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Krok do života.

Mlčky poklusával za statnou ženou pacho
Jik ne plně osmiletý. V nových si vykračoval
škorních, ve volném kabáfci, aby mu vysta
čil, až tělo sesílí a se vytáhne do výše. I
čapka na kudrnaté hlavičce byla nová, s pé
rem volavčím. Na ruce měl režnou brašnu
napolo vyplněnou. Krajíc černého chleba od
tud stydlivě vykukoval.

To máti Michalová syna Jana vedla do
Prachatic do školy. Hrad Hus se jim ztratil
s obzoru. Už překročili řeku Blanici. (Oba
měli svoje myšlenky, nemluvili, syn šel za
mateří. Nad hlavami poletovaly černé vrány.
Role spustly, v dáli ozývala se pastýřská
píseň.

Máti ohlédla se po synovi, třeba dobře
věděla, že ji následuje ve stopách. Slyšela:
jeho kroky, cítila jeho dech. Až posud stále
měla ho při sobě, rostl pod oteckou stře
chou, shříval se na mateřské lásce. Teď mu
sí opustiti domov, aby se naučil potřebným
vědomostem do života. Nic naplat, Janovi na
dešla vážná doba rozloučení. Duch jeho má
se rozvinouti, srdce -zušlechtiti, paměť obo
hatiti poznáním nového světa.
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Tak usouzeno v rodinné poradě, když
Jan rostl a ten krok do nového žití vykonati
byl schopen. Sama milující máti uvádí ho,
třeba jí nad rozloučením srdce krvácí. »Ne
bohý!« jakoby pravil ten starostlivý pohled.
její, ale slovy Žal ten nepronáší, aby syna je
ště více neroztesknila. Dosti se Jan už dosud
naplakal, maje opustiti sourozence své, dosti
se naštkal překročuje práh domu, v němž
požíval takového blaha, teď poněkud se upo
kojil, když mysl jeho novým krajem a zjevy
jeho byla zaujata.

Ale přece máti cítila potřebu říci Janov!
několik slov, jež jí srdce do úst kladlo, proto
syna doprovázela, proto sami dva kráčeli tím
krajem, jejž jeseň připravila o svěžest i zra
lý plod.

»Poprve ocitneš se mimo domov, poprve
marně se budeš ohlížeti po ochranné | ruce
matčině, po rameni otcově, jež tě tolikráte:
podpíralo. Ale nikdy nezapomeň na tatíčka a
mateř, vždycky v pokušeních mysli sobě,
jakoby na tebe hledělo oko naše. Ať nám ne
přímnožíš starostí, ať nemusíme nikdy s hoř
kostí vzpomínati okamžiku, kdy jsme tě pu
stili s dozoru!«

Pacholík skláněl hlavu, úž rozuměl těmto
slovům a výstrahám.

»>Buď upokojena, matičko, nikdy nezapo
menu«<,siboval vroucně. >Jak bych mohl!«
A v očích měl slzu jako perličku.

»Iak, tak«<, uklidňovala ho máti. »Však
víš, Co nás těší u tvých sourozenců, kteří
rovněž za vědomostmi. tuto cestu konali. Ji
stě ani ty nám hanby neuděláš. Buď jako.
doma hodný !«

Opět se zamičeli a rychleji postupovali ku
předu ztichlým podzimním krajem, jejž oži
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vovalo pouze práskání pastevců a krákání
vran.

Přibližovali se ke kamennému kříži, je
hož ramena nemnoho nad zemi vyčnívala.
Sloužil za mezník, spolu stál tu k úctě i od
počinutí na rozcestí, kde nezorána byla pů
da, ale rostl trávník teď zpola suchý a sva
dlý. Kolem několik keříků jalovce při zem!
se plazilo, nad křížem Šuměl jeřáb, nyní Čer
venými plody přímo osypaný. Dále táhla se
pláň, rozdělená v dlouhé brázdy.

Na rozcestí tom :odpočívali pocestní, u
jeřábu mnohdy byl uvázán kůň, zatím co je
zdec hověl si na trávě. Sekáči tu poobědvali,
ovčák odtud hleděl za stádem. Nyní však
zde bylo pusto, pastevci zahnali dále k lu
kám a šedým lesům. Jenom na jeřábu seděl
havran a nějak smutně hleděl kolem. Snad
byl opuštěn, snad schválně odletěl stranou.
Nehnul se, když sem přicházela máti Micha
lová se synem Janem. Tušil, že mu žádné ne
bezpečí nehrozí.

»Zastavíme se«, pravila Žena a hned s ce
sty odchýlila vpravo k trávníku, Jan násle
doval, sňav s hlavy čapku a odsunuv kučery
s čela. Přikročili ke kříži, před nímž byla
vydupaná nebo vyklečená menší prostora,
kde se traviny neujímaly.

»Pomodlíme se, aby tě Duch sv. dary
svými obdařil.«

Jan se už pokřižovalna bílém čele.
Havran se nehnul, jenom zobákem otřel

se o mechem porostlou větev.
Máti poklekla a sklonila hlavu. Vyprošo

vala Janovi dar moudrosti, rozumu, rady...
Právem tušila, že jich bude Jan nyní velice
potřebovati. ©Vroucně se modlila za syna
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svého, za to dítě, jež vedle stálo, rovněž ru
ce svírajíc.

A po nebi táhla oblaka, od lesů zavíval
už chladný vítr. Havran natáhl křídla a zase
spustil.

»Jděme!« řekla máti, obrátivši se od še
dého kříže, jenž tu stál od nepaměti a dle po
věsti lidu pomalu se propadával. Jan teprve
nyní zpozoroval ptáka a proti němu ruku na
přímil. Iavran zakrákoral a odletěl. Hlas.
jeho nemile se dotknul ženy. Pohleděla za
ptákem. Skřek jeho byl odporný. V tu po
svátnou náladu působil rušivě. Zakroužil ve
vzduchu a letěl k lesům, kde asi měl druhy
své v hejnu.

Máti Janova pohleděla starostlivě hned
na syna a hned na černého havrana. Vzala
Jana za ruku, jakoby ho chrániti chtěla před
každým nebezpečím, před veškerou pohro
mou. Táhla ho, aby s ním unikla. Svírala ůz
kostlivě pravici jeho a tvář její jevila velikou
starostlivost. Chvěla se o každé dítě, zvláště
o Jana, jenž jevil schopnosti značné a proto.
byl dán do školy do Prachatic, s nímž rodi
če měli dalekosáhlé plány, jsouce podporo
váni a podněcováni těmi, kteří se o vlohách
tohoto pacholíka přesvědčili. A k tomu vro
zenému nadání,k těm duševním| hřivnám
máti vyprošovala s nebes požehnání.

A zdaž vzpomínal Mistr Jan Hus na tu
cestu, na ta napomenutí, na tu starest mat
činu?

Hrozné vidění.

Téměř u večer vrátil se domů Jan Hus
velice rozčilený a pobouřený. Co toho dne
zažil, to otřáslo celou bytostí jeho, to vniklo
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do hloubi duše. Posud nikdy nic podobného
tak ho nedožalo. Těžce dopadl na stolici a
rukama podložil hlavu.

Posud z venku sem doléhal neobyčejný
šum, značící, že na ulicích Prahy není ještě
pokojno. Marně přecházel rychtář s ozbroje
nou stráží. Na dnešní událost se nedalo tak
hned a tak snadno zapomenouti. Vřelo to už
dříve, nepřikládáno tomu důležitosti, někteří
se usmáli, za výstřelky buiného mládí to po
važujíce. Ale těch koncův a těch následkův!

>A já jsem vinen«, sám se přiznával Hus
teď ve své komnatě i před několika hodinami
v radním domě před konšely, ale už ničeho
nenapravil, už průběhu děje nezastavil. Bylo
pozdě, vinníci seděli v Žaláři před popravou.

Nyní prožíval celou událost s výčitkami
svědorní, jež se v něm bouřilo, jež mu vyčí
talo, že jeho vinou tekla krev u vchodu S
můstku na příkopy. Posud jakoby ji viděl tak
červenou, tak kouřící, tak se rozlévající V
potůčcích po zdupané zemi i kamenech.

Příliš ostře kázal v kapli Betlémské proti
bulám, jež přišly od papeže do Čech a vyhla
šovaly odpustky. Ve zmatek uveden byl lid,
ani správně nerozuměl podstatě a účelu od
pustků. Mnozí mylně se domnívali, že na zá
kladě jejich mohou volně hřešiti. Odpůrci vy
čítali Že zisku jejich užíti se má proti králi
Ladislavovi a že původu v Písmě nemají.

Nejvíce ve své kapli bouřil Hus a mnoho
posluchačův ij ode dvora královského. Mi
Jece Václavův pan Vok z Valdšteina pří
mo hal každé slovo z úst kazatelo
vých. Volnou měl ruku, neboť král v tu
dobu počátkem července na hradě Žebráce
prodléval a hony v rozsáhlých lesích se
bavil. s
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A vedle pana Voka steině dychtivě ssáli
obsah Rusova prudkého útočení proti papeží
tři mladí junáci, kteří nebyli tu častými ná
vštěvníky, ale dnes schválně přišli, neboť se
rozneslo, že veřejně bude proti vrchnostem
duchovním útočeno. Byli to muži čínu, vášni
ví.a odvážní, muži ulice, kteří si přáli, aby. se
o nich mluvilo, štiky klidné společnosti. V
duše jejich prudká slova padala jako podpal
do troudu, který se mohl každou chvíli vzní
titi v prudký požár.

Po Husově kázání divný vyjel průvod od
královského hradu. Súčastnili se ho nejvíce
studenti, vedl jej pan Vok, byl tu i Jeronym
Pražský s některými mistry a oni snaživí
posluchači z kaple jménem Martin, Stašek a
Jan.

A průvod budil na jedné straně veselost,
na druhé odpor. Sesťával z četných oděnců
a šašků, kteří prováděli rozličné © keikle
maškarní kratochvíle a nectně dotýkali se
těch, proti nimž pod tím mumrajem vystou
pili. Uprostřed na divně vyzdobeném voze
seděl student, za Ženu nechvalné pověsti při
strojený a na krku a prsou ověšen byl prc
posměch bulami papežskými. Průvod navští
vil dům arcibiskupský, kráčel celým měste
kolem královského hradu, až na Novém mě
stě u pranéře, kde byly buly za velikého ry
ku podpáleny. Rychlý posel ubíhal na hrac
Žebrák, aby zpravil o všem Václava krále
Ten ze strachu zapověděl všechny podobné
nany papeže pod pokutou smrti.

Hus vzpomněl na zápověď, ale teprve
nyní, když bylo pozdě. Proč nepromluvil li
du do srdce, proč nevaroval mládeže? Mohlc
býti zabráněno prolévání krve. Věděl c
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"všem, ani přítele Jeronyma nepokáral. Snad
nepřikládal vážnosti slovům Václavovým.

Hanlivý průvod sice už neprocházel uli
-cemi, ale jinoši navštěvovali kostely, aby v
nich pobuřovali a právě ti tři: Martin, Sta
šek a Jan počínali si nejodvážlivěji a nej
směleji. Pokřikovali na kazatele slova boží
ho, odmlouvali iim, tropili výtržnosti. Opako
vali hrubším způsobem, codříve -kázal [lus
v Betlemské kapli a to především o odpust
cích. Delší dobu tropili nepokoje, až byli zjí
mání a do šatlavy staroměstské vrženi.

K Husovi dostavil se posel s hroznou zprá
vou, Že jeho mladí posluchači a vyznavači
právě byli odsouzení od konšelů k smrti dle
výnosu královského. Uleknul se kazatel a

snahou jeho bylo vyprostiti odsouzence a za-chrániti před popravou.
Jan Hus odebral se do radního domu. aby

prosil za jinochy. Svědomí ho pobádalo. Na
dál se, že prosba jeho potká se s dobrým
výsledkem. Sám na sebe žaloval, že vinní
kem jest, že slovy ony nezkušence svedl.

»Chci za ně trpěti, vinu na sebe vezmu.<
»Ly zodpovídej se jiným, nyní pak v Do

Koji odejdi a napomeň rozbouřených ke kli
du, aby se těch odsouzenců počet neroz
množil.«

Rus nepřesvědčil konšelů,. kteří k utišení
bouří sáhli k nejkrajnějšímu prostředku, k
provedení ortelu nad jinochy pro odstrašuií
cí příklad, Mistr vraceje se z radního doinu,
doufal, že přece nedojde k utracení a krve
prolévání. Ještě ani nevstoupil do domu,
když hluk v městě nasvědčoval, že se děje
cosi neobyčejného. Konšelé pospíchali s po
pravou, na rychlo dali jinochy vyvésti, ale
nedošli s nimi místa popravního pro zástupy
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vzbouřeného lidu. Kat sťal na můstku jino
chy. Hus přichvátal, když už biřic provolá
val, že se totéž stane každému, kdo by se
právu protivil.

Ten příklad účinkoval, lid tu stál jako za
křiknutý a zaražený. Právě tekla krev ze tří
trupů a ze tří useknutých hlav, když kazatel
Betlémský přišel. Rozestoupili se před mist
rem, ukazovali na mrtvá mladá těla, kdosi
pravil: »Tu vizi«

Husa bodlo u srdce, hlava se mu zatočila,
nejraději by se vyhnul pohledům, v nichž
viděl výčitku. Vždyť to bylo vlastně jeho
prudkých slov dílo. Co hlásal, jinoši prová
děli takřka skutkem. A zato nyní pykali mla
dými Životy svými.

