí jako mrtvé tělo zvířete, přivlastňují si ji a hlídají,“ bručí 
si pro sebe reb Mordke, stále více ho však zaměstnává kouření, takže je 
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jasné, že ihned odpluje do své klidné extáze, kde je slovo „daň“ nepocho-
pitelné.

Téma daní v Nachmanově příběhu se rohatynských posluchačů velmi 
dotýká a Nachman se musí odmlčet, začínají si totiž povídat mezi sebou.

Navzájem se upozorňují, aby například neobchodovali s „tamtěmi“ Židy, 
protože to k ničemu nevede. Hlasitě se probírá záležitost rabína Izáka Ba-
bada z Brodů, který zpronevěřil obecní peníze. Jak tady mají platit daně? 
Jsou příliš vysoké a platí se ze všeho, až přestává mít smysl cokoli dělat. 
Bylo by lepší si lehnout a spát od rána do večera, pozorovat, jak po nebi 
plují mraky, a poslouchat ptačí řeč. Křesťanští kupci takové problémy ne-
mají, jejich daně jsou lidské; i Arméni to mají lepší, protože jsou křesťané. 
Proto Poláci a Rusíni považují Armény za své, i když podle lidí shromáž-
děných v domě Šorových to není pravda. Rozum Arména je neproniknu-
telný a nejasný. Ten i Žida přetáhne na svou stranu. Všichni jim vyhoví, 
protože se dokážou zalíbit, i když ve skutečnosti jsou chytří a slizcí jako 
hadi. A židovské obce musejí odvádět stále více tributů, a tím se synoda 
zadlužila, protože platila daně z hlavy i za Židy, kteří sami za sebe platit 
nemohli. Vládnou tedy nejbohatší, ti, kdo mají peníze, a pak jejich synové 
a vnuci. Dcery se provdají v rodině a tímto způsobem se kapitál ještě více 
hromadí.

Je možné daně neplatit? Vyklouznout ze systému? Protože když chceš 
být poctivý a chceš respektovat řád, tak tě řád ihned zklame. Neschválili 
snad v Kamenci vystěhování Židů z města během jediného dne? A nesmějí 
se teď usadit blíž než šest mil od města. A co s tím můžeme dělat?

„Dům byl nedávno vymalovaný,“ řekne manželka Jeruchima, který ob-
choduje s vodkou, „a byla u něj krásná zahrada.“

Žena začne plakat. Nejvíc pláče kvůli ztracené petrželi a hlávkám zelí, 
vždyť vypadaly tak dobře. Petržel byla silná jako mužský palec, zelí mělo 
velikost hlavičky nemluvněte. Ani to si nemohla vzít s sebou. Přirovnání 
k hlavičce nemluvněte vzbuzuje další emoce, ostatní ženy také začnou vzly-
kat, a tak si nalejí vodku, díky níž se po chvilce uklidní a vrátí se ke svým 
pracím, ke štupování a draní husího peří; jejich ruce nemohou zůstat delší 
dobu v nečinnosti.

738



I I .  K N I H A  P Í S K U  

O tom, jak se Nachman zjevuje 
Nachmanovi, aneb zárodek 
temnoty a jádro světla

Nachman povzdechem utiší skupinku. Teď přijde to nejdůležitější, všich ni 
to cítí. Znehybní jako před zjevením.

Nachmanovy a Mordkeho obchody ve Smyrně nejdou příliš dobře. 
Hodně času jim zabírají záležitosti s Bohem; kladení otázek, přemýšlení, 
to jsou jen výdaje. A protože každá odpověď vyvolává nové otázky, obchod 
pokulhává a výdaje pořád rostou. V účtech je větší číslo na straně „má dáti“ 
než na straně „dal“. Ovšem kdyby bylo možné obchodovat s otázkami, oba 
by s reb Mordkem vydělali celé jmění.

Občas mladí posílají Nachmana, aby s někým disputoval. Je v tom nej-
lepší, s každým si poradí. Ostatně spousta Židů a Řeků ochotných k diskusi 
povzbuzuje mladé adepty a přemlouvají Nachmana, aby se s nimi pustil 
do sporu. Je to druh pouličního souboje, protivníci se posadí naproti sobě 
a kolem se shromáždí skupinka diváků. Inspirátor navrhne téma, vlastně 
je úplně jedno jaké, jde hlavně o to, předložit takové argumenty, aby se 
před nimi protivník musel sehnout, to znamená, aby je nedokázal vyvrátit. 
Poražený platí nebo poskytuje jídlo a víno. To je příležitost k další dispu-
taci a tak to jde pořád dokola. Nachman vždycky vyhrává a díky tomu s reb 
Mordkem nechodí spát hladoví.

