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… Abba Pater omnia possibilia tibi sunt; 
transfer calicem hunc a me.

Abba, Otče, tobě je všechno možné; 
odejmi ode mne tento kalich.

Marek 14,36, Vulgáta,  
Jeronýmův latinský překlad bible z 5. stol.

Hic est enim calix sanguinis mei –

Toto je kalich mé krve –
Raně středověká latinská mše



Především bych rád poděkoval Davidu R. Wootenovi z Charles-
tonu v Jižní Karolíně, USA, za deset let oddané služby jakožto 
ředitele Mezinárodní společnosti sestry Fidelmy, vydavatele 
 časopisu The Brehon a správce webové sítě.
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••  H L AV N Í  O SOBY  • •

Sestra Fidelma z Cashelu, dálaigh čili advokátka soudního 
dvora v Irsku sedmého století

Bratr Eadulf ze Seaxmund’s Ham v zemi Jižního lidu, její druh

V Bingiu
Huneric, lovec a průvodce
Bratr Donnchad z Lios Mór

V Cashelu
Colgú, král Mumanu a Fidelmin bratr
Ségdae, opat z Imleachu, hlavní biskup Mumanu
Bratr Madagan, jeho hospodář
Caol, velitel Nasc Niadh, králových tělesných strážců
Gormán, válečník z Nasc Niadh
Brehon Aillín, soudce

V Cill Domnoc
Bratr Corbach

V Lios Mór
Iarnla, opat v Lios Mór
Bratr Lugna, jeho rechtaire čili hospodář
Bratr Giolla-na-Naomh, kovář
Bratr Máel Eoin, bruigad čili správce hostelu
Bratr Gáeth, někdejší anam chara, (duchovní přítel) bratra 

Donnchada
Bratr Seachlann, lékař
Bratr Donnán, scriptor čili knihovník
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Bratr Echen, echaire čili stájník
Ctihodný Bróen, starší člen komunity
Paní Eithne z An Dún, matka bratra Donnchada
Glassán, mistr stavitelský
Gúasach, jeho nevlastní syn a učedník
Saor, tesař a pomocník Glassánův

Ve Fhear Maighe
Cumscrad, náčelník Fir Maige Féne
Cunán, jeho syn a pomocník knihovníka
Muirgíos, kapitán říčního člunu
Eolann, lodník
Uallachán, náčelník Uí Liatháin
Bratr Temnen, knihovník v Ard Mór
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••  PROL OG  • •

Sníh začal padat v hustých vločkách, které šlehaly do tváří, 
studené a lepivé, zavály cestu po říčním břehu a přidávaly další 
vrstvu k už zasněžené krajině. Nízké hory, které je obklopovaly 
po obou stranách řeky, jako by pod bílým příkrovem zmizely, 
neboť na nich už po několik týdnů ležel sníh. Umlkl zpěv ptáků, 
kteří moudře setrvávali v úkrytu, i hlasy jiných zvířat. Vřeso-
viště i stromy oněměly a nebylo slyšet ani jejich kroky, neboť 
vrstva sněhu pod nimi byla silná a sníh měkký. Jen velká řeka 
po jejich pravici upozorňovala na svou přítomnost neustálým 
burácením, jak si bouřlivě razila cestu bílou krajinou.

„Je to daleko?“
Vysoký, bradatý muž, který šel v čele, nepřerušil odměřený 

krok.
„Není,“ zavolal, aniž by se ohlédl. Od chvíle, kdy odešli z malé 

osady, to nebylo poprvé, co jeho druh, pachtící se v jeho sto-
pě, tuto otázku položil. Tento muž byl štíhlé postavy, zhruba 
třicetiletý, a měl na sobě řeholní šat. Jak se plahočili po cestě 
podél řeky, zněla odpověď jeho statného průvodce vždy stejně.

Bylo pozdní odpoledne. Těsně předtím, než krajinu zastřel 
padající sníh, hleděl řeholník starostlivě na šedivá sněhová 
mračna, zakrývající oblohu na východě. Zlověstně tmavla nad 
nízkým pásmem hor a ohlašovala blížící se konec dne a zároveň 
příchod chumelenice.

„Dorazíme tam před setměním?“ zeptal se muž pln úzkosti 
a pokoušel se setřást vločky, které se mu zachytily na obočí 
a na víčkách.
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„Před setměním,“ potvrdil jeho průvodce. Pak se hrdelně za-
smál a dodal: „Neboj se, bratříčku, tvůj Bůh tě na tomto místě 
jistě ochrání i po setmění.“

„Rád bych to místo viděl, to je všechno,“ odpověděl druhý 
upjatě.

„Je zvláštní, že člověk tvé víry chce takové místo vidět,“ po-
znamenal průvodce.

Řeholník neodpověděl.
Průvodce filozoficky pokrčil rameny. Do toho, proč si tento 

cizí poutník vyžádal jeho služby průvodce, mu nic nebylo. Tedy, 
po pravdě řečeno, pro cizince si ho jako průvodce najal starý 
otec Audovald. Audovald byl postarší kněz v kapli zasvěcené 
Blahoslavenému Martinovi. Byl považován za vůdce malé osady 
jménem Bingium na březích velké řeky Renos. Řekl Hunerikovi, 
že neví nic víc, než že tento muž dorazil časně ráno. Cizinec se 
sem dopravil po proudu na jednom z těch vytrvalých říčních 
kupeckých člunů, vystoupil na břeh a požádal o průvodce. Od-
vedli ho k otci Audovaldovi, který zase požádal Hunerika, aby 
nově příchozího odvedl tam, kam si přeje.

Huneric měl pověst místního lovce, který zná v lesích i na ho-
rách na obou březích řeky každou píď země. Několikrát si cizího 
řeholníka změřil podezíravým pohledem ve snaze odhadnout, 
odkud přichází. Poutník přijel z jihu; to věděl. Navzdory tomu, 
že se blížil konec zimy, měl tvář opálenou. Ale muž nemluvil 
ani nevypadal jako někdo, kdo žil v jižním středomořském kli-
matu. Ve tváři neměl pihy a jeho vlasy byly, nakolik je Huneric 
zahlédl, barvy měděné. Cizinec mluvil plynně latinsky, což 
byl jejich jediný společný jazyk, třebaže vybraně a archaicky 
ve srovnání s obhroublým hovorovým jazykem, jehož používal 
Huneric, když provázel Galy.

Cesta se lehce stočila do vnitrozemí pod ochranu jakéhosi 
lesa. Jejich směr teď vyznačovala jen proláklina ve sněhové 
pokrývce. Tu a tam zmrzlý škraloup na předchozí vrstvě napa-
daného sněhu pod ráznými kroky hlučně zakřupal. Stromy jim 
skýtaly určitou ochranu před padajícím sněhem a cesta byla 
snazší. Bylo jasné, že les je sotva více, než pouhé mlází a před 
vířícím sněhem je nebude chránit dlouho.

„Překročíme Navu, kterou máme teď přímo před sebou,“ řekl 
průvodce a setřásl si sníh z pláštěnky pozoruhodným pohybem 
těla, připomínajícím otřepávajícího se psa. „Vzápětí se vlévá do 
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řeky Renos a proud je silný a nebezpečný. Ještě že je tady starý 
dřevěný most, který vede na druhý břeh. Půjdeme přes něj.“

„Další řeka?“ zeptal se poutník, téměř jako by si stěžoval.
„Ne tak velká jako Renos. Ale jeden starý muž mi řekl, že 

Galové, kteří tady žili před příchodem mého lidu, ji pojmenova-
li Nava, protože v jejich jazyce to slovo znamená ,divoká řeka‘. 
Tohle je soutok Navy a Renos,“ dodal zbytečně.

Než prošli tímto kouskem lesa, sníh přestal padat, třebaže 
mraky byly pořád ještě nízké, temné a hrozivé. Náhle se vyno-
řili na břehu menšího toku, přes nějž se klenul dlouhý vratký 
dřevěný most. Pod mostem se hněvivě vařila bílá voda. Vypa-
dala nezkrotně, když se rachotivě a prudce vlévala do druhé, 
širší řeky a vytvářela víry a slapy, které by bylo nebezpečné 
projíždět ve člunu.

Průvodce se na okamžik zastavil.
„Jak vidíš, Renos se tady začíná vinout mezi kopci a příkře 

zahýbá na sever.“ Huneric ukázal rukou. „Renos je široká vodní 
cesta. Za starých časů se římské legie rozhodly postavit svou 
Via Ausonia podél jejího břehu, a spojit Bingium s Augustovým 
městem Trevororum; a tady na soutoku vybudovali na ochranu 
té silnice pevnost.“

„Je to daleko od nekropole?“ zeptal se řeholník netrpělivě.
Huneric pohlédl na svého společníka a zamyšleně svraštil 

tvář. Znovu si přiznal, že by se rád dozvěděl, odkud ten člověk 
pochází a proč chce navštívit opuštěnou římskou nekropoli.

„Pozůstatky římského pohřebiště jsou hned za tamhletěmi 
stromy na druhém konci mostu. Teď už to není daleko. Pojď, 
ale až půjdeš přes most, dávej pozor. Je zasněžený a ta prkna 
jsou jistě kluzká.“

Varování bylo namístě, protože řeholník několikrát málem 
ztratil rovnováhu a jen to, že se chytil dřevěného zábradlí podél 
mostu, ho zachránilo, aby se nenatáhl jak široký tak dlouhý 
na mokrém rozbředlém povrchu. Jakmile most přešli, dokázal 
jít za Hunerikem po kotníky hluboko ve sněhu s větší jistotou. 
Sněhové pokrývce navzdory zde byly zřejmé známky někdejšího 
osídlení. Zbytky hradeb vypovídaly o zchátralé pevnosti, z níž 
většina kamenného zdiva zmizela – patrně je odnosili místní 
lidé, kteří si stavěli obydlí jinde. Pak spatřil pozůstatky dávno 
nepoužívané silnice.
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Huneric v čele vykročil k okraji druhého kusu lesa, jehož 
tmavé listoví vyvolávalo působivé tajuplno. Řeholník se zahleděl 
na vysoké stromy. Tyčily se před ním jako nedobytná zeď, obe-
hnaná pásem ostružiní a kopřiv – příroda se sama bránila proti 
vetřelcům. Huneric zřejmě znal cestu touto hustou bariérou. 
Řeholník viděl tisy a neopadavé duby; dokonce poznal zelenou 
kůru mladých cesmín a hladké šedé kmeny těch starších, i je-
jich pichlavé spodní listy, odstrašující pasoucí se zvěř. Vysoko 
mezi stromy, které na zimu shodily listy, viděl zvláštní kulaté 
tmavé chomáče. Zpočátku si myslel, že jsou to ptačí hnízda, ale 
pak poznal, že je to parazitující jmelí.

Řeholník si uvědomoval, jak jsou tyto lesy podivně tiché, 
navzdory tomu, že sníh už přestal padat. Nikde ani stopy po 
pohybujících se zvířatech, ani po vlcích či liškách. Tekoucí řeku 
už také neslyšel. Ušklíbl se a pokusil se připsat nedostatek 
zvuků přírody chladu a počasí, ale ani pak nedokázal potlačit 
znepokojivé mrazení v zádech.