Hrozné divadlo na tu kouřící se krev, kte
rá se tu vinula v potůčcích, vystřikovala z
chladnoucích těl; strašný pohled na odkutá-
lené hlavy s vypoulenýma očima, na zsinalé
tváře.

Mnozí diváci přišli, stanuli, vyronili sÍzu,
pronesli tiše slova lítosti a šli dále.

Mistr Jan Hus nemohl se ani odtrhnouti
od toho místa prosyceného lidskou krví, byl
tísněn z prava i leva diváky, musil zaslech
nouti i trpké slovo.

Po delší době přichvátala soucitná paní
se třemi bílými prostěradly, jimiž mrtvá těla
přikryla. Ale krev prosakovala přece, červe
ná krev pronikala látkou.

A hned pomýšleno na pohřeb.
Konšelé, bíříci a kat vykonavše svoje dí

lo, rychle odešli, aby se nestřetli s pobou
řeným lidem, místo jejich nyní zaujali mistři
s Husem v čele, žáci vysokých škol a pře
četní diváci. Za zpěvu zbožných písní odná
šeli mrtvá těla do kaple Betlemské a zde ja
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ko mučedníky pochovali. Nikdo jim nebránil,
nikdo se už nebouřil v tu chvíli, ten příklad
účinkoval.

Ale dojem zůstal, nejvíce snad u flusa,
který nyní ještě jednou na všechno vzpormní
nal, celý děj prožil, hroznou událost v mysl
obnovoval. Zdálo se mu, že vidí té lidské
krve proudy, ty se rozlévají do celých Čech,
na sesterskou Moravu a dále přes hranice.
A ta červeň přecházela v oheň, ten zachva
coval tisíce dědin a měst, tisíce hradů a tvr
zí, statisíce lidských obydlí. Krev a oheň
šířily se od Prahy, celé kraje zachvacovaly,
postrach a hrůzu budily. Při tom pronikaly
výkřiky bolesti, výrazy hrozných muk, Ne
be jakoby hořelo záplavami, země jakoby
sténala oběťmi. Nebe a země volaly v úzko
stech, v bolech a strastech. |

A Hus jakoby stál uprostřed. Tělesná i
duševní bolest ho svírala. Sám byl zachvácen,
bezčetné ruce umírajících k němu se vztaho
valy, ti, kteří přišli o krov nad hlavou, ukazo
vali naň popálenými údy. len okruh jakoby
se stahovaí kolem něho, jakoby ho dusil,
krev jej zalévala, oheň pálil. Volali četní ne
božáci, úpěli, proklínali, kletbu svolávali. Ne
mohl si pomoci, se vybaviti z toho postavení.
Pot mu vyvstal na čele, rád by vyskočil, ia
kási tajemná ruka na něm spočívala.

»Moje vinal« posléze zvolal úzkostně.
V tu chvíli na rameni jeho spočinula ruka

Jeronyma Pražského. Jinak by se neprobu
dil z toho snění, z té tísně mučivé.

»Lěžký sen tě svíral, mistře«, řekl host.
»Ba těžký«, řekl Hus a přetřel čelo.

»Mnoho krve a požárů jsem viděl.«
>Neblahá dnešní událost tě pobouřila. Pří

liš bral jsi sobě smrt těch jinochů.«
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»Kdo by jich nelitoval a nad nimi ne
truchlil?«

»Novinu chci ti oznámiti. Betlemská kaple
nový název dostala. Protivníci s ousměškem

dd pojmenovali »U tří svatých«.
Ale zpráva ta nepotkala Se s výsledkem

u Flusa, ten jenom na mysli měl ono vidění
hrozné o krvi a plamenech po celé vlasti a
zemích sousedních.

Na cestě poslední,

Neobvyklý ruch nastal v ulicích praž
ských. Už na jisto bylo postaveno, že lou
pežný rytíř Mikeš Zůl odpraven bude s od
Souzeným tovaryšstvem. Též se roznesio,
že rytíře na smrt připravoval Mistr Jan ius.
Dotazováno, kterak k tomu přišel, když se
ti muži nikdy nestýkali a cesty jejich se v Ži
votě rozcházely. us, který nedávno na mist
ra byl povýšen a na kněze vysvěcen, obíral
se věcmi duchovními, nad tlustými knihami
dlouho do noci sedal, vyučoval; kdežto NU

keš Zúůljenom mečem mával, bojoval, hradůdobýval.
V Čechách počátkem XV. věku jakoby

bezvládí panovalo, vladařství chtivý Sigmund
dostal do léček důvěřivého bratra Václava,
krále českého, jako vězně po českých hra
dech ho vozil a posléze ve Vídni stráží silnou
opatřil. A zatím v Čechách vesele hospoda
řil, nejprve zmocnil se bratrových pokladů a
sebral na milion zlaťáků, ukládal peněžité
pokuty a mačkal z Čech peníze, jak to bylo
u něho nechvalným obyčejem.

A když tak si počínal vladař, jiní příkla
du toho následovali, na předním místě moc
ný, ale také hrozný pán několika hradů na
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Sázavě. Všech nezdědil ani poctivě nenabyl,
ale loupežně rytíře přepadal, pobíjel, vyháněl
a V majetek jejich se uvazoval. Měl řadu:
soudruhů, kteří mu sloužili a dobře se u ně
ho měli. Také nedobývali si skývy chleba
poctivou prací, ale lupičství bylo jejich ře
meslem. A domnívali se, že to tak půjde na
pořád, ohradili se na tvrzích, záseky dělali,
tairými cestami projížděli.

Než i jejich nechvalné činnosti učiněn po
sléze konec. Václavovi podařilo se z vězení
vídeňského uniknouti a tu hned počal pořá
dek zaváděti ve své zemi. Proti Zůlovi vy
pravil celé vojsko, jemuž velel Zbyněk Zajíc
z Hasenburka.

Dalo dosti práce, než byl Zůl neškodným.
učiněn, než byly dobře opatřené jeho hrady
dobyty. Lid z bázně ho podporoval. Teď nad
ním a tovaryšstvem jeho spravedlivý vyne
sen ortel a řada šibenic čekala na pražském.
popravišti. Jedna byla vyšší, to pro vůdce.
Zůla.

Smutný bral se časně ráno průvod ulice
na, mnozí vybíhali se podívat aspoň k oknům
a mezi dvéře křik biřiců je vyvolal. Všem
vina Zůlova oznamována.

Ale nezajímal tak náčelník k smrti odsou-
zených jako mladý mistr, jenž se Zůlemkrá
čel jako duchovní jeho rádce. Rusa vyvolil
si odsouzenec, neboť kdysi slovu Božímu -v
kapli Betlémské naslouchal, kde slovutného
kazatele seznal. Ovšem tehdy ještě nepo
skvrňoval život svůj násilnostmi. A Hus na
vštívil žalář, k lítosti přivedl Zůla i tovary
še jeho a uvolil se doprovoditi je až na místo
popravné, aby je utěšoval, za ně se modlil a.
ke statečnosti je pobádal.



Divili se Pražané, že takový úkol dobro
volně na sebe vzal, že ochotně koná, čemu
jiní se vyhýbali. A rozhořčenost proti Zůlovi
byla veliká. Dávno šířila se po Čechách po
věst o jeho neblahých skutcích.

Mistr Jan Hus cestou ještě rozmlouval S
odsouzencem a vedli vážný rozhovor 0 vě
cech jistě důležitých, neboť Betlémský ka
zatel hlavu klonil na prsa. Připomenul Zůlovi,
že innoho proléval nevinné krve při útocích
na hrady, při přepadávání pocestných, při
bitvách sváděných s rytíři a jejich podda
nými.

Loupeživý Mikeš Zůl z Ostředka to u
znával, všech těch skutků opravdově litoval,
za ně uložené pokání činil, ale teď na cestě
poslední řekl Husovi při vzpomínce na Život
minulý:»Tékrvebudev Čecháchproléváno
mnohem více.« |

Nechápal Hus slov těch, netázal se, neboť
zavířily bubny, aby svolaly co nejvíce divá
ků. Poprava byla také pro příklad odstra
šující. Zůl už nevykládal, ale hlavu schylo
val na prsa.

Průvod se blížil k popravišti, kde čekaly
netesané trámy s kličkami.Kolik odsouzenců,
tolik Šibenic. Pomocníci čekali vedle kata.

Zůl a soudruzi pohlédli na dřeva a za
chvěli se. Přece líto jim bylo života, který
zasvětiliohavnostema nyní mělivzítizaslou
ženou odměnu. A byli tu lidé i mladí a na
dějní.

»Jenom odvahu«, napomínal Hus. »Ortel
je vyřčen, lidské spravedlnosti musí býti za
dost učiněno. Věčnost před vámi. Boží soud
čeká. Jak jste se připravili, tak před Soudce
předstoupíte. Hleďte s lítostí v duši a s mo
dlitbou na rtech vykročiti ze světa tohoto.«
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Na pokyn Husův jednáno rychle. Nejdří
ve odpravení druhové, posléze předveden
Mikeš Zůl. Rozhlédl se, mávnul rukou a pro
volal: »Svatá obci, prosímť vás, proste za
mne Pána Boha.«

Mocně působila slova ona na přítomné di
váky. »Budeme prositi«, slibovali a pomodlili
se za odsouzence.

Sám vracel se Jan Hus z popraviště. Byl
smuten a zahloubán do myšlenek. Dříve na
bádal ke zmužilosti, teď sám poklesnul do
jmy z té popravy. Litoval těch lidí, kteří
mohli jinak prospěti, na mysli tanula mu slo
va Zůlova před popravou, že té krve bude
v Čechách proléváno více. Kdo ji proleje a
za jakou příčinou? Což by měli povstati ta
koví Zůlové, takoví druhové, kteří by ničili
zemi? Měi by opět vzniknouti nepořádek. ja
ký panoval za uvěznění krále?

Husovi dostávalo se pochvaly za to, že
ty odsouzence tak na smrt připravil a k lí
tosti pohnul, ale mladý mistr posud byl roz
rušen a před zrakem jeho jakoby se otevíral
výhled do budoucna, zalitého krvavou zá
plavou.

Předtucha,

Netrpělivě přecházela dvorem svého sta
rého domu vdova Fida v Pavlově ulici města
Kostnice. Před několika dny přijala na byt a
stravu dva muže, pana Jana z Chlumu a
mistra Jana Husa. Město hemžilo se cizinci,
hospody nestačily, i v soukromých domech
přijímali nocležníky a strávníky.

Nenadála se obstarožná paní, že volnou
jizbu najímá muži, kolem něhož se tehdy
mnoho otťáčelo,jenž počátkem zimy připuto



— 16—

val sem, aby předstoupil před sněm církevní,
před shromáždění kardinálův. Jenom věděla.
že jeden z pánů je český rytíř, jehož meč:
řinčel po kamení, a druhý Že je kněz, jenž.
často kloní hlavu do knih, jichž několik ulo
žil na dubový stůl. Byla s nájemníky spoko
jena, nevybírali si v pokrmech, neporoučeli,
hned dobře zaplatili s večerem už byli doma.
a jenom občas dostával návštěvy. O čem
mluvili, nerozuměla a jenom se smluvila s
knězem Janem. A přála si s ním Častěji poho
vořiti, neboť uměl potěšit. ©Vdova útěchy
potřebovala, neboť před nedávnem rozvázán
byl sňatek její S mužem, kterého slušně po
hřbila. Žili spolu dlouhou řadu let.

A vdova Fida s Husem mluvila o věčnosti,
o životě záhrobním, čerpaiíc od něho útěchu
víry. Vak se jí ulehčilo, tak byla osvěžena a.
přála si, aby ti muži hodně dlouho v Kost
nici vytrvali a zde v Pavlově ulici pobyli.
Ráda jim posloužila, všechno měli stále v po
řádku, jenom si přála, aby více požadovali a
tolik se neuskrovňovali.

Ale jak se staruška polekala, uslyševši,
proč sem iflus připutoval, jaké podezření na.
něm spočívá, co obsahují ty spisy jeho na
stole! Nemohla hned ani uvěřiti pťáti se ne
osmělila, knihám nerozuměla. Psány byly
buď latině nebo v té řeči slovanské, kterou
nájemníci mezi sebou rozprávěli.

Sousedky jí ukázaly na dvéře chrámové.
kde byl mistr Jan Hus označen iako bludař,
jako kacíř. Až se jí hlava zatočila. Bylo by
to možné? Sama byla pravověřící katolič
kou. Přímo se ulekla, že muže s ťakovou vi
nou, s takovou tíhou obžaloby má ve svém
příbytku. Proto tedy přibyl do Kostnice, pro
to se tak často radí s přítelem, četné přijímá.
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návštěvy. Už věděla, že se jmenuje Bus a
teď k tomu jménu na veřejném místě připo

A v čem chybuje, v čem bloudí? Které u
čení zavrhuje a mění? Snad by nebyl ne
spravedlivě žalován. Čo ho to jenom napad
lo? Vždyť se modlí, vždyť chrám navštěvuje.
Sama ho v něm viděla. Spíše by soudila o
tom rytíři, že není hodný, ten kleje a na
mistra pouze u dveříchrámových čeká. Kéž
by ho mohla zachrániti, kéž by ho přesvěd
čila, v jaké upadá nebezpečí! Ale už asi bude
pozdě k té výstraze, k tomu mateřskému u
pozornění. Právě vstoupilo sem do domu ně-
kolik pánů, sám místní purkmistr je vedl v
pravé poledne, | dva biskupové mezi nimi
byli a Jan z Baden, jeiž doprovázeli žoldné
ři. Zatím ponechal je na ulici. Paní Fida mu
sila jim ukázati jizbu, již Tlus S panem z
Chlumu obývali. Zaplatili předem na měsíc
dobrým stříbrem.