„Jednou odpoledne, když pro mě Nussen a jiní hledali někoho k dispu-
taci, zůstal jsem na ulici, protože jsem raději pozoroval ostřiče nožů, pro-
davače ovoce, vymačkávače šťáv z granátových jablek, pouliční muzikanty 
a všudypřítomný dav. Dřepl jsem si k oslům do stínu, protože bylo veliké 
vedro. V jednom okamžiku jsem si všiml, že z davu vychází nějaký člověk 
a míří ke dveřím domu, kde bydlel Jakub. Trvalo chvíli, několik úderů srdce, 
než jsem pochopil, koho vidím, i když mi téměř okamžitě připadal pově-
domý. Díval jsem se na něj zdola z podřepu, jak jde k Jakubovým dveřím 
oblečený v barchetovém kabátě, jaký jsem já sám měl ještě z Podolí. Vi-
děl jsem jeho profi l, řídké vousy na tváři, kůži zpestřenou pihami a zrzavé 
vlasy… Náhle se ke mně otočil a vtom jsem ho poznal. Byl jsem to já sám!“ 
Nachman se na chvíli odmlčí, ale jen proto, aby mohly zaznít překvapené 
výkřiky plné nedůvěry:
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„Jak to?! Co to znamená?!“
„To není dobré znamení.“
„Bylo to znamení smrti, Nachmane.“
Nevšímal si znepokojujících poznámek a pokračoval:

„Bylo horko, vzduch se tetelil vedrem. Udělalo se mi špatně a mé srdce 
viselo na tenké nitce. Chtěl jsem vstát, ale neovládal jsem nohy. Cítil jsem, 
že umírám, dokázal jsem se jen přitisknout k oslovi, který, to si pamatuji, 
se na mě díval udivený tím přílivem něžnosti.“

Nějaké dítě se začalo hlasitě smát, ale když ho matka napomenula, ihned 
zmlklo.

„Viděl jsem ho jako stín. Odpolední světlo bylo oslepující. Zastavil se nade 
mnou, polomrtvým, sklonil se a dotkl se mého rozpáleného těla. V tu chvíli 
se mi vrátila jasná mysl, postavil jsem se na nohy… a on, tedy já, zmizel.“

Posluchači si s úlevou oddychnou, ze všech stran je slyšet šum a šeptání. 
Je to dobrý příběh, líbí se jim.

Ale Nachman si vymýšlí. Ve skutečnosti omdlel u osla a nikdo ho nepřišel 
vysvobodit. Společníci ho odtamtud odvedli později. A teprve večer, když 
ležel v tmavé, chladné a tiché místnosti bez oken, za ním přišel Jakub. Za-
stavil se u vchodu, opřel se o dveře a takto skloněný se díval dovnitř. Nach -
man viděl jenom jeho obrys, tmavou siluetu v obdélníku dveří na pozadí 
schodů. Aby mohl vejít Jakub dovnitř, musel sehnout hlavu. Před vykoná-
ním tohoto kroku váhal, a to ještě nevěděl, jak se jeho život změní. Nako-
nec se rozhodl a vešel za nimi, k Nachmanovi ležícímu ve vysokých horeč-
kách a k reb Mordkemu sedícímu u něj na lůžku. Vlnité vlasy po ramena mu 
splývaly zpod turecké čepice. Na jeho bujném tmavém plnovousu si na chví-
 li zahrálo světlo a vytvořilo rubínové odlesky. Vypadal jako velký chlapec.

Když pak uzdravený Nachman vyšel do ulic Smyrny a míjel stovky lidí, 
kteří spěchali za svými záležitostmi, nedokázal si připustit, že mezi nimi 
může být Mesiáš a že ho nikdo nedokáže rozeznat. A co je nejhorší — on 
sám, onen Mesiáš, si toho není vědom.

