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MOTTO: Hoden-li drahý kámen trestu proto, 
že svým bleskem oči lidem oslepuje 

a jich ke krádeži a mordům ponouká?

Když císař Fridrich, toho jména druhý, panoval, shromáždili se Němci ku křížovému
tažení do Palestiny. Vilibald, chudý, však šlechetný rytíř, přidržel se biskupa Konráda a táhl
s ním do Apulie, kdež se všickni křesťanští bojovníci shromážditi měli. Vilibald také byl
mezi těmi, co potom do Brindisu připlouli a šťastně do Palestiny se dostali.

Tento rytíř pomáhal města Joppe dobývati, a tuť velkých kořistí nabral. V krátkém čase
s několika oděnci byl vyslán na špehy, a tuť se mu událo, že na mořském břehu na malý
zástup Turků připadl. Ihned udeřil na ně mocnou rukou, a když je na díle rozehnal, v jed-
nom jejich stanu nalezl ukovanou pannu, kteráž se v kroji evropejském nesla. Vilibald káže
jí řetězy odníti a zví od ní, že jest zemanova dcera z Vlašské země a že se Olivie jmenuje.
Jakž mu pověděla, Turci přepadli hrad otce jejího, kterýž z druhé strany na břehu mořském
stál, a pobivše tu ukrutně veškerý branný lid, s Olivií přepravili se přes moře a pospíšili
k svému Sultánovi, aby mu ji prodali. "Ó, jak srdečně tobě děkuji, statečný rytíři, žes mne
z těch nevážných rukou vysvobodil!" zvolala krásná Olivie. "Však jsem nyní zbavená vší po-
moci, vší ochrany, ó šlechetný muži, chceš-li toho hrdinského a křesťanského skutku
dokonati, pojmiž mne s sebou, abych říci mohla, že jedině tvou pomocí zase vlast svou spa-
třím." Vilibald, jakož mu rytířská povinnost kázala, slíbil tak učiniti, a hned posadiv Olivii
na svého koně, sám šel pěšky a koňovi uzdu držel. Když se rozednilo a slunce jako z moře
vystupujíc počalo oblohu osvětlovati, Vilibald s potěšením pohlížel na Olivii, kterak jí ran-
ní větříček s kaštanovými vlasy hraje. S laskavostí a ochotností, kteréž v srdci svém cítil, 
ujal tu krásnou pannu za ruku, a ona přívětivě naň vzhlédnouc, pokynula hlavou, jako by
mu za jeho šlechetný skutek děkovati chtěla. Vilibald, že tak krásnou kořist uchvátil, byl
nad míru potěšen a umínil, že ji provodí na bezpečné místo a kterési šlechetné ženě na 
starost dá, dokud by se k ní zase vrátiti nemohl. Od té chvíle srdce jeho pocítilo lásky
k Olivii; rozloučil se s ní jako nejvroucnější milovník, a mysle, aby se jí potom ve velebné
slávě okázati mohl, pospíšil do boje a divy veliké činil svého udatenství. Však právě stalo se,
že v tuhé bitvě, kdež mínil ze svých rekovných skutků pochvaly dojíti, těžce a nebezpečně
byl poraněn. I požádal lidu svého, aby ho jen k Olivii odvezli, neb měl naději, že ho ta dívka
z vděčnosti nejlépe ošetří, a bylo tak, Olivie sloužila mu jako svému otci. Vilibald v krátkém
čase víc láskou než péčí a přičiněním lékařů zase svého zdraví nabyl.

Když byl docela zdráv, stalo se, že císař, jejž papež do klatby dal a nepřestal ho pronásle-
dovat, dokavadž v Palestině byl, s tureckým sultánem pokoj učinil. Křesťané obdrželi
Jeruzalém, Betlehem a Nazereth, protož křesťanští bojovníci jedni po druhých zase do své
vlasti se navracovali. Vilibald nad těmi novinami zplesal a hned také Olivii to oznámil, tak-
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to k ní řka: "Šlechetná panno! Svého jmění a bohatství dovoleným způsobem jsem dosáhl
a doufám, že v své vlasti mohu poctivě a pohodlně živ býti. Bez vás bude mi mé živobytí
obtížné a svět mne omrzí. Pokudž vám možno ve Vlaších na krásná města, výstavné hrady
a přerozkošné zahrady zapomenouti a se mnou jíti do mé vlasti, budu člověk nejšťastnější."
Olivie se začervenala a podala mu své ruky. Necítila však lásky k němu v srdci svém, toliko
vděčnost k tomu rytíři tak ji nutila, neb ji z otroctví Mahometánů vytrhl a nyní jako jejím
otcem byl. Pln radosti uvedl ji k oltáři, podali sobě rukou a kněz je řádně k stavu manžel-
skému oddal.

Tu vypravili se na cestu a po několika dnech přijdou k řece Reynu, kdež někdy otec
Vilibaldův šťastně bydlil.

V německé říši u jistého města stojí věž stará, z které někdy města toho před nepřáteli
hájili, nyní ale skládají do ní vojanskou špíži a rozličné nástroje. Prosťáci i mnozí vzácnější
lidé mluví jednomyslně, že před dávnými časy v té věži strašilo. O půl noci, jakož oni praví,
strážní vojáci slýchali vždycky truchlivou a pronikavou muziku a pak se ukázala žena
v bílém rouše, ana vzdychající zdlouha a vážně okolo strážných se ubírala. Nikdy ale žádný
neměl toho srdce, aby k ní promluvil. A to trvalo mnohá léta, až pak jednou mladý srdnatý
nováček také tu na stráži stál. I čekal s zmužilým srdcem té hodiny, v kterouž obyčejně to
strašidlo přicházelo. Již myslil, že jest to jen smyšlénka, kterouž kdosi k ustrašení jiných za-
myslil, a tuť nenadále po třech čtvrtích na dvanáctou uslyší truchlivou muziku a v malé
chvíli uzří zrostlou a krásnou paní. Na bílém rouše černou obrubu měla a vlasy kaštanové
barvy visely jí přes ramena až do pat. V pravé ruce držela šátek krví zbarvený a v levé dýku.
Mimo vojáka jdouc, hlasitě vzdychala a na něho s truchlivou tváří hleděla.

Voják, dodav sobě srdce, zvolal: "Pomoz ti Bůh, je-li ti k pomožení!"
Strašidlo. Ach! Ovšem jest mi k spomožení. Já ale musím míti tři krůpěje tvé krve, pak

budu vysvobozena. 
Voják. Vezmi si je!
Strašidlo. Budeš ale stálý a srdnatý? Já ti touto dýkou musím dát tři rány k srdci, až se ti

krev z těla vyleje. Kdybys ty ale zkřikl, aneb jen hlasitě vzdechl, potom mé neštěstí bude
mnohem těžší než nyní.

Voják. Věz, že z úst mých ani slovo nevyjde, a aniž sebou trhnu.
Strašidlo zdvihlo ruku a voják, obnaživ se, nastaví prsů. - "Tu ránu za mého prvního

muže." - Voják snesl to trpělivě. - "Tuto za mého druhého muže." - Voják sebou trhl. - "Tuto
za mne!" Voják zkřikl hlasem: "Ježíš Maria!"

Strašidlo. Nešťastný člověče! Špatně jsi slovo držel. Tys chtěl trápení mému konec
učinit, a přidals mi ho tím více! Patř tamo na tři švestkové stromky, jež co prst tencí jsou, ty
musejí tak dlouho růsti, aby z nich prken nařezati mohli. Z těch prken musí být kolébka
a pachole to, kteréž v ní léhati bude, teprv v tvém dospělém věku může mne vysvobodit.
Kdybych měla tu moc, hned bych tě, bázlivče, na kusy rozsápala.

Strašidlo mrštilo vojákem o zemi a on ležel bez sebe tak dlouho, až jiní vojáci přišedše,
zase ho zpamatovali, jimžto on potom celý ten příběh vypravoval.
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Vojáci udělali plot okolo těch tří švestek a bedlivě jich hlídali. Však již sto let minulo a tito
stromkové ještě nejsou ani ruky ztlouští. Strašidlo chodí podnes okolo té věže a vzdychá teď
hlasitěji než kdy prvé.

Tuto historii nalezl jsem v staré kronice, kteráž vypravuje všecko tak, jakž následuje.

Nedaleko od toho města, kdež rytíř Vilibald bydlel, stál starý hrad na skále vysoké
a černé, kterýž již letitému rytíři náležel. Jednou Vilibald přijda k tomu rytíři, mluvil
s ním, chtěl-li by ten hrad prodati, že ho koupí. Starý rytíř svolil k tomu, a když Vilibald
peníze vysázel, shrnul je rytíř a putoval do Jeruzaléma, kdež se za křesťany až do smrti
modlil.