A teď až ven na dvůr bylo slyšeti prud
ké hlasy jako hádku, a nejvíce křičel ten če
ský rytíř, že svého přítele nevydá, že ho ne
pustí, neboť k jeho ochraně prý ustanoven.

-Z toho bouřlivého výstupu poznávala pa
ní, Že má ztratiti jednoho z nájemníkův a to
právě Husa, o němž se v městě mnoho mlu
vilo a jenž veřejně jako kacíř na dveřích
chrámových označen. Domyslila se, co se tu
chystá a proč pání oni byli sem purkmistrem
uvedeni.

Páni chlácholili rytíře ochrance, že přišli
s úmyslem pokojným. že ničeho zlého neob
mýšlejí. Lépe bude, odejde-li obviněný mistr
bez hluku, než aby užito bylo těch statných
žoldnéřů, kteří na povel čekají na ulici. Bu

2
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de-li Flus uznán nevinným, navrátí se v ne|
kratší době.

»ivly stojíme pod ochranou samého krále«,
volal Jan z Chlumu, »protestuji, aby odváděn
byl mistr násilím. Život jeho mně svěřen
králem i celým českým národem.«

rida zvědavě naslouchala, co řekne Flus
sám a poslechne-li vyslance, kteří odvésti
ho chtěli odtud z obavy, aby snad neuprchl
z Kostnice, aniž by se postavil před tak Čet
ně navštívení sněm církevní. Posléze [us
promluvil vážně a rozhodně. Filas se mu chvěl
vnitřním pohnutím. Pravil, že proto sem do
Kostnice přišel, aby mohl záležitost svoji ve
řejně vésti a zasťávati před celým sborem
křesťanským. Proto půjde s vyslanci, a byť
ho mělo i cosi zlého potkati, neustoupí.

Marně napomínal a varoval pán z Chiumu
slovy důraznými a přesvědčivými, jež po
otevřenými dveřmi zaléhala do dvora. Flus
nedal se přesvědčiti a přemluviti. Rychle
chystal se k odchodu, ale jenom zavřel a vzal
knihu, do níž poslední dobu tolik se nahleděl.
Rytíři mlčky podal pravici.

»Pamatui, že stojím na stráži«, děl Jan z
Chlumu, »spoléhej na mne, na svého věrného
přítele.<

»O tvém přátelství jsem plně přesvěd
čen«, pokynul hlavou Hus a už vystoupil ze
dveří za purkmistrem. Ostatní páni následo
vali. Bylo nutno přejíti dvorem ke hlavnímu
východu do Pavlovy ulice, kde stáli osedlaní
koně. Ale tu Husovi v cestu vkročila posa
vadní jeho hospodyně Fida. Hus také zpo
zorovav ji, obrátil se k ní,

»Výpověď z bytu a stravy na čas ti dá
vám. Jako mně, tak příteli mému věnuj péči.«
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»Na krátko hostila jsem tě, lituji, Že Opou
štíš dům imůj<, pravila paní. »Ochotně na
bídla isem ti útulek v domě, aniž bych se tá
zala, za iakou příčinou cestu sem jsi VáŽů.<

»Teď to víš, každý si to může přečísti na
veřejném mistě.«

»Mistře, jistě dobrou jsi měl a starostli
vou matku. Ať živá či mrtvá, vzpomínáš na
ni jako zdárně vychovaný syn. Na místo. jeji
chtěla bych se postavitia jejím jménem milu
viti s tebou.<

Flus napiatě upřel zrak na ženu.
»Č€o tím míníš? Proč vyvoláváš památku

drahé matky mé zde — v tomto městě -
v tomto okamžiku?«

»Myslím si, kdyby tu byla, kdyby se tak,
mistře, zde ocitla, před tebou stanula, jak by
smutně na tebe pohleděla, hlavou pokynula
a tě varovala.«

Hus hluboce byl dojat vzpomínkou na
matku.

»Posud jasně nechápu«, děl v rozpacích.
»Hluboké víry byla máti tvoje, vzorně tě

vychovala v mladosti pro stav. duchovní.
Nechtěj j: zarmoutiti, ať živé nebo mrtvé při
tižiti. Duch její tě obletuje. Uvaž, jak jsi se
odchýlil od víry její. Proto jméno tvoje pro
výstrahu na veřejných místech. Zdaž by s
tím souhlasila matička tvá?«

I přítomní páni udiveně hleděli na ženu.
Nemísili se do rozmluvy, jenom naslouchali.
Purkmistr chtěl ji přetrhnouti, ale oba bi
skupové kýnuli mu, aby čekal.

»[o jsem ti chtěla připomenouti. na to tě
upozorniti«, | pokračovala Fida starostlivě.
»tledej vždy souhlas své mateře, taž se ve
zdy v duchu, jak by o tom tvoje roditelka
soudila, a pak jednej dle svědomí. Pýchou
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nedej se unésti, nestůj neodvratně na toin.
v čem se snadno mýliti můžeš. Nepoddajnost:
mohla by tě i Život státi.«

Tu hned zakročil pán z Badenu z obavy,
aby stařena ještě nezvrátila tou výstrahou
Husův úmysl. »Tvůj pán navrátí se opět do
Pavlovy ulice, udržuj mu byt v pořádku.<

»Navrátí?« pochybovala žena. »Byt bude
stále připraven. Mistře, požehnej mi před od
chodem.«

Stařena schýlila hlavu před Husem.
»Bůh ti požehnej a odplať za všechno —

i za tu vzpomínku na moji drahou matku.«
Husova pravice spočinula na šedinách

plačící ženy.
»Díky, díky! Ale pamatuj a drž se víry

mateře své. Ta tě nesvede na zcestí, tou se:
nestaneš -—«

»Kacířem«, smutně přikývl hlavou Fus.
»Koně netrpělivě čekají«, připomínal purk-

nnSstr.
Hus rychle přešel dvůr, průjezdem a 0

citnul se na ulici. Vida ozbrojené žoldnéře
maličko se zarazil. [edy tak? Ale už se ne-
vrátil, vyskočiv na koně, odjížděl do Shro-
máždění, kde se mínil očistiti.

Fida posud stála na dvoře a se zarosený
ma očima hleděla za hostem.

Tu vyběhl Jan z Chlumu celý rozčilený.
Ještě cestou upínal si kabátec.

»Neměl isem ho pouštěti«, pravil k hospo
dyni. »Musím za mistrem. Mně byl svěřen,
já ho měl opatrovati jako zřítelnici oka.«

A rychle kvačil za průvodem, jeiž uzaví
rali žoldnéři.

»Jenom není-li pozdě«, potřásla hlavou
žena a utřela si oči. »Divnou mám předtuchu.
Matka by ho snad zachránila nejjistěji.«
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Nepřátelé — přátelé.

Časté dostával Hus návštěvy ve svém
vězení. Nad osudem jeho byly kostky vrže
ny. Kde kdo věděl, že bude odsouzen. Bludy
jeho zavrženy, knihy ke zničení odsouzeny.
Fiuus před koncilem neodvolal, nepodrobil se.
Ale tu přicházeli k němu mnozí, aby v Sou
kromí ho napomenuli, pobídli, přemluvili.
Nedařilo se iim, Hus stál na svém, že neod
volá.

Právě opustil ho učený muž, dle hodnosti
prelát, jenž už dříve Husovu důvěru si zí
skal. Ale ani ten nebyl s to mistra získati,
ať se namáhal jakkoli.

Hus už se domníval, že bude míti pokoj.
Unaven byl výslechy, dojmy, návštěvami.
Přál si, aby to skončilo. A zdálo se mu, že
mu popřána chvíle oddechu. Pomalu pře
cházel jizbou, u oken se zastavoval a k oblo
ze zíral. Byl červen, stromy se zelenaly, vo
něly. Nebe jasné, bezmračné. ©Vzpomínai
Ilus, jak také krásně v jeho vlasti, vzdále
ných Čechách, krásněji a vlažněji než zde
v Kostnici. Hluboce oddychoval. Tvář jeho
pobledla únavou, vlas padal do čela.

Vstoupil muž, jenž obstarával | skromné
jeho potřeby. »fliásí se nový návštěvník«,
oznamoval.

ius mávnui rukou na znamení, že po té
návštěvě netouží.

sJe prý to rodák z Čech a usiluje vstou
piti.«

Mistr zbystřil sluch a obrátiv se, široce
otevřel oči.

Kdo by to byl? Kdo ho chce ještě navštíwiti:
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Z Čech každého přijínám — přítele i
nepřitele.«

Hus dlouho rečekal, ve dveřích stanul
Štěpán Páleč z Pálče.

»Ly?«x vyhrklo z mistra.
»Ano já. Chceš-li, vyžeň mne za práh.<
»>Cotě vede'ke mně? | Proč jsi přišel?

Kdo tě poslal?« |
»IMne semi přivedlo bývalé přátelství na

še«, řekl ©Páleč, posud stoje na. prahu
dveří.

»Přátelství, které se změnilo v nepřátel
StVÍ.<

„Máš pravdu. Nesudďme nyní. Čí vinou Se
tak stalo. Přicházím k tobě se vzpomínkami
dob rminulých.«

Hus ukázal na prázdnou stolici. Sám Se.
také naproti posadil.

Oba muži hodnou chvíli mlčeli, hledíce k
zemi. Báli se očíma zavaditi o sebe. Vždyť
tu posud byli jako nepřátelé. Jindy by ne
přátelství to propuklo zjevně, v tuto dobu a
na tomto místě se zdržovali.

»Tak mne přicházíš rovněž přemlouvat?
Už se jich tu několik vystřídalo, Petr z Al
liaku, Florencký Zarabella a jiní.«

»Bylo mně doneseno, že jsi si vyvolil prá
vě mne za zpovědníka«, řekl klidně Páleč.

>Ano, žádal jsem o Čecha, o rodáka, ale:
nebylo povoleno. Jiný mi posloužil.«

»Tedy přece jsi vzpomněl na mne! To
mne naplnilo radostí. Jene, Jene!«

Štěpán 7 Pálče zabořil hlavu do dlaní a.
zaštkal.

»Proč mne nepřemlouváš, nenutíš, abych
odvolal?« přímo trpce vypovídal Hus, hledě
na bývalého přítele. »Čekám, všechno vy
slechnouti chci z úsí tvých.«
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»Lak daleko nemělo a nemusilo to přijíti.
Pamatuješ, že ruku v ruce s tebou jsem krá
čel životem. ©Spolu jsme studovali, spolu
zkoušky skládali, vyučovali. Neminul téměř
ani den, abychom nesetkali se a hovorem se
nepobavili. Nebylo důvěrnějších přátel. AŽ
nám jiní záviděli naše vzájemné přátelství.«

»Tehdy jsi se mnou ve všem souhlasil«,
ujal se slova Hius. »Když do Čech učení Vi
kleftovo bylo doneseno, sám jsí v těch kni
hách horlivě čítal, a když ty odlišné články
za bludné uznány byly, zastával jsi se jich.
Pamatuješ se na schůzi mistrů, tehdy jsi před
ně Vikletřovy knihy hodil a slavnostně pro
hlásil, že je chceš brániti, že se jich budeš
se vším důrazem zastávati.<

»Na všecko se pamatuji velmi dobře«,
přisvědčoval Páleč. »Nové učení se mi Za
mlouvalo, nerozvážně jsem k němu přisvěd
čoval, ale posléze přišel k jinému náhledu.«

»Poslechl jsi krále, jenž přísně zapověděl
šířiti učení ono«, řekl Hus.

»Ani zápověď králova by mne nezdržela.
Viděl jsem jitření v národě, bouře v Praze,
prolitou krev. Zahloubal jsem se do nového
učení toho a poznal v něm klam a blud. To
mne odvrátilo, zastrašilo. Ještě v pravý čas
zadržel isem krok a vrátil se k církvi. I jiní
tak učinili. Náš přítel, nyní už zesnulý Stani
slav ze Znojma, rovněž odklonil se od blud
ného učení. Do smrti litoval i toho krátkého
poblouzení.«

>Tu jsme se rozešli«, smutně pronesl Hus.
»Ani potom nebylo mi důvěřováno, musil

jsem opustiti Čechy, teprve zde v Kostnici
zcela jsem se očistil.«

>Tím, že jsi na mne Žalobu skládal.«
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Páleč sebou mocně pohnul a na čele na
skočila mu krvavá žíla.

»Pomluva! Byl jsem tázán na tebe, ale
slovem jsem ti nepřitížil, Žalobci věděli více
než já. Vždyť jsi veřeině učil, knihy skládai,
dopisy psal. Ale teď lituji i toho, co jsem pro
nesl. A jak nešetrně, přímo hrubě zachoval
jsem se k tobě v nemoci tvé! Zlost jsem měl,
že nechceš povoliti, že v chorobě trváš na
svém, takřka na prahu věčnosti. Příteli, v
podobném postavení jsi i nyní. Ani netušíš.«

»Vím všechno, budu. odsouzen, půidu na
hranici<, pevným hlasem pronesl Jan [us.