Když to reb Mordke slyšel, dlouho kýval hlavou a pak řekl:
„Ty, Nachmane, jsi citlivý nástroj. Něžný a jemný. Ty sám bys mohl být 

prorokem Mesiáše, tak jako byl Natan z Gazy prorokem Šabtaje Cvi, nechť 
je jeho jméno požehnáno.“

Po dlouhé chvíli, kterou mu zabralo rozdrobení kousíčku pryskyřice 
a jeho smíchání s tabákem, dodal tajemně:
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„Každé místo má dvě podoby, každé místo je dvojité. To, co je vznešené, 
je zároveň pokleslé. To, co je milosrdné, je zároveň zlé. V největší temnotě 
září jiskra nejmocnějšího světla a naopak: tam, kde vládne všeobecný jas, 
skrývá se zárodek temnoty v jádru světla. Mesiáš je naším dvojníkem, naší 
dokonalejší verzí, takoví bychom byli, kdybychom nepadli.“

O kamenech a běgunovi s hrozivou tváří

Když v rohatynské místnosti mluví jeden přes druhého a Nachman po-
píjí víno, začne náhle něco bubnovat na střechu a stěny. Vyvolá to vřavu 
a zmatek. Do místnosti přes rozbité okno vletí kámen a převrátí svíčku; 
oheň s chutí olizuje piliny, kterými je vysypána podlaha. Jedna starší žena 
se vrhne na pomoc a těžkými sukněmi dusí plameny. Jiní s pískotem a kři-
kem vyběhli ven. V temnotě je slyšet hněvivě se svolávající muže, kamení 
ale mezitím přestalo létat. Po delší době, když se hosté vracejí dovnitř, roz-
rušeni a rozčíleni, se za domem ozývá křik a nakonec se v hlavním pokoji, 
kde se před chvílí tančilo, objeví rozrušení muži. Mezi nimi dva bratři Šo-
rovi, Šlomo a Izák, budoucí ženich, a také Mošek Abramowicz z Lancko-
runě, Chajin švagr, urostlý a silný muž — drží za krk jakéhosi hubeňoura 
kopajícího nohama a zlostí plivajícího kolem sebe.

„Chaskel!“ křičí na něj Chaja a přijde blíž. Sehne se, chce se mu podívat 
do tváře, avšak on, usmrkaný a vzteky plačící, odvrátí tvář, aby se na ni ne-
musel podívat. „Kdo s tebou byl? Jak jsi to mohl udělat?“

„Prokleté sémě, zrádci, odštěpenci!“ křičí on. Mošek ho udeří tak silně, 
až se hoch roztřese a padne na kolena.

„Nebij ho!“ okřikne ho Chaja.
Pustí tedy chlapce, on se s obtížemi zvedá a hledá dveře. Na jeho světlé 

lněné košili se objevují skvrny od krve z rozbitého nosu.
Natan, nejstarší z bratrů Šorových, k němu přistoupí blíž a klidně řekne:

„No, Chaskele, vyřiď Aronovi, aby si už víckrát nic takového nedovoloval. 
My vaši krev prolévat nechceme, ale Rohatyn je náš.“

Chaskel na útěku klopýtá o cípy vlastního kabátu. U brány pohledem 
narazí na klidně stojící postavu s hrozivou, znetvořenou tváří, ze strachu 
začne naříkat:
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„Golem. Golem…“
Dobruška z Moravy je otřesený, tiskne k sobě svou manželku. Stěžuje si, 

že všichni tady jsou divocí, že u nich na Moravě si každý hledí svého a ni-
kdo se do ničeho neplete. Natož házet kameny!

Nespokojený Natan Šor gestem nařizuje „golemovi“, aby se vrátil do 
kůlny, kde bydlí. Teď se ho budou muset zbavit, protože je Chaskel pro-
zradí.  

Běgun, tak říkají tomu uprchlému mladíkovi s omrzlou tváří a červe-
nýma rukama. Je mohutný, mlčenlivý, má nevýrazné rysy v obličeji, protože 
mu na něm zůstaly jizvy po omrzlinách. Jeho velké, červené dlaně připo-
mínají drsné a oteklé bulvy. Vzbuzuje respekt. Je silný jako tur a nesmírně 
vlídný. Spí v chlévě, v přístavku, kde je jedna stěna teplá, protože přiléhá 
k domu. Je pracovitý a šikovný, práci dělá pořádně a se selským rozumem, 
pomalu a pečlivě. Ta jeho oddanost je zvláštní, co je mu po Židech, kte-
rými jako rolník pohrdá a které nenávidí? Vždyť právě oni jsou příčinou 
spousty jeho rolnických trápení, pronajímají panská pole, vybírají daně, 
pijí s rolníky v krčmě, a jakmile některý získá trochu sebevědomí, začne se 
chovat jako otrokář.