Huneric na něho pohlédl a pousmál se, zřejmě rozpoznal 
jeho úzkost.

„Ještě pár kroků, příteli,“ řekl povzbudivě.
A skutečně, několik dalších kroků je přivedlo na prostornou 

mýtinu, jejíž hranice vymezovala hustá stěna stromů a keřů, 
které svými silnými rozložitými větvemi tvořily jakousi ochran-
nou klenbu. Mýtina byla poseta malými kopečky a rozpadající-
mi se kamennými pomníky s nápisy, z nichž mnohé přerostly 
nejrůznější rostliny a plevel.

Huneric zůstal stát stranou, zatímco se řeholník rozhlížel 
kolem sebe.

„Tady pohřbívali římští legionáři, kteří byli posádkou v této 
pevnosti, své mrtvé,“ oznámil s pýchou téměř majetnickou. „Tato 
nekropole byla zbudována před mnoha staletími.“

Řeholník tiše vydechl, v chladu mu šla pára od úst.
„Víš, co tady hledám?“
„Hroby lučištníků, první kohortu,“ potvrdil jeho průvodce. 

„Pojď za mnou.“
Zamířil k místu, kde se ze země vypínalo několik kamenů. 

Před jedním se zastavil a rukou odtrhl mech, jímž porostla pís-
mena vyrytá na starodávném povrchu.

„Tenhle hledáš?“ zeptal se.
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Mnich přisedl před kamenem na bobek vedle něho, pohlédl 
na latinský nápis a tiše si pro sebe četl jméno. Pak zhluboka 
vydechl a přisvědčil.

„To je jméno, které hledám,“ odpověděl tiše. Posunul se, aby 
si písmena prohlédl z větší blízkosti. „Je tu uvedeno, že pochá-
zel ze Sidonu…“

Huneric byl hrdý na své vzdělání, na to, že umí číst slova, 
která ho otec Audovada naučil. Souhlasně přitakal. „Byl to muž 
ze Sidonu, který leží v zemi Féničanů.“

„…miles ex-signifer Cohorte Primus Saggitariorum hic situs 
est,“ četl řeholník. „Byl to bývalý nosič standardy První kohorty 
lučištníků, a toto je jeho hrob.“

Zatímco Huneric poněkud užasle zíral, řeholník sáhl do 
váčku, který nesl přes rameno, a vytáhl dřevěnou dvoudílnou 
tabulku, spojenou panty, a tenké kostěné pisátko. Tabulku 
rozevřel. Vosk v obou jejích částech byl studený a řeholníkovi 
chvíli trvalo, než jej teplem své ruky zahřál. Jakmile byl vosk 
poddajný, pečlivě opsal pět řádek latinského textu, z nichž se 
nápis skládal. Pak tabulku zaklapl a vrátil ji i s pisátkem do 
váčku. Chvíli tam stál a hleděl na pomník.

„Děkuji ti,“ řekl tichým, téměř rezignovaným hlasem. „Jak 
budeš chtít, můžeme se vrátit do Bingia.“

Huneric byl překvapený. „To jsme sem šli jenom kvůli tomu?“
„To stačí.“
„Byl ten Říman jedním z tvých předků? Vážil jsi dlouhou 

cestu jen proto, aby sis přečetl krátký nápis.“
Řeholník se pousmál a zavrtěl hlavou. „Nebyl to můj předek,“ 

odpověděl.
„Tak kdo to byl?“ naléhal Huneric. „Proč je tak důležitý, že 

jsi přicestoval ze své země, ať leží kdekoliv, jen aby ses podíval 
na kus kamene, pod nímž je pohřbený?“

„Proč je to tak důležité?“ Řeholník pohlédl na muže smutný-
ma, unavenýma očima. Huneric měl v té chvíli pocit, že se roz-
pláče. Ve tváři byl přepadlý a bledý. „Protože tento muž,“ ukázal 
na hrob, „byl možná otcem lži, která změnila svět.“
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••  K A PI T OL A  PRV N Í   • •

Třebaže nebyl ještě konec léta, ve vzduchu byl chlad a vlhko 
a opat Iarnla si přitáhl křeslo k polenu, čadícímu na ohništi. 
Nesálalo z něj teplo, vycházely z něj pouze šedivé stuhy dýmu 
a syčivá vlhkost. Rozmrzele vydechl.

„To dřevo je vlhké, bratře Gáethe,“ vytkl mnichovi s tváří 
jako měsíček, jehož úkolem bylo nosit dříví a zajišťovat teplo 
v opatově pokoji.

„Promiň mi, otče opate,“ vykoktal muž. „Teprve teď jsme si 
všimli, že došky na střeše dřevníku potřebují opravit. Déšť 
střechou protekl a dřevo navlhlo a –“

Opat Iarnla ho mávnutím levičky přerušil. Mox nox in rem,“ 
odsekl netrpělivě, „ostatně brzy bude noc.“ Nosič dřeva přijal 
ostrou výtku se skloněnou hlavou a zamumlal, že se hned po-
dívá po suchém dříví místo toho mokrého. Bratr Gáeth byl vy-
soký muž s tváří téměř ošklivou a neustále sklíčeným výrazem, 
což způsobilo, že se postarší opat hned kvůli tomu, že s ním 
mluvil tak hrubě, cítil provinile. Bylo známo, že bratr Gáeth 
není považován za muže bystré mysli a jeho znalost latiny je 
omezená. Opat se přiměl k soucitnému úsměvu. „Najdeš-li 
suché dřevo, přines je rychle, je mi zima.“ Bratr Gáeth kráčel 
poslušně ke dveřím.

Když je otevřel, zastihl na prahu vysokého muže s hubenou, 
téměř vyzáblou tváří, s rukou zvednutou, jako by právě chtěl 
zaklepat. Bratr Gáeth rychle ustoupil stranou a uctivě se uklo-
nil, neboť bratr Lugna byl rechtaire, hospodář opatství Lios Mór, 
a co do pravomoci druhý hned po opatovi.

Opat Iarnla slyšel, jak se bratr Gáeth zajíkl, a rozhlédl se, 
aby zjistil, proč otálí s odchodem.



17

„Ach, pojď dál, bratře Lugno,“ vyzval hospodáře a ukázal na 
sedadlo proti sobě na druhé straně krbu. „Chtěl jsem s tebou 
mluvit.“

Bratru Lugnovi bylo asi pětatřicet let a dlouhé vlasy slámové 
barvy měl upravené s římskou tonzurou, zvanou corona spine, 
která dokládala, že je stoupencem římských regulí – na rozdíl 
od opata, který si udržoval tonzuru svatého Jana, jíž dávali 
přednost irští klerici. V obličeji bratra Lugny se usadil zamra-
čený nesouhlasný výraz. Vstoupil do místnosti a zavřel dveře 
za nosičem dřeva. Pak přešel ke křeslu, na něž opat ukázal, 
usadil se a beze slova zůstal sedět.

Opat Iarnla byl postarší, měl stříbřité vlasy, truchlivé hně-
dé oči a postavu, vypovídající o tom, že je mužem zvyklým na 
snadný a lenivý způsob života. Ukázal na čadící oheň.

„Dřevo je mokré,“ vysvětloval zbytečně. Jeho hlas zněl téměř 
nevrle.

Hospodář roztržitě přisvědčil. „Už jsem pokáral našeho tuga-
tóir, našeho doškaře, že nechal střechu dřevníku takhle zchát-
rat.“ Z jeho tónu bylo patrné, že je myšlenkami jinde. „Měl si to 
rozmyslet, než k tobě poslal bratra Gáetha s mokrým dřevem.“

Opat na něho zamyšleně pohlédl. „Požádal jsem tě, abys 
přišel, bratře Lugno, protože jsem slyšel, že si stále děláš sta-
rosti o zdraví bratra Donnchada. Nebo tě znepokojuje ctihodný 
Bróen? Slyšel jsem, že dnes ráno v refectoriu oznámil, že včera 
večer viděl ve svém okně anděla.“

Bratr Lugna svěsil koutky úst ještě výrazněji. „Ctihodný 
Bróen je starý a jeho mysl blouzní v temnotě. Ale větší starosti 
dělá celé komunitě, stejně jako mně, bratr Donnchad.“

„Takové cesty a dobrodružství, jaká prožil bratr Donnchad, 
mohou zanechat výrazný vliv i na nejsilnějším muži,“ pozna-
menal opat.

Dříve než odpověděl, sevřel bratr Lugna úzké rty. „Komunita 
si o něho dělá starosti. I já si o něho dělám starosti, Dozvěděl 
jsem se, že ještě předtím, než se vydal s bratrem Cathalem do 
Svaté země, to byl přemítavý člověk se sklonem k náladovosti 
a trávil dlouhé hodiny osamělým rozjímáním.“

„To je nepochybně v duchovní povaze našeho poslání. Proč 
se tedy znepokojovat takovými sklony nyní?“

„Chovám veškerou úctu k oddanosti víře a k učenosti bratra 
Donnchada. Přesto však jeho chování vyvolává znepokojení. 
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Od té doby, co se vrátil ze Svaté země, stále upadá do zasmuši-
lých meditací. Chvílemi dokonce dává bratřím najevo rozmrze-
lost, zejména bratru Gáethovi, který, jak jsem vyrozuměl, byl 
kdysi jeho anam chara – jeho duchovním přítelem.“ Ušklíbl se 
a dodal: „Vždycky jsem si myslel, že bratr Gáeth byla zvláštní 
volba duchovního přítele pro učence s pověstí, jíž se těší bratr 
Donnchad. Ale slyšel jsem, že jeho dnešní vztah k bratru Gáe-
thovi je úplně jiný, než měl předtím.“

Opat Iarnla se v křesle napřímil a sepjal ruce, avšak natáhl 
ukazováčky a jejich špičkami se dotýkal rtů.

„Připomínám, že jsi přišel do naší komunity krátce poté, 
co se Donnchad a Cathal vydali na svou pouť. Škoda, že jsi 
je nepoznal v té době. Všechno bylo tehdy jiné.“ Odmlčel se 
a povzdechl si. „Uvažme fakta. Svým způsobem ztratil Donn-
chad svého pokrevního bratra a zároveň svého bratra v Kristu. 
Vzpomínám, jak sem Donnchad s Cathalem přišli a vstoupili 
do našeho opatství. Byli to místní mladíci z pevnosti u brodu, 
pouhých pár kilometrů odtud po proudu.“

„S jejich příběhem jsem dobře obeznámen, neboť jsem, jak 
víš, pod patronací jejich matky, lady Eithne z An Dún,“ odpo-
věděl mu hospodář bezvýrazným hlasem.