»Posud je čas, odvolej, jako jsem já uči
nil; jsi na šikmé ploše, vrať se do církve.«

Štěpán z Pálče prosil zarosenýma očima.
»Nemožno, zůstanu, zahynu.<
*Odjeli bychom spolu do Čech, vyučovali

žákovstvo, opět bys kázal v Betlémské kapli
četným posluchačům.<

Hus smutně sklonil hlavu. Ta slova naň
mocně působila. Div nezaplakal. Jenom má
vnul rukou, iakoby zaplašiti chtěl od sebe
všechny naděje, všechny lákavé vyhlídky do
budoucna.

»Zase bychom bvli přáteli navštěvovali
se, pomáhali si navzájem.«<

»UŽ je pozdě. Čo by řekli moji vyznavači,
mojiposluchači?«

»Že's přišel k lepšímu poznání, že jsi se
zastavil na cestě, po které posud jsi kráčel.
Vždyť blouditi lidské jest, ale blud poznati a
odříci se ho je čímsi velikým, nadzemským.«

»Nebloudím, pravdu mám.<
»O to se nebudeme příti, tím bychom da

leko | přišli, Jiní rozhodli o tvém učení a
vynesli soud. Mně na tom záleží, abys zacho
val život svůj, abvs svévolně neuvrhnul se
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do zkázy. Iadím ti jako bývalý přítel, jako
tvůj rodák. Zachovej sebe, vrať klid do duše
své, klid do země, již jsi pobouřil. Jenom ty
můžeš Čechy uchlácholiti, s církví smířiti.
Poslechnou tě rytíři i lid obecný.«

»Potom by mne nazvali lhářem.«
»Jednou ti budou vděční za pokoj v ze

mi, za uklidnění rozvášněných myslí, za mír.
jenž půjde nejlépe Čechům k prospěchu.«<

Hus poslouchal se skloněnou hlavou. Už
se zdálo, že'se nakloní, ale opět zavrtěl hla
vou a rukama se bránil před proneseným
slovem.

Páleč mluvil rozechvěle, bylo znáti, že
stůj co stůj chce zachránit: bývalého druha a
přítele. Tak oba spolu zápasili, od přesvěd
čivých slov přecházeli k citovým projevům,
od přítomnosti ke vzpomínkám na minulost.
Štěpán z Pálče nabízel se za prostředníka,
věděl o místě, kde by Hus nějakou dobu
strávil, až by se pozapomnělo, kde by se na
těle osvěžil a duševně uklidnil. ©Jmenoval
členy koncilu, k nimž dojde, které požádá,
aby Rusovi odvolání bylo usnadněno, jedná
ní s ním uspišeno. Sliboval dobrý výsledek
jednání pro svého přítele.

Ale všechno nadarmo. Hus nepřijal pro
střednictví, odmítnul jakékoli jednání ve svůj
prospěch, | vytrvati chtěl v odporu až do
konce.

Páleč už nenalézal slov, už ochaboval, vi
da, že nepochodí, že Flusa nepřemluví a ne
přesvědčí.

vidíš, co ti hrozí v nejkratší době?«
»Neučil jsem bludům, nebudu jich odvolá

vati«, stál na svém Fius, ani brvou nepo
hnuv.
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»Klameš sebe. (DOtom však nyní nešiřme
slov. Tvůj život mně na srdci leží, chci tě za
chrániti.<

»K tomu jsi sláb. Marně se namáháš. Za
chvili odešlu sboru poslední rozhodnutí, že
odvolati nemohu a nechci.<

Páleč pokrčil ramenem. © Snaha jeho se
rozbila na usově tvrdošíjném odporu.

»Fedy s Bohem, příteli! Odpusťi«
»Všechno zapomenuto. | Jako přátelé se

rozeiděme.«
Hus a Páleč objali se srdečně a oba slzeli.

Staré přátelství bylo obnoveno v rozhodném
okamžiku. Hodnou chvíli setrvali v objetí.
Potom Štěnán z Pálče vytrhnuv se prudce,
odcházel. Byl hluboce dojat osudem přítelo
vým. flus klesnuv na stolici, zabořil hlavu
do rukou.

Přes všechny výstrahy, napomenutí a
rady © posla! 1. července 1415 kostnickému
sboru osvědčení, že nemůže odvolati. Tím
osud jeho byl spečetěn.

Ženy proti ženám.

Nejmladší řeholnice v klášteře panen řá
du sv. Augustina na Novém městě Pražském
předčítala družkám v polednepři obědě, jak
tu bylo ustáleným obyčejem. Tiše seděly
mnišky, upírajíce zrak na čtenářku na mistě
povýšeném. Vpředu byla představená pře
vořice Kateřina z Liblic a ruka její spočívala
na lesklém zvonku, jímž mohla čtení ukončití.
Ale neučinila tak, neboť byl obsah příliš za
jimavý. Už dávno tato stať nepřišla na řadu
a přece se tak mocně dotýkala právě tohoto
kláštera a chrámu sv. Kateřiny.
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I ostatní řeholnice se zajímaly o tu udá
tost, některá nově přijatá snad ani posud ne
věděla, kdo původcem tohoto kláštera, kdo
a za jakých okolností jej založil.

A čtenářka o právě předčítala o českém
králi Janu Lucemburském, o kraleviči Karlo
vi ještě ne sedmnáctiletém, jak oba bojovali
v severní Italii proti nepřátelům, kteří se
chtěli zde o jejich panství rozděliti. A právě
utkaii se u pevného hradu nedaleko města
Modeny. Zde posádka učinila už dříve smiou
vu, že Vlachům město vydá, nedojde-li do
svátku sv. Kateřiny pomocné vojsko. Den
míjel za dnem, svátek se blížil, smlouva už
propadala. Ale právě 25. listopadu 1332 pří
Kvapil Karel na pomoc. Pod hradem trvala
bitva od deváté hodiny ranní až přes západ
slunce. Statečně si kralevič vedl, kůň pod
ním byl zabit, sám byl do ramene raněn. Už
ho pokládali za poraženého, když nepřátelé
počali pod praporci utíkati. Prchající byli sti
hání a ubíjeni.

vNebozí lidé!l«| poznamenala © nejstarší
sestra.

Přisvědčily všechnya převořicekynula,
aby čtenářka vynechala, kolik bylo raněno
jezdců a pěších, kolik lidí při tom padlo, ko
Jik odešlo s údy zmrzačenými.

»Poněvadž ta měsíční lhůta končila na SV.
Kateřinu a v den ten dobyto slavného vítěz
ství, Karel i jako král a císař zvláště ctil tuto
světici a na hradě Karlštejně zřídil kapli sv.
Kateřiny. ano i arcibiskup Arnošt z Pardubic
působil, aby den sv. Kateřiny v Čechách
byl svátkem zasvěceným a za několik roků
položil základní kámen ke chrámu na městi
št posud zvaném >»Bojiště<, kde před lety
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-svedena byla bitva mezi nesvornými Přemy
slovci Fridrichem a Soběslavem [Il.«

»Tc je náš chrám sv. Kateřiny«<,vysvět
lovala představená. »Sem byly panny řádu
poustevnického uvedeny do kláštera, který
Karel IV. zbožím opatřil a daní | sprostil.
Zbožný zakladatel dal do chrámu ostatky sv.
Kateřiny a choť jeho Eliška osvědčila se ro
vněž velikou dobroditelkou kláštera; proto
denně jak za císaře Karla tak i za jeho šle
chetnou manželku modlitby konáme.«

Rozpravou tou mnohá věc se mladším
jepiiškám vysvětlila.

»Pravda, klášter byl zbožným císařem za
ložen, povinnosti své konáme, ale jak dlouho
budeme zde trpěny?« ozvala se starší sestra.

»Myslíš, že nás Husité vyženou?« ned
porozuměla družce představená. »Doufám,že
proti nám, proti Ženám, nevystoupí. Vždyť
nikomu nepřekážíme. Kdoby na náš klášter
sahal, vůli vznešeného zakladatele by se pro
tivil?«<

»A kdo založil klášter na nároží náměstí
Svatojosefského a ulice Hybernské? Také
Karel IV. blahé paměti na památku, že byl v
Miláně železnou korunou slavně korunován.

"Co učinili Táboři s tím klášterem a kostelem
sv. Ambrože? Mnichy vyhnali, všechno Spu
stošili a osadili.<

»Tam byli muži, s námi však, se ženami,
nebudou bojovati.«

»Však uvidíme. Tak se mi zdá, že i my
budeme odtud prchati, nestane-li se nám ně

co horšího. Kdyby nás takové neštěstí sti
-hlo, rozejdeme se po venkově. Ale to vám
nakazuji, abyste se opět vrátily, až doby pří

„znivější nastanou. Budeme zde, i kdybychom
měly v ssutinách bydleti. A nikdy nezapo
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minejte bá své povinnosti, třeba jste už ne
užívaly obroči a jinak počestně si chléb Vy-
dělávaly. Víte, co vás víže, co jste slibovaly,
také máte závazky.«

Teď převořici nikdo neodporoval, všech
ny byly dojaty a také se jim zdálo, jakoby
se měly stěhovati z tohoto hostinného domu.

»Žel, že nelze se dostati na hrad pražský,
abychom byly na blízku«, pronesla jedna z.
řeholnic.

»Máme dvůr v Běchovicích, odkud béře
me denní potřeby, tam by nás několik mo
hlo útočiště nalézti. Lid nás zná a je nám na
kloněn. Do Běchovic není daleko a tam také
zvíte záhy zprávy o osudech našeho klá
Štera.«

Ještě nebyla Kateřina z Liblic hotova S
radami, ještě všeho neuspořádala pro případ.
přepadnutí, když vrátná přichvátala do ji
delny.

»Řada žen stojí před branou a dovolává
se vstupu Ss netrpělivostí«, oznamovala je
ptiška.

»Ženy? Snad jsi špatně viděla. Bojovníci.
to jsou, Husité si na náš klášter vzpomněli.«

»Oknem schválně dívala jsem se. Skuteč
ně, jenom ženy stojí před branou. A jsou to
ony, které vyhlubují příkopy kolem města.
Nástroje posud mají v rukou.<

»[edy husitské ženy, které muže do vál
ky následují! Přišlo prý jich do Prahy za Tá
bority mnoho, usadily se v opuštěném klá
šteře v Hybernské ulici. Stížnost proti nim:
dána byla, že si zhoubněji vedou než jejich
muži, že trhají posvátné obrazy, sekají umě
lecké sochy, vytrhávají památné desky. Už.
prý vyplenily také kostel sv. Michala na.
Starém městě.«
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»Slyším, jak buší lopatam! do. brány«,
připomínala vrátná. »Mám je vpustiti?«

»Pta!la jsi se, čeho Si přejí, proč posvátný
pokoj ruší?«

»Ovšem. Se smíchem odpovídaly, že si
idou pro zbytky od oběda, když nedaleko od
tud pracují.«

Převořice zakývala vážně hlavou.
»To je záminka; kdo ví, co mají za lu

bem. A jak se zachovati? Jak je odbýti?«<
»Musíme po dobrém, aby na nás nepo

štvaly své muže a nežalovaly. Snad se spo
kojí málem. Jenom nás chtějí postrašiti.«

V klášteře nastal zmatek, sestry se roz
prchly, hledaly skrýše, a jenom převořice s
vrátnou a jinou starší řeholnicí jednaly, po
matu přistupujíce k bráně. na niž bylo posud
hrozně bušeno. UŽ už povolovala.

»Otevřte, chceme se dovnitř podívat.
Jsou-li vám Životy milé, po dobrém nás pusť
te. UŽ dlouho čekati nebudeme —<

»Ve jménu Páně vám otevíráme«, řekla
převořice. »Jako přítelkyně přijímáme vás
do těchto Zdí.«

Husitské ženy vběhly na dlouhou chodbu
a hned ani nevěděly, co bv v prvém okamži
ku počaly. Zběžně rozhlédly se kolem, zava
dily okem o veliký kříž, ale hned jinam 0
bracely zrak. Tu povšimly si sester.

»Pryč odtud, teď my zde budeme hospo
dařiti. V klášteře hybernském už není zásob.
Zde jistě plný sklep a plná komora.<

»Jste na omylu, jenom nejpotřebnější na
několik dní máme, a o to snad nás nebudete
olupovati«, odpovídala představená.

»Všakse podívámea vás k tomunepotře
bujeme. Tamo dvéře a už se s vámi nepo
tkáme.«
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Žena chytila převořici Kateřinu z Liblic a
vyvedla ji za bránu. [ato byla zde davem
hlučně uvítána a byla ráda, že se zdravým:
údy vyvázla. Ale šat byl na ní potrhán, že
ny jako lítice se na ni sápaly, poplvaly ji A
tloukly rukama i nástroji, které měly ke ko
pání příkopů.

A za představenou vyhozena vrátná
třetí, čtvrtá jeptiška. Jak kterou nusitské Že
ny nalezly, strhly jí závoj, posmýkaly !i,
pokopaly a vyhnaly. Mnohá prchala sama.
aby co nejdříve unikla týrání. Některé ženy
zvláště si počínaly vášnivě a na bezbranné
sestry se sápaly.

Ženy vystupovaly proti ženáin.
1aáborité přihlíželi počínání svých žen a

jenom se usmívali. Nepomáhali, ale také ne
bránili nevinně vyháněných. Měli radostz
toho divadla a s pošklebkem doprovázeli ře
holnice, které s litostí a steskem opouštěly
klášter, v němž měly zůstati do smrti a také
složiti kosti.