Ale na golemovi není vidět žádná zloba. Je možné, že má něco s hlavou, 
že spolu s obličejem a rukama mu omrzl i mozek, proto je takový pomalý, 
jako by žil v neustálém chladu.

Šorovi ho našli ve sněhu jedné tuhé zimy, když se vraceli z jarmarku 
domů. A to jenom proto, že se Elišovi chtělo jít na stranu. Byl s ním ještě je-
den uprchlík, stejně jako on oblečený v rolnickém kabátu, boty měl vystlané 
slámou, s sebou raneček, kde zůstaly jenom drobky chleba a ponožky, ale 
už nežil. Cizí těla již zasypal sníh a Šor si byl jistý, že jsou to mrtvá zvířata. 
Mrtvolu toho druhého nechali v lese.

Běgun roztával dlouho. Pomalu přicházel k sobě, den za dnem, jako by 
zmrzla i jeho duše, která teď stejně jako tělo musela roztát. Omrzliny se vů-
bec nehojily, kůže mu slézala. Chaja mu umývala obličej, takže právě ona 
ho zná nejlépe. Zná jeho urostlé, hezké tělo. Celou zimu až do dubna spal 
a oni se mezitím radili, co s ním udělají. Bylo třeba ho nahlásit, v tom pří-
padě by ale běguna odvedli a přísně potrestali. Byli zklamaní, že nemluví. 
Když nemluví, nemá historii ani jazyk, je jako bezprizorný, bez domova. 
Šor k němu vzplál jakousi těžko vysvětlitelnou náklonností, a když Šor, tak 
i Chaja. Synové otci vyčítali, proč si drží někoho, kdo potřebuje tolik jídla 
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a ke všemu je cizí — špeh v úlu, čmelák mezi včelami. Kdyby se to dozvě-
dělo panstvo, znamenalo by to obrovskou potíž.

Šor se rozhodl, že o tom nebudou nikomu říkat, a kdyby se někdo ptal, 
tak ať řeknou, že to je bláznivý bratranec z Moravy, který nemluví. Pro-
spěch z něj mají ten, že sám nevychází, umí opravit vůz, vyplést kolo, oko-
pat zahradu, vymlátit, co je k vymlácení, nabílit stěny; domácí práce dělá 
za stravu a nic nechce.

Šor občas pozoruje jeho jednoduché pohyby a klid, s jakým pracuje. Je 
zručný a rychlý. Vyhýbá se očnímu kontaktu; bojí se, co by uviděl. Chaja 
mu kdysi říkala, že viděla, jak golem plakal.

Syn Šlomo mu za ten projev lítosti vynadal i za to, že k sobě běguna vzal.
„Co když je to vrah?“ zeptal se zvýšeným hlasem.
„Kdo ví, kdo to je,“ odpověděl Šor. „Možná nějaký posel.“
„Je to gój,“ ukončil rozhovor Šlomo.
Má pravdu, je to gój. Přijmout takového uprchlíka znamená strach 

a spáchaný trestný čin. Kdyby se to někdo dozvěděl, přidělal by si Šor pro-
blémy. Ale muž nereaguje na pantomimu, jejímž cílem je prosté vysvětlení, 
aby odešel. Ignoruje Šora i ostatní, otočí se a odchází na své místo u koní.

Šor přemýšlí o tom, že je špatné být Žid, protože Žid má těžký život, ale 
být rolník je mnohem horší. Asi není prokletějšího osudu. Pod ním už je 
jen dobytek. Protože o krávy a koně a obzvláště o psy se pán postará lépe 
než o rolníka a Žida.