„Nezapomněl jsem. Je to velice zbožná paní. Nejenže je od-
daným stoupencem naší víry, ale vždy také podporovala naši 
komunitu.“ Opat Iarnla se nenechal odvrátit od svých vzpomí-
nek. „Její synové, Cathal a Donnchad, byli velice inteligentní 
mladíci, a bratr Cathal se stal jedním z našich nejlepších uči-
telů. Bohužel to byla právě jeho učenost, která málem zavinila 
jeho pád. Maolochtair, princ z Déisi, který spravoval území, 
na němž klášter stojí, začal na jeho vědomosti žárlit a osočil 
Cathala u krále v Cashelu. Tvrdil, že si Cathal libuje v magic-
kých praktikách.“

„Slyšel jsem ten příběh a vím, že Maolochtair byl tehdy už 
starý a popletený,“ zasáhl do hovoru bratr Lugna.

„To je pravda. Ale kdo by se to odvážil říci? To on před třiceti 
lety doporučil manželovi lady Eithne, aby věnoval tuto půdu 
našemu zakladateli, blahoslavenému Carthachovi, aby zde mohl 
vybudovat opatství. Museli jsme Maolochtaira respektovat, tře-
baže, upřímně řečeno, jeho rozum nebyl už takový, jako dříve. 
Byl podezíravý vůči rodině, stejně jako vůči přátelům. Domníval 
se, že mu všichni chtějí uškodit. Pokusili jsme se poslat bratra 
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Cathala mimo jeho dosah, aby spravoval chrám a komunitu 
v Sean Raithín, staré pevnosti v horách na sever odtud. Ale 
Maolochtair ho tam brzy se svým obviněním dostihl.

Maolochtair žádal, aby král v Cashelu Cathala na nějaký čas 
uvěznil, aby bylo možno tak závažná obvinění zvážit. Král se 
cítil povinován souhlasit, neboť Maolochtair s ním byl spřízněn 
sňatkem s tetou jeho vlastního otce, Failbe Flanna. Díky králově 
sestře, sestře Fidelmě, byl Cathal obvinění zproštěn. Myslím, že 
právě na její radu byl nejen propuštěn na svobodu, ale poslán 
i se svým bratrem Donnchadem pryč z Maolochtairova pomsty-
chtivého dosahu, dokud ten pomatený člověk tuto pozemskou 
říši neopustí.“

„Já vím,“ odpověděl bratr Lugna a dal najevo podrážděnost. 
„Slyšel jsem ten příběh z úst samotné lady Eithne. Před pěti 
lety Cathal a jeho bratr Donnchad souhlasili s tím, že se vydají 
na pouť do Svaté země. Krátce po jejich odchodu Maolochtair 
zemřel na delirium tremens.“

„Naši milovaní bratři šťastně došli do Svaté země. Ach, jaká 
to musela být radost, spatřit Jeruzalém a chodit po cestách, po 
nichž kráčel náš Pán.“ Opat se usmíval, patrně ztracen v ra-
dostném rozjímání o takovém úspěchu.

„Až na to, že ta radost neměla dlouhého trvání,“ upozornil bra-
tr Lugna. „Na zpáteční cestě ztroskotali u jižního pobřeží Itálie.“

„Ale naši bratři přežili,“ opáčil opat.
„Přežili? Skutečně byli mezi těmi několika lidmi, kterým se 

po ztroskotání lodi podařilo dostat na břeh. Ale mnoho dalších, 
včetně lodní posádky, zahynulo v bouřlivých vlnách.“

„Cathala lidé ve městě, kde se zachránili, tak vítali… jak že 
se to město jmenovalo? Tarentum? Ach ano, správně. Taren-
tum. Vítali ho tak, že se rozhodl usadit se tam. A lidé ho hned 
povýšili na biskupa toho města.“

Bratr Lugna pokrčil nos. „Jejich zisk byl naší ztrátou, sku-
tečnou ztrátou pro jeho vlastního bratra, stejně jako pro jeho 
matku, lady Eithne, která ho stále oplakává jako mrtvého. 
Alespoň že bratr Donnchad cítil, že je jeho povinností vrátit se 
sem do Lios Mór.“

Opat hleděl zamyšleně na svého hospodáře a pak se jemně 
zeptal: „Naznačuješ, že to máš bratru Cathalovi za zlé?“

Bratr Lugna vrhl na opata studený pohled. „Nic takového 
nenaznačuji. Cathal zůstal v Tarentu, protože cítil, že ho Kris-
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tus povolal, aby mu sloužil tam. Problém je v tom, že tam zů-
stal. Lady Eithne cítí to, že se nevrátil, jako zradu. Řekla mi 
to. A jeho bratr Donnchad není od té doby, co se k nám vrátil, 
sám sebou. A že to byla to úžasná cesta! Na sever do Říma, kde 
jsem studoval; odtamtud k našim bratřím do města Lucca a pak 
do proslulého Bobia, až se konečně vrátil zpátky k nám, ověn-
čen slávou.“ Hospodář hrdě zvýšil hlas. „Kolik z našich bratří 
vykonalo tak velkolepou pouť? Už pouhý dotek podrážek jeho 
sandálů, které kráčely po stejné půdě a kameni, po nichž kráčel 
náš Spasitel, inu, to pozvedne ducha každého z nás.“

Pochmurný výraz opata Iarnly se, až na bleskový záškub 
v koutcích úst, nezměnil.

„O tom pochybuji,“ odpověděl bez zaujetí. „Jsem si jistý, že 
bratr Donnchad musel od té doby, co opustil Svatou zemi, na 
zpáteční cestě unosit mnoho párů sandálů. Sandály, které pu-
tovaly po cestách, po nichž kdysi chodil Spasitel, jistě dávno 
vystřídala užitečnější obuv.“

Bratr Lugna se poněkud zamračil a podezíravě pohlédl opatu 
Iarnlovi do tváře. Nebyl si jistý, jestli se opat nepokusil o žert 
na jeho účet. Na buclaté tváři opata Iarnly nebylo po legraci ani 
stopy, a opat sám obvykle nežertoval. Hospodář pokrčil lehce 
rameny a své podezření zavrhl.

„Tak tedy,“ pravil opat, „co považuješ za příčinu melancho-
lie, která je na bratru Donnchadovi patrna od jeho návratu?“

„Těžko říct. Bratr Donnchad se příliš nesnažil znovu se za-
členit do komunity. Většinu času tráví ve své cele rozjímáním 
nad nějakými starými knihami, které si přinesl z cesty, kni-
hami v jazyce, který neznám. Hloubá nad nimi, jako by něco 
hledal. Je známo, že přeslechl svolávání do refektáře na jídlo, 
a nedávno dokonce zmeškal mši.“

„Není to poprvé, co hovoříme o jeho chování,“ řekl opat a leh-
ce si povzdechl. „Domnívám se, že jsi o tom mluvil i s bratrem 
Gáethem.“

„To mluvil, ale bratr Gáeth žádné logické vysvětlení toho, 
proč bratr Donnchad nyní zavrhl přátelství s ním jakožto svým 
anam chara, nemá. Před odchodem na pouť byli prý nejbližší-
mi přáteli, a já takové přátelství, jak už jsem řekl, považuji za 
nezdravé. Slyšel jsem, že nyní bratr Donnchad zakázal bratru 
Gáethovi se k němu byť i jen přiblížit.“

„Kvůli čemu?“ zeptal se opat užasle.
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„To je podstata záhady, neboť se zdá, že žádný důvod neexis-
tuje. Nebýt toho, že bratr Donnchad se takto podivně chová vůči 
všem členům komunity, považoval bych konec tohoto zvláštního 
vztahu za chvályhodný. Přestal chodit na bohoslužby do kaple 
a neuvedl proč. Před několika dny zmizel z opatství na celý den 
a odmítl vysvětlit, kde byl. Dostal jsem jistou zprávu, podle níž 
včera nejedl a dveře jeho cely zůstaly, navzdory regulím a zdej-
ším zvyklostem, zamčené.“

„Ovšem na tvou žádost ho přišla kvůli jeho politováníhod-
nému stavu dvakrát navštívit paní Eithne,“ řekl opat Iarnla.

„Takový návrh byl v rámci mých kompetencí,“ řekl hospodář 
na svou obranu.

„A co se její návštěvou vyřešilo?“
„Paní Eithne se po krátké návštěvě se mnou setkala u brány. 

Byla velice rozrušená. Toto setkání ji prostě dohnalo k slzám. 
Cítím, že musím trvat na tom, abychom něco podnikli. Regule 
v tomto opatství musí respektovat všichni. Pokud jde o chování, 
jsou kvůli bratru Donnchadovi mnozí naši bratři zneklidněni 
a znejistěni. Šíří se atmosféra anarchie. Soudím, že je třeba tvé 
autority, aby byly učiněny kroky k nápravě situace.“

Opat Iarnla přisvědčil. „Jedná se ovšem o bratra Donnchada. 
Je nejen velkým učencem, ale také hrdinou mladších bratří, 
příkladem pro ostatní…“

„A to vše kvůli jeho úspěšné pouti do Svaté země,“ zdůraznil 
bratr Lugna. „Právě kvůli tomu je jeho chování tak zhoubné. 
Takhle to dál pokračovat nemůže.“

Opat se náhle v křesle napřímil, jako by se rozhodl.
„Máš pravdu, bratře Lugno. Je mojí chybou, že jsem tak 

dlouho chování bratra Donnchada toleroval. Omluvou mých 
průtahů je má úcta k tomu, co dokázal. Teď se mu musím po-
stavit a trvat na tom, aby respektoval regule naší komunity.“

Opat Iarnla se náhle zvedl a bratr Lugna, překvapen tímto 
gestem, následoval jeho příkladu. Bez dalších slov se opat ob-
rátil a vyšel ze svého pokoje. Venku minuli nosiče dřeva, bratra 
Gáetha, nyní zarudlého ve tváři, jak se potýká s náručí suchého 
dřeva na opatovo čoudící ohniště. Se skloněnou hlavou se při-
tiskl ke zdi, aby mohli projít. Minuli ho, aniž ho vzali na vědomí.

Na druhé straně dlážděného nádvoří, uprostřed něhož byla 
fontána zbudovaná kolem přírodního pramene, stála nová třípa-
trová budova, postavená z kamene. Stála v jednom rohu  nádvoří 
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a dvě z jejich šedivých zdí se nacházely na samém okraji kláš-
terního komplexu. Za zdmi budovy se země příkře svažovala 
k temným vodám, zvaným An Abhainn Mór, Velká řeka, která 
tvořila severní hranici Lios Mór. Byla to neobvyklá stavba, ne-
boť většina ostatních v tomto komplexu, kromě kaple, byla ze 
dřeva. Bylo však jasné, že na druhé straně opatství je mnoho 
novostaveb, neboť starší dřevěné budovy se zde nahrazovaly 
novými z kamene.

Na postaršího a dosti tělnatého klerika se opat Iarnla pohy-
boval svižně. Aniž by zpomalil krok, vešel do kamenné budovy 
a vystoupal po schodišti do vyšších pater. Bratr Lugna mu šel 
v patách. Dveře na vzdáleném konci chodby v nejvyšším patře 
vedly do cubicula, latinsky řečeno, tedy do ložnice bratra Donn-
chada. Opat Iarnla se před nimi zastavil, ale nezaklepal, jak 
bylo zvykem. Uchopil kliku a otočil jí. Dveře se však neotevřely; 
bylo zamčeno.

