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Melancbolie stud.enta Anselma. - Snzaragdorsé zrcadlo. - Jok
arcbioá Lind.borst uletěl jako sup a student Anselrn nikobo nepotkal.

Sna,d se tě srní,rn p írno optat, čtená i, zda jst ve svém Živoltě
neměl hodiny, ba dny a tydny, kdy 'ti všechno tvé obvyklé konání a počínánízpťrsobovalo mučivou nelibost a kdy se 'ti vše,
co se ti jindy zdá1o d ležitéa hodné, abys bo choval v mysli a
myšlenkách, pojednou zazdáLo hioupé a ničemné?Nevěděls pak,
co si počít,kam se obtáti,t; neiasné tušení zdvíhalo tvou hruď,

že se ti musí splnit něiaké vysost'né p ání, p ekračujicí meze
veškeré pozemské slasti, rrějaké p ání, které si duch jako p ísně
vedené, bázlívédítě ani letÍoufá vyslovit, a \Í této touze po
orr,oim ,neznámém černsi, co ce kollem rtdbe vznášo\o na každém lkroku jako nad chan een s rpos|avami rprrihled'nymi, r'ozpl vajícími ,se ,p, i ost e!šímp'ohledu, zmlkal lsi pro všeohno,
oo ,tě o'bkr1.op,ova1o. P,líži'lses po světě a oči'ma Škl'open rna jako
,n'ic, co 'tidé p ed ,tdbou v 'pesbrém ví'r'u
beznaděj'rrě
'rnilujícía
tro'pi{i, nevzbuaoval'o v toibě ani ,bo{est, an'i 'rad,osť' ja]ko by's
už nenáležel tomuťo světu. Bylo-li ti někdy tak, mil;i čtenáÍi,
znáš z vlas.tní zkušenosti onen stav' ve kterém se potácei student
Anselm. A v bec bych si pÍáI, aby se mi už bylo poda ilo, mil;Í
čtená i, p edstavit

ti studenta Ánselma co možná živě. Neboť
opravdu, ve vigiliích, které na 'to vynakládám, abych napsal ieho
prap'odivnou historii, musím ještě vypravovat takovou spoustu
podivného, co iako pÍ'ízračnézjevení vyzdvihlo každodenní život
pravšqdních lidí do m'odra záhad, až mám strach, že nakonec
rreuvě íšani v studenta Anse1ma, ani v archivá e Lindhorsta, ba
že zcela neprávem zapochybuieš o konrektorovi Pauimannovi a
o registrátorovi Heerbrandovi, p estože se aspo tito dva ctihodní mužovédosud pr'ocházejí po Dážďanech. P'okus se, mil
čtená i, v oné báječné íšiplné nádhernych záztaki, které strašliv mi ridery vyvolávaií neivyššíslast i nejhlubší zděšení, ba kde
vážná b'ohy.ně zdvíhá svrij závoi, takže zííme1e'1í tváÍ - ale
Írsměv se časlo zaiisk í z iejiho vážného pohledu, a to ie poturz7