O tom, jak Nachman přijde k Jentě 
a usne na podlaze u její postele

Nachman je opilý. Stačilo několik skleniček, protože už dávno nepil a je 
unavený z cesty, místní silná vodka ho skolila. Chce jít na vzduch, bloudí 
v labyrintu chodeb, hledá dvorek. Rukama ohmatává hrbolaté dřevěné 
stěny, až narazí na nějakou kliku. Otevře dveře a spatří maličkou místnost, 
kde je pouze postel. V nohách postele se kupí hromada kabátů a kožichů. 
Z místnosti odchází nějaký člověk se světlou a unavenou tváří, na Nach -
mana se dívá nepřátelsky a nedůvěřivě. Mine ho ve dveřích a zmizí. Je to 

733



K A P I T O L A  � 

určitě medik. Nachman se otočí, dlaní se dotýká dřevěné stěny, říhá po 
vypitých nápojích a po husím sádle. Svítí tady jenom malá olejová lampa, 
malý plamínek, který je třeba povytáhnout, aby bylo něco vidět. Když už si 
Nachmanovy oči přivyknou na přítmí, uvidí na posteli velmi starou ženu 
v pokrčeném čepci. Chvíli neví, s kým má tu čest. Vypadá to jako žert, umí-
rající stařena ve svatebním domě. Žena má zvednutou bradu a těžce od-
dychuje. Leží opřená o polštáře, její malé, seschlé pěsti jsou sevřené na 
vyšívaném plátěném přehozu.

Je to snad babička Jankela Lejbowicze, Jakuba? Nachmana se při po-
hledu na tu podivnou stařenu zmocňuje strach a zároveň vzrušení, rukou 
se snaží nahmatat dveře za sebou, hledá petlici. Čeká na nějaké její znamení, 
stará je ale zřejmě v bezvědomí, nehýbe se, pod řasami se leskne kousek oka, 
v němž se odráží světlo. Opilému Nachmanovi připadá, že ho volá, snaží se 
ovládnout strach a odpor a sedne si k posteli. Nic se neděje. Stará zblízka 
vypadá lépe, jako by spala. Nachman teprve teď cítí, jak velmi je unavený. 
Uvolňuje se, záda se mu hrbí, víčka jsou těžká. Několikrát se musí otřást, 
aby neusnul, zvedá se, že odejde, ale protiví se mu a děsí ho myšlenka na 
dav hostů s jejich zvědavými pohledy a nesčetnými otázkami. Je si jistý, že 
sem nikdo nepřijde, proto si lehne na podlahu u postele a na beraní kožce 
se stočí do klubíčka jako pes. Sotva žije, vysáli z něj všechny šťávy. „Jenom 
chviličku,“ mumlá si pro sebe. Když zavře oči, vidí pod víčky Chajinu tvář, její 
zvědavý a udivený pohled. Nachman se dostává do blaženého stavu. Vde-
chuje pach vlhkých prken podlahy a k tomu vůni hadrů, nevypraného oble-
čení a všudypřítomného kouře, který mu připomíná dětství. Ví, že je doma.

Jenta by se zasmála, kdyby mohla. Vidí spícího muže trochu shora, určitě 
ne svýma přivřenýma očima. Její nový pohled visí nad spícím a je zvláštní, 
že Jenta vidí jeho myšlenky.

V hlavě spícího vidí jiného muže. Vidí také, že spí stejně jako ona, a mi-
luje ho. Pro ni je ten muž malé dítě, sotva narozené a pořád porostlé tma-
vým chmýřím, jako všechny děti, které přišly na svět příliš brzy.

Když ho matka rodila, chodily kolem domu čarodějnice, ale nesměly jít 
dovnitř, protože Jenta byla na stráži. Hlídkovala společně s fenkou, jejímž 
otcem byl opravdový vlk, jeden z těch, který se toulá sám a hledá kořist 
v kurnících. Fena se jmenovala Wilga. Když tedy přicházelo na svět dítě nej-
mladšího Jentina syna, Wilga obíhala kolem domu, celý den a celou noc, 

732



I I .  K N I H A  P Í S K U  

padala únavou, avšak díky ní se čarodějnice se samotnou Lilit nemohly 
dostat dovnitř.

Kdyby to někdo nevěděl, Lilit byla první Adamovou manželkou, a jeli-
kož nechtěla být Adamovi poslušná a nechtěla pod ním ležet, jak to naří-
dil Bůh, utekla k Rudému moři. Tam zčervenala, jako by z ní stáhli kůži. 
Bůh na ni poslal tři hrozivé anděly se jmény Senoj, Sansenoj a Samangelof, 
aby ji přinutili k návratu. Přepadli ji v jejím úkrytu, trýznili ji a vyhrožovali, 
že ji utopí. Ona se však vrátit nechtěla. A pak, i kdyby chtěla, už nemohla, 
Adam ji nesměl přijmout, protože podle Tóry se žena, která už spala s ji-
ným, nemůže k manželovi vrátit. A kdo byl milencem Lilit? Sám Samael.