Opat Iarnla podrážděně o krok ustoupil a zvedl pěst, pak na 
tmavé dřevěné dveře třikrát zabušil.

„Otevři, bratře Donnchade. Tady je opat Iarnla.“
Chvíli vyčkával, ale odpověď nepřišla.
Bratr Lugna za jeho zády nervózně zakašlal. „Jak jsem ti 

 říkal, takhle podivně se teď chová běžně. Neodpovídá na žádnou 
z našich žádostí o otevření.“

Opat Iarnla znovu zvedl ruku a pěstí několikrát na dveře 
rázně zabušil. Pak vyčkával, načež zvučně oznámil: „Tady je 
opat, bratře Donnchade. Přikazuji ti, abys otevřel dveře.“

Odpověď stále nepřicházela. Opat se zachmuřil a na tvářích 
mu vyskočily jasně červené skvrny, svědčící o jeho rozpacích.

„Bratře Donnchade, jestli ty dveře neotevřeš, přivolám ně-
koho, kdo je vyrazí.“

Protože nadále panovalo ticho, opat se obrátil na bratra 
 Lugnu.

„Povolej bratra Giolla-na-Naomh.“
Bratr Lugna odkvačil. Když se konečně vrátil s klášterním 

kovářem, opat Iarnla už netrpělivě čekal.
„Vyraz ty dveře,“ přikázal.
Bratr Giolla-na-Naomh byl vysoký svalnatý muž, jak to od-

povídalo jeho povolání. Jeho síla a ochota vykonávat tvrdou 
fyzickou práci mu brzy, poté co přišel do opatství, vysloužila 
jméno „Služebník světců“, a jeho původní jméno bylo už dávno 
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zapomenuto. Kovář chvíli kriticky hleděl na dveře. Potom máv-
nutím ruky vyzval ostatní, aby ustoupili, otočil se ke dveřím 
zády, balancoval na levé noze a pravou nohou do zámku prudce 
kopl. Dřevo kolem kovového zámku zapraskalo a dveře se ve-
valily do místnosti. Zámek v jedné chvíli visel na zárubni, ale 
vzápětí hlučně dopadl na zem.

„Můžeš jít,“ řekl opat Iarnla kováři, dříve než překročil práh. 
„Bratře Donnchade, varuji tě – “

Opatův hlas náhle utichl.
Bratr Lugna mu přes rameno nahlédl do pokoje.
V místnosti bylo dobře vidět, neboť do cubicula dopadalo 

oknem světlo zvenku. Pod ním byl dřevěný kavalec a na něm 
spočíval obyvatel této místnosti, ležel, jako by spal, klidně a tiše.

Bratr Lugna se protáhl kolem ztuhlého opata a přikročil 
k lůžku. Sklonil se a dotkl se tváře muže, který tam ležel, ale 
rychle ruku odtáhl, jako by se spálil. Pohlédl na opata.

„Bratr Donnchad je mrtvý,“ řekl bezbarvým hlasem.
„Attende Domine, et miserere…“ zanotoval opat tiše žádost 

o Boží slitování.
K opatově překvapení obrátil bratr Lugna tělo na bok, zády 

k sobě. Chvíli na ně zíral a nakonec je opět spustil do původní 
polohy.

Opat přerušil modlitbu. „Co hledáš, bratře Lugno? Myslíš, 
že si sám sáhl na život?“

Hospodář stál zpříma, obrácen k opatovi. Jeho tvář byla 
bledší než obvykle a byl na ní znepokojený výraz.

„Zda si sám sáhl na život? Nikoli, ledaže by dokázal sám sebe 
bodnout dvakrát do zad předtím, než došel k lůžku a ulehl,“ 
dodal suše.

Opatova ruměná tvář zbělela a on se poznamenal znamením 
kříže.

„Lux perpetua lucent eis. Qui erant in poenis tenebrarum…“ 
začal mumlat. „Nechť věčné světlo svítí na ty, kdo trpí tmou.“
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••  K A PI T OL A  DRUH Á  • •

„Chceš říct, že zavrhuješ víru, Fidelmo?“ zeptal se Ségdae, opat 
z Imleachu, pohoršeně.

Fidelma stála před opatem v soukromém pokoji, který mu byl 
při jeho návštěvách Cashelu v paláci vždy k dispozici. Vzhledem 
k jeho postavení hlavního biskupa Mumanu se se Ségdaem, 
kdykoliv krále navštívil, jednalo vždy s nejvyšší úctou.

„Nezavrhuji víru, pouze život řeholnice,“ odpověděla Fidelma 
trpělivě.

Opat Ségdae si ji podezíravě prohlížel. „To není správné. Vím, 
že jsi v průběhu let byla znepokojena…“

Fidelma zvedla ruku a opat Ségdae se odmlčel, aby mohla 
promluvit.

„Když jsem navštěvovala školu brehona Moranna a získala 
kvalifikaci studiem práva, které bylo mou vášní, nebyl ještě můj 
bratr králem Mumanu, a já jsem potřebovala prostředky na 
vlastní obživu, dříve než si jako advokátka a dálaigh soudního 
dvora udělám nějaké jméno. Můj příbuzný, opat Laisran z Darú, 
navrhl, abych vstoupila do Brigidina kláštera v Cill Dara, pro-
tože tam potřebují někoho, kdo je znalý práv. Před několika lety 
jsem setřásla prach tohoto domu ze svých sandálů z důvodů, 
které jsou, myslím, dobře známé.“

Opat Ségdae pokrčil rameny. „Jedno špatné jablko nezname-
ná, že je zkažená celá úroda,“ poznamenal.

Přes Fidelminu tvář přelétl úsměv, ale veselí v něm bylo 
pramálo.

„Zdá se, že na tomto světě je mnoho špatných jablek. Bě-
hem těch zhruba sedmi let, co se věnuji právnickému řemeslu, 
jsem jich napočítala více, než dokážu vyjmenovat – dokonce 
i v paláci Svatého otce v Římě. Každopádně od té doby, co jsem 
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odešla z Cill Dara, jsem se usadila na dvoře svého bratra tady 
v Cashelu s úmyslem sloužit jemu, jeho království a dokonce 
i Nejvyššímu králi podle svého nejlepšího svědomí, kdykoli si 
někdo můj názor vyžádá. Církev mé služby víře nijak zvlášť 
nepotřebuje, zatímco zákon jich má velice zapotřebí.“

„Tak co tedy navrhuješ?“ zeptal se opat Ségdae.
„Nebudu nadále členkou řádu podle jména. Od té doby, co 

jsem byla skutečnou sestrou komunity, uplynulo mnoho let… 
Ani předtím, než jsem do Cill Dara vstoupila, jsem nikdy nebyla 
vázaná pravidly a regulemi jako řeholnice. Byl to pouze způsob 
zabezpečení v nejistém světě. Teď mě bratr často potřebuje po 
svém boku, abych mu radila a řešila s ním právní záležitosti 
v tomto království.“

Opat na okamžik svraštil tvář. „Poslouchám tě, Fidelmo. 
Poslouchám tě a jsem znepokojen. Má to nějakou souvislost 
s bratrem Eadulfem?“

Fidelma se začervenala.
„S Eadulfem? Proč myslíš?“ zeptala se jakoby v sebeobraně.
Opat se opět posadil a důkladně ji pozoroval. „Lidé si všimli, 

Fidelmo, že po vašem návratu z koncilu v Autunu a problémech, 
na něž jste narazili cestou z přístavu Naoned, žijete s bratrem 
Eadulfem odděleně. Proč?“

„To je… to je soukromá věc,“ řekla Fidelma váhavě.
Opat smutně zavrtěl hlavou. „Všechno, co se týká dobra krá-

lovy sestry, co je příčinou toho, že se vzdává řehole, mi musí, 
jakožto královu duchovnímu rádci, dělat starosti.“

„Mé rozhodnutí nemá s Eadulfem co dělat,“ trvala rozmrzele 
na svém. „Potřebovala jsem být v Cashelu, zatímco Eadulf chtěl 
strávit nějaký čas rozjímáním s komunitou v opatství blahosla-
veného Rúana na sever odtud. To je všechno.“

„Všechno?“
„Co jiného by to mělo být?“ zeptala se nedůtklivě.
Opatův hlas zněl zarmouceně. „To je, milé dítě, právě to, co se 

snažím zjistit. Sotva jste se s Eadulfem vrátili sem do  Cashelu, 
Eadulf odjel do Rúanova opatství, zatímco ty jsi zůstala se sy-
nem Alchúem tady.“

„Je snad něco špatného na tom, že si přeji strávit nějaký čas 
se svým synem?“ Fidelmin hlas zněl dopáleně.

Opat si nevšímal jejího útočného postoje a pokračoval klid-
ným tónem. „Pak jsi přišla za mnou a řekla mi, že po všech těch 
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letech bys chtěla opustit řeholi. Odpusť, jestliže se domnívám, 
že tady nějaká souvislost být musí.“

Rozhostilo se nepříjemné ticho.
„Známe se spolu dlouho, Fidelmo,“ promluvil opět opat. „Vím, 

že máš bystrou mysl a tvé pátrací schopnosti ti zajišťují dobré 
postavení jakožto advokátky ve svém oboru. Vím také, že tě to 
často vede ke zpochybňování některých věroučných zásad. Víra 
však není něco, co můžeš zpochybnit a vždy dostat racionální 
odpověď – to je to, co ji dělá vírou a nikoli uměním či vědou. 
Není to něco, co lze doložit důkazy, jako ve tvých právnických 
spisech, nebo dokonce racionálním myšlením.“

Viděl, že Fidelma vzdorovitě semkla rty.
„Řekla jsem ti, že víru přijímám,“ řekla tiše, „víru nezpo-

chybňuji.“
„Mluvila jsi o té věci se svým bratrem, s králem?“
„Vlastně ano. Můj bratr Colgú se spoléhá na moje rady více 

než dříve. Je známo, že vrchní brehon Mumanu, Baithen, stůně 
na úbytě a oznámil své přání stáhnout se z veřejného života.“

Opat Ségdae doširoka otevřel oči. „A ty si přeješ stát se vrch-
ním brehonem v království svého bratra?“

Fidelma vysunula bradu. „Nejenom že si to přeji,“ odpověděla 
příkře. „Cítím, že Rada brehonů by mě v tomto úřadu podpořila.“

„Baithen měl hodnost ollamh, nejvyšší stupeň, jakého může 
právník dosáhnout. Ty ale – “

„Já mám hodnost anruth, to je druhý nejvyšší stupeň po 
hodnosti ollamh,“ odsekla Fidelma. „To nikdy nevadilo, když 
jsem byla žádána o radu v právních záležitostech i samotným 
Nejvyšším králem, nemluvě o králích provinčních.“

„To nebyl projev neúcty, milé dítě,“ odpověděl Ségdae. „Chtěl 
jsem jen říct, že v Radě mumanských brehonů mají mnozí kva-
lifikaci ollamh. Co si pomyslí, když je tvůj bratr přeskočí a jme-
nuje tebe? Neřeknou si, ovšem, je to králova sestra, a proto nás 
přehlédl? Nezaseje to v království sémě neshod?“

Fidelma k němu vzdorně vzhlédla. „Když bude bratr považo-
vat moje jmenování za vhodné, nevidím, proč by s ním neměli 
lidé souhlasit.“

Opat znovu smutně potřásl hlavou. „Stává se, milé dítě, že 
mě někdy překvapuješ.“

„Přišla jsem ti oznámit, že mám v úmyslu opustit řád, a svou 
budoucnost vidím jako právnička, nezatížená jinými zájmy. 
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Mám tvé požehnání jakožto hlavního biskupa království, nebo 
ne?“

„To není tak jednoduché,“ odpověděl opat rozhodně. „Musím 
se poradit; musím o tom hovořit s tvým bratrem, králem. Abych 
pravdu řekl, nejsem si jistý, že jsi mě seznámila se všemi fakty.“

Fidelma zčervenala a ztuhla. „Netvrdím nepravdy.“
Opat zvedl ruku, jako by ji chtěl uklidnit. „Netvrdím, že jsi mi 

řekla něco, co není pravda, říkám pouze tolik, že jsi mi nesdělila 
některé skutečnosti, jež by mi možná pomohly tvé důvody lépe 
pochopit. Možná je nepřiznáváš ani sama sobě.“

Fidelma odmítavě pokrčila nos. „Řekla jsem ti vše, co je pro 
moji žádost podstatné, a jestliže ti to nestačí, nedá se nic dělat. 
S tvým dovolením, Ségdae, půjdu, ale dovol, abych ti sdělila 
toto: o svém úmyslu jsem ti řekla, a svůj záměr uskutečním, ať 
už s tvým požehnáním, nebo bez něj.“

Bez dalšího slova se obrátila a odešla.
Opat Ségdae chvíli zůstal sedět bez hnutí a hleděl na dveře, 

které za sebou zabouchla. Pak se vyburcoval a nikoli poprvé 
si povzdechl.

„Slyšel jsi to?“ zeptal se tiše.
Závěs, zakrývající dveře do ložnic pro hosty, se pohnul a ně-

kdo jej odhrnul.
Vešel opatův správce. Bratr Madagan byl vysoký muž s váž-

nou, hubenou tváří a tmavýma, zadumanýma, hluboko posa-
zenýma očima.

„Slyšel.“
„A co tomu říkáš?“
„Velice nerad dávám divokého ptáka do klece.“
Opat se zamračil a potom, jako by pochopil, jak to jeho správ-

ce myslí, se na něho usmál.
„Léta víme, že Fidelma má svou hlavu. Nikdo ji nezkrotí. 

Jakmile jednou usoudí, že její postup je správný, moc s ní ne-
pořídíš.“

„Já vím.“
„Ale což jestli si vybrala špatnou cestu?“ ptal se opat. „Není 

naší povinností ji od ní odvrátit?“
„Lépe bude, když si cestu vybere sama, než aby jí byla vybrá-

na a ona k ní cítila odpor a pocítila jej i vůči těm, kdo ji vybrali. 
Je-li to špatná cesta, sama to brzy zjistí a vrátí se. A je-li ta 
cesta správná… proč bychom ji nepovzbudili?“
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„Vždycky jsi dobrým rádcem, bratře Madagane. Rád bych 
věděl, jestli slyšela, že většina v Radě brehonů by jako nového 
vrchního brehona ráda viděla brehona Aillína z Eóghanachtů 
Glendamnach?“

„Myslím, že to její ctižádost nenaruší.“
Opat Ségdae seděl ještě chvíli v zamyšlení a pak se ušklíbl. 

„Stejně pořád cítím, že něco není tak, jak by mělo být. Jsem 
přesvědčený, že za jejím rozhodnutím opustit řád je něco víc, 
než pouhá ctižádost pokračovat v advokátní praxi.“

„Nezmiňoval ses o jejím odloučení s bratrem Eadulfem?“
Opat v křesle poposedl. „Někdy si myslím, že mají pravdu 

tihle ezoteričtí teologové, kteří se nás pokoušejí přesvědčit, že 
celibát je pro ty, kdo chtějí žít v náboženském řádu, nejlepší. 
Občas mohou vztahy v komunitě vést k problémům.“

„Fidelma a Eadulf po celá léta nejenže prokazovali jeden dru-
hému svou lásku a oddanost, ale úspěšně společně pracovali na 
řešení záhad, jaké by mnoho jiných vyšetřovatelů udolaly. Ne-
třeba mi připomínat, jak mi pomohli, když zmizel bratr Mochta 
a posvátný relikviář a –“

„Jestli někdo Fidelmě a Eadulfovi dluží více, pak jsem to 
já, a musím se s nimi setkat,“ přerušil ho vážně opat Ségdae. 
„Jsem si vědom toho, jak mnoho jí dlužím. A právě tento dluh 
mě nutí dělat si starosti. Jestli je mezi nimi nějaký problém, 
jehož je její prohlášení projevem, pak musím udělat, co se dá, 
abych našel řešení.“

„Jak to uděláš?“
„Půjdu se znovu poradit s králem. Slyšeli jsme znepokojivé 

zprávy od opata Iarnly z Lios Mór, které mohou problém vyře-
šit.“ Odmlčel se a usmál se, jako by se mu tímto rozhodnutím 
ulevilo. „Ano, zajdu za králem neprodleně.“

* * *
Colgú, král Mumanu, největšího z pěti království Irska, na-
cházejícího se nejdále na jihozápadě si rukou přejel houštinu 
rusých vlasů a zahleděl se na sestru se znepokojeným výrazem 
ve tváři.

„Já to nechápu,“ řekl. „Opat Ségdae je v právu, když žádá, 
abys vysvětlila, proč chceš opustit řád.“

„Už jsem mu odpověděla,“ odsekla Fidelma a odmlčela se, 
přecházeje sem a tam před bratrem, který seděl v soukromé 
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komnatě. „Měl by mé sdělení přijmout a nehrabat se v mých 
osobních záležitostech.“

„Uvedla jsi mu svůj důvod, ale sama musíš uznat, že se od té 
doby, co jste se s Eadulfem vrátili z království Bretonů, na veřej-
nosti hodně spekuluje.“ Viděl, že Fidelma sevřela rty a v očích 
se jí zablesklo, a tak nečekal, až vybuchne, a raději hned po-
kračoval. „Víš, že je to pravda. Není divu, že se opat Ségdae ptá, 
proč předkládáš tuto žádost právě teď.“

V první chvíli se zdálo, že Fidelma dá průchod svému hněvu, 
ale pak si náhle povzdechla a sklesla do křesla proti bratrovi.

„To s tím nemá nic společného,“ řekla tiše. „Alespoň ne přímo.“
Colgú měl svou vznětlivou sestru velice rád a v posledních 

dvou týdnech mu dělalo její zjevné odloučení od Eadulfa stále 
větší starost. Jejího Sasa ze Seaxmund’s Ham měl také stále 
raději. Smutně sledoval zvětšující se trhlinu ve vztahu mezi jeho 
sestrou a Eadulfem.

„Nemůžeš mi říct, v čem je problém?“ zeptal se tiše.
Fidelma pohnula rameny, jako by je zpola pokrčila, ale ne-

řekla nic.
„Od té doby, co naši rodiče zemřeli a ty jsi byla ještě malá, 

vždycky ses mi svěřovala se svými problémy,“ naléhal Colgú.
„Pokud jde o mne…“ spustila Fidelma příkře. Pak se zara-

zila, na okamžik sevřela rty a pak pokračovala rozumnějším 
tónem. „Musíš-li to vědět, tak Eadulf si přeje nadále žít řeholním 
životem. Přijal mnohé z římského učení a jeho představou po 
návratu sem bylo stát se členem komunity a usadit se. Nechtěl 
se nadále podílet na mém vyšetřování. Chtěl se usadit a vycho-
vávat malého Alchúa ve službě Bohu.“

Colgú zamyšleně pokyvoval hlavou. „Myslíš, že se pro něho 
takový způsob života hodí?“

„Sám víš, že je to člověk rozumný, ale neuvědomuje si, že není 
uzpůsoben pro život ve zbožném rozjímání. Ale je tvrdohlavý. 
Vím, že ho tento život po čase přestane bavit.“

„A to od tebe odešel a vydal se do komunity v opatství blaho-
slaveného Rúana kvůli těmto rozdílným názorům?“

„Pohádali jsme se,“ řekla Fidelma prostě. „Ale já jsem mu 
řekla ať si jde. Bude lépe, když na to přijde sám, než aby vedl 
dál život, který ho nebaví.“

Její bratr se ušklíbl. „Tys mu řekla, aby šel? Přikázat něco 
muži jako je Eadulf…“ Svůj komentář nedořekl.
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„Víš stejně dobře jako já, že o tom, abych vstoupila do řádu, 
mě přesvědčil náš příbuzný Laisran,“ řekla. „Nebaví mě zabývat 
se šířením víry, ale šířením pravdy a spravedlnosti podle záko-
na a poslušnosti zákonu. V mých očích stojí zákon na prvním 
místě a víra na druhém. Proto jsem se rozhodla vystoupit z řádu 
a plnit své povinnosti jako brehon.“

Její bratr se usmál. „V očekávání, že tě na příštím zasedání 
Rady jmenuji svým hlavním brehonem?“

Fidelma se pobouřeně začervenala. „Nebudu tě přesvědčo-
vat, abys to udělal. Víš, co jsem vykonala, a tak nechám na své 
pověsti, aby za mne mluvila.“

„A co na to řekl Eadulf?“
„Jak už jsem řekla, chtěl, abych od toho ustoupila a odešla 

s ním do komunity blahoslaveného Rúana. Řekla jsem mu, že 
nemá-li zájem o nic jiného, tak ať tam jde sám. Měl by přihlížet 
k mým přáním.“

„A co Eadulfova přání? Ta nemají být respektována?“
„To není totéž.“
„To není totéž?“ smutně se ptal Colgú.
„Právo je to jediné, co mě zajímá od té doby, co jsem dosáhla 

amsir togú, věku dospělosti. Proto jsem přesvědčila své adoptiv-
ní rodiče, aby mi dovolili navštěvovat školu brehona Moranna. 
Kdybych nebyla poslechla našeho příbuzného, opata Laisrana…“

„Kdyby, Fidelmo? Tak co?“ Její bratr se usmíval. „Ty jsi ten 
poslední člověk, kdo bude hrát hru na ,kdyby‘. Neříkala jsi snad 
dříve, že s ,kdyby‘ bys mohla potopit Taru i palác Nejvyššího?“

Fidelma na bratrův žert neodpověděla a odmítavě máchla 
rukou.

„To na faktech nic nemění. Chci se věnovat právním záleži-
tostem. To bylo mým přáním od dětství, byla jsem k tomu vy-
školena a jak se ukázalo, jsem v tom zběhlá. Řád opustím, ať 
už s požehnáním opata Ségdae, nebo bez něj.“

„A se souhlasem svého manžela, nebo bez něj?“
Fidelma hleděla na svého bratra a z očí jí šlehaly plameny.
„Jestliže je to nezbytné, budiž,“ řekla pevně.
Rozhostilo se ticho, pak se Colgú váhavě pohnul, zvedl se 

a obrátil se ke krbu. Chvilku tak stál a hleděl do ohně, ruku na 
kamenné krbové římse. Pak na ni přes rameno pohlédl.

„Tak dobrá. Musím ti říct, že jsem o té věci s opatem Ségdae 
hovořil. Jsi příliš dobrá advokátka, než abychom mrhali tvým 
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talentem. Ale to neznamená, že tě určitě podpořím ve tvém přání 
stát se hlavním brehonem. Zachovám neutralitu a ponechám 
na radě brehonů, aby konečné rozhodnutí udělala ona.“

Fidelma se nedokázala ubránit širokému úsměvu.
„Budu věřit ve šťastnou náhodu, že učiní správné rozhod-

nutí,“ odpověděla.
Colgú přísně svraštil čelo. „Je na nich, jak se rozhodnou. 

Zatím tu máme k úvaze něco důležitějšího.“
Fidelma se už měla k odchodu, ale zastavila se a vyčkávavě 

se zahleděla na bratra.
„Shodli jsme se opatem Ségdae na jedné podmínce, kterou 

ti předložíme.“
„Na podmínce?“ Fidelmě se překvapeně obrátila ode dveří.
„Opatství Lios Mór dobře znáš.“ Bylo to spíše konstatování 

než otázka, neboť Colgú věděl, co mu odpoví.
„Samozřejmě. Účastnila jsem se tam soudního řízení v jakési 

nevýznamné záležitosti, když byl v nepřítomnosti opata Irnly 
pověřen řízením bratr Cathal.“

„Ale starého opata Iarnlu znáš?“
„Znám, ale ne moc dobře. Setkala jsem se s ním jen krátce.“
„Dnes dopoledne jsme s opatem Ségdae přijali posla s jeho 

žádostí o pomoc.“
Fidelma pozvedla obočí. „O jakou pomoc se jedná?“ zeptala se.
„Možná si vzpomeneš, že jsi před několika lety vystupovala 

jako poradce v Lios Mór ve prospěch obviněných bratra Cathala 
a bratra Donnchada.“

„Ovšem, kníže z Déisi, Maolochtair, začal vidět spiknutí 
v každém koutě. Byl to stařec, třebaže se nikdo neodvážil ozna-
čit ho za slabomyslného. Obvinil Cathala a jeho bratra ze spik-
nutí s úmyslem ho svrhnout. Cathal a jeho pokrevní bratr po-
cházeli z knížecí rodiny z Déisi. Poradila jsem jim, aby se vydali 
na pouť a nevraceli se dříve, než nadejde vhodná doba. Vydali 
se do Svaté země a Maolochtair v jejich nepřítomnosti zemřel. 
Pamatuji se na to velice dobře. Slyšela jsem, že se Donnchad 
počátkem tohoto léta vrátil, zatímco Cathal se rozhodl usadit 
v jednom městě na jih od Říma.“

„Správně. Bratr Donnchad se vrátil do Lios Mór.“
„Tak co má opat Iarnla za problém?“
„Bratra Donnchada našli včera mrtvého v jeho cele. Někdo ho 

dvakrát bodl do zad. Našli ho však ležícího na lůžku na  zádech, 
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jako by odpočíval, a dveře byly zamčené zevnitř. V opatství na-
stal velký rozruch.“

Fidelma přijala tuto zprávu s doširoka otevřenýma očima.
Colgú pokračoval: „Ségdae a já jsme poslali vzkaz opatu 

Iarnlovi, že se zítra vydáš na cestu do Lios Mór.“
Fidelma se netajila náhlým vzrušením. V několika posled-

ních týdnech neměla čím zaměstnat svého ducha a zjistila, že 
ji nicnedělání nudí. Na okamžik se ozval pocit viny, že každo-
denní hru s Alchúem považuje za ,nicnedělání‘. Jenže o dítě 
se obvykle stará Muirgen. Také jezdila na koni, samozřejmě, 
příležitostně si šla zaplavat, ale – to musela připustit – bez 
Eadulfa jí tyto kratochvíle moc potěšení nepřinášely. Chysta-
la se dokonce zeptat brehona Baithena, nemá-li na programu 
nějaká stání, jichž by se mohla zúčastnit. To bylo tehdy, když 
se dozvěděla, že Colgúův hlavní brehon onemocněl a vzdal se 
svého úřadu. Za osmnáct dnů se sejde král s Radou brehonů, 
aby rozhodli o jeho nástupci, a Fidelma se rozhodla, že se bude 
o tuto funkci ucházet. Teď jen stěží potlačovala vzrušení nad 
nabídkou takového vyšetřování, které, když je dobře zvládne, 
může její pověst ještě zlepšit.

„Děkuji ti, bratře, žes vybral mne,“ řekla se spokojeným 
úsměvem.

„Upřímně řečeno, nebyla to moje volba,“ řekl Colgú a zavrtěl 
hlavou. „Opat Iarnla požádal výslovně o tebe,“ odpověděl zamra-
čeně. „Vzpomněl si, jak jsi vyřešila problém s Maolochtairem.“

„Přesto je to dobře,“ odpověděla Fidelma, která se nedala 
odradit.

„Pak je tu podmínka, kterou ti se Ségdaem hodláme předlo-
žit, dříve než tento úkol přijmeš,“ dodal bratr. „Když jsme opatu 
Iarnlovi posílali vzkaz s příslibem, že přijedeš, předpokládali 
jsme, že tuto podmínku přijmeš.“

Na Fidelmině tváři se objevil výraz nejistoty. „Svou žádost 
Radě brehonů nestáhnu,“ řekla se vší rozhodností.

„To jsem ani neočekával. Podmínkou je, že tě musí doprovázet 
někdo další.“ Její tvář potemněla a zaškaredila se.

„Po tak dlouhé době pořád ještě nevěříš mé zkušenosti?“ 
řekla ostře.

„Naopak, tvé zkušenosti věřím. Někdy však nevěřím tvým 
emocím.“
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„Koho mi vnucuješ, aby tu věc vyšetřoval se mnou?“ zeptala 
se útočně.

„Někoho, kdo s tebou dobře pracoval v minulosti a jemuž 
království vděčí za mnoho. Požádal jsem bratra Eadulfa, aby 
sem dnes odpoledne přišel.“

Fidelma zůstala chvíli stát beze slova. Colgú pozoroval, jak 
se na její tváři střídají emoce, dokud se neovládla.

„Netušila jsem, že jsi dohazovač, bratře,“ řekla nakonec iro-
nicky.

Colgú se posadil a teprve potom odpověděl.
„Nejsem žádný dohazovač, sestro. V záležitostech jako je tato, 

kdy se v komunitě Lios Mór mluví o temných nadpřirozených 
skutcích, soudím, že bych tam měl poslat ty nejkvalifikovaněj-
ší lidi, aby věc rozumně vysvětlili. Popíráš, že jste s Eadulfem 
v minulosti na takových záhadách pracovali a nacházeli jste 
logická řešení?“

„To nepopírám. Zdá se mi však, že jsi nevzal na vědomí, co 
jsem ti o Eadulfovi řekla.“

„Vše jsem správně pochopil, Fidelmo.“
„Nepřijme to,“ řekla sebejistě. „Nepůjde.“
„V tom případě vezmu svou podmínku zpět a můžeš jít sama.“
Fidelma zaváhala. Bratrova slova naznačovala, že Eadulf 

nepochybně půjde.
„Tak tedy uvidíme,“ řekla.
Později seděla Fidelma sama ve svém pokoji a přemýšlela o si-

tuaci. Musela si přiznat, že skutečně doufá, že Eadulf přijde, ale 
Eadulf je člověk tvrdohlavý a Fidelma byla při poslední hádce 
s ním obzvlášť kousavá. Hleděla zasmušile do ohně v krbu a vy-
bavovala si, jak se rozešli. Řekl jí, že je zpupná, a předhodil jí, 
že se přespříliš stará o vlastní zájmy a nedbá o záležitosti ostat-
ních. Řekl jí dokonce, že odmítá tolerovat názory a domněnky 
ostatních. To nebyla tak docela pravda. Zná vlastní chyby.

Došlo k tomu tehdy, když Eadulf řekl, že má v sobě příliš 
mnoho hrdosti a podceňuje ostatní, a ona ztratila trpělivost 
a řekla mu, aby odešel. Je pravda, že nesnáší nevzdělanost či 
falešnou pýchu druhých, ale pokud jde o její vlastní pýchu… 
nepovažuje za pýchu mít důvěru ve vlastní znalost zákona a po-
užít tuto znalost proti ostatním. Nerada toleruje hlupáky. To 
není zpupnost. Nenadýmá se neoprávněnou hrdostí ani  vlastní 
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 důležitostí. Pouze když narazí na lidi, kteří s ní nejednají s re-
spektem k jejím znalostem zákonů, je právem nucena připo-
menout jim, že je nositelkou druhé nejvyšší hodnosti, jíž lze 
dosáhnout na právnických školách. Když na to neberou zřetel, 
pak jim musí připomenout, že je dcerou krále a sestrou krále. Je 
tak snadné nechat se podmanit příkazy druhých, že je odhod-
lána odmítnout vše, co považuje za omezování své nezávislosti. 
Je tohle nadutost a povýšenost, jak tvrdil Eadulf?

Fidelma si z hloubi duše povzdechla. Byla si vědoma toho, že 
ospravedlňuje vlastní chyby, a to ji dráždilo ještě víc. Zároveň 
se pokoušela zkoumat své pocity vůči Eadulfovi. Byl pouze dru-
hým mužem, jehož vpustila do svého života. Prvním byl mladý 
válečník jménem Cian, který probudil její dívčí smysly a pak ji 
zavrhl kvůli jiné. Bylo jí sotva osmnáct, když potkala hezkého 
válečníka z Fianny, osobní stráže Nejvyššího krále. Cian se jí 
lehkovážně dvořil a její život se změnil v souboj protichůdných 
pocitů. Vzpomínka na Ciana ji pronásledovala do té doby, než 
se s ním znovu setkala na pouti, a díky událostem, k nimž teh-
dy došlo, si uvědomila pošetilost hořkosladké náruživosti své 
mladické milostné aféry.

A Eadulf? Eadulf byl úplně jiný než Cian. Když se s ním 
prvně setkala na velkém synodu, který pořádal král Oswy na 
Streoneshalhu, nezamilovala se do něho, ale na závěr koncilu 
váhavě pocítila, že se stal jejím přítelem. Trvalo dlouho, než 
dospěla k pochopení, že takovéto přátelství se může stát zákla-
dem partnerského vztahu v manželství. Ale i pak byla opatrná, 
nejprve souhlasila jen s manželstvím na zkoušku na rok a den, 
jak bylo zvykem v její zemi – stát se jeho ben charrthach pod-
le zákona Cáin Lánamnus a vyčkat, jak se věci budou vyvíjet. 
Vážila si Eadulfovy inteligence, koneckonců, jednou se ujal její 
právní obhajoby, když byla sama obviněna z vraždy, a prokázal, 
že je nevinná. Důvěřovala mu. Spoustu toho spolu prožili. Zra-
ňovalo ji, když si neuvědomoval, jak mnoho pro ni její povolání 
znamená, a to v ní vyvolalo hořkost; proto odpověděla útokem 
na jeho návrh, aby odešli z Cashelu, připojili se ke klášterní 
komunitě a oddali se pouze práci pro církev.

Zavrtěla se a opět si povzdechla.
A pak tu byl jejich syn, malý Alchú. Náhle se cítila provinile, 

když si připomněla pocity, jež měla po jeho narození před tře-
mi roky. Hraničily se zatrpklostí. Zpočátku se cítila spoutaná 
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přítomností dítěte a odpovědností, kterou nechtěla. Když byla 
povolána k vyšetřování série vražd ve velkém opatství Finnbarr, 
měla nádherný pocit svobody, a potom, po návratu do Cashelu, 
přišla deprese. Milovala své dítě; urputně to sama sobě připo-
mínala. Příliš urputně? Po jeho narození ji pronásledovaly nej-
různější skličující myšlenky. Dokonce se začala ptát sama sebe, 
jestli byla zralá pro manželství – pro manželství s kýmkoliv.

V duchu se rychle vrátila zpět k Eadulfovi. Dělala si o něho 
starosti. Dotýkalo se jí, že podle zákona její země nebyl jejich 
sňatek sňatkem rovných. Ona byla z královského rodu, a  Eadulf 
jako cizinec neměl stejná majetková práva jako ona. Ještě to 
Eadulfa mrzí? Věděla, že si neumí představit svou existenci 
bez Eadulfovy podpory. Kdo jiný by toleroval její prudkou po-
vahu, která byla, jak připouštěla, její největší chybou? Těšila 
se z  Eadulfovy společnosti, přátelství a tolerance. Možná pova-
žovala všechno za samozřejmé, a když jí před několika týdny 
navrhl, aby odešli z Cashelu… pravda je, že si pár trpkých slov 
vyměnili. Potom z Cashelu odešel a ona cítila zvláštní osamělost, 
osamocenost, kterou se rozhodla překrýt urputným odhodlá-
ním věnovat se právu.

Chtěla se Eadulfovi za svou povahu omluvit, ale zároveň cí-
tila, že je v právu; že by jí neměl bránit v její osobitosti a brát 
jí svobodu jít v životě vlastní cestou. Nechtěla ho ovládat, ale 
přála si podpůrné přátelství. Považoval by Eadulf její omluvu 
za kapitulaci? Byla zmatenější než kdykoli předtím.

Venku nastal nějaký rozruch, který ji vytrhl z úvah. Zvedla 
oči.

Fidelma věděla, kdo je to, jakmile zaslechla přede dveřmi 
kročeje. Na rtech se jí objevil vzrušený úsměv, který se hned 
snažila potlačit. Než to stihla, ozvalo se klepání na dveře. „Pojď 
dál, Eadulfe,“ zvolala.

Eadulf stál nejistě na prahu.
Navzdory svým pochybnostem Fidelma vstala a šla k němu 

s otevřenou náručí.
„Chyběl jsi mi,“ řekla prostě.
„Ty mně také,“ řekl trochu upjatě, třebaže ji rovněž objal. 

Odstoupila a pátravě na něho hleděla.
„Měl by ses teď hned dozvědět, že jsem požádala opata Ség-

dae, aby požehnal mému vystoupení z řádu.“
Chvíli mlčel, tvář měl bezvýraznou.



36

„Nepochyboval jsem, že jakmile ses jednou rozhodla, budeš 
v nastoupené cestě pokračovat. Předpokládám, že si jsi jista 
tím, že si to skutečně přeješ?“

Otočila se ke křeslu vedle krbu, z něhož vstala.
„Zavři dveře, Eadulfe. Pojď dál a posaď se.“ Počkala, až se 

usadí, a pak pokračovala. „Jsem si tím jistá,“ řekla prostě. 
„Musím to udělat.“

„Vzdát se postavení řeholnice není tak snadné,“ řekl smutně.
„Víš, že jsem nikdy neměla sklon obracet druhé na víru, ká-

zat ani učit, a vůbec už ne trávit dny v osamělých meditacích 
či na zbožných modlitbách. Jsem právnička, Eadulfe. To je má 
role v životě.“

„Avšak být řeholníkem zaručuje člověku bezpečí a postavení 
ve společnosti,“ protestoval vlažně, vědom si toho, že takovýto 
rozhovor vedli už mnohokrát.

Na okamžik se jí zablesklo v očích. „Jsem princezna z rodu 
Eóghanachtů. Jsem dálaigh soudního dvora pěti království. 
Víš, že takové postavení už nepotřebuji.“

Eadulf zvolna přisvědčil. „A brzy požádáš o úřad hlavního 
brehona v bratrově království.“

„Kdo ti to řekl?“ zeptala se Fidelma příkře.
Eadulf se lehce, bezvýrazně pousmál. „Kdybys mě nenaučila 

nic jiného, naučila jsi mě dospět k logickým závěrům. Jakmile 
jsem se dozvěděl, že brehon Baithen je nemocen a že se brzy 
sejde Rada brehonů k debatě o jeho nástupci…“ Lehce pokrčil 
levým ramenem, jakoby chtěl věc odbýt. „Opat Ségdae ti dal 
své požehnání?“

Fidelma zavrtěla hlavou. „Ne hned. Má podezření, že můj 
odchod má možná něco společného s námi dvěma.“

Eadulf svraštil čelo. „S námi? To nechápu.“
„Protože jsme se rozešli, tak si myslí…“ Teď bylo na ní, aby 

pokrčila rameny.
„Pátrá po důvodu a důsledku,“ uvažoval Eadulf. „To je lo-

gické.“
„Ale není to přesné,“ odpověděla Fidelma. „Ostatně, ať to 

schvaluje, nebo ne, a ať získám úřad bratrova právního porad-
ce, nebo ne, jsem odhodlaná pokračovat v právnické kariéře.“

„Myslím si, že bylo ode mne hloupé domnívat se, že tě změ-
ním,“ připustil Eadulf. „V těchto posledních týdnech jsem si 
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uvědomil, že příčinou většiny problémů na tomto světě je přání 
změnit ostatní lidi, přimět je k tomu, aby mysleli tak, jak myslí-
me my, a jednali tak jako my. Quid existis in desertum videre… 
hominem mollibus vestitum?“

Chvíli jí trvalo, než si uvědomila, že parafrázuje Matoušovo 
evangelium. ,Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na člověka 
oblečeného do drahých šatů?‘ Jinými slovy, člověk by neměl 
soudit druhé podle vlastních měřítek.

„Nebudu se pokoušet dále na tebe naléhat, Fidelmo,“ pokra-
čoval. „Musíš udělat to, co považuješ za nejlepší. Já… a já mu-
sím uvážit, co musím udělat, abych naplnil svou cestu v životě.“

Hleděla na něho překvapeně. A náhle jí ho bylo líto. Vypadal 
velice unaveně a odevzdaně.

Pak v duchu zavrtěla hlavou. Nechtěla se pustit do debaty 
o myšlenkách, jimiž se možná zabývá – alespoň ne hned.

„Už jsi se setkal s mým bratrem?“
Setkal jsem se s ním a s opatem Ségdae.“
„A zaujal tě jeho návrh, aby ses vrátil do Cashelu?“
„Tvůj bratr je král a jeho návrh byl spíše výzvou než žádostí. 

Myslím, že jsem dokázal ujistit opata Ségdae, že jeho podezření 
je mylné. Že své rozhodnutí opustit řád jsi udělala už dávno.“

„Tak co si myslíš o jejich návrhu, abychom se ujali vyšetřo-
vání v Lios Mór?“

„Zpočátku jsem byl nakloněn domněnce, že tvůj bratr osnuje 
nějakou pletichu, aby nás svedl dohromady, ale zpráva o vraždě 
bratra Donnchada z Lios Mór je zřejmě pravdivá.“

„Můj bratr by stejně mohl nějaký takový důvod vymyslet.“ 
Fidelma se ušklíbla. „Ale přesto máš pravdu. Bratr Donnchad 
byl skutečně zavražděn a opat požádal o pomoc při vyšetření 
celé záležitosti.“ Váhala. „Jsi ochoten se mnou v této záležitosti 
spolupracovat?“

„Přišel jsem sem v odpověď na výzvu tvého bratra,“ řekl 
 Eadulf. „Ale budu-li s tebou spolupracovat, nebo ne, to zcela 
záleží na tvém rozhodnutí. Řekl jsem mu, že se nebudu vnuco-
vat tam, kde nejsem vítaný.“

Pohlédla do jeho odhodlané tváře a náhle se pousmála. 
„V těchto věcech jsme vždycky dobře spolupracovali, Eadulfe. 
Proti tvé pomoci nic nemám; vlastně ji velice uvítám.“

Následoval okamžik rozpačitého ticha.
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„V tom případě pojedu s tebou,“ řekl Eadulf po chvilce. „Má-
me-li vyrazit do Lios Mór zítra časně ráno, musím si najít někde 
nocleh.“

„Muirgen ti připraví lůžko v pokoji malého Alchúa,“ odpově-
děla Fidelma. „Minulý týden se po tobě ptal a bude rád, když 
tě uvidí. Přišel jsi sem pěšky, nebo přijel na koni?“

„Na koni, jak to stálo v králově výzvě.“
„Na dobrém koni? Zítra nás čeká dlouhá cesta a jak si vzpo-

mínáš, než se dostaneme do Lios Mór, máme před sebou strmé 
horské cesty.“

„Znáš mě a koně, Fidelmo,“ opáčil Eadulf. „Vypůjčil jsem si 
tohle zvíře od místního farmáře a slíbil jsem, že mu je vrátím.“

Eadulf věděl, že Fidelma je zkušenou jezdkyní. Jezdila na 
koni málem dříve, než se naučila chodit, a tak byla ráda, že 
celou záležitost ponechal v jejích zkušených rukách. Eadulf se 
na koni nikdy necítil moc pohodlně, třebaže se v posledních le-
tech podstatně zlepšil, ale pořád ještě toho o koních věděl málo.

„Tak se jdi podívat na Alchúa a řekni Muirgen, aby ti připra-
vila lůžko. Já zajdu do stájí a prohlédnu si to tvé zvíře. Nebu-
de-li se na cestu hodit, máme tu několik koní, které je mohou 
nahradit.“

Oba vstali a Fidelma šla ke dveřím a otevřela je. Najednou 
zůstala stát a s kvapným úsměvem tiše řekla: „Jsem ráda, že 
pojedeš se mnou.“

* * *
Poprvé za celé týdny se Eadulf cítil šťastný. Uvědomil si, jak 
je mu volně v pohodě ve známém bytě, kde spolu tak dlouho 
bydleli. Okamžitě se dostavil pocit, že přišel domů. Je to hlou-
post, připomněl sám sobě. Cashel není jeho domovem. Ale to, 
co cítil, se nedalo popřít. Litoval hádky, k níž došlo s Fidelmou, 
hádky, která překročila míru toho, co jí chtěl říct. Ale jakmile 
byla vzrušená slova jednou venku, věci se jim vymkly z rukou. 
Za léta, která s Fidelmou prožil, už dobře věděl, že nikdy ne-
udělá to, co udělat nechce, co považuje za nesprávné. Litoval, 
že se ji k tomu pokoušel přimět. Litoval tohoto kroku téměř od 
chvíle, kdy odjel z Cashelu.

Jak k tomu vlastně došlo?
Pýcha, usoudil. Nikdy se úplně nesmířil s tím, že podle zá-

kona nebude ve Fidelmině zemi nikdy považován za jí rovného. 
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Kdysi byl dědičným gerefou, synem soudce svého lidu, Anglů, 
a Fidelma by v zemi Jižního lidu, kdyby se tam byli usadili, 
rovněž nebyla považována za jemu rovnou. Věděl to dlouho 
předtím, než s ní navázal vztah, a rád přijal rozhodnutí, že se 
usadí v království jejího bratra. Ale hrdost, jistá rozmrzelost, 
kterou cítil, se postupně změnila v hašteřivý hlásek v jeho mysli. 
Začal přemýšlet o tom, že kdyby se usadili v některé nábožen-
ské komunitě, kde si jsou všichni rovni, problém by se vyřešil.

Samozřejmě, že by se nevyřešil. Byl by to měl vědět lépe, než 
kdokoli jiný. Fidelma není člověk, který by se dal v kterékoli 
komunitě spoutat regulemi. Kolikrát viděl, jak se rozčilovala 
nad různými omezeními, jimiž je obklopovali? A přitom se sám 
pokoušel ji omezovat. Byla to hloupost. Mohl jenom doufat, že 
není příliš pozdě všechno změnit.

Zamířil ke dveřím do pokoje malého Alchúa se srdcem tak 
lehkým, jako už dlouho ne. Těšil se, že opět uvidí svého syna – 
jejich syna.
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••  H IS T OR ICK Ý  DO SL OV  • •

Čtenář nemusí studovat dějiny raného křesťanství, aby chápal 
pochybnosti a rozpory, jimž je v tomto příběhu vystaven bratr 
Donnchad. Stejně tak je čtenář nemusí přijímat, ani věřit v je-
jich pravdivost. Jde o to, že Donnchada tyto informace ovlivnily, 
stejně jako v oné době ovlivnily i jiné. Fidelma tvrdí, že to, zda 
Donnchad jednal či nejednal správně, když zatratil svou víru 
díky materiálům, které objevil, bylo věcí jeho osobní volby.

Ale pro čtenáře, kteří se o tyto materiály zajímají, je doloženo, 
že jakmile se křesťanství stalo oficiálním náboženstvím římské-
ho císařství, mnohá díla, která vznikla se zrodem křesťanství 
a v počátečních letech jeho existence, byla pozměněna nebo 
zničena, když se zjistilo, že jsou v rozporu s dogmaty předsta-
vitelů křesťanského hnutí.

Některé texty přetrvaly, jako komentáře Plinia Mladšího 
 ( 62–113 po Kr.), který chápal první křesťany pouze jako hetae-
ria čili politický spolek. Neoplatonský filozof Porfyrios z Tyru 
(234–305 po Kr.) je ve svém díle Adversus Christianos pova-
žoval za „zmatené a zlé sekty“. Učený římský císař Julianus 
Apostata, který vládl v letech 355–360 po Kr., napsal rozpravu 
nazvanou Contra Galilaeos (Proti Galilejským), a jejich filozofů si 
příliš nevážil. Galénos z Pegama (cca 129–200 po Kr.) předložil 
svou kritiku jako součást eseje „Důležitost částí lidského těla“, 
kterou napsal přibližně roku 170 po Kr. a v níž vyslovil názor, 
že křesťanské filozofie jsou „nesmyslné“.

Kritická díla řeckého filozofa Celsa z druhého století po Kr., 
která v tomto příběhu hrají důležitou roli, se nezachovala v cel-
ku. Jsou však téměř plně uvedena v citovaných výňatcích, které 
uvedl Órigenés ve své protipolemice Contra Celsum (napsané 
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přibližně 248 po Kr.). Celsus napsal své dílo Alethés Logos 
(Pravdivé slovo) jako polemiku proti křesťanství přibližně roku 
178 po Kr.

K lítosti historiků mnohá díla, podobná těmto, spálili ve 
svém zápalu fanatici nové víry, jejichž ideje a filozofie se tehdy 
rozvíjely.

Podle některých velice raných křesťanských tradic byli Já-
chym z rodu Amramova a Anna z rodu Davidova rodiči Marie, 
matky Ježíšovy, a pocházeli z města Seforis (hebrejsky Cipori), 
jež se nachází uprostřed Galileje, šest kilometrů na severo-se-
verovýchod od Nazaretu.

Protoevangelium Jakubovo (někdy se o něm mluví jako o Jaku-
bově evangeliu dětství) bylo napsáno přibližně roku 150 po Kr., 
třebaže dřívější dochované opisy je datují do třetího století 
po Kr. Nachází se v Nadační knihovně a muzeu Martina Bod-
mera v Cologny nedaleko Ženevy ve Švýcarsku. Zatímco tento 
text nezařadili jeho zpracovatelé ve čtvrtém století do konečného 
znění Nového zákona, sv. Anna a sv. Jáchym byli do křesťanské 
víry zahrnuti. Když koncil v Laodicii, přibližně 363 po Kr., udělal 
konečný výběr textů, které budou tvořit Nový zákon, s výjimkou 
Zjevení Janova, trvalo dlouho, než všechny větve křesťanské-
ho hnutí s tímto výběrem souhlasily. V době, kdy se roku 382 
po Kr. konal koncil v Římě, panovala v západních církvích vše-
obecná jednomyslnost. Bylo přijato dvacet sedm knih, tentokrát 
včetně Zjevení, které tvoří Nový zákon tak, jak jej známe dnes. 
Východní církve jej přijaly v následujícím století. Vulgáta, první 
latinský překlad bible od sv. Jeronýma, se stala směrodatným 
textem západních církví, platným po celý středověk.

Město Seforis se stalo střediskem náboženského a duchovní-
ho života v Galileji. V raných textech se říká, že Anna či Channa 
(hebrejsky „oblíbená“) a Jáchym (hebrejsky „Jahve připravuje“) 
tam žili se svou dcerou Miriam. Miriam bylo staré hebrejské 
jméno, které znamená ,vzpurná‘ nebo ,neposlušná‘, řecky se 
psalo Maria a v této podobě přešlo do latiny. Lidé v Seforidě 
povstali proti Římanům v roce 750 ab urbe condita, což bylo 
v roce 4 př. Kr. křesťanského kalendáře. Vzhledem ke změnám 
v kalendáři je to rok nyní považovaný za rok Ježíšova naro-
zení. Za vlády guvernéra Publia Quinctilia Vara (46 př. Kr. až 
9 po Kr.) římské jednotky město vypálily jako trest za povstání 
a prodaly mnoho obyvatel do otroctví. Varus uspořádal kruté 



287

pronásledování a navíc ukřižoval dva tisíce židovských povstal-
ců. Tuto událost zaznamenal židovský historik Josephus Fla-
vius (37–93 po Kr.), který rovněž zaznamenává úmrtí Ježíšova 
bratra Jakuba, jehož jméno pochází z Iakobos, řeckého tvaru 
hebrejského Jákoba.

Vyprávělo se, že během rabování, znásilňování a vypalová-
ní Seforidy jistý římský voják, jménem Abdes Pantera, Miriam 
znásilnil. O dítěti, které se z tohoto znásilnění narodilo, Ješ-
uovi ben Panterovi, je v raných textech zmínka. Jméno Ješua 
(Jehošua) bylo mezi Židy z období Druhého chrámu (516 př. Kr. 
až 70 po Kr.) běžné. Někteří vědci tvrdí, že toto jméno znamená 
„v případě potřeby vzývej Boha“ a je to totéž jméno, z něhož pře-
pisem vzniklo jméno Jošua. Ježíš je jeho řecko-latinská podoba. 
Celsus společně s dalšími autory raných textů ztotožnil Ješuu 
ben Panteru s Ježíšem z Nazaretu.

Voják jménem Abdes Pantera skutečně existoval, byl to Féni-
čan ze Sidonu. Sloužil v římském vojsku a jeho jednotka docela 
dobře mohla být jednou z těch, kdo tehdy vydrancovaly město 
Seforis. Později se stal římským občanem, a před vlastní jméno 
mohl zařadit římské praenomen ,Tiberius Julius‘.

Náhrobní kámen Tiberia Julia Abdese Pantery, který sloužil 
v Cohors I Sagittariorum a žil cca 22 př. Kr. – 40 po Kr., byl nově 
objeven při stavbě železnice v Bingerbrucku (někdejší Bingium) 
na řece Rýn společně s dalšími pomníky v roce 1859. V součas-
né době se nachází ve Schlossparkmuseum v Bad Kreuznach 
v Německu. Nápis na náhrobním kameni fénického lučištníka 
ze Sidonie je dosud čitelný.

Shodou okolností získal Varus velitelské místo v Germánii, 
a v roce 9 po Kr. vzal s sebou tři ze svých legií, XVII, XVIII, 
a XIX, do Teutoburgského lesa, kde ho porazil germánský princ 
Arminius. Varus sám byl zabit. Tři orlové těchto legií – orel byl 
znakem legie – už nikdy nevzlétli.

Autorem, který jako první v moderní době tyto souvislosti 
komentoval, byl italský biblický badatel dr. Marcello Craveri 
v knize La vita di Gesú, 1966, která byla přeložena do angličti-
ny 1967 jako The Life of Jesus: An assessment through modern 
historical evidence, Panther Books, Londýn, 1967.



PE T ER T R EM AY N E 
K A L ICH K RV E

Z anglického originálu The Chalice of Blood, 
vydaného nakladatelstvím Headline Book Publishing, 2010,

přeložila Věra Heroldová-Šťovíčková
Typografie Vladimír Verner

Ilustrace na obálce Lee Gibbons a fotobanka allphoto
Vydalo nakla datelství Vyšehrad, spol. s r. o., 
v Praze roku 2012 jako svou 1025. publikaci 

Vydání první. AA 14,92. Stran 288 
Odpovědná redaktorka Marie Válková 

Vytiskla tiskárna Ekon, družstvo, Jihlava 
Doporučená cena 298 Kč

Nakladatelství Vyšehrad, spol. s r. o., 
Praha 3, Víta Nejedlého 15
e-mail: info@ivysehrad.cz 

www.ivysehrad.cz

ISBN 978-80-7429-158-6