te\ny žert, jenž si s námi za\tává všelijak mi záludr mi kouzly,
tak jak'o maťka často škádlísvé nejmilejšíděti - ano' v této
íši,kterou nám duch'tak často aspo ve snu oťvírá,pokus se,
mil ' čtená i, pozn^t známé postavy' jak se ko1em tebe procházejí každodenně, jak se íká: ve všedním živ'otě. Uvě íšpak, že
i ona nádherná íšeje mnohem bližši,než ses dosud domní_
val, aož si právě ze srdce p eji a snažím se ti naznačit podivn m
p íběhem studenta Ánselma. _ Jak jsem ,tedy ekl, studen't An_
selm upadl od onoho Yečera, kdy se setkal s ar'chivá em Lind_
hofstem, do jakési zasněné zádumčivosti, jež ho učinila neciteln m pro každ vněišídotyk všedního živ,ota. Cítil, jak nějaká
neznámá síla se zdvíbá v jeho nitru, zprisobujíc mu onu slas'tnou
ttyzeí, která není než ťouha, slibujícíčlověku jiné, vyššíbytí.
Nejmilejší mu bylo, když směi samoten bloudit lesy a lukami,
a jako odpoután 'od všeho, oo ho vázalo k jeho chud'obnému ži_
r"otu, pohr'oužit se d'o zÍeni ro'zmanitych obr.az ', vystupujících
z jeho nitta, a jaksi opět nalézti sebe samého. Tak se stalo, že
jednou p i návratu z dlouhé pr'ocházky p išel k oÍ}omu podivu_
hodnému bezovému ke i, pod nímžtehdy, jako v zajeti báje,
spat il tollk zázračného; ze1en , trávníček ho mocně p itahoval,
ale soťva na usedl, vše, co tehdy zr'el v nebeském vyltželía
co jakousi cizí silou bylo rypuzeno z jeho nitra, mu opět v nejživějšíchbarvách p išl,o 'na mysl, jako by to viděl podruhé. Ba
ieště z etelněji než tehdy bylo mu, že mitrostiplné modré oči
patÍi zlatě zelenému hadovi, jenž obtáče! bezov pe , a že ze
závit štíhléhotěla ryšlehují všechny ty náďherné zvuky k išťáIov ch zvonkii, jež ho napl ovaly slastipln;j,m nadšením. Tak
jako tehdy v den Nanebevzotí objal bezov keÍ a zavo|al do
r'ětví a iistri:,,Ach, jen iednou ještě vi se a svíjej ve větvích,
ty líbezny zeleny hádečku, abych tě opět uviděl. - Jen jednou
ještě, jedinkrát se na mě podíve} sv ma milostipln ma očima!
Ach, vždyťjá tě miluji a zabynu v smutku a boles'ti, nenavrá_
tíš{ise více!" Avšak vše zristalo němé a tiché a jako tehdy bez
jenom nez etelně zašuměl iistím a věrvemi. Ále studentu Anselmovi bylo, že nyní ví, co tolik hátá v jeho nitru, ba co toiik
drásá jeho hruď bolestí nekonečnétouhy. ,,Cožpak je to něco
jiného," pravil, ,,rLež to, že tě z celé duše mám rád, ty nádhern
zlaty hádečku, ba že bez tebe ned,ovedu žíta musím zahynout
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r'beznadějné bíc!ě' neuvicírn-li tě opět, nenabudLr-li tě jako mi1é
svého srdce * ale vím to, vírn, budeš má, a- pak bude splrlěno
vše, co ,nád'herné sny z ji,rr ho ryššíholsvětá ,nri síibuií."- Ny,ní
student Ánselm každého večeta, když slunce už jen do vrchol_
kr! stromri sypalo své jisk ícízLato, pÍicházel pod bezov kei a
volal z lrloubi srdce žalostn]i'mi zvuky do iistí a větví po líbezné milé, z|atě ze|eném hádkovi . . . Když to opět iednou po
svém zvyku prováděl, s'tál piYed ním náhle velkj. vychrtl]f muž
ve volném světle šedémpiášti a zvolal, sÍšena biesky sv ch

velk ch šed ch 'očí:,,Hoi, hojl Copak tu tak naÍiká a k učí?
Ho!, hoj l Yždyt to je pan Anselm, co 'chce kopírovat mé rukopisy." Stuclefit Afiselm se 'nemálo zalekl toho mohutného hlasu,
neb'oť t'o byl tyž, ktery tehdy navečer voiai: ,,Hoj, hoi, co je t'o
tAm za šuškánía šep'otání?" atd. Úděsem a rilekem ncvypravil
ze sebe ani slova. _ ,,'Copak vám je, pane Ánselme?" pokračoval atchivái Lindhorst (neboť nikdo jin to nebyl). ,,Co chcete
tomu bezu a pr.očpak jste nep išel ke mně, abyste se dal do
práce?" _ A opravdu se studen't Ánselm dosud neodh'odla7, aby
opět navštívil archivá e Lindhorsta v jeho domě' ač si tehdy
navečer k tomu dodal tolik odvahy; ale v ťomto okamžiku, kdy
opět viděl zničeny své krásné sny' a nac{to ieště tymž nepÍáte|sk m hlasem, kter mu už tehdy uloupil milou, zmocnilo se ho
iakési zouíaistvía prudce vybuchl: ,,N{yslete si t eba, že !sem
šílenec, pane arclriváÍi, to je mi riplně jedno, ale zde na lomlo
stromě vidě1 jsem v den Nanebevzetí zIatě zeleného hádka
ach! věčně milovanou mé duše, a ona ke mně promlouvala nád,hern;imi k išťáln'mi zvuky! Ale vy, vy' pane archiváÍí, jste tak
slrašně zavalal a zakiičel p es vodu." - ,,Jok ,to, mrij p íznivče?" prYerušil ho archivá Lindhorst, s prapodivnym ťrsměvem
beta š upec. Student Ánselm pocítil, jak se jeho hrudi u1evi1o,
sotva se mu jen poda ilc začíto onom podivuhodném dobro_
družství, s- byio mu, že jedná zce\a správně, obvi uje_li archi_
vá e p ímo: !o že on z áIL<y h írnal. Sebral se a ekl: ,,Tak
vánr ,tedy povírn vše, co se mi tehdy navečcr o Nanebevzetí
p ihodilo osudného, a pak si mluvte, či te a vťlbec o mně mys_
lete co chcete." Vypravoval ,mu opravdu celou ,tu podivuhod,no,u
událost; ,od nešťastnéhozakopnutí o n ši s jablky až po ť;ték
t í zlatě zelcnych hadrl do vody, a jak ho pak lidé měli za šíle-