Bůh proto musel Adamovi stvořit druhou, poslušnější ženu. Byla vlídná, 
ale poměrně hloupá. Snědla, nešťastnice, zakázané ovoce, a kvůli tomu ná-
sledoval pád. Proto začaly platit zákony, za trest.

Ale Lilit a všechny jí podobné bytosti patří do světa před úpadkem, proto 
se jich lidské zákony netýkají, neplatí pro ně lidská pravidla ani lidské vě-
dění, nemají lidské svědomí ani srdce, neprolévají lidské slzy. Pro Lilit hřích 
neexistuje. Její svět je jiný. Lidským očím může připadat zvláštní, nakres-
lený tenkou čárou, protože je tam všechno světlejší a lehčí a bytosti do něj 
patřící dokážou pronikat stěnami a věcmi a vzájemně sami sebou, nejsou 
mezi nimi takové rozdíly jako tady mezi lidmi, kteří jsou uzavřeni sami 
v sobě jako v železných krabičkách. Tam je to jinak. Ani mezi lidmi a zví-
řaty nejsou tak velké rozdíly, jenom ve vzhledu, se zvířaty si totiž můžeme 
neslyšně povídat a ona nám rozumějí a my rozumíme zase jim. Stejné je 
to i s anděly, tam jsou viditelní. Létají po nebi jako ptáci, občas si jako čápi 
sedají na střechy domů, protože tam jsou také domy.

Nachman se probudí, ze snových obrazů se mu motá hlava. Roztřese-
 ně vstane a podívá se na Jentu; po krátkém zaváhání se dotkne její tváře, 
ještě je teplá. Náhle se ho zmocní strach. Viděla jeho myšlenky, prohlížela 
si jeho sen.

Jentu probudí skřípot dveří, je zpátky v sobě. Kde byla? Připadá jí, že se 
nedokáže vrátit na tvrdou dřevěnou podlahu tohoto světa. A to je dobře. 
Tady je jí lépe, časy se splétají a překrývají. Jak mohla někdy věřit tomu, že 
čas plyne, čas plyne? To je směšné. Teď je zřejmé, že čas víří jako sukně při 
tanci. Jako káča vyřezaná z lipového dřeva a roztočená na stole, jež svým 
pohybem udržuje pozornost dětí.
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Vidí ty děti, jejich obličeje s tvářemi zarudlými horkem, s pootevřenými 
ústy, s nudlemi pod nosem. Toto je malý Moše, vedle něj Cifke, která zane-
dlouho zemře na černý kašel, a tohle Jankele, Jakoubek, a jeho starší bratr 
Izák. Malý Jankele se nedokáže udržet, prudce šťouchne do káči a ta se jako 
opilá zapotácí a spadne. Starší bratr se k němu rozčíleně otočí, Cifke začne 
plakat. Nato se objeví jejich otec Lejb Buchbinder, rozzlobený, že ho vyru-
šují od práce, chytne Jankela za ucho a skoro ho za to ucho zvedne. Pak na 
něj zamíří ukazováčkem, zasyčí skrz zuby, že Jakub konečně dostane za vy-
učenou a zamkne ho do komory. Na chvíli se rozhostí ticho, pak ale začne 
Jakub za dřevěnými dveřmi křičet a křičí tak dlouho, že se to nedá poslou-
chat a ani se nedá nic dělat. Lejb rudý vztekem vytáhne malého z komory 
a několikrát ho silně uhodí do obličeje, až se dítěti spustí krev z nosu. Te-
prve tehdy otec uvolní stisk a umožní chlapci vyběhnout z domu.

Když se dítě na noc neobjeví doma, začne pátrání. Nejprve hledají ženy, 
pak se k nim přidají muži a nakonec celá rodina a sousedé chodí po vsi 
a ptají se, jestli někdo neviděl Jakuba. Dojdou až ke křesťanským chalu-
pám a tam se také ptají, nikdo však malého chlapce s rozbitým nosem nevi-
děl. Vesnice se jmenuje Korolówka. Shora vypadá jako třícípá hvězda. Tady 
se Jakoubek narodil, tady, na konci vesnice, v domě, kde pořád bydlí bratr 
jeho otce Jákov. Jehuda Lejb Buchbinder s rodinou sem přijel z Černovic 
na bar micva nejmladšího syna svého bratra a při té příležitosti se chtěl se-
tkat s rodinou. Nepřijeli na dlouho, za několik dnů se mají vrátit zpátky do 
Černovic, kam se před několika lety odstěhovali. Rodný dům, ve kterém se 
usadili, je malý a je těžké v něm všechny ubytovat; stojí u hřbitova, a proto 
si myslí, že malý Jankele utekl právě tam a schoval se za nějakou macevu. 
V hledání jim pomáhá i vycházející měsíc a jeho stříbrná záře, která zapla-
vila vesnici. Jak ale najdou takového drobečka? Chlapcova matka Ráchel 
je zesláblá pláčem. Věděla, že to tak dopadne, pokud její muž násilník ne-
přestane Jakuba bít, že se to stane.