Za krátko v klášteře nebylo ani jedné.
zde opanovaly ženy husitské a hospodařily
svým způsobem. Nejprve vrhly se na ko
stel, a jako u sv. Ambrože, tak i zde.bořily
oltáře, shazovaly se stěn obrazy, na nádvoří
pálily stolice kostelní. Klášter zapáliti bylo
jin zakázáno, aby se požár nerozšířil po mě
stě, kde Táboři bydleli. Bořily tedy Ženy
klášter jinak, vytrhávaly okna i prahy. vyla
movaly dlaždice, rozbiíjely stoly. Nástroiů
měly dost, těmi jindy kopaly, vyhazovaly hli
nu, dnes však ničily s největší horlivostí a
zuřivostí. Už donesly i trámy, jimiž bušily do
zdí. Vylezly na půdy a shazovaly krov s ko
stela i kláštera. Nikdo jim nečinil překážky.
Ale nikdo také nedohlížel, aby se nepřišlo K
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úrazu. Nedbaly, kam co padlo, jako zaslepe
né si počínaly. Ty dole sotva uskočily mno
hdy padajícím trámům, hrnoucímu se kamení.
Už došlo k menším zraněním, ale to nezadr-
želo ničících rukou.

Už se podobalo, že bude klášter a kostel
do základů vyvrácen, do bourajících Žen
vjela síla a zuřivost. Střechy smeteny, okna
vyražena, dvéře odhozeny. Ale náhle konec
učiněn tomu zhoubnému dílu. Buď někdo 0
to se přičinil ©nebo sám od sebe sesul se
štít kostelní. V zápětí ozval se sten z mno
hých hrdel.

Bourající ženy ustaly, krev pojednou Ja
koby jim v Žilách vystydla. | ty na věži,
které se pokoušely odraziti zvony, zarazily
se. To bolestné zasténání každého zarazilo.
To jistě neštěstí se stalo.

Posud zvedal se v kotoučích prach. Ženy
utíkaly od té hromady kamení a hned ne
mohly ani vypověděti, kdo tak úzkostlivě:
volal.

I Táborité, kteří dříve nečinně přihlíželi,
majice radost z husitských žen, jak si statně
vedou, jak jim vydatně pomáhají, pospíchali
sem.

»Zasypány! Stály vedle kostela, bouraly
zdivo.«

»Kdo, kdo?< zněly ze všech stran hlasy.
»Soudružky naše. Nemohly rychle usko

čití jsou pochovány pod troskami. Mnoho
jich ie.«

»Nerozumné! Jedny bouraly nahoře, dru
hé hned pod nimi. Nic s vámi není. Teprve
se musíte učiti«, hubovali táborští bratři.

Když usedl prach, teprve bylo možno
přehlédnouti neštěstí. Chybělo mnoho husit
ských žen. Fined se hotovili Táboři zasypané
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vykopávati, ale jiní poukazovali, že v brzku
může spadnouti druhá část štítu, a potom by
se neštěstí opakovalo. Zasypaným by se ne
pomohlo, ty už nejsou na živu, kamení je za
bilo a pohřbilo.

Bylo po bourání a pustošení, husitské že
ny nějak zamlkle se braly do kláštera sv.
Ambrože a čítaly počet obětí. Scházelo jich
sedmadvacet. A když v následujících dnech
pokračovaly v kopání příkopů, zaraženě pra
covaly a nechtěly ani okem zavaditi o polo
zbořený klášter panen řádu poustevnického,
nad nímž se vypínala vysoká věž jako po
mník těch, které tu zahynuly.

A ležely ony Ženy v ssutinách přes dva
cet roků, kdy Se opět některé sestry vrátily
a začaly budovati z trosek kostel a klášter,
aby v něm pokračovaly v modlitbách za
svého zakladatele Karla a jeho choť Elišku
Štětínskou.

Pro otce, pro bratry.

Zatím co toužebně čekali na obleženém
Vyšehradě Sigmundovo vojsko, toto dranco
valo v Boleslavště, šíříc hrůzy ©válečné.
Marně vysílal Jan Šembera z Boskovic, ve
litel posádky vyšehradské, posla za poslem
ke králi, aby osvobodil své věrné, že už po
strádají věcí neipotřebnějších. Sigmund ne
jel; pohodlnější bylo páliti dědiny než boio
vati s nepřítelem, jenž se k Praze stahoval.

Posledně jel za králem mladý muž, ienž
chytře uniknul z pevnosti a pospíchal s dů
razným listem za Sigmundem. Všudy ho měl
hledati, kamkoliv za ním pospíchati a k Sa
mému úpěnlivému listu slovy vylíčiti, jak tře



— 34 —

ba pomoci, nemá-li se posádka vzdáti na mi
lost a nemilost.

Kobeš byl rád, že se dostal z Vyšehradu
do volné přírody, kterou velice miloval. Byl
sice už podzim, ale i ten měl svoje krásy.
Listí červenalo a žloutlo, pole se posud zele
nalo, jinde bylo zoráno, na stromech posud tu
a tam viselo ovoce. Pasáci se shřívali u oh
níčků. Kobeš také z venkova | pocházel.
všechny práce a starosti jeho | prodělával,
než se dal do služeb Šemberových. A zase
mínil se vrátiti po čase do kraje, který Orli
ce protéká.

[ nyní všímal si okolí, než málo byl potě
šen. Vymizel rušný Život z niv, kdy opět se
ukládá do Žírné půdy Ssimě, nebylo slyšeti
bušení mlatců, neozýval se z polí zpěv děl
níků. Jakoby ta půda byla velikým hřbito
vem, tak všudy mrtvo a ticho. [ ti pastevci
se krčili stranou do příkopů a byli připrave
ni naráz zahnati dobytek do lesů. Kdesi do
země zahrabávali obilí, jinde do skal odná
šeli nářadí a mladí muži prchali napořád.
Ani řeči s nimi nebylo, ani se nedali zastavit,
aby zodpověděli dané otázky. I děti se roz
prchly, když se na to a ono zeptati mínil.
Poplašeni byli všichni, nedůvěřivě hleděli, u
krýti se chtěli před každým cizincem.

Z toho správně Kobeš usuzoval, že Sig
mundovo vojsko na blízku. Odtud ten chvat,
ten útěk, to skrývání.

Později Kobeš nalezl už vypálenou ves,
z jednotlivých budov se ještě kouřilo, oho
řelé stromy čněly k nebesům, jakoby Žžalo
valy. Na prahu zničené chaty seděla Žena,
zakrývající si obličej rukama. Ani se neohlé
dla, slyšíc koňský dusot. Zdálo se, jakoby
mrtvou byla. Kobeš nepotřeboval se tázati
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na původce požáru, netázal se nyní, kde 'č
vojsko královské. Jeho hrozné stopy byly
tu příliš patrné. Rychle projei. nemohl se ani
podívati na zničenou lidskou práci, na spále
né obilí v pernách, na probořené stropy nad
lidskými příbytky. Cítil, že tu isou i mrtvoly
těch, kteří se bránili, kteří marně obhajovali
statečky své.

Čmoud ze spálené dědiny ho doprovázel
daleko do polí, na Širou pláň. Pobídl koně do
klusu, chtěl utéci z toho ovzduší, ale běda,
z dálky viděl nové spáleniště a při cestě
smutně mu kynula samota, snad mlýn při vo
dě, rovněž vyhořelý. eino havranů sleto
valo se za zčernalou zeď, tam jistě mrtvola
stala se kořistí dravců. Vyplašil ptákya pří
mo ho zamrazilo, když mijel pochmurné mí
sto. Vypálené vesnici se vyhnul | zajíždkou
do polí. Ale zápach přece ho jímal a zdálo se
mu, Že pochází také ze škvařícího se masa
spálených zvířat nebo i lidských těl.

Posléze Kobeš stihnul část Sigmundova
vojska a to uherský oddíl až v Bezně. [o
náleželo pánům nekatolickým, kteří velice
pečovali o chrám sv. apoštolů Petra a Pavla.
hojně poutníky navštěvovaný. Ale svatyně
právě hořela jako svíce a kolem lidské pří
bytky. [o Sigmundovi ozbrojenci tak hospo
dařili. Bezmocné bylo obyvatelstvo, muži už
dříve utekli z obavy, že budou připojeni do
řad vojenských, tlupu Žen a dětí právě žold
néři přiváděli na náves. Nejspíše obyvatelé
nemohli se rozloučiti s domovem, dlouho otá
leli a byli chyceni, nebo se skrývali v někte
rém příbytku a oheň je odtud vypudil. Teď
padli do rukou vojinů.

Kobeš zastaviv koně, patřil na skupinu 0
zářenou ohněm. Dříví praskalo, požár Šířil
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vedro. Nikdo nehasil; co oheň schvátil, to
shořelo. Přeskakoval po doškových střechách
a chundele zanášel na vzdálené statky.

Osud obce byl spečetěn, aby byla vypá-.
lena docela. Posel vyšehradský chtěl věděti,
proč žoldnéři ty ženy a děti sem přivlékli,
proto hleděl na prostranství před hořícím
chrámem.

Vojíni vyptávali se zajatců, kam Se scho
vali muži, kde jest úkryt jejich.

»Nevíme«, odpovídaly manželky a sestry.
Buď skutečně nevěděly nebo říci nechtě-

ly, vědouce, co by se stalo nalezeným achy
ceným.

»Musíte věděti; nepovíte-li, zle se vám
povede.«

Vojín zakymácel starší Ženou, za vlasy
ji chytil a zatřásl. Jenom hekla, k zemi padla,
však nepověděla. A jistě tajila několik synů.

Ly máš muže, kde jest?« obrátil se žold
néř k mladší ženě, která vzdorně hleděla před
sebe. Neodpověděla vůbec. |

»Jsi němá? Však tě mluviti naučín.«
Vojín udeřil ženu přes hlavu. Vykřikla Do

lestí, pozvedla ruce a padla ke starší družce:
na zemi. Vojíni pokračovali ve výslechu,
tloukli, kopali, za vlasy tahali, strkali, ale pře
ce ničeho se nedověděli.

Kobeš se až podivoval té mičelivosti a.
chrabrosti. Fined ani nepomyslil, mají-li Žold-
néři právo k tomu týrání, bylo-li jim to naří
zeno od heitmanů. Či snad jednají na vlastní
vrub?

Když se vojíni ničeho nedopátrali od žen,
pojednou obrátili se k dětem a nejprve Vy
brali si asi devítiletého kučeravého chlapce.

»Máš otce?«
»Mám«, řekl směle hoch.
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»Kde se skrývá?«
»Nevím«, rozhodně odpověděl hoch a ve

likýma očima podíval se na vojína.
»Také nepovíš? Což nevíš, že tě mohu

zmrskati, až z tebe krev poteče?«
»Ani potom bych nevyzradil.«<
»No uvidíme«, pohodil hlavou Žoldnéř a

hned před sebe postavil rozrostlou dívenku,
která se bázlivě na všechny strany ohlížela.
»Máš bratra?< znovu vyzvídal žoldnéř.

Děvče se bázlivě rozhlédlo, iakoby. hle
-ďalo pomoci.

»Neslyšela jsi? Nebudeš odpovídati?
Máš-li jednoho nebo několik bratrů?«

»Tamo můi bratr<, ukázala dívka na
chlapce, jenž se v náruč matčinu tulil.

»Toho nemyslím, ale většího, dospěleiší
ho, velkého jako jsem já. Hned odpověz!«

»A co byste mu udělali?« ptalo se opatr
ně děvče.

»Půjde s námi, bude žoldnéřem, bude bo
jovati —<

»Můj bratr po tom netouží. Musí s otcem
hospodařili.«

Foto vytáčení ozbrojencům trvalo příliš
dlouho, obdařili děvče několika ranami a
hroznými nadávkami ve své řeči. Hned pak
obrátili se k jiným dětem a Ženám, vynucuii.
ce na nich bitím a trýzněním, po čem toužili.
Vyzvídali, věděti chtěli, kde jsou silní lidé,
jichž potřebovali k doplnění svých řad. Ale
už také pátrali po schovaných zásobách obi
ln, ano i po ukrytých pokladech peněžitých.

Ale nedověděli se a zvláště úkryt otců a
bratrů byl zatajován. Nenadáli se, kain až zu
řivost nepřátelská sáhne, čeho se cizinci do
pustí. Snesou několik ran, vytrhaných vlasů
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z hlavy, kopanců, vyhojí se ze všeho. | stave
ní znovu zbudulí.

I Kobeš se nadál, teď že skončí trýznění,
že se umoudří vojíni, kteří místo aby obraňo
vali královské hrady, tak trýzní venkovský
lid, jenž ničím jiným se neprovinil, než že Si
dlí na zboží pána. který nepřítelem jest Sic
mundovým.

Už chtěl vyleti, aby vyhledal vůdce, je
muž by odevzdal list a vypověděl strast ob
léhaných. Než pojednou se zarazil a přímo
krev v němstydla. Nemohl hned ani vyraziti
hlas, ani pohnouti rukou, tak přímo skoprně
lý seděl na koni a zrak jeho vytřeštěně hle
děl na hrozné divadlo.

Žoldnéři ze zlosti a hrozného vzteku chá
pali se žen a dětí a házeli je prudce do moře
plamenů. Srdcervoucí výkřiky ozvaly Se.
pláč, nářek, ale nic platno, oběť za obětí me
tána do ohně.