ného nebo opilého. ,,T'o vše," končil student Anselm, ,,isem sku_
'tečně viděl a v lrloubi duše mi dosud iasrrě d'oznívají Líbezné
hlasy, které ke mně promlouvaiy; ne'byl to napÍost'o se1l' a ne_
mám-ii umi'ít samou láskou a touhou, musím vě it v zlaté ze'
lené hady, ač, vážen pane archivá i, čtu z vašeho risměvu, že
tyto hady máte ien za v tvot mé tozpáIené píepjaté obr.azotvor-

nosti."
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,,Nikoli," odvětil archivá s největšímklidem, ,,zlatě

ze|ení hadi, které jstc, pane '\nselme, viděl v bezovém ke i,
jsou mé t i dcery, a že jste se po uši zami\ovaI do modrj'ch očí
mé nejmladší, zvané Serpentina, to je arci iasné. Věděl jsem to

ostatně už tenkrát v den Nanebevzetí, a protože isem, sedě
doma p i práci, měl posléze už dost toho šuškánía vyzváně ,
zayo'Ia| lsem n,a

ty ,roapustilé holky, že '!e

'rračase,

aby bďžely

domri, neboť siunce už zapadatro a měiy až d'ost zpívání a pití
paprskri." - studentu Anselmovi bylo, že se tu ien z etelnymi
siovy dovídá něco, co už dávno 'tušil, a ač se mu zdá\o, že bez,
zeď a tráyrtík a všechny p edměty kolenr clokola se začínajítiše
otáčei, vzchopil se p ece a chtěl něco íci; ale archiváÍ ho ne_

ik s'lovu, n]i.nbrž ,stálrl ryohÍe 'z l'evé 'ru[<y 'rukavici, a nastavrrje studentovi p ed oči kámen pÍstenu, roziisk en ' nádlrern mi plameny, pravil: ',Podíveite se, milj' pane Anseime' to, co
teď uvidíte, vám jistě udělá radost." Student Anselm se podíval
a _ zázrak nad zinrak! Ká,rnen vrrhal n'a všec}r,ny s'tra'ny iako
z tozpÍieného ohnistka papfsrky, 'a ,ty 6e sp ádaly v r1asné záÍicí
k išťálnézrcad\o, v němž tančili a vyskakovaii oni t i zelení
hádkové, hned se navzájem prop\étaiíce, hned prcha|íce jeden
p ed druh; m. A když se jejich štíhlá r'ozjiskÍená těIa dotj'kala,
tu zazvuče|y nádherné akordy iako k išťálnézvonky; a ta uprost ed' plná touhy a žádosti, vystrkovala hlavičku ze zrcadla a
její temně modré oči promluvi|y: ,,Zdaltpak mě znáš? _ Vě íš_li
pak ve mě, Anselme? - Jen ve ví e je iáska - a d'ovedeš milovat?" - ,,Ó Serpentino, Serpentino!" vyk ikl student Anselm,
šílenrozkoší.Ale archíváÍ Lindhorst rychle dyclrl ďo ztcadla,
tu paprsky se s elektrickym praskotern vrátily cio ohniska a na
ruce iisk il se opět jen mal smaragd, jejž archiváÍ zakryl rv'
kavicí. ,,Viděl jste zlaté lráclečky, pane Anselme?" opta1 se archivá Lin'clhons,t. ,,.Aclr b,ože, bože, an'o!" 'o'dvětil stu'den'!, ,,a 1í_
beznou, krásnou Serpentinu!" -,Jiše!" pokračor'al atchivá
pujsIti'l

l')o

Lind,horst. ,'D,nos už dost! ostatně, rozihodnete-,ii se u mé praoovaf, uvi'díte rné 'dcory do'st časbo, anobo správně'ji, orpat ím
vám toto skutečnépotěšení, budete-li v práci čipern1 , to zlamená: opíšete-lis největšíp esností a čist'otou každéznaménko.
Ale vždyťvy ke mně vribec nepiicbázíte, ačkoli registráror
Heerbrand mě ujistil, že se dostavíte oo nevidét, a já po něko_
lik dní marně na vás čekal." _ Teprv když archivá Lindhorst
vyslovil jméno Heerbrand, bylo studentovi Anseimovi opět, že
oběma nohama stojí na zemi a že je opravdu studen,t Ánselm
a muž stojící p ed ním archivá Lindhorst. Lhoste)n ' t n, kter m archivá hovo il, měl ve sp,ojení se zázračnj,mi zjevenimi,
které vyvolával jako 'opravdickj' nekromant, něco p íšerného,co
ještě s'tup ovalo pichlav1; pohled rozjiskr'en;ich očí,jež z kostnat _ch d lk hubeného vrásčitéhoobličeje vyzaío-taly jako
z pouzdra; a studenta se prudce zmoc oval t; ž p íšernpocit
jako tehdy v kavárně, když archivá vyprávěl tolik roztodivné_
ho. Jen stěžíse vzmužtI, a když archivá se ještě jednou optal:

,,Pr,očpak js'te ke ,rrlně rnep išei?", 'tu se p emohl a vypravova'l
vše, oo se mu p ihodilo u vrať. ,,Mil pane Anselme!., ekl
archiváÍ, když student skončil, ,,mil pane Anselme! Dob e znám
tu bábu s iablky, o nížručte hovo it; to je zatrac\ttilé stvo ení,
které mi provádí všelijaké kousky, a to, že se dala obtotzovat,
aby v podobě klepátka zap|ašila návštěvy, které mi jsou víta'né, to je opravdu p esp íIiša já toho také nestrpím. Až zitra
o dvanácté p ijdete ke mně, váženy pane Anselme, a zpozorvjote-li zase něiaké šklíbenía hrčení,račte b t tak laskav a nakapejte jí trochu tohoťo likvoru na n'os; pak se všechno ihned
poddá' A nyní sbohem, mil pane Anselme! Mám poněkud
rychlou chrizi, pročežvás nechci obtěžovat, abyste se se mnou
vrátil do města. - Sbohem! Na shledanou zítta o dvanácťé!.,
_ Archivá dal studentu Anselm'ovi malou lahvičku se zIa'tě
žlut'-fm likvorem a nyní rychIe odcháze|, takže se v lilubokém
šeru, které zatím nasťaIo, více snášel než sclrázel do dolí. Už
dospěl do blízkosti Koseiov-clr sad , když se mu vítr op el do
širokélropláště a rozev el š,osy, až se t epotaiy ve vzduchu jako
dvojice velk ch k ídel; Anselmovi, jenž se pln ťrclivu c]ívi| za
archivá em, se zdálo, že je to pták, kter; rozvfuá perutě k rychlému ietu. Jak se tak upr'eně díval do šeía,tu se s krákorav,ím
TJI

do pověti'í zcivihl světle šed sup a studenť
nyní pochopii, že to bílét epotání, jež stále ieště měi za odcházejíciho archivá e, už musilo b;i't oním supeÍn' ač nemohl
pochopit, kamže se tak náh1e podě1 pan archivá . ,,Ale možaá
že také uletěl os,obně pan archivá Lindhorst," ekl si Anselm
v duchu, ,,neboť p edob e nyní vidím a cítím,že všechny ty
záhadné postávy ze vzdá|eného zázračnélro svěla, které jsern
jinak vídal jen v prapodivn ch snech, nyní vešiy do mého bděIého žtvota, aby si se mnou zahrávaly. - Ale buď iak buďl Ty
žíješa žhnešv m ch prsou, krásná, Iíbezná Serpentino, jen ty
ukoiíš nekonečnou touhu, která &ásá mé srdce. _ Ach, kdy se
ti zahledím do w 'ch milostipln ch očí!- Milá, milá Serpentinol" _ Tak student Anselm volal hlasitě. -,,To je nepěkné,
nek esťanské jméno!" zamumlal vedle něho čísibas; náleželr
chodci vracejícímu se z procházky. Student Ánselm, !enž si v pravou chvíli vzpomněl, kde je, p idal do kroku a pomyslil si
v duchu: Nebylo-li by to holé neštěstí, kdybych teď po'tkal konpok ikem v)'soko

rekrcra Paulmanna či registrátora Heerbranda?
ani jedn'oho, ani druhého.

-

Nepotkal však

PÁTÁ VIGILIE
Pani doorní radoaá Anselrrzooá. _ Cicero De ol|iciis.
kočky a jiná baoěť. _ Statá Líza. _ Ror.lnodennost.
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Mo ské

,,S ,tímhle Anselmem jednou provždy na tomhle svě'tě není
poÍizeníl."ekl konrektor Paulmann. ,"Všechna má dobrá ponaučení,všechna má napomenutí padaji na skálu; nechce se na
nic soust edit, ač má v borné ško1ské vzděIáni, které je p ece
základem všeh'o." Ale registrátor Heerbrand odvětil, Žchytťalre
a taiemně se usmívaje:,,Jen mu nechte čas a mís'to, mil pane
konrektore! Je to toztodivn chlapík, ale mn,oho v něm vězí.
A pravím{i: ntnoho, ,tak to ztamelá: tajn ' sekretá či dokonce
snad dvorní raďa." _ ,,Dvorní -" začal konrektor pln rižasu;
slovo mu uvázlo v hldle' ,,Tiše, tiše!" p'okračoval registrátor
r12