Toho času na břehu řeky Reyna málo kdes víno rostlo, z velké části byla tato krajina
lesem porostlá a v těch toliko místech uhledali jsme zdělená pole, kdež rytíři a jiní páni své
hrady a pevnosti měli. Vilibald odebral se s Olivií na starý hrad, jejž koupil, a rozmnožil pa-
cholky své až na šedesáte mužů, neb jich potřeboval, aby před loupežníky a jinými nepřáteli
bezpečen byl. Olivii brzo se zalíbila tato divoká pustina, pomalu přivykla tomu novému
hospodářství, i tak dobře naučila se strojit, že v tom se okolní ženy vyrovnati nemohly.
K svému manželi měla se vždy uctivě a doufala, že ho přece po čase tak upřímně bude mo-
ci milovati, jakož povinnost manželská ženu k tomu váže. Vilibald též byl s ní šťastný, den
po dni miloval ji vroucněji, a jakž kde mohl, hleděl jí dokázati, jak sobě jí velice váží. Však
jakžkoli jí velikou láskou oddán byl, přece začasté vybíhal po loupežnících, kteříž toho ča-
su po cestách obírali, klášterům nenabyté škody činili, okolnímu lidu děti zajímali i jinak
v té straně zemi německou loupežemi rozličnými velice hubili. Vilibald měl sice málo bran-
ných oděnců, předce však v sílu svou doufaje, začasté na loupežníky udeřil a větším dílem
nad nimi zvítězíl.

Ty krvavé půtky trvaly dlouhý čas. Olivie mnohdykrát napomenula svého manžela, aby
pak jednou od toho přestal a svévolně v nebezpečenství se nedával. Vilibald ale neposlechl
rady její a myslil, že konečně předce tu lotrovskou sběř buď rozehnati aneb do kořena vy-
hladiti musí. Loupežníci, vidouce, jak jim Vilibald škodný jest, shlukli se jednou v počtu asi
tři sta dohromady a tajně táhli proti němu, aby se nad ním na budoucí časy pomstili.
Nebyliť jiného oumyslu, než že na hrad jeho přitekou, jej vyvrátí a všecko jmění v něm
uchvátí. Krásná Olivie právě tím časem porodila prvního syna a Vilibald právě se svými
přáteli a bojovníky ten den slaviti počal, když hlásný oznámí jemu, že se veliký zástup
k hradu jeho hrne. Vilibald skokem vyběhl na hradbu, a vida, že tomu počtu ozbrojeného
lidu nemůže odolati, uzavíral brány strážnými, osadil hlídky a příkopy, sedl na koně,
a tajným výpadem se vykradna, kvapem hnel na hrad hraběte Mamerta, kterýž v tom
okrsku nejvíc bojovníků na svůj peníz choval. Když k němu přistoupil, řekl takto: "Šlechet-
ný pane! Není tobě tajno, že jsem již tolikrát stáda dobytka tvých poddaných loupežníkům
z rukou vychvátil a nedávno opět, když tvoji pacholci víno do kláštera svatého Marka vezli,
provázel jsem je až na místo, a tuť loupežníci, vyskočivše na můj lid, dva nejlepší bojovníky
mně zabili. Buď tedy i ty mým mocným ochráncem, neb loupežníci daleko široko podle
hradu mého leží a bojím se, aby ho nezlezli."
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Hrabě Mamert, vida slušnost žádosti jeho, rychle shromáždil lid bojovný, přiteče v noci
na loupežníky a tak je přestraší i narůzno rozplaší, že z jitra ani jediného nebylo více
k nalezení. Mamert u velebnosti vítěze slavného přitáhl na hrad k Vilibaldovi. Olivie všecko
umění vynaložila, jemuž se naučila ve Vlaších, aby tak vzácného hosta slušně uctila.
Mamert ji viděl poprvé, když první mísu na stůl přinesla. Pohlédne na ni, a v tom okamžiku
zapomene na hody a neslyší víc, kterak mu všíchní z plných koflíků na zdraví připíjí, aniž
vidí co jiného, jedině přívětivou tvář krásné Olivie. Mamert byl sice dospělého věku, však
nikdy ještě moci lásky nezkusil; a tuť v něm náhle jako potok se rozlije a srdci jeho veliké
muky způsobí. A ta svobodná láska tím více rostla, čím mu častěji Olivie koflík čerstvým
vínem naplňovala. Naposledy nemohl více ani mluviti, jen stále na to myslil, kdyby Olivie
jeho byla a kdyby ji věčně svou chotí nazývati mohl.

Po obědě Vilibald s pacholky svými šel do lesa, aby něco zvěře uhonil, neb pomyslil, že
hosté za některý den u něho pobudou. Olivie ostala sama s Mamertem na hradě. I vezmouc
ta dobrá máti své nemluvně na ruce a přistoupíc k hraběti, dí k synáčkovi: "Děkuj synu můj
svému ochránci, kdyby jeho nebylo, byl bys ty již otrokem, tvá máti pohaněna a otec tvůj
ukrutně zavražděn."

Mamert, pohlédna na děťátko, vezme je Olivii z rukou a přivine je k srdci svému, řka: "Ó,
bys ty mým synem byl, dal bych své pevnosti a hradby za chatrnou chalupu a za tebe všecky
své koně i všecky pacholky!

Olivie. Ó, jakž by mohlo být hodno to pachole tak velké oběti!
Mamert. Jak? Ó, pak bych byl otcem jeho, a nehněvejte se, když vám své celé srdce zje-

vím - pak bych byl vaším manželem. Ó dovolte, šlechetná paní, ať mohu mluvit, ať mohu
vypravit, co jsem těch několik hodin pocítil a věčně cítiti budu. Nedbejte na mé řeči, ale také
mne v nenávisti nemějte. Ó kéž jsem vás byl nikdy nespatřil! Nyní ale dal bych celé své bo-
hatství a všecko jmění za to, kdybych jen několik hodin za den s vámi stráviti mohl. Krásná
Olivie, nenáviďte mne, že tak mluvím! Jsem nešťastný skrze vás.

Olivie. Šlechetný, vy mně chcete dokázat, že jste svět prošel, že znáte mravy a způsoby
mé vlasti. Když jsem ještě v domě byla, slyšela jsem dosti takové řeči z úst římských rytířů.
Ale nyní - považte jen, že jsem v Němcích a že muži německému náležím. Již jsem odvykla
tomu, což pochlebenstvím nazýváme.

Mamert. Pochlebenství! Já toho slova nenávidím a tím více muže, kterýž ho užívá.
Pravdu mluvím, co na srdci, to na jazyku. Vy ale dobře máte, že to jináč obracíte, že mne
raději jmenujete pochlebníkem než bezbožníkem. Zlořečen buď, to dobré naučení mám od
duchovního, kdož ženy svého bližního požádá, a náš hejtman říká: "Kdož stojí o čest pocti-
vé ženy, ať v hanbu a potupu jako nešlechetný lotr upadne." Ale proto předce nemohu sebe
přemoci, toužení po vás v sobě udusiti. Nepošmuřujte tváře své: mějte outrpnost se mnou.
Hněvejte se na mne, že mluvím, čeho bych neměl mluviti.

Olivie. Vy jste zvítězil nad našimi nepřáteli, obhájil jste nám našeho jmění i vší mohovi-
tosti, můžete tedy mluvit, což se líbí, však - 

Mamert. Však kdybych toho byl neučinil, chtěla jste říci, stěžovala byste sobě svému
manželi, aby mne za mou drzost potrestal. Ó učiňtež tak, krásná Olivie! Váš dobrý manžel
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učiní konec mému toužení. Bez zbroje postavím se před něho, a nebudu se bránit, neb jest
manžel váš. Všecko, co vám náleží, mám ve velké uctivosti. Ó dovoltež, ať toto nemluv-
ňátko poctím, ať je k srdci svému přitisknu; dovolte, bych směl políbit ruku vaší, - a jestliže
toto políbení nepravé jest, trpěti chci za své provinění, půjdu jako poutník do Jeruzaléma!
Darujte mi ten šátek, jenž máte na krku, uložím ho mezi své památné věci jako klenot
a budu se dnem i nocí za vás modliti. Smím-li jej odvázati?

Olivie. Toť jest to nejmenší, čímž se vám za vaši velikou službu mohu odměnit. Vezměte
si ho, zpomeňte ale, když naň popatříte, na svou přítelkyni.

Mamert (schovaje šátek za kabát). Věčně tu odpočívej! Se mnou i v hrobě hníti budeš!
Nešťastný jest stav můj, a osud můj přehrozný! - Když nyní na vás hledím, vaši sličnosti
uvažuji, ach! Není možné srdce mého od vás odtrhnouti. Když ale přemítám na mysli, že
jste žena muže jiného a že se otcem toho dítěte, kteréž máte na rukou, jmenovati nesmím,
srdce mé bolestí tuhne a k hrobu se chýlím. Hodina mého štěstí vypadá; ruka vaše mohla
by mi nový život dáti, ale vy nechcete!

Olivie. Nemohu a nesmím: Odpusťte, musím do kuchyně. Mám dnes k obědu mnoho tak
vzácných hostů. 

Mamert. K čemu medle tak mnoho práce! V tom okamžení odejdu! Mějte se dobře!
Zpomeňte na mne, a když někdy po těchto lesích očima zatočíte, pomyslete: Za tímto lesem
leží hrob nešťastného Mamerta.

Olivie (truchlivě). Počkejte aspoň na mého manžela, aby vám se mnou poděkoval.
Mamert. Co jsem učinil, byla rytířská povinnost; má služba žádných díků nežádá. Mějte

se dobře! Ó, jak nerad s vámi se žehnám! Hleďte, jak naopak rozprávím! Přál bych, abyste
mne prosila, bych zde ještě déle ostal; když mne ale neprosíte, pospíším rychle od vás.
Opatruj vás Bůh, poklade všech žen (odchází a rychle se obrátí). Pravdu-li milujete a vážíte
jí sobě; svobodně a s otevřenou myslí odpovězte mi na otázku, kterouž vám předložím.