Pozdě vzchopil se Kobeš a prudce přijel k
žoldnéřům.: |

»Co počínáte? Zadržte přece! Vždyť se
poskvrňujete těmito činy, hanebností se do
pouštťíte.«

»Kdo jsi? Proč nám překážíš?«
»Do vašeho tábora náležím, z vojska

královského jsem a přijíždím z Vyšehradu.
Tam pojďte bojovat, tam pospěšte vysvobo
dir obležených. Nepřítel obkličuje hrad, za
tím co zde pálíte, trýzníte a mučíte.«

Kobeš musil ukázati list. iinak by mu ne
bylo uvěřeno, ano Žoldnéři se naň sápali.

»Pocmalů, pomalu; což nevíte, iakých po
živá práv posel královského voiska? S vel
telem chci mluviti, vámi pro tenhle skutek
pohrdám.« |

Kobeš odjížděl k hlavnímu stanu.
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Požár zuřil dále. Už spadla chrámová věž,
zvonyse rozlily. Z výhně té šířil se zápach
hořících těl. Žoldnéři rychle odešli z místa to
ho do volné přírody.

Dějepisec jenom poznamenává, že král
Sigmund dne 4. října 1420 dal v Boleslavště
vypáliti 24 vesnic, při čemž pro množení hrů
zv také několik žen a dětí do ohně uvrženojest...

Dobrá mince.

V krčmě u Tří pavéz co večer bylo hluč
no, když Táboři navrátili se do Prahy, Vy
konavše vítěznou cestu po východních Če
chách, podrobivše si mnoho měst a hradů.
Byli tu bojovníci, kteří Žižku doprovázeli,
žoldnéři najatí, kteří dříve Sigmundovi slou
žili a k Táboritům přeběhli, když Vyšehrad
padl, když se posádka v tom neb onom mě
stě vzdala. Těmto lidem bylo stejné bojovati
za korunu českou pro Sigmunda, za stranu
pod obojí, za víru katolickou nebo učení hu
sitské. Hlásili se tam, kde dostali větší Žolá,
kde bylo více nadějí na Kořist.

Nyní svorně obsadili těžké dubové stoly,
před sebou měli cínové hubatky a rozhodili
kostky pro ukrácení dlouhé chvíle. Peněz
bylo dost, a když někomu mince docházela,
vytasil se se stříbrným křížkem, se zlatou 0
krasou, vyloupnutým drahým kamenem a
přihodil skvost do sázky místo peněz. Nikdo
se neptal, odkud to jest, kde vojín k pokladu
tomu přišel. Ani by nemohl říci, kde mu tak
štěstí přálo.

[ři muži hráli v koutě u stolu, kam až
světlo spoře dopadalo, ale měli zrak jak ostříž
a rychle spočítali černé body na ohmataných
kostkách. Jiní dva přihlíželi. Buď neměli pe
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něz nebo jim bylo staré, dobré víno milejší.
Z těchto jeden byl ještě junák a nějak plaše
hleděl kolem sebe. Všechno mu připadalo tak
nezvyklé.

Hráči podpírali hlavy, na nichž seděly ši
šaté klobouky. Vlasy měli rozhozené, tváře
zarostlé, oči jiskrné, na sobě šat neurovnaný,
jak komu přišel do rukou a poněkud se ho
dil. Zvláště naproti sobě sedící zápasili ve
hře. Oba byli starší, nevlídných obličeiů, ro
zení bojovníci, muži ramenatí a neobyčejně
silní.

Refund přidal se k Táborům, sotva po
zvedli zbraně, toužil po hejtmanství, přiči
ňoval se, užíval všech prostředků. Doufal, že
bude povýšen, jenom co se za krátko vy
znamená. Za tou příčinou vyhledával dobro
družství.

Než tu k četě přidělen byl Vacák Jiří,
jenž od Sigmunda přeběhl do opačného tábo
ra. A hned ho doprovázela přízeň. Nejspíše
učinil sdělení o nepřátelském vojsku, ukázal
cestu. označil slabé místo ve hradbách. Po
jednou se ocitnul před Refundou a jako bo
jovník se hlásil. Jeho přeběhnutí bylo známo
a nikdo mu je ve zlé nevykládal. Sigmund
právě špatně platil. Vacák jenom odtrhal zna
ky královského vojska a ruky obratem boio
val proti těm, jimž nedávno sloužil. Společ
níkem byl dobrým, hráčem znamenitým, V
bojování se posud neosvědčil. Ale přáli mu,
což neidříve zpozoroval Refund, vida v no
vém vojínu soka. Proto byl ve všem proti
němu, i ve hře, pokoušeje se obehráti ho O0
poslední grošík. Chvíli mu štěstí přálo, ale
potom se zase obracelo. Vacák jakoby sou
druha nalaďoval, jakoby ho chtěl rozohniti
a jako dříve kostky padaly, že hodně mu
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napočítal,- tak nyní zamíchal, že sám nejvíce
měl a bral stále, jenom se potměšile usmí
vaje.

»Jenom plať, peněz máš dost, bral jsi Žold
a také jinak jsi na sebe pamatoval. Na stří
bro to mnoho jsi se nenadřel. Jiný je shro
mažďoval.«<

Reiund zbrunátněl v tváři; odpovídal S
hněvem: »A jaké peníze ty probíjiš? Sigmun
-dovi jsi do nedávna otročil a odkud ten pe
něz nabral na vojsko? Prvou jeho starosti
bylo, aby prohlédnul poklady na králov
ských hradech, poklady, které nahromadil
Karel a s nimiž syn jeho Václav moudře ho
Spodařil. Proto hned jel na Točník, proto na
vštívil hrad Kunratický, zatím co ho v Pra
ze čekali s netrpělivosti, aby svým k pomoci
včas přispěl. Milejší mu bylo hrabati se ve
zlatě a stříbře. Tím také zmeškal vhodnou
dobu k boji. Také jsi dostal podíl, který ny
ni utrácíš?«

Fáborita se zachechtal.
»[aké«, přisvědčoval bývalý Sigmundův

žoldnéř. »Tenhle plíšek zdobil nějakou vzác
nou knihu stříbrem okovanou.<

»Kouzelnictví v ní bylo, že ti její ukradená
ozdoba takové štěstí přináší!«

»A z čeho jsou tyto tvoje peníze?« opáčil
Vacák. »Proč je nazýváte kalíšky? Poněvadž

jsou ulity z kalichů, monstrancí, křížů, svíc
nů, které jste pobrali v kostelích a klášte
řích. Taková jest vaše mince. Kletba na ní
spočívá. Čo jenom jste toho pobrali v praž
"ských chrámech! Na vozy by se to nedalo
naložiti. Groše jste lili hned u sv. Jakuba ze
stříbrných posvátných nádob, jiné peníze z
měděných pánví, kotlů, svícnů, kaditelnic.Ty
jmenuiete flutky a vyplácí se jimi Žold.«



— 42 —

icefund nemohl odporovati; pravda to by
la, Fáboři tak si pomáhali k penězům způ
sobem nešlechetným. Právě několik tako
vých kalíšků položil na stůl. Posud jakoby
na nich znáti bylo, k čemu dříve kov onen
sloužil.

»A kdo bral nejdříve?<« vzpomněl Refund,
aby soka aspoň slovy porazil. »Váš král Sig
mund. Na korunovaci přijel na hrad Pražský
a čím ten den oslavil? Loupeží v chrámě sv.
Víta, kde mu byla koruna vsazena na hlavu.
Lo byla pěkná slavnost, to koukali páni, kte
ří Sigmundovi přísahali věrnost a poslušnost.
Čistě se odměnil. Už mu nestačily uloupené
poklady, už pobral, kde co bylo na hradech,
teď loupil na Hradčanech lampy, zlaté obra
zy, stříbrné oltáře, relikviáře, všechno dal
stlouci a naraziti z toho peněz. Ovšem slíbil,
že to nahradí mnohem skvostněji, až nad.
Táboritv zvítězí a Čechy pokoří.«

»Čo vy jste dělali v klášteřích a kostel
ních hrobkách? Ž cínových rakví vyndali
jste kosti nebožtíků a cín sebrali. Ale za ta
kové peníze mnoho nedostanete, ty isou horší
než měděné.«<

kRefundvšak i na to obvinění věděl a při
pravenou měl odpověď.

»A jak si pomohl král Sigmund ke zlatu?
Celý český národ to zarmoutilo. Vzal i tu:
zlatou truhlici, v níž byly uloženy kosti SV.
Václava a prodal, aby měl peníze žoldnéřům..
V celé Praze se o tom mluvilo.« |

»To nebylo hezké«, přisvědčoval Vacák,
»každý skutek onen odsuzoval, jako že zasta
vil práva, důchody a statky královské. Ale
tenkráte já už Sigmundovým žoldnéřem ne
byl a za tu truhlici stržených peněz nedostá-val
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»Házejte a nechte těch řečí«, napomínali
ostatní, jichž svědomí také nebylo čisté. Kra
dlo se tehdy všeobecně po kostelích a an
hrobek nešetřeno.

Žoldnéři vrhali kostky, hned ten a hned
onen vyhrával, nejvíce ovšem Jiří Vacák.

Nadále přihlíželi ti, kteří se ke hře nedo
stali a jenom přisazovali. Ale nejmladší muž,
který dříve také položil peníz, teď hleděl do:
prázdna. Dříve napiatě poslouchal rozpravu,
ani slovo mu neušlo, teď asi o všem uvažo
val. K vojsku se přidal nedávno, mnoho Žol
du posud nebral. Peníze měl ještě nejspíše z
domova. Vyndal grošík a prohlížel, jakoby
pátral, z čeho byl ulit, je-li na něm stříbro
z pokladu, který vzal Sigmund u sv. Víta,
nebo z kostelních nádob, které Husité ulou-
pili. Fak mnoho mu posud připadalo novým,
posud se neokoukal v té službě, kterou při
jal na sebe. Přidal se k klusitům, že se k nim
i jiní přidávali.

ještě tak stál pohroužen do myšlenek,
když Refund a Vacák opět byli v sobě. Při
činu k hádce zavdaly kostky, které zase pa
daly ve prospěch bývalého bojovníka Sig
mundova.

»Aspoň si budeš moci koupiti nový šat a
odhoditi ten, na němž posud znáti, komu jsi
sloužil. Jsi v něm pro posměch«<, mínil Re
und.

Vacák pohlédl na soka a potom se ptal S.
úsměškem: »Který zeman nosil Župici. již máš
na sobě? Komu jsi ji svlékl? Živému či mrtvé
mu? A který kněz nosil o svátcích u oltáře
kasuli, z niš máš rukávce? A ta čapka tvoje
ještě stopy nese baldachýnu, který jste ně
kde uloupili a si rozdělili. Pocházel asi z bo
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hatého chrámu. V takovém šatě bych se sty
„děl choditi.«

Refund podíval se na sebe a zamračil se.
»V Praze paním kadeře, závoje jste str

hovali, proti pýše a nádheře světské jste bo
jovali, ale sami se přizdobujete tím, co chrá
mům náleželo.«

Refund zlostně udeřil kostkami a málo
scházelo, že by se do protivníka pustil. Pohá

-dali se, vyčetli si mnoho, po dlouhé době te
prve opět se dali na přímluvu ostatních do hry.

Ale zase bedlivě naslouchal mladý vojín
a jeho oko nyní přímo vtápělo se do těch
„zlatohlavových rukávců, do damaškové čap
ky. Mnoho se mu vysvětlilo, co mu dříve
divným připadalo. Tedy odtud onen hedváb,

-onen pestrý šat! Snad i praporec z takové
látky, která dříve pokrývala oltář. Jenom
kříž vypárán, jenom obraz odstraněn.

Nikdo si nevšímal muže, v jehož hlavě to
vířilo, v němž se dál veliký obrat. Tváří jeho
to cukalo, tělo se zachvívalo, ruka jakoby se

bála dotknouti meče, jenž visel při boku. Už
nepřisazoval, nepočítal a vůbec ani si hry
nevšímal. Díval se po Žoldnéřích, nemají-li

„Šatů z rouch kostelních, nedávají-li místo pe
něz do sázky uloupené chrámové předměty.
Co dnes viděl, mocně se ho dotklo, tím po
znáním vychladnul v horlivosti a opovrhoval
společností, v níž se nacházel.

Ani víno mu nechutnalo, stále měl plnou
nádobu. AŽ se krčmář nad tím pozastavoval,
neboť jiným naléval už několikráte, ale vždy

-cky žádal předem peníze z obavy, aby mu
žoldnéři nezůstali dlužní a neodešli z Prahy
opět na novou výpravu po Čechách.

Refundovi došly groše »kalíšky«, jež ani do
hry nepřinesly požehnání, všechny putovaly
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do míšků šťastnějších hráčů; Žoldnéřovi se:
dostalo ještě výsměchu od Vacáka. jenž měl
jeho peněz nejvíce. Refund marně se ohlížel,
kdo by mu půjčil, nikdo se k tomu neměl; te
dy se zvedl a chvíli hledal v tom kabátci,
který dle mínění sokova od některého zema
na si vydlužil na věčnou oplátku. Jizbou to
zalesklo, Refund nesl ke stolu skvost.

»kříž!l« vyrazil ze sebe onen mladý muž,
jenž všechno kolem pozoroval.

Ano, Refund do hry místo peněz dal SVI
šek relikviáře v podobě kříže, drahokamy
posázený, z nichž teď mnohý scházel. Kříž
byl ulomen od podstavce, jenž asi neměl val
né ceny, nebo který si jiný vzal za kořist.