„Jankele!“ volá Ráchel a v jejím hlase je slyšet zoufalství. „To dítě tady 
není, jak to? Zabil jsi ho! Vlastního syna jsi zabil!“ křičí na muže. Chytne se 
plotu a třese s ním tak silně, až ho vyrve ze země.

Muži běželi dolů k řece, vyplašili hejna hus pasoucích se na pláních, pro-
následovala je pak malá bílá pírka, až je nakonec dostihla a utkvěla jim ve 
vlasech. Jiní se rozběhli k pravoslavnému hřbitovu, protože věděli, že chla-
pec chodí až na samotný konec vesnice.
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„Do toho dítěte musel vniknout démon, dybuk, tady u hřbitova je jich 
spousta. Jeden se do něj musel dostat,“ opakuje vyděšený otec. „Já mu 
ukážu, až se vrátí,“ dodá ihned, aby skryl svůj strach.

„Co udělal?“ ptá se bratr Jehudy Lejba Buchbindera neklidné Ráchel.
„Co udělal? Co udělal?“ napodobuje ho žena, sbírá síly na poslední vý-

buch. „Co mohl udělat? Vždyť je to dítě!“
Za úsvitu už je celá vesnice na nohách.

„Židům se ztratilo dítě! U Žydiv propala dytyna!“ svolávají se gójové.
Berou hole, klacky, vidle a vyrážejí, jako by táhli na nějaké vlkodlačí 

vojsko, proti podzemním koboldům, únoscům dětí, proti hřbitovním ďáb-
lům. Někoho napadne jít do lesa, za vesnici, kde je Kněžská hora, tam mohl 
utéct.

V poledne se několik hledačů zastaví u vchodu do jeskyně, není moc 
velký, je úzký, děsivý; má tvar ženského přirození. Nikdo se nechce pustit 
dovnitř, vklouznout tam by znamenalo vejít zpátky do ženského břicha.

„Tam by nešel,“ utěšují se. Nakonec jeden chlapec s vybledlýma očima, 
říkají mu Bereš, sebere odvahu, za ním jdou ještě dva. Za chvíli jsou uvnitř 
slyšet jejich hlasy, ale pak se odmlčí, jako by je pohltila země. Po čtvrt hodině 
se ten světlooký objeví s dítětem v náručí. Dítě má široce otevřené, vydě-
šené oči a škytavku od pláče.

Celá třícípá vesnice si o tom ještě několik dnů vypráví a skupinka vý-
rostků, které spojuje společná touha odhalit velké tajemství, k čemuž mají 
děti v tomto věku sklony, začíná s průzkumem Jakubovy jeskyně.

Do místnosti, kde leží Jenta, vejde Chaja. Skloní se nad ní, pozorně zkoumá, 
jestli se jí nechvějí víčka nebo jestli nějaká žilka na propadlých spáncích 
nepulzuje do rytmu slabého srdce. Chaja vezme do rukou malou, suchou 
hlavu staré Jenty.

„Jento?“ zeptá se tiše. „Žiješ?“
Co jí na to má říct? Je to dobře položená otázka? Neměla by se spíš ze-

ptat: vidíš, cítíš? Jak je možné, že se přemisťuješ tak rychle, jako myšlenka 
přes zvlněné volány času? Chaja by měla vědět, jak se ptát. Jenta se s od-
povědí nenamáhá, vrací se tam, kde byla před chvílí, no, možná ne až tam; 
teď je později, ale to ostatně nemá zvláštní význam.

Jehuda Lejb Buchbinder, její syn a otec malého Jakoubka, je prudký 
a nepředvídatelný. Myslí si, že ho kvůli jeho herezi někdo pronásleduje. 
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