Olivie. Jak jest toto dítě živo, odpovím, jakž smejšlím.
Mamert. Kdybyste byla rytíře Vilibalda nikdy nespatřila, jemu nikdy své ruky nedala,

nikdy jemu byla neslíbila, že jeho manželkou býti chcete; byla byste tehdáš, kdybych vám
byl své ruky podal, vám své srdce obětoval, buďto přijala, aneb zavrhla?

Olivie. Jak mne na srdci leží, také pravdu vyznávám! Jste krásný, mladý, udatný a cti
plný! Mnohá z našeho pohlaví jest spokojená, když jen jednu z těch vlastností při svém bu-
doucím manželu shledá; kteráž by pak nebyla potěšená, když dostane manžela, an všecky
ty chvalitebné vlastnosti v sobě má a do smrti v srdci svém pěstuje.

Mamert. Věrně a upřímně vám děkuji, že tak dobře o mně myslíte. Však odpusťte, já jsem
podoben nenasycenému, prosím, dovolte, ať se vás ještě něco otáži. Kdybyste nyní prostě
svobodná byla, a vy dva, já a Vilibald, žádali bychom o vaši ruku, komu byste ji dříve z nás
dvou podala?

Olivie. Slíbila jsem, že vám jen na jednu otázku odpovím. Odpusťte, že na tuto druhou
mlčím. Aneb dala bych odpověď, buď vás, aneb sebe bych urazila, vás kdybych jinému, a ne
jemu přednost dala. Buďte s tím spokojen, což jsem řekla, a neuvoďte těch lidí v ošklivost,
kteréž, jak sám pravíte, v největší uctivosti máte.
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Mamert. Ó lékaři, jak tvůj jed sladký jest! Měj se dobře, má nejdražší, a nezapomínej na
mne!

To promluviv, spěšně odešel od Olivie, a na dvoře vsedna na koně, se svými bojovníky
z hradu táhl. Olivie slovy jeho zmatena přistoupila k oknu a hleděla za ním tak dlouho, až
do lesa zajel.

Když se Vilibald z honby domů navrátil, divil se a litoval, že jeho vzácný host tak brzo
odešel, prve než mu slušně poděkovati mohl. Byl ale ten den předce dobré vůle a veselil se
s tovaryši, že jeho hrad před loupežníky ochráněn jest. Olivie však byla stále roztržitá
a večer celá zamyšlená a smutná. Když se jí Vilibald ptal, co by jí chybělo, dala mu odpověď
smyšlenou, a položíc se na lůžko, pravila, že ráno Bůh dá lepšího zdraví, a veselejší mysli
býti doufá.

Olivie ještě nikdy nemilovala, a aniž to bylo jakým znamením lásky její, když nyní v srdci
pocítila nepokojnosti; nýbrž obyčejná mdloba lidská, kterouž neslušnou dychtivostí po cti
a slávě jmenujeme, srdce její opanovala; neboť pomyslila, že mohla být manželkou zna-
menitého hraběte a paní mnoha zámků a hradů býti. Že pak pozapomenouc na víru manžel-
skou a závazek, víc sobě vážila Mamerta než Vilibalda, sama nemohla za to; ten veliký rozdíl
mezi nima oběma snadno mohla rozeznati, neb onen byl rytíř krásný štíhlý a pancířem zlatým
oděný, a tento muž osmahlý, v povahách hrubý, divoký a v koženém kabátě zašitý. Když se po-
ložila a o krásném Mamertovi přemejšlela a usnula, zdálo se jí ve snách, kterak muž její na
smrt se rozstonal, z té nemoci víc povstati nemohl a i kterak ho již k hrobu nesou. Potěšena 
jdouc za rakví jeho, zdaleka slyší klusot koní, na nichž Mamert jede, a přijeda, padne na kole-
na a ji za lásku prosí. Plná radosti pozdvihne ho od země, podá mu ruky a již také slyší, kterak
poddaní při svatebních hodech jejích sobě vejskají a radostné písně zpívají; v tom zapláče
dítě, Olivie vezme je k prsu a mrzí se, že se z toho tak líbezného sna byla vytrhla.

Tak nepokojné mysli byla Olivie mnoho dní a želela tisíckrát, že kdy Mamerta uzřela.
Však Mamert byl ještě v hroznějším stavu. Srdce jeho den po dni s větší láskou po Olivii
toužilo; kdež stál neb seděl, všudy obraz krásy její měl před očima. Naposledy lehl, krev
valila se mu v žilách a měl tak hrozné bolení hlavy, div se mu nerozskočila. Z té nemoci ještě
devátého dne povstati nemohl.

Zeno, starý rytíř, jejž Mamert ctil jako svého otce i choval tak čestně, jakž by na rytíře slu-
šelo, již několik dní přemýšlel, co by pán jeho za nemoc míti mohl. Když pak se dosti
namyslil, i připadlo mu, že byl u Olivie a tuť pravil sám k sobě: Kdo ví, není-li láskou raněn?
Druhého dne jak se rozednilo, jde k němu a přistoupě k posteli, ptá se ho:

Ty jsi přece nemocen, nejmilejší Mamerte?
Mamert. Ó, bych raději mrtev byl!
Zeno. Styď se, že si co podobného žádáš jako mdlá žena. Přicházím, abych ti pomohl,

aneb chci se ptáti, potřebuješ mé pomoci?
Mamert. Tak zpozdile ještěs nikdy nepromluvil. Kdežby byla pro mne pomoc k nelezení?
Zeno. V rukou mých, kdyby ti nepřátelé uškoditi chtěli. Však mně se zdá, že si děvče za-

miloval a že nejsi dosti smělý, abys jí svou lásku zjevil. Přiznej se jen! Já jsem uhodl! Tvá
nemoc v srdci leží! Ty miluješ!

8
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Mamert. Ovšem, milý otče, já miluji.
Zeno. A koho?
Mamert. Ó, nechej mne, ať to mohu zatajiti. Tvého přátelství sobě vážím, a když mne do

hrobu složíš, ještě chci, abys mým věrným přítelem byl. Však kdybych ti vyjevil, vím, že bys
mne nenáviděl a na mém hrobě ani bys jediné slzy nevylil.

Zeno. Což jest tvá láska nešlechetná, čili na tvůj stav nenáleží?
Mamert. Ó, šlechetný Zeno! Podle rodu, z něhož pochází, mohou ji knížata mezi své

předky počísti, a jak krásná jest, žádné kníže nemůže se za ni styděti.
Zeno: Miluje již jiného?
Mamert. Ó, horší nad to, ona jinému již náleží.
Zeno. Hm! Hm! Nikdys ještě s svou nejmilejší nerozprávěl?
Mamert. Ó, rozprávěl jsem!
Zeno. Což z jejích slov, aneb z jejího pohledu neznamenal, také-li k tobě náchylná jest?
Mamert. Kdybych tak svým smyslům mohl se dověřiti!
Zeno. Povíš-li mně, jak se ta žena jmenuje?
Mamert. Ach proč ne? Vilibaldova Olivie. 
Zeno. Vilibaldova Olivie? Krásná žena! Nepochází ze Sicilie?
Mamert. Ach, tak krásný květ v německé zemi neroste!
Zeno. V svém mladém věku byl jsem s císařovým dvorem v Sicilii.
Mamert. Chceš mne uvésti v roztržitost.
Zeno. To v pravdě ne, chci jen říci, že Vlaška není žádná Němkyně. Já jsem mnohou znal,

že mimo svého muže dva i také tři rytíře po straně měla.
Mamert. Neraď mi, abych já jeden z takových rytířů byl. Buď musí jen mou býti, aneb ji

raději nechci. Nevíš-li pro mne jiného potěšení, tak raději nemluv. Zanech mne v mém
neštěstí, já rád umřu!

Zeno. Nežbych to dopustil, dřív ať - Však já nejprv musím míti jistotu, Vilibaldův hrad
neleží odtud tak daleko. Vstaň, vsedni na koně a pospěš k ní. Ty snad jen myslíš, že ti
náchylná jest, dej tedy dobrý pozor na slova i na její pohled: poznáš-li z obojího, že tě milu-
je, vrať se a pověz mi. Já chci a musím tobě pomoci, bychť třeba rytířskou čest ztratil
a jméno své vraždou zprznil. Poslechni mne, o všecko ostatní já se sám postarám.

Zeno odešel a Mamert, jenž do té chvíle beze vší naděje byl, přijal radu jeho. Jakžkoli
nemocen byl, sebral všecku sílu a ještě toho dne na hrad k Olivii odjel.

Loupežníci leželi nyní v svých jeskyních a léčili sobě rány, jichž sobě onehdy od
Mamertových a Vilibaldových bojovníků drahně uhonili. Vilibald na ten čas, nemaje s kým
zápasiti, s vlky a medvědy se potýkal. Mamert, přijda na hrad, nalezne Olivii o samotě.
Zarděla se, když spatřila krásného Mamerta, an draze odín k ní vchází. Jakž Zeno radil,
s větší smělostí počal k ní mluviti a vyjevil, jak ji nesmírnou láskou miluje. Olivii ta slova je-
ho nebyla příliš vděčná, zármutek na tváři dala znáti a řekla: "Neníť to od vás šlechetné, že
víc chcete zvěděti, a bezpochyby proto, abyste mne někdy v posměch vydati mohl. Mé
neštěstí jest mi bez toho již nesnesitelné, a kdybych tu nejmenší naději měla, že vaše býti
mohu, ráda bych vám poradila, co pro mne máte učiniti. Ale mezi námi jsou převysoké
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a nepřestupné hory. Máte-li však tak smělé srdce, pokuste se o ně; toho ale nežádejte ode
mně, abych byla rádcem, abych vám snad k tomu ještě ochotné ruky podala."