»Platí?« tázal se Refund vítězně.
»Platí«, svolovali hráči.
Vacák se škodolibě usmál. Chtěl se tázati,

z kterého kostela tento stříbrný kříž pochází,
ale mlčel, aby nezaplašil žoldnéře, jenž do
hry dává takové předměty. Na tom se dá ně
co vydělati. Snad má podobných vzácných
předmětů několik a všechny položí sem na
stůl místo peněz. |

Dříve než kostky byly vrženy, přitlačil
se ke stolu posud nemluvný vojín, chvíh pa
třil na kříž, obrátil jej a zvolal: »Fen pochází
ze Sezemického kostela!«

-»ZŽe Sezemického nebo z Podlažického,
Pardubského nebo jiného. Všechno jedno«,.
odpovídal Refund.

»V tomto relikviáři byly ostatky posvát-.
ného kříže.«

Majitel ieho mávnul rukou.
»Ale už nejsou. Teď je tu jenom kov, je-

nom stříbro.«
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>O velkém pátku podáván byl kříž věří
cím k políbení, aby uctili muky Spasitelovy.
Nejednou jsem jej v mladosti rovněž uctíval.«

»[ak jej polib i dnes a mlč, abychom mo
hli hráti«, odbýval mluvčího Refund.

Už i Vacák se mrzel, že jsou divákem
Vvyrušování ve hře.

>Koupím kříž ten, aby se mu nedostalo
další pohany zde mezi kostkami«, hlásil mla
dý žoldnéř.

»Posud málo sloužíš, ještě jsi se nesůčast
ml lupů, nemáš tolik peněz.<

Vojín vysypal grošíky na stůl hned vedle
kříže. |

»Stačí? Je to vesměs dobrá mince, vy
sloužená.<

Rerund spočítal rychle peníze.
»No, jinde bych dostal více, ale budiž, ve

zmi si kříž, můžeš jej na prsou nositi a stále
libatiz, řek! Refund posměšně.

Žoldnéř skutečně rychle se kříže chopil a
co nejuctivěji jei políbil. AŽ přítomných se
zmocnil zvláštní cit, že se přestali smáti, že
jim nebylo do Žertů. Ani se jim už do hry
nechtělo. Refund peníze shrnul do opasku.

Mladý žoldnéř zaobalil do šatu kříž, je
muž od mladosti úctu vzdával, který by ro
zeznal mezi stem jiných, uložil na prsa a od
cházel z krčmy.

Toho dne táborské vojsko mělo méně o
jednoho bojovníka..

O Vyšehrad.

Neustávala Pražany sevřená posádka na
Vyšehradě posílati za králem Sigmundem.
aby ji na pomoc přispěl nebo aspoň dostateč
nými pokrmy opatřil, že se jí už chleba dávno
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nedostává a na maso Že musí porážeti koně
za koněm.

A obležení toužebně hleděli na hladinu ře
ky Vltavy, která kolem se vinula a skálu 0
mývala, neboť doufali, že po vodě. po řece
toužená pomoc jim bude poskytnuta. Jinudy
po suchu Pražané a jich Spoienci Orebité,
Táboři by nikoho k branám nepustili. Na hrad
pouze volný přístup od Vltavy, po níž lodia
vory přejížděly. Voilni už by se o to posta
rali, aby Špíže od řeky nahoru byla dopra
vena.

Ale pomoc nepřicházela. Král Sigmund
sháněl vojsko po městech a hradech, objížděl
Čechy, však i na posádku pamatoval. Věděl,
čím jest pro něho, jakým klíčem Vyšehrad
k Praze. Ale hned nemohl pomoci. Sice posla
vyslal se zprávou, že od Vltavy bude špíže
dodána, ale nešťastnou náhodou posel onen i
s listempřišeldo rukouPražanů.Akdyž už
od Berouna lodi s potravinami pluly, nepřá
telé řeku napříč vorem zatarasili. Tak oble
žení jenom. uviděli pomoc, ale nedostali jí.

A vyskytl se už někteří rádcové, kteří
nabádalivelitele,abyse vzdal.abys Praža
ny vyjednával a Vyšehrad jim popustil. Ale
Jan Šembera z Boskovic posud odpíral. Ani
dva veliké praky, ani hrubá puška od Nového
města hradu tak neškodila, jako hlad a z ně
ho. vznikající malomyslnost a nechuť k bojo
vání. Než velitel posud čekal a doufal. Byl
přesvědčen, že by mohl čestně odejíti, že by
posádce volný odchod byl dovolen a nikdo
by mu to nemohl ve zlé vykládati, když ne
má, čím by žoldnéře nasytil. Ale nechtěl pře
ce se vzdáti, posud se držel houževnatě.

Panu Šemberovi tanul na mysli osud krá
lovského hradu Vyšehradu. Ač Moravan ro
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dem, přece Inul i k českým památkám. Vě
děl, čím Vyšehrad je národu, co se tu ode
hrávalo, zde že nejdříve stál trůn českých
vojvod.Vidělposudkrálovský palác,v něm
nyní obýval, před sebou měl chrámy, denně:
obcházel staré hradby. Nedopustil, aby se je
ho žoldnéři něčeho dotkli rukou loupeživou.
Byli to najatí lidé, mnohému jednostejné bylo
sloužiti tomu Či onomu pánu, jenom když DV
se platil slušný Žold, ale pevná ruka velitelo
va je držela. Pokud bude možno, podrží hrad
v pořádku. Jenom kdyby se jim potravy co
nejdříve dostalo. Bez té bude rámě slabé.

Pražané usilovali Vyšehradu dobýti, pro
to volali spojence až z Tábora od Žižky. Ale
posud všechny útoky byly odraženy. Než
brzo obleženým i prach dojde, šetřili ho, říd
čeji stříleli a méně na střelbu od Nového mě
sta odpovídali.V brzkou pomoc Sigmundovu
kladena veškerá naděje.

A zase vyskytli se rádcové, aby se s Pra
žany jednalo, že nelze déle Vyšehrad chrániti.
Žoldnéři mohou krále vyhledati a jeho voj
sko valně sesíliti. Šembera neposlechl, jeho
naděje oživla, když taině dostal zprávu, že
Sigmund se blíží. Snad přece Vyšehrad za
chrání před zkázou.

Král Sigmund skutečně se přiblížil k Pra
ze a na Novém Hradě u Kunratic táborem se
rozložil. Žel, že špatně s posádkou se doroz
uměl a marně proti Vyšehradu lesklým me
čem blýskal, bez ní svedl osudný boj o pa
mátce Všech Svatých r. 1420. Husité porazili
zde Sigmunda, že se dal spěšně na útěk, za
nechav na bojišti výkvět české a moravské
šlechty. Pražanč, Orebité Táboří a některá
města slavila tady vítězství po nedlouhény
boji.
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Sigmundovi ani vyšehradská posádka by
nepomohla, tak rychle a ukvapeně se dal na
pochod se zbytky vojska k Českému Brodu.
Ani nepochovali mrtvých, neodstranili raně
ných. Tito padli do zajetí, mrtvé zakázáno
pohřbívati, »aby byli psům, vlikům a ptákům
k pokrmu a vidoucím k strachu«. Ale milo
srdní lidé aspoň v noci pochovávali je v pří
kopech.

To všechno s hrůzou pozoroval Šembera
z Boskovic. Čo mu nyní zbývá? Ten, v nějž
tolik doufal, se vzdaluje, naděje na pomoc
mizí. Ještě v horším nachází se postavení.
Najatí žoldnéři zdráhají se déle snášeti nedo
statek. UŽ zievně reptají a vzpourou hrozí.
Poslední střela zahoukla, nikomu se nechce
marně bojovati a Vyšehrad brániti. Vítěz
stvím opojené vojsko se chystá k úpornější
mu útoku a nárazu na hradní zdi. Jenom co si
na krátko odpočine, co se spořádá.

Pan Šembera dal vztýčiti bílý praporec
na znamení, že chce vyjednávati o vydání
Vyšehradu. Pražané přijali znamení to S po
vděkem. Sešli se vyslanci a jednali o pod
mínkách. Pražané byli nakloněni tím více, že
posádka na hradě Pražském po bitvě útok u
činila na Malou Stranu a tu mnoho domů za
pálila. Něco podobného by na zkázu města
mohli vyvésti žoldnéři z Vyšehradu.

Výsledek jednání byl ten, že Žoldnéřům
dán průvod a ještě zapůičeny vozy k odve
zení věcí do Kouřimě. Ale jenom malá část
s velitelem následovala krále, většina žold
néřů přidala se k Pražanům.

Smutně odjížděl pan Šembera, několikrá
te se obrátil k Vyšehradu, jeiž tak dlouho
chránil. Předvídal, co se stane, a že jeho
prácebudevněkolikahodináchzmařena.Co

4
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se naopatroval a rachránil těch chrámů, 10
ho paláce, těch domů s jejich poklady a pa
mátkami! I jeho žoldnéři by byli mnoho zka
zili, kdyby připustil. kdyby vášně jejich a
lačnost zlata nedržel na uzdě. A teď všechno
ponecháno na pospas, Vyšehrad opuštěna
vydán na kořist.

A velitel neobával se marně. Jednou bra
nou odcházel a druhou vrhala se městská
chátra na Vyšehrad. Nikdo. jí nebránil, neza
stavoval. Husité nejdříve se vrhli na kostely,
tepali v nich vzácné obrazy, rozbíjeli oltáře,
zničili varhany, trhali roucha obřadní a V
plen uváděli všechny ozdoby. Potom učiněn
útok na hrad královský. Co se dalo utrh
nouti, bylo utrženo, odneseno nebo zkaženo.
Co kdo mohl uloupiti, vzal a nes! do Prahy.

Dlouho do noci trval zde pokřik, hluk,
jásot.

Kolébka knížecího rodu v Čechách doko
návala, lesk Vyšehralu blednul, půda sténa
la. Rozpoutaná vášeň slavila vítězství.

Teprve noc přerušila bohopusté řádění,
ale zcela nezakončila. Druhého dne časně
ráno v proudech Husité znovu hrnuli se na
Vyšehrad. Nával byl veliký, a když nebylo
už nic k rozdrcení, roznesení, Pražané se
vrnli na mrtvý kámen a počali bořiti zdi
hradebaí, kostely, palác i domy jednotlivců.

Někdejší nádhera a sláva Vyšehradu vza
la za své nadobro. Hrad se už nevzpamato
val. Zcela pobořen nebyl, ale podobal se tro
skám, aby zub času dokončil, co rozvášněná
ruka lidská v prvém okamžiku nemohla pro
vésti.

Třetího dne, 3. listopadu Husité ve veli
kém procesí se brali na Vyšehrad. Mnoho
niužů i žen spěchalo na bojiště. Bylo tuiví
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tězné vojsko, které kráčelo po místech krvi!
idskou prosycených.

Na Vyšehradě uloupena skvostná, zlatem
tkaná nebesa. Ia byla připravena, aby pod
nimi kráčel král s královnou. Kolik koruno
vaných hlav doprovodila do paláce, nad ko
lika českými panovníky vznášela se v chrá
mě! [ Sizmund měl býti pod nebesy těmi u
veden na hrad. Byla uchystána.

Ale král prchal se zbytkem vojska, nebe
sa se dostala do rukou Husitů. Ti jich užili
nyní při slavném procesí na bojiště a Vyše
hrad. Kněz jejich nesl pod nimi kalich na mí
sto královské.

Třičtyři muži chtěli se rozděliti c draho
cenná nebesa ona, ale vůdce Orebitů Hynek
Krušina z Lichtenberka jim je vyrval. Hned
ho napadlo, k čemu by se hodila. Měl pod
nimi kráčeti zvítězivší král, teď užili jich Hu
sité, aby naznačili převrat ve státě i církvi.

A Vyšehrad stál jako zadumaný, ten dří
ve slavný a velebný Vyšehrad, teď oloupený
a zničený. Halil se do podzimní mlhy, jakoby
zastíral rozbolestněnou tvář, truchlící nad
zkázou Svojí a ponížením.

Oplátkou.

Za překrásné květnové noci bral se plá
štěm zahalený muž hrbolatou polní cestou.
Zdálo se, že si nevšímá přírodních krás, kte
ré ani temná noc zcela nemohla zakrýti, že
neslyší ptactva, jež ani nyní neumlkalo, že
necítí vůně lesů a travin. Jenom k zemi upi
ral zrak a v obličeji jevil starostlivost.

»Tohle mu nemohu odpustiti, na to se ne
dá zapomenouti. A teď doba pomsty nade
šla. Však uvidí! Všechno povím a Žalovati
budu samému vůdci!
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A v tváři nočního chodce jakoby zablesk
lo. Předem se radoval, že splněna bude je
ho touha, že stane se, po čem prahnul ne
ukojitelnou žádostí. Jistě dávno háralo to v
duši jeho: ani spáti nemohl k vůli tomu, po
koje neměl, a-teď se u cíle ocitnul. Jak chvá
tal, jak pospíchal, aby přišel včas a neome
škal! Delší dobu jde, pot na čele se mu ři
nul, ale necítí znavení. Musí dojíti, neodpo
čine si, až vvřídí, co zaujalo celou duši jeho.
Už hodně opíral tělo o hůi, chůze jeho stáva
la se klátivou, ale vzpružil se, když si připo
menul,co má před sebou,co hopobízía pří
Ino strká.

»Jak se dělo nám, fak ať se stane jim.
Dluh za dluh, půjčka za oplátku. Neměli rov-
něž slitování, nešetřili nás a ten hejtman Su
rově urazil cíty naše nejhlubší. Ať pykaií!
Však mne Žižka vyslechne a potom dle mé
ho sdělení všechno zařídí. A až poraženým
bude zle, potom jim řeknu: Tohle máte za
Krčín. Což se už nepamatujete? Jak slabou
máte pamět!«

A muž se divoce zachechtal, jakoby už
u nohou svých viděi poražené, pokořené a.
trestané.

»Čím se provinil otec můj, čím jiní, že.
padli pod rukou hejtmana Hynka Černohor
ského a čeledi jeho? ©Ani jemu ani jinému
stéblo křížem nepoložili.. «

Pozdnímu poutníku na mysli tanula ne
pěkná příhoda z rodného městečka Krčína.
Byli tam vyznavači nového učení, v kostelí
ku jejich už se pod obojí podávalo, tiše žili,
nevšímajíce si svých sousedů. Ale vzbudili
pozornost jaroměřského hejtmana Hynka,
jenž si vyiel s posádkou do okolí, aby způ
sobil nějaký pych. Vyhlédl si Krčín.
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Neděle právě byla, lid v kostele prodlé
val, odkud rozléhal se zbožný zpěv. Jiný by
se buď připojil nebo slušně se vzdálil, ale
hejtman Černohorský z Náchoda zachoval
se jinak, způsobem velmi brutálním a nepěk
ným. Viel s koněm do chrámu, nedbaje lidu
a posvátného úkonu. Ani všichni společníci
ho nenásledovali, ale mnozí zůstali venku.
Hejtman vyrval knězi kalich a svému koni
z něho píti dal.

-Ozvaly se hlasy údivu a odporu. Nejprve
kněz a za ním věřící ohražovali se proti ta
kovému jednání. Ano, pozvedali ruce, zatí
nali pěstě. V kostele hrozná nastala vřava,
lid se rozbíhal, Černohorský s čeledíny pře
kvapené ubíjel. Nedlouhou dobu trvala bitva
ve svatyni, kolem i v celém městečku.

Krčínští bvli od posádky iaroměřské pře
kvapeni, ve svatvní ani neměli při sobě
zbraní; dříve než pro tuto doběhli, bylo po
všem. Ale s jakými následky! Co tu bylo
porubaných, co více méně raněných! [ koně
mnohé ve svatyni podupali. Zneuctěný kalich
daleko ležel odhozený, mnohá chrámová 0
zdoba stržena, oltář překocen.

Boj veden i venku, ale když se domácí
vzpamatovali, když se po mečích sháněli a
na obranu postaviti se chtěli, hejtman flynek
Černohorský rychle velel k odjezdu. Vyko
nal, po čein toužil, do dalších zápasů se pou
štěti nechtěl. Ruče vyskákali žoldnéři na ko
ně a ujížděli z Krčína. Mnohá ruka za nimi
hrozila, mnohá ústa chrlila kletbu. Však na
dejde čas pomsty, ale potom — — —

A nečekali krčínští dlouho, Holas vypra
ven jako Žžalobník. Sám se přihlásil. Vždyť
při tom přepadení ztratil otce, sám byl ra
něn a dlouho ránu hojil. Teď všechno vvpoví
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vůdci Žižkovi, jenž před Jaroměř přitrhl k
Pražanům s Tábority. A v Jaroměři velí po
sádce posud hejtman Hynek Černohorský z
Náchoda.

Holas pospíchal, aby dorazil včas, dokud
Pražané a Táborité jsou z města. [ kdyby
snad Jaroměř minouti chtěli, jakmile uslyší,
co Ilynek provedl, napnou všechny síly, aby
hradeb dobyli a pomstu krutou vykonali. A
Holas se bude při tom smáti, bude tleskati.
Tedy přece den odplaty se dostavil — —

Uprostřed měsíce května 1421 sevřeno
bylo město Jaroměř. Obležení doufali, že
vytrvají, že jich nestihne osud Sedlce, Čá
slavě, Hory. Chrudimě a jiných měst, že ne
budou donucení vzdátí se nebo násilně že ne
dostane se nepřítel na dosti pevné hradby.
Spoléhali na obezřetného hejtmana, na sil
nou posádku. na hluboké příkopy, železem
pobité brány. Také na rychlo vypravili po
sly do Němec a Slezska. prosíce o pomoc.
Doufali, že jirn žoldnéře pošle Sigmund král,
jemuž přece musí na tom záležeti, aby tato
bašta vytrvala, radci vzdorovala a věrné
uchovala.

Ovšem vyskytly se i hlasy, které radily
k vyjednávání, ke vzdání se, dříve než budou
Táborité odporem popuzení. Dříve by se da
lo s nimi mluviti. potom bude pozdě.

Ale tu se naproti postavil hejtman Hynek
Černohorský, velitel královské posádky.

»A kdybyste smlouvati chtěli, já se nepři
pojím«, pevně stál na svém. »Mně bylo mě
sto svěřeno, to ochrániti se vynasnažím ze
všech sil svých.«

»Vojska prý přesila, Pražanům Žižká při
táhl na pomoc«, poukazovali měšťané. »Dlou
ho-li budeme z hradních kusů stříleti?«
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»Jenom když několik dní vytrváme, po
tom jistě přibude pomocné vojsko německé,
jež mi slíbeno bylo.< =

»Jenom ať!« pochybovali jaroměřští i U
tečenci do města, obyvatelé dvou klášterů:
kanovníkův řeholních a Dominikánův, kněží
domácí i ti, kteří ve zdech městských hledali
dočasné útočiště před vojskem husitským.

V. rozhodnou chvíli navštívil hejtmana
probošt Štěpán, muž letitý, bělovlasý, roz
umný a starostlivý. Vyžádal si krátké sly
šení u pana Hynka a přilat byl ochotně.
»Vím, že hlava tvá naplněna jest nemalou
starostí«, začal probošt, aniž by usednul,
»než přece mne to pudilo k tobě třebav do
bě tak málo příhodné.«

»Vyslov se, důstojný otče, co tíží tvé
srdce?« vybízel hejiman staříka.

»Bylo mým úkolem pečovati o blaho mě
štěnínů, teď zmítán isem obavou, že Špatně
dopadne obrana. Neisem cvičený v bojování,
od mladosti jinými věcmi jsem se obíral, ale
ty v oboru tom mnohé vědomosti máš; rci
mi tedy na dobré svědomí, jak soudíš o Ja
roměři? Zcela se odevzdáváme do tvých ru
kou. Kdybychom na závadu byli odeideme
a pofom volnou ruku míti budeš.«

»Známo všem, Že jsme si vyžádali pomoc,
tu jistě v několika dnech dostaneme. Ovšem
zatim se musíme brániti se vší rozhodností«,
odpovídal pan Hynek.

»Tedy na tebe spoléhám a do rukou tvých
četné životy osadníků odevzdávám. Čeho
potřebuješ, všechno je ti po ruce. Na obranu
města nechceme šetřiti.«

Stařec Štěpán s lehčím srdcem opustil
hejtmana. Jakoby velikou tíhu na jiného
předal,
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Tak spoléhali mnozí na Hynka Černohor
ského, jenž se už dříve osvědčil, jenž přímo
čekal, aby se mohl měřiti s nepřítelem. —
Dlouná chvíle byla mu vJaroměři, výpady
podnikal do okolí. ak navštívil i městys
Krčín.

Táboři hned sevřeli město, a jak jejich
obyčejem bylo, nemínili dlouhým obléháním
mařiti síly. Heslem jejich bylo rychle přepa
dati, porážeti, co nejrychleji postupovati, ví
těziti.

O svátcích svatodušních Spojené vojsko
podniklo útok na Jaroměř. Žižka se domní
val, že jedním dnem dobude města, dostal se
do příkopů hradních, ale musil se vrátiti
s citelnou ztrátou. Jaroměřští drželi se sta
tečně. Bojováno ve středu, ale tu obleženým
štěstí nepřálo jako předešlého dne. Marně
se namáhali. To poznal i hejtman. A jak dří
ve vítězství a obranu sliboval, tak pojednou
změnil a obrátil. Útoky Táboritů byly moc
né, zeď hradní tu a tam už povolovala. »Je
ště den a jsme poražení Úúplně«,zvěstoval u
strašenému obyvatelstvu.

»Čo Ččiniti?< tázali se jaroměřští v roz
pacích.

»Vyjednávati, posud je čas.<
bílý praporec nad městem zavlál jako

znamení prosbv a smířlivosti. Doneseno Žiž
kovi, že se Jaroměř poddává.

»Proč tak neučinila dříve? Několik stat
ných bojovníků by mně zůstalo. Ale ať! Vy
iednejte S nimi okamžité vzdání města a
zastavení nepřátelství.«

>A dostanou milost? Mohou volně odejít:
z města?«

Vojevůdce mávnul pravicí.



»Ať odejdou! Neměli by, ale — budiž za
pomenuto!«

Jaroměřští se pokořili a prosili za volný
odchod. Byl jim slíben za jistých podmínek.
Také hejtmanu Hynku Černohorskému a je
ho posádce.

Táboři hned vnikli do města a opanovali
hradby. Jedna část obyvatelstva se podda
la, druhá chystala se k odchodu.

Fou dobou do tábora přibyl soused z
Krčína a hned prosil Žižku o slyšení. Věc
prý má naléhavou, záležitost velmi důleži
tou. Byl předpuštěn a dlouhou vedl obžalo
bu. Až se čelo Žižkovo svraštilo nad zprá
vami těmi. O tom, co se v Krčíně stalo, ne
bylo mu nic známo. Tedy hejtman Iynek
Černohorský tak se opovážil? ©Jaroměřská
posádka tolik si dovolila? — Trestuhodné
činy.

Žižka ještě zuřil hněvem, když vstoupil
pobočník, jenž měl k vojevůdci kdykoliv
přístup.

»S neodkladnou přicházím zvěstí, že na
ši vrhli se na jaroměřské, třebaže těmto za
ručen volný odchod.«

»iPravda, dal jsem iim svoje slovo.<
»Nic to nepomohlo, vítězné vojsko vrhlo

se na měštěníny a zle řádí.«
Žižka zamyslil se na krátko.
»Ať řádí! Hejtmana Hynka Černohorské

ho vezměte do vazby. Kdo z kněží nepři
stoupí k našim článkům, budiž vržen na
oheň! To ie za Krčín!«

Pobočník ještě chvíli váhal, zdaž se vůd
ce nerozmyslí a jinak neporučí.

Žižka jenom rukou ukázal k východu sta
nu. Zrušil dané slovo, zatvrdil se.
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Letopisec končí pád Jaroměře těmito slo-
vy: »A tak všecky měšťany se ženami až do
košile svlékli a vyvedše z města, mnohé
ztopili a jiné na poli lid lotrovský spálil jest.
Druhého dne jedenadvacet kněží, kteří ne-
chtěli k čtyřem článkům svoliti, spálili, to
liko tří živé zůstavili, kteříž povolili, A hejt
mana, pana Černohorského, javše do Prahy
dovezli a na rathouz do vězení zavřeli.«

Pro bibliotéku.

Nemíníl a nemohl se také dlouho brániti
benediktinský klášter v Postoloprtech, když
kolem se brali husitští Pražané uprostřeď
května 1420. Benediktini neměli posádky a
sami nebyli cvičení ve zbraních. Klášter zde:
postavili krásný, kostel nádherný, nejvíce 0
bírali se opisováním knih, rovnáním všeli-.
kých spisů.

V Postoloprtech byla té.. doby veliká
knihovna a bohatý archiv se vzácnými listi

nami. (Čo měli Benediktini pěkného, snesli
sem, majíce jistotu, že ty poklady jsou v cu
kou nejbezpečnějších. Sem z ostatních klášte
rů posílání učení mnichové, kteří lnuli ke
knihám a rádi se obírali těmito duchovními
poklady.

Nikde nepanovalo takové ticho jako V
tomto klášteře, kde mniši skláněli se nad
folianty, kde skřípěla jenom péra a převra
cely se pergamenové listy. Kdo se chtěl za
bořiti do minulosti, kdo. toužil po větším
vzdělání, uchýlil se sem do rozsáhlých ko
bek, kde vyrovnáno bylo knih ke stropům.
Mnohá sporná věc tady rozřešena, rytíři Do-
silali do kláštera své písaře, města syndiku
sy, aby nahlédli do knih, jichž byl jinde ne-
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dostatek. Vyslanci dělali si výpisky, dotazo-
vali se, prosili o radu a zřídka odcházeli ne
uspokojení. Ve valné většině bylo jim vyho-
věno.

Bibliotéka v Postoloprtech požívala chval
né pověsti a mnichům vzdáváno plné uznání.
Práce jeiich oceňována, žádostem jeiich Vy
hověno, když chtěli sbírky v tom neb onom
směru doplniti. Vřele byl vítán, kdo přinesl
nový spis, novou listinu, nový rukopis.

A vystřídala se tu řada svědomitých bi
bliotékářů, kteří celý život knihovnám vě
novali, co nejpečlivěji o Spisy se starali, 0
chotně cizincům vyhověli, rychle knihu vy-
hledali.

Též Ambrož byl takovým knihomolem,
jenž od rána do večera trávil v klášterní bi-
bliotéce, rovnal, zapisoval, hledal, oprašoval.
Učencem nebyl, knih nesepisoval, ale bