
Příběh ze skla 

Strom dává dřevo, země křemen a člověk cit. Tak se vyrábělo od nepaměti sklo. 
Skleněné předměty zdobily šlechtické i královské stoly u nás i daleko za hranicemi naší země. 
Čechy byly po dlouhou, předlouhou dobu světovou sklářskou velmocí. 

Žil za těch časů na Vysočině šlechtic, kterému patřilo několik sklářských hutí. 
Dovedné ruce brusičů v nich vytvářely krásné číše a ušlechtilé poháry, pod jejich dovednými 
prsty rozkvétaly ve skle zahrady, pluly koráby a zlátlo slunce. Byl mezi nimi jeden, nikdo 
neví, odkud přišel a kde se vyučil, co málo mluvil. Dílo mu pod rukama ale jen kvetlo. Brzy 
nebylo většího mistra nad něho.  

„Přál bych si číši,“ povídá jednou šlechtit rytci, „číši, ve které bude tvář lži a tvář 
pravdy.“ Rytec přikývl, aniž hlavu zvedl a ve své práci ustal. Uplynul měsíc, rytec nese číši 
pánovi.  „Ale jak to?“ diví se šlechtic, „tvář pravdy je ošklivá a vrásčitá, zatímco lež je mladá 
a krásná.“ „Pravda nebývá hezká, pane,“ vysvětlil rytec, „málokomu se líbí. Dobře zvolená 
lež se líbí každému. Lež je třeba ale měnit, vždy znovu a znovu, proto je stále mladá a krásná. 
Stáří se lež nedočká.“ Pán si číši zamyšleně odnesl. Oblíbil si ji a často z ní popíjel. Vždy ji 
ale neopomněl natočit k sobě příjemnější tváří. 

Stalo se jednou, myslivci chytili v pánově lese pytláka. Přivedli ho na zámek. „Proč jsi 
lovil moji zvěř?“ obořil se na nešťastníka šlechtic. „Z hladu jsem pytlačil, pane.“ „Kdybys 
pracoval, nemusel bys krást! Platím dost!“ Pán vstal, aby hříšníka vyplatil. Rozmáchl se 
rukou, když vtom... číše letí k zemi. Zaraženě hledí pán na tisíce střepů u svých nohou. Jeden 
z nich je větší než ostatní. Usmívá se z něj lež. 

„Odveďte toho muže, dejte mu jíst a pít a pecen chleba na cestu. Ať jde, kam chce.“ 
Všichni se takovému rozsudku tuze divili. Důvod, proč chudák dostal milost, však pán 
nikomu nevyjevil. Prý ale od té doby byl ke svým dělníkům v hutích vlídný a laskavý 
a každou při převelice uvážlivě posuzoval. 
 
Ivan Bauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