Mamert, uslyšev ta slova, rychle pospíšil domů a Zenovi všecko oznámil, což mu Olivie
byla pravila. Zeno se usmíval a na zejtří časně ráno, než ještě slunce vyšlo, vkročí do svět-
nice k Mamertovi a dí jemu: "Zbrojnice jest zamknutá, nekážeš-li, abychom ji otevřeli?"

Mamert. Což tam budeš hledati?
Zeno. Vezmu lehký pancíř a dobrý silný meč.
Mamert. A medle, kam míníš jíti?
Zeno. Již dávno jakýsi hrdinský skutek leží mi na mysli, musímť jej nyní vykonat, sic by

mne mohla smrt překvapit, a já zůstal bych ve lži jako muž nepoctivý.
Mamert. Zenone, ty klameš! Jistě chceš cosi jiného dovésti.
Zeno. Dost možná! (usmívaje se).
Mamert. Tys snad Vilibalda k boji vyzval?
Zeno. Nevyzval jsem ho, myslím ale, že ho trefím. V našem sousedstvu honí jezevce.
Mamert. A ty?
Zeno. Snad se nebudeš hněvat, když krásnou Olivii vdovou učiním.
Mamert se strachem. Ó Zeno! Ty - ty - bys chtěl?
Zeno. Tobě k vůli nešlechetníkem být. Já v houští na něho počíhám.
Mamert. Což ale - kdyby Vilibald, kdyby čeleď jeho tebe poznala?
Zeno. Proto chci jiný pancíř, aby mne žádný nepoznal.
Mamert. Kdybys se chybil aneb se sám - 
Zeno. Tedy bude zaplacen dluh, který jsem u tvého otce udělal a který u tebe každoden-

ně obnovuji.
Mamert. Pak budu beze vší rady, beze vší pomoci!
Zeno. Bez rady? Bez pomoci? Skrze mou smrt hned se dovtípíš, co máš činiti. Já doufám,

že mne pomstíš na Vilibaldovi. Vilibald musí ti odpovídat, proč mne zabil, ty s zbrojnou
rukou vytáhneš proti němu a mám za to, že ho i zhladíš.

Mamert. Všecko dobře! Však bude-li a může-li Olivie milovati muže toho, an vražed-
níkem manžela jejího jest?

Zeno. Jaks ty nepovážlivý. Nepravívala-li sama, bys se o hory pokusil? Kdo jest pak ta ho-
ra? Buď pokojné mysli! Prve než nás slunce k obědu povolá, přijdu jako vítěz, aneb kterýsi
posel smrt mou tobě oznámí. Měj se dobře, milý mládenče! Já bych si ovšem při tvých
slavných oddavkách rád přihnul: když se to ale nemůže státi, pí za mne. Odchází.

Mamert. Zeno! Neníť šlechetné, co my činíme.
Zeno. Sluší-li tobě, abys na takové myšlenky pamatoval? Já vím již, co před sebe beru.

Celou noc jsem rozvažoval a přemýšlel, mám-li dopustiti, abys ty se usoužil a utrápil?
Mam-li za tvou rakví jíti a sobě předhazovati, že moha tebe při životě zachovati, nezachoval
jsem? Mráz jde po mně, když sobě zpomenu, co jsem před sebe vzal; a však předce - měj se
dobře, a pamatuj na budoucnost!

Když starý Zeno odešel, teprv Mamerta srdce bodlo a pokusil tím větší nepokojnosti.
Věděl, že oba, Zeno i on, nejednají poctivě a jakžby na rytíře náleželo, avšak když spom-
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něl, že Olivie bude svobodná, upokojila se mysl jeho a nebyl víc proti tomu, že Vilibald
ukrutnou smrtí sjíti má, anobrž těšil se nadějí, že brzo Olivii za manželku míti bude.
Radostí opojen všel do kaple, modlil se horlivě a setrval tu tak dlouho, dokavadž nezna-
menal, že by již ten ukrutný skutek vykonán byl. Pak šel na věž, na všecky strany zřel,
a v tom uzří Zenona, an pádem jede k hradu a za koněm jeho prach se vysoko valí.
Mamert rychle pospíšil do komory, aby tu slzy a svou zoufanlivost před domácími skryl.
Sotva se posadí, uslyší říhání Zenonova koně: vychopí se vzhůru a starý Zeno vkročí do
komory.

Mamert pln radosti. Tys tu již opět! Zdráv a bez rány?
Zeno. Bez rány! Ale tu! (zuřivě sobě na srdce uhodě.)
Mamert. Tedy se ti poštěstil boj?
Zeno. Nejmenuj toho tak! Komu čest, tomu čest! Komu hanba, tomu hanba! Jmenuj to

vraždou!
Mamert (nepokojně). Jest tedy Vilibald mrtev?
Zeno. Mrtev! Můžeš být o tom bezpečen! Na cestě k Vormsu, blíž poustevnické jeskyně

postihl jsem ho. Vilibald jel sám, pacholci jeho honili se po zvěři v okolí. Před ním natáhnu
své lučiště a Vilibald se postaví řka: Měříš snad na mne? - a já - To ostatní můžeš sobě
pomyslit.

Mamert. A cos ty odpověděl?
Zeno. Zbloudilý člověče! Na něho spustil jsem luk, a dobyv meče, hlavu jsem mu v půli

rozvrátil. Když spadl s koně, srdce mně náramně bodlo, z jeho nenadálé smrti byl jsem jako
bez sebe, a když poslední sílu ještě sebera, tvé jméno zavolal a pro odplatu boží tobě své dítě
a manželku poroučel, nemohl jsem hrůzou déle vyčkati; spěšně dám se na outěk a zdaleka
již naříkání pacholků jeho jsem slyšel.

Mamert. Snad tě někdo poznal?
Zeno. To ne! Za to ti svou ctí stojím, jestliže na čest vraha co držíš. Můj hanebný skutek

svalí se na loupežníky, kteréž Vilibald stále hubil a proháněl. Nechtěl bych ale víc co podob-
ného na se vzíti, a byť mi všecky své statky a všecko bohatství dával. V turnajích často jsem
zápasil, často jsem zvítězil! Procitla také časně v mém srdci outrpnost nad poraženým;
však když sudí turnaje ke mně řekl: "Tys po rytířsku zápasil, jsi chvály hodný vítěz!" tu se
mé srdce utišilo. Nyní ale mé svědomí boj můj rozsuzuje. Ty jsi bojoval jako vrah a vší cti se
zbavil! To slyším stále ve svém duchu a nemohu odmlouvati. Ha! Tu stojí Vilibald přede 
mnou a volá své ženy! Musím se modliti, aby duch jeho ode mne odstoupil! - Dej mi
čerstvého koně! (Odepíná sobě pancíř) Půjdu do kláštera, do smrti na modlitbách trvati
a Boha prositi budu, aby mi můj nešlechetný skutek odpustil.

Mamert. Ty mne míníš opustit?
Zeno. Musím! Kdybych tu déle ostal, mé svědomí, ač jsem tvůj přítel, zvítězilo by nade

mnou, a pak bys ty uslyšel o mně mnohé věci, kteréž by tvé srdce velmi tížily. (Chce odejít.)
Ha, tu již zase leží! Ó, kyž jsem již v příbytku nábožných mužů! Tam mne snad duch jeho
nebude pronásledovati.

Mamert (s roztržitou myslí). Co mám nyní činiti?
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Zeno. Čehož pominouti nesmíš. Tak mluvím s tebou jako přítel tvůj. Mám-li ti ale
odpovědít věrně a upřímně, prosím a žádám, abys ve cti měl ženu přítele svého; střez se, abys
neposkvrnil lože jeho a mne nových hříchův oučastným nečinil. Pomni na Davida a Ary.

To pověděv, Zeno odešel od Mamerta, a vsedna na koně, k nejbližšímu klášteru kvapil.
Mamert v to okamžení pokusil strachu hrozného a každá hodina nové ouzkosti srdce jeho
zvěstovala. V tom strašlivém stavu chodil z místa na místo a nikde svědomí svému poleh-
čení nenalézal. Druhého dne večer, když zase stráněmi bloudil, podoben jsa víc mrtvému
než živému, uslyší zvony, any se daleko rozléhají. I ptá se lidu, co to zvonění znamená, a da-
jí mu odpověď, že rytíř Vilibald pochován bude, jejž loupežníci zavraždili. Memert těch slov
lekl se tak náramně, že div na tom místě neumřel. Ráno na úsvitě přijde k němu hejtman
hradu a táže se ho: zdali nepůjde Olivii navštíviti? Nebo toho času byl obyčej mezi rytíři, že
musili vdov rytířských navštěvovati, dokavadž v smutku chodily. Mamert jako by pomněl
na povinnost svou, káže koně osedlati a jede k Olivii. Když přijel na hrad, strachem oči klo-
pil a jako vrah bázlivě okolo sebe hleděl. Mnohem mu ještě hůře bylo, když vkročil do svět-
nice; celý se třásl a velikou ouzkostí ani slova promluviti nemohl. Olivie plakala, ne ale
z lásky ani vděčnosti, nýbrž toliko z outrpnosti. Však - jakmile spatřila Mamerta, přestala
plakati, a obveselíc se z jeho přítomnosti, zase tvář její růžemi prokvétala. 

Mamert. Krásná Olivie: přicházím vás těšiti.
Olivie podala mu ruky a nevztáhla ji nazpátek, když ji Mamert zmužile stiskl. Plamen

lásky znovu se v něm roznítil, pilně jí hleděl do očí, zdali mu nakloněna jest, a po nemnoha
slovech byl ujištěn od Olivie, že chce býti jeho manželkou, jakmile čas smutku mine.
Radostí omámený Mamert hned se domů navrátil a druhý den pošle sto oděnců k Olivii,
aby hradu jejího před loupežníky ostříhali.

Od té chvíle byl Mamert každý den u Olivie: kdož s ním mluviti chtěl, musil ho tu hledati,
neb vyjda před svítáním, řídce před západem slunce se navracoval. Milovalť Olivii velice,
však i nesmyslně. Což se jí mohlo líbiti, vše učinil mile a ochotně a dary jí často velmi drahé
přinášel. Po roce odložila smutek a zavražděný Vilibald přišel v zapomenutí. Také dítě jeho
již několik měsíců v zemi odpočívalo. Olivie okázala se v barevném rouše a zavěsila na sebe
drahé kameny a perle z východních zemí. Jakož od Olivie slíbeno měl, hotovil všechno k sva-
tebnímu veselí a pomyslil, že ty dni skvostně a hlučně slaviti bude. Již také umínil, že vypraví
posly, aby hrabat a rytířů k dni tomu pozvali. Než mimo nadání přijde opat od sv. Marka.

Mamert běží mu vstříc. "Co mi neseš, důstojný hoste? Což přicházíš vysvětit svatebného
lože a požehnání dát mně a mé nejmilejší? Ó, vítej k nám, převzácný muži!"

Opat. Tenkrát z jiného ohledu přicházím. Chci se tebe ptáti, zdali tomu tak, což vůbec
pověst roznáší.

Mamert. A co to má býti?
Opat. Že chceš vdovu po rytíři Vilibaldovi sobě za manželku vzíti.
Mamert. Vezmu ovšem a doufám, že i ty mým hostem budeš.
Opat. Dovol tedy, šlechetný rytíři, abych s tebou jakožto duchovní promluvil. Ty té vdovy

nemůžeš za manželku pojíti.
Mamert. A proč ne?
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Opat. Ty jsi smrtí rytíře Vilibalda vinen, víc vinen než jeho vrah. Uveď sobě na paměť prá-
va a ustanovení, jichž pilně-li nezachováš, vymazali by tě z počtu urozených; pohrdli by
tebou, kdybys přišel k některému kvasu, nesměl bys zápasit v turnajích, rozštípili by štít
tvůj a pověsili v rytířské síni a jména tvého užívali by toliko k zlehčení a posměchu tvému
největšímu. Však povinnost duchovního znám, aby poklesky svého bližního a nepravosti
jeho před světem neodkrýval.

Mamert. Já že jsem vrah Vilibaldův? Kdož se opováží co podobného mluviti? Kdož může
to tvrditi?

Opat. Netaj své rány před lékařem, kterýž přichází tebe vyléčiti. Zástupce tvůj, kterýž
spáchal na místě tvém tu hroznou nešlechetnost, starý rytíř Zeno. - Ty lekáš toho jména?

Mamert. Já nelekám, jen dopověz!
Opat. Zeno v našem klášteře činil pokání, a v poslední hodinu vyznal ten hanebný skutek

pro uspokojení svého svědomí a pro uvarování hříchů, aby se ve světě nemnožily. To
vyznání své kázal u přítomnosti tří urozených z mého kláštera napsati a potvrdil všeho pod-
pisem vlastní ruky.

Mamert. A byť to byl dal vytroubit s věže tvého kláštera, Olivie jest přece má; tobě a všem
jiným na vzdory musí mou manželkou býti.

Opat. Bůh, jehož já nehodným služebníkem jsem, přikazuje mně v svém zjevení: Chybí-
li bratr tvůj, napomeň ho přátelsky a v soukromí; neposlechne-li tebe, vezmi dva neb tři
svědky k sobě. Dovol, ať svou druhou povinnost vykonám. - Opat, vyjda ze světnice,
přivede tří bratří svého řádu, již venku naň čekali.

Mamert. Ulituj mne a nečiň mi žádného zlehčení. Já od svého oumyslu víc nepustím.
Opat. Tyto duchovní beru tedy za svědky, že jsem svou povinnost vykonal, a učiním tak,

ač s těžkým srdcem, jakž třetí a poslední povinnost káže. Jestli se mně rytířskou ctí neza-
vážeš a nedáš mi slova na víru svou, že Olivii za manželku nepojmeš, za veřejného hříšníka
tě prohlásím. Po mém prohlášení následuje biskupova klatba, a nebudeš-li jí zproštěn do
šesti týhodnů pořad zběhlých, k soudu říšskému pohnán budeš. Nyní dávám ti na vůli, abys
zvolil, co se ti líbí, a to ještě dnes; neb zítra vůle tvá nebude více svobodna.

Mamert. Prve než se slunce dva kroky z místa svého hne, budu již se svými válečníky
u tvého kláštera, zhladím tebe i s tvými bratřími, obydlí tvé ohněm poplením a nepozů-
staneť ani jediného, jenž by to tvému biskupu, tvým radám a tvým bojovníkům oznámil.
Naníť i ty máš na vůli, chceš-li všeho toho zlého čekati, aneb mi ten hanebný spis vydej
a kněžským slovem a rukoudáním mně se zavaž, že víc na to nechceš ani zpomenouti.

Opat. Víc žádáš, než mi možné jest učiniti, byť bych i věděl, že tvoje přečinění příliš
hrozné není. Zenonův spis není v mých rukou.

Mamert zuřivě. Kde jest? Kdo ho má?
Opat. Biskup, z jehož rozkazu sem přicházím.
Mamert. Biskup? Otce mého přítel, kterýž ho u císaře obhajoval? Kdo ho vydal?
Opat. Toť byla vůle umírajícího Zenona.
Mamert. Tedy jdi a oznam mu, že se nad ním a skrze něho i nad tebou pomstím. - To

promluviv, zuřil, a vtom vytáhna spěšně meč, opata naskrz probodl.
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Druzí duchovní, vraždou tou ustrašeni jsouce, utekli. Mamert v tom okamžení nejsa
schopen té hrozné nešlechetnosti uvážiti, stál jako z nebes do pekelné propasti uvržený.
Však v malé chvíli přijde opět k sobě a nejprve na Olivii pomyslí. I necháť zavražděného
opata v rukou svých pacholků a běží na hrad její. Prvé než slovo promluvil, chopil ji za ruku
a kázal bojovníkům svým, jež k ostříhání hradu postavil, aby za ním šli. Na cestě zjevil
všecko Olivii a prosil ji, aby se nehněvala. Olivie mu odpustila. Když přijeli na hrad
Mamertův, odebrali se do kaply a domácí kaplan v tu chvíli musil je oddati.

Zatím šla všudy pověst, že Mamert opata zavraždil, a všichni toho nešlechetného skutku
se hrozili. Biskup shromáždil okolní opaty i všecky jiné duchovní vrchnosti, přednesl tu
hroznou nepravost, i že potřebí jest, aby Mamerta k soudu odvedli, jinak že zhoubná válka
mezi obyvateli vzniknouti může. I zůstali všichni na tom, aby na Mamerta klatbu vydali.
Mamert, jsa ale toho domnění, že snad biskup a jiní opatové válkou jemu pohrozí, najal
větší počet válečníků, a tak se vším do pole k tuhé obraně se hotovil.

Mamert, abych přímo pověděl, nenadál se klatby, aniž se jí bál, neb spoléhal na knížata
a veškeré rytířstvo a tou nadějí se kojil, že ho oni ani nepovolají, aby se na soudu říšském
postavil. Toho času přemnozí říšští páni klášterům velice ubližovali a mnozí tak se proti
nim zazlili, že na posvátných místech a gruntech k potupě duchovním zámky a hrady sobě
stavěli. Mamert se ale zklamal, neb duchovní soudcové, nežli by se nadál, strašlivou klatbu
naň vynesli a římskému soudu Zenonovo vyznání předložili. Soudcové světského práva 
ihned kázali Mamerta před sebe povolati, že mu ale neslíbili průvodního listu, by se opět
bezpečně domů navrátiti mohl, Mamert na soudu se nedostavil. Soudcové pro zpouru
takovou rozhněvali se naň, a jakožto na muže, an se svatému náboženství rouhá a posmívá
a rytířská práva a ustanovení v potupu vydává, jedním hlasem vyřkli nad ním říšský ortel,
a vůbec dali prohlásiti, nechť ho kdokoli a kdekoli postihne, aby ho k říšskému soudu do-
dal. Mamert jsa tedy provolán jako pták v povětří neměl nikde bezpečného místa, a mohlť
ho i ten nejchatrnější pacholek podstoupiti a po vůli své zamordovati.

Když se pátý týden ku konci chýlil, Mamert, hledě z věže, uzří na rovině, kterak malý
zástup lidu, majíce korouhve, k hradu se ubírá. I spěšně vyšle posly proti nim, aby zvěděl,
zdali lid ten válku čili pokoj jemu oznámiti přichází. Vyslaní navrátivše se domů, byli
truchliví a pověděli Mamertovi řkouce: Šlechetný pane! Duchovní soud posílá vám klatbu;
hrůzou třásli jsme se, když jsme uslyšeli, že ze společenství věřícího lidu vyloučen jste.

Mamert. Ó, vážíte vy co té klatby? A chtěli byste proto, že kněží o své újmě a mimo vůli
knížat a pánů říšských na mne tak neslušní soud vynášejí, pána svého opustiti, kterýž o vás
se stará a řádnou mzdu vám dává?

Jeden z vyslaných. Toho bychom vpravdě neučinili. Však víte, kdož se vás přidrží, že
k chrámu božímu nesmí se přiblížiti, musí umříti bez svátostí a pohřben bude jako pes.
Poslyštež i tohoto poselství. Shromáždění páni již také říšský ortel na vás vynesli. 

Mamert. Nevěřte tomu! Kdož vás podvedl, oklamal, chceť tomu, abyste mně víry neza-
chovali. 

Jiný z vyslaných. Ne tak! Však jsme my již všemu dobře rozuměli. Tys nesprávně
s Vilibaldem jednal; tvou vinou i dopuštěním stalo se, že rytíř Vilibald zavražděn byl. My
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tobě nemůžem a nesmíme dále sloužiti. Buď s tím spokojen a přijmiž tu naši uznalost za
tvou mzdu, kterouž jsme posavad u tebe měli, že tě právu nevydáme. 

Jiný. Nyní můžeš s těmi loupežníky, kteréž jsme jindy pod tvým praporcem přemáhali,
v společenství vyjíti. 

Těmi slovy pacholci, odbyvše Mamerta, an bolestí a hněvem jako bez sebe stál, odešli
a též ostatní bojovníci ho opustili, takže nepozůstalo jediného, jenž by zbraň držel a v po-
třebě hradu jeho bránil. Mamert vida, že se žádné válečné moci ubrániti nemůže, pomyslil
na outěk. Nočního času, pojma manželku, v náručí ji z hradu vynes. Olivie zprvu dosti
spěšně s ním utíkala, když ale přišli do lesa, nemohla hrubě z místa kročiti. Mamert ji opět
vezme do náručí, chvátá a vyleze na kopec. Vůkol byla taková tma, že ji takřka rukama hma-
tati mohl. Na všech stranách vlci skučeli, medvědi mumlali a lišky štěkaly. Olivii pojala
taková hrůza, že se všecka třásla. Když tu maličko pooddechli a chtěli dále utíkati, najednou
uzří záři, celá obloha se začervenala, a poznali brzo, že Mamertovy hradové jedním
plamenem hoří. Mamert vzteklostí a hroznou bolestí jako smyslů zbavený po zemi se válel;
Olivie, hořce plačíc, rukama  lomila. Takť málo předtím oplývajíce vším v dostatku, najednou
jako nejnuznější chodci učiněni jsou. Když počalo svítati, záře od ohně zmizela, hrozný
dým k oblakům vystupoval a slunce velmi temně vycházelo. Mamert jako polomrtvý ještě
ležel na zemi, až ho Olivie zpamatovala a okázala mu jeskyni, kdež by na nějaký čas před
nátisky a úklady svých nepřátel skrýti se mohli. 

Mamert vstana. Pojď a pospěšme do té jeskyně.
Olivie smutně šla za ním, plakala a s naříkáním zvolala: Jakť tedy míra našeho neštěstí

doplněna jest! Ach jak s námi bude!
Mamert: Což ženo má, nevíš-li ještě, co smrt jest?
Olivie. Ty mně ještě více ouzkostí přidati chceš?
Mamert. Může býti; musím tě naučiti, abys všemu zvykala. Nevěříš-li, že to celé plemeno

proti nám vstane a budou hleděti, aby nás jali?
Olivie. Ach svrchovaný bože! Nedopouštěj na nás toho zlého!
Mamert. A myslíš, že budu tak dlouho čekat, až přijdou špehové jejich a nás vyslídí? 
Olivie. Co míníš tedy činiti? 
Mamert. Nechci na to hledět, kterak mne a pak tebe z této jeskyně vyvlekou a snad před

mýma očima ze cti tě zloupí a naposledy oba dva ukrutnou smrtí zhladí. Živému bohu
přísahám, že toho nechci dočkati. Klekni a modli se! 

Olivie plná ouzkosti. Rytíři! Pamatuj se! Bože svrchovaný, co míníš činiti? 
Mamert odvrátiv obličej. Nejprv tebe, pak sebe zavražditi!
Olivie. Bože, buď nám milostiv!
Mamert. Slyšíš-li hluk zdaleka! Jižť přicházejí, aby nás zavraždili. Olivie, připrav se!

Budeť slavněji pro tebe, abys mou rukou zahynula, než aby kterýs pacholek svou nevážnou
ruku na tě vztáhl. 

Olivie, třesouc se, stála v myšlenkách, a jako upamatujíc se, zmužile k němu takto pro-
mluvila: Málomyslnost zvítězila nad tvým jindy zmužilým srdcem. Dovol, ať bych za tebe
všecko činila, neb vidím roztržitost mysli tvé, že k ničemu tomu schopen nejsi. 
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Tu Olivie počne Mamertovi vypravovati, dokudž manžel její Vilibald ještě živ byl, že čas-
to vojvodu Adola viděla i s ním mnohokrát mluvila, i také ji kolikráte slíbil, kdyby snad po-
moci jeho někdy potřebovala, aby přišla, že nebude oslyšána. Ponížím se tedy, řekla dále,
půjdu k němu a poprosím, ať by nás klatby zprostiti a od říšského soudu osvoboditi hleděl.
Snad s ním hne mé bědování, když tím způsobem jeho vysokomyslnosti se pokořím a msti-
vost jeho nasytím.

Mamert. A co více?
Olivie. Pak půjdem do některé chalupy a budem pokojně spolu živi, kdyby snad statky tvé

pro smíření se s tebou po své straně potáhly. Pohrdnem všelikou povýšeností a slávou, jen
když budem moci spolu v lásce a svornosti přebývati.

Mamert, slyše ta slova, pokusil v srdci boje krvavého, dlouho všemu odporoval, až
pak přívětivým a bolestivým hlasem své manželky se pohnuv, uvěřil tomu oulisnému
hadu a slíbil, že v jeskyni bude tak dlouho čekati, dokudž by se Olivie zpátkem ne-
navrátila. Doprovodil ji tedy až na konec lesa a když se byli spolu rozžehnali, volal ještě
za ní: Nejdražší klenote! Tovaryško milá mého štěstí i neštěstí, navrať se brzo, ať by
manžel tvůj pro tebe v zoufanlivosti nezašel! Olivie odešla a již pevně sobě umínila, že
se víc nevrátí. Ta nevěrná žena bez nejmenší bolesti opustila svého ohloupeného
manžela a pospíchala k silnici, myslíc na prostředky, jak by se nejlépe Mamerta sprosti-
ti mohla. Půjdu přes hranice, pomyslila sobě, a bude-li možné, navrátím se do své vlasti,
tamť mne jistě štěstí nechybí. Ještě nevědouc, v kterou se stranu obrátiti má, a tuť náhle
padne do rukou válečníkům, kteréž vojvoda poslal, aby Mamerta jali. Válečníci v tu
chvíli chopili se Olivie a k vojvodovi ji vedli. Vojvoda ihned Olivii poznal a promluvil
k ní takto: Ženo, manželko Mamertova, kterýž v klatbě jest a soudem říšským na smrt
odsouzen, co mně neseš?

Olivie. Přicházím o tvou pomoc, o tvou ochranu prositi. Nejsem vinna smrtí svého
prvního manžela! Nevinna tím, že opat zavražděn byl! Opustila jsem Mamerta proto, že
soud říšský smrt naň vynesl, a nechci s ním déle živa býti.

Vojvoda. Zdali jsi ho ke všemu tomu neměla? Nedopustil se Mamert vraždy tobě k vůli?
Olivie. Hoden-li drahý kámen trestu, proto že svým bleskem oči lidem oslepuje a jich ke

krádeži a mordům ponouká?
Vojvoda víc se Olivie natázal, a že byl laskav na krásné ženy, hned ji zamiloval; aby pak

na slova její předce něco promluvil, řekl jí: Ty se umíš moudře vymluviti. Chci pomoci, aby
klatba na tebe nepadla, aniž abys k říšskému soudu byla potažena, však vyjevíš-li upřímně,
kde se Mamert ukrývá.

Olivie. Dovol, abych byla nevinna smrtí jeho, jakož vinna nejsem jeho proviněním.
Vojvoda. Čest a sláva na tě čeká. V paláci mém budeš přebývati, u mého stolu seděti

a dám ti v moc všecky své poklady, jestli mně této prosby neodepřeš.
Olivie. Ty kážeš a dívka tvá musí poslušná býti. Mamert jest v lese a v jeskyni skryt.
Vojvoda. A kde jest ta jeskyně? Nemůžeš-li mi o ní lepší zprávy dáti?
Olivie. Když se odtud jde po silnici k lesu, přijde se k prvnímu kříži, hlouběji v lese přijde

se k druhému, odtud půjde přímo po skále dolů a tuť pod vrchem jest ta jeskyně.
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Vojvoda. Nechtěla bys mně zapůjčiti perly z krku, aby lid můj Mamerta beze všeho pro-
lití krve najíti mohl?

Olivie, zrádce svého manžela, mlčela. Vojvoda jí sám perle z krku odvázal, a podav set-
níkovi nad válečníky, kázal služebníkům, aby Olivii pro posilnění nápoje přinesli.

Zatím když nevěrná Olivie s vojvodou mluvila a jej svým laskavým ochotenstvím tím více
k chlípné vilnosti podpalovala, jakožto žena všeho studu prázdná a jen dychtící po slávě
a povýšenosti, dostali se vojvodovi oděnci k jeskyni, jakžto byla Olivie oznámila. Mamert
sotva spatří ten zástup, vytáhne meč a postaví se, aby svého posledního a nejchatrnějšího
příbytku bránil. Však oni, přiblížíce se, okáží jemu perle od Olivie a Mamert pln důvěrnosti
z ruky meč pustí. V tom okamžení udeří naň oděnci a třemi smrtedlnými ranami poraněn
na zem padne. Ještě byl živ, ještě mohl mluviti. Ach! Pro Boha, zvolal žalostně, povězte mi,
kde jest má žena?

Voják. V rukou našeho vojvody.
Mamert. Jak se má? Kdo vám dal její perle, abych zrazen byl?
Voják. Vojvoda, náš pán! Tvá žena se dobře má. Právě když jsme odcházeli, kázal vojvo-

da dáti jí dobrého nápoje, aby se posilnila.
Mamert. A kdo? - Pro milosrdenství boží! Kdo vám vyzradil, že se tu ukrývám?
Voják. Olivie sama. Neběduj pro ni. Dobře se jí povede; náš vojvoda krásné ženy rád vidí.
Mamert. Ha! Muži, dobíte mne. Ale - jen ještě strpení! - Sáhna za ňadra, vytáhne šátek.

Odevzdejte mé nevěrné ženě tento šátek! Jest mou krví zkropený. Nechť na mne - jestli čest
miluješ a chceš-li své šedivé vlasy až do hrobu s sebou přinésti, vyřiď mé hanebné ženě, že
jsem jí v své poslední hodině smrti zlořečil. Ó! Její nevěrnost odpornější mně přichází než
sama smrt. Ó, smilujte se nade mnou a zabijte mne! - Vojáci, vidouce ten jeho přebídný 
stav, hnuli se jako outrpností nad ním a protekli mu srdce, prvé než sobě zoufal. Tělo jeho
nechali ležeti nezakopané a zpátkem k vojvodovi přitáhli.

Když vojvoda zvěděl, že Mamert mrtev jest, velmi slavně do města přijel. Olivie byla v
komonstvu jeho a vykázal pro ni na svém paláci nejpěknější obydlí. My jako lidé můžem
snadně pomysliti, že Olivie, když bývala sama, začasté na svého manžela vzpomněla a pro
něj dosti slz vylila; veřejně ale byla mysli veselé a všickni úředníci i jiní, již u vojvody v službě
byli, ctili ji velmi jako by vojvodova byla, nebo skrze ní a přímluvou její u pána svého všecko
obdržeti mohli. Vojvoda ji na čest držíval slavnosti a hlučné hostiny. Jednoho času ten den,
když byl její svátek svěcen, sedělo přes devět set vzácných hostů za stolem jeho, a což tu je-
jich pacholků a služebníků chováno bylo, ani se nemohlo spočíti. Jiným časem vojvoda dal
prohlásiti, že při dvoře svém veliký turnaj držeti bude, aby se rytíři shromáždili. Olivie
umínila, že toho, kdož se nejudatněji zachová, z vlastní ruky obdaruje. Vojvoda nejen pro
jednoho, nýbrž pro mnohé kázal nejdražších věcí nadělati a Olivie mezi vítězné rytíře zlaté
pancíře, roucha nejdražšími perlami vyšitá a klobouky s diamantovými květinami rozdá-
vala.

Tři léta byla živa Olivie v samé rozkoši. Vojvoda, chtěje, aby ta převrácená žena v samé
rozkoši laskavě se měla, musil náchylnosti její k marnému životu, mrhání peněz, nes-
mírným nákladům povoliti. Skrze to stalo se, že vojvoda rozličných prostředků hleděl, kte-
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rak by své důchody rozmnožil. Dvořané počali nad tím reptati a jiní obyvatelé sobě naříkali.
Však jakož na světě krom vítězné ctnosti a chvalitebných činů nic stálého není, ovšemť pak
milost smilníků nejkratší cíl uložený má, takť brzo i ta veliká čest a sláva, na niž Olivie byla
povýšena, svého konce došla. Vojvoda již syt té bezectné ženy, zprvu počal ji nenáviděti,
pak dokonce vzal ji sobě v ošklivost a hledal všech cest, kterak by ji jen z krku zbýti a od dvo-
ra zapuditi mohl. Ještě nevěda, jakým způsobem k tomu kročiti má, a tuť se mu nenadále
jakás příležitost nahodila. Spatřilť při jedné slavnosti krásnou pannu, i zamiloval ji v tu
chvíli tak velice, že Olivii víc ani viděti nechtěl. Hned na druhý den po svém věrném ko-
morníku dal Olivii vzkázati, že jí krásný zámek i při něm statky daruje, chce-li dobrovolně
od něho odjíti a tamto pokojně beze vší mrzutosti přebývati. Olivie, porozumějíc tomu, že
vojvoda jí pohrdá, rozpálila se hněvem náramným, a vzteklostí zuříc, skázala jemu
povědíti, že za tu jeho nevěrnost ukrutně mstíti se bude. "Jeho jméno," pravila naposledy,
"budiž mu pohaněním a potupou a dáno veškerému lidu v posměch!"

Komorník, vyslechna slova její, navrátil se k vojvodovi a všecko mu oznámil, což Olivie
kázala povědíti. Vojvoda nemeškaje, povolal některých věrných, a že se měl co obávati
vzteklosti její, pravil jim, že ji míní mocně někam zavříti, aby pomsty své na něm vykonati
nemohla. Dvořané, již mnoho křivdy od Olivie snášeti musili, byli tomu velmi vděčni, že
jim z očí přijde, a radili vojvodovi, aby ji zavřel do té věže, o kteréž zpočátku této historie
zmíněno. Bázlivý vojvoda všecku moc dal dvořanům, aby s Olivií naložili, jakž se jim nej-
lépe uvidí. O půl noci tedy přišli někteří z nich a dali ji od strážních do věže odvésti. Starý
voják, jemuž Mamert před svou smrtí šátek svou krví smáčený dal, aby jej nevěrné Olivii
odnesl, byl tu přítomen. Až dosavad neměl příhodného času, aby prosbu Mamertovu vy-
plnil, neb se vždycky obával, že by snad proto Olivii těžce urazil. Nyní ale nebylo již víc
nebezpečno, přistoupil směle k ní a počne takto mluviti. "Milostivá paní! Musím vám něco
zjeviti. Již jest tomu ovšem dávno; však nemluvil-li bych nyní, potom věčně musím mlčeti.
Tu jest šátek od vašeho manžela; krev, kterouž jest zkrvavený, jest krev jeho. Tekla mu ze
srdce v posledním okamžení, když ducha vypustiti měl. Než vykročil z tohoto světa, zlořečil
vám a prosil mne, abych vám tento šátek s jeho krví odnesl. Má-li to jeho zlořečení jakou
moc a dotkne-li se vás co, nyní aspoň máte čas, že své těžké viny můžete poznati."

Olivie ulekla se velmi té řeči. Až potud hrozně zlořečila a zuřila, tu ale najednou umlkla
a slze tváři její polily. Když ji do tmavé díry uvrhli a dvéře zavřeli, snesla to trpělivě a víc slo-
va nepromluvila.

V té věži seděla Olivie půl léta. Zpočátku nosila se jí krmě, kteréž sám vojvoda na stole
míval, když ale vojvoda, maje jinou milenku, na Olivii docela zapomněl, musila špatnější
potravou, naposledy jen chlebem a vodou za vděk přijíti. Na to tak těžké vězení nikdy
strážnému sobě nestěžovala, snášela trpělivě hlad a žízeň, modlila se hlasitě a často sobě
naříkala, že se jí oba manželové již několikrát zjevili a ji trápili. K večeru v den sv. Jakuba,
právě toho dne, kdež její druhý manžel zavražděn byl, s pláčem žádala o kněze. Strážný
oznámil to vojvodovi a on slíbil, že jí dokonalého duchovního pošle. Však zoufanlivost mysl
její opanovala a té poslední útěchy nedošla. Když ráno strážný s duchovním do vězení
přišel, Olivie byla již mrtvá. Na svých krásných dlouhých vlasech se oběsila. Šátek krví
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zbarvený visel jí na prsech, a po smrti ještě majíc oči otevřené, jako by naň hleděla.
Z rozkazu vojvodova v témž vězení ji pochovali. Hned potom někteří, již věděli o její smrti,
počali mluviti, že bílá paní okolo věže chodí; a když vojvoda umřel, mnohem více o straši-
dle u bílé věže rozprávěli.

Tato historie byla sepsaná k výstraze zlým a nevěrným ženám a k pobožnému rozjímání
a v mnohých knihárnách na věčnou památku ji chovali. Po mnohých letech spletli lidé teprv
tu povídačku, která z počátku o vojáku a bílém strašidle stojí. Ještě i nyní o tom je mluvení,
obyvatelé v témž městě vypravují to svým dětem a putující řemeslníci podobiznu té bílé
paní přinášejí do své vlasti na znamení, že také v tom městě vandrem byli. 

Text připravil  Ivo Fencl

Ch. H. Spiesse (1755-1799) si z nějakého důvodu rád představuji jako "úhledného" zá-
padočeského Rasputina. Mám-li k tomu důvod? Sotva. Charismatického mužika z Rusi si
carevna Alexandra Fjodorovna zamilovala. Měla ale hraběnka Küniglová ráda Spiesse?
Obávám se, že nikoli.

Spiess se narodil 4. dubna 1755 v saském Freiberku. Již od mládí projevoval sklony
k divadelnictví, a tak se stal kočovným hercem. Jako sedmnáctiletý přišel do Prahy a vy-
stupoval v divadle v Kotcích. Od té doby už Čechy neopustil. Jako herec a dramatik půso-
bil v letech 1779-1788, ale pak se stal úředníkem a společníkem hraběte Künigla na
zámku v Bezděkově u Klatov.

Je považován za vynálezce tzv. kolportážního románu a zůstává dodnes pozoruhodným
tvůrcem takřka šedesáti děl, jejichž dějištěm bývá často Šumava a námětem hrůza.
Fantaskní charakter však mají pouze některá z nich, a tituly jeho próz dokumentují
Spiessovu tendenci k spíše přirozeným vysvětlením a tedy víc linii Ann Radcliffové než
Horace Walpola, postavíme-li jeho "čtivo" směle po bok černých románů gotických: Cesty
a dobrodružství rytíře Benna z Effenburgu, co nejvýš podivná a přece ne strašidelná
povídka.

Podobu Spiessovu neznáme. Víme z popisu současníků, že byl štíhlé postavy, zádumčivý
a kavalír se zlatým srdcem. Nosil modrý plášť, z něhož se zachovalo šest knoflíků v kla-
tovském muzeu. Zádumčivosti propadal stále více, zvláště když viděl nevěru své krásné
choti. Když mu zemřela matka, začal vyhledávat samotu, a tak si postavil poustevnu na
osamělé skále u vsi Tupadel. Aby místu svého ústraní dodal romantiky, vztyčil kolem
dřevěné kříže, jako by chtěl žít na hřbitově. Tady psal své hrůzostrašné romány. Zemřel
17. srpna 1799, jen čtrnáct dnů po hraběnce Küniglové, a jeho náhrobek dnes najdeme na
bezděkovském hřbitově.

Krátce před smrtí byl pozván knížetem Metternichem do Vídně. Spiess četl pozvánku
a divil se, proč se Metternich podepsal dvakrát. "Toto dvojí vidění bylo prvním symptomem
duševního rozrušení, jež později propukalo v zuření," píše Jakub Arbes, první, který u nás
po sto letech (1892) znovu upozornil na tohoto romantika - a také ho překládal.
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Už v prvních desetiletích po smrti se však stal Spiess autorem světovým, respektive byl
překládán do všech hlavních evropských jazyků, takže mj. ovlivnil Puškina či ruského ro-
mantického básníka Vasilije Žukovského.

Zlatá éra krvavých románů nastala až v druhé polovině 19. století a na jejich dobro-
družný a sentimentální charakter pak navázaly ve 20. století detektivky, laciné romány
a červená knihovna. Spiess je přesto považován za klasika tohoto typu čtiva a byl hojně
zastoupen i v pověstné sbírce Josefa Váchala, jenž Christianu Heinrichu Spiessovi věno-
val roku 1933 samostatnou publikaci.

Oněch 58 svazků Mistrova díla zahrnuje jen 15 her, ale jak vidíme v Krásné Olivii, dra-
matická forma ráda vstupovala Spiessovi do pera i uprostřed próz. Napsal dramata jako
Na Prahu věčně vzpomínám, Starý Všudybyl a nikam nedošel, Roxelana jako nevěsta,
Tucet spících panen, Marie Stuartovna - a to nejznámější, Klára z Vysokého Dubu (z roku
1790), inspirovalo největšího rakouského dramatika 19. století Franze Grillparzera.

Ke Spiessovým prózám náleží především "strašlivý" Černý Petříček, proti němuž ve
Francii vystoupil i Charles Nodier (známo i jako Mužíček Petr). Dále nás děsí Životopisy
sebevrahů (1785-1789, 4 svazky) a Životopisy šílenců (1795, 4 svazky) anebo dílko
poutavě zvané Kramář vedoucí svůj obchod pastmi a úklady (1792). K nesporným best-
sellerům své doby patřily prózy Zazděná slečna aneb Podivné příhody Marie z Hohenturu
(1794), Rytíři se lvem ve znaku (1794-1796, 4 svazky), Skalní duchové aneb Příhody
barona z Binenbachu (1797) anebo čtyřsvazkový román Hans Heiling, čtvrtý a poslední
pán ducha země, vzduchu, ohně a vody (1798). Spiess ale napsal i Tajnosti starých
Egypťanů a prózy Vrátný v pekle, Loupežní rytíři a strašidla, Kamenné svatební lůžko,
Zazděná panna Márinka či Giovanni Liobetti, vražedník přeukrutný. A samozřejmě
i našim čtenářům předkládanou Krásnou Olivii aneb Strašidlo z bílé věže, napínavý
příběh o lásce, zradě a zákeřnosti. Reedici si však zaslouží i vynikající Spiessova knížka,
pojmenovaná příznačně: Nešťastná Zuzanka aneb Strašlivé následky malé, nepatrné
poklísky všem nevinným děvčatům k povážení a výstraze vydané.

Bylo by nespravedlivé úplně přejít autora české verze Krásné Olivie, když bývají jeho
překlady i tvůrčí adaptací. Po gymnáziu hrál Prokop Šedivý (1764 - ?) v Boudě na
Koňském trhu a u Hybernů, ale v osmatřiceti Prahu opustil "s kukátkem", aby po venkově
předváděl pohyblivé obrázky. Tedy něco jako když sto let nato jezdil s kinematografem
nadšenec Jan Kříženecký (1868-1921). Nakolik Šedivého jeho nové povolání uživilo, se
dnes můžeme jen dohadovat, ale před rokem 1810 už byl prokazatelně mrtev.

Své nejpověstnější převedení Spiesse do češtiny nazval Zazděná slečna aneb Podivné
příhody Marie z Hohenturu (1794). Krásná Olivie vyšla čtyři roky poté.

Neadaptoval ovšem pouze "historky našich sousedů". Už roku 1792 např. vybral
z Hájkovy kroniky pasáž o dívčí válce, doplnil ji novými epizodami a rovněž ji vydal jako
regulérní rytířskou povídku, či pokus o dobrodružný román: České amazonky aneb Děvčí
boj v Čechách pod správou rekyně Vlasty (1792).
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Mé mžikové podezření, zda František Čech (1943) nevyšel
při psaní Dívčí válka (1990, rozšířeno 1999) mimo přizna-
ného Jiráska i z Šedivého, se  nepotvrdilo. Šedivý zůstává
v pověsti oproti Ringovi vážný, byť měl sklon k ději nešedé-
mu, jarmarečnosti i nadsázce a už tenkrát mohl být vnímán
až na hranici parodie, byť už Puchmajerovi přispěl do
Sebrání básní a zpěvů čistě burleskní baladou Ukrutný mys-
livec (1795).

Co zadaptoval ještě? Na jednu oblast zájmů Jáchyma
Topola (Trnová dívka, 1997) upomene Maran a Onyra
(1791, nově 1980), "Amerikánský příběh, který se stal,
když čtvrtý díl světa nalezen byl a Španielové a Angličané
z žádosti nabýt velikého bohatství Indiány na křesťanskou
víru obraceli". Jde o až moc šťastně vrcholící drama dvou
zamilovaných párů, bělošského a smíšeného, kde je
Indiánem onen Maran a jeho láskou bílá Onyra, od dětství
"jako sestra". A že čteme v této předzvěsti cooperovek
(Cooperův první román Opatrnost vyšel až roku 1820) tře-
ba o lvech? Mávněme rukou. I Defoe má v Africe tygry (za-
čátek Robinsona) a neříká se náhodou i americké pumě
horský lev?

Šedivý byl ale hlavně dramatik, ne přírodozpytec. Co syn
sládka sepsal autentickou komedii se zpěvy Pražští sládci
aneb Kubíček dostane za vyučenou (1795, dnes je jistě hod-
na tzv. Pivoconu) a co Spiessův obdivovatel i hru Noční můra
aneb Zamilovaná strašidla (1796). Další kus, Lesní duch
aneb Uhlíři v dubovém oudolí (1799) je už zase překladem,
jakož i Tankred (1800) od Goethova švagra Christiana
Augusta Vulpiuse (1762-1827), tvůrce Rinalda Rinaldiniho
(1797-1800, 6 dílů). A co říct na závěr? Uvedení (třeba) Še-
divého frašky Masné krámy aneb Sázení do loterie (1796)
některým z dnešních plzeňských souborů by bylo také sáz-
kou, jistě, ale po pár škrtech, napadá mě: Proč vlastně ne,
pane Ulrichu? I Šedivý ostatně krátil a v prózu redukoval
samotného Shakespeara (Král Lír a jeho nevděčné dcery).
Z většiny jeho dvaceti her se bohužel nakonec zachovaly jen
názvy. A k nim...

Ano, zůstává nám Mistrův potomek, básník Milan Šedivý
(1977), i navzdory tomu, že umělecky cílí výš. A nepodlože-
nost mého tvrzení se mu zatím nepodařilo prokázat.

Ivo Fencl
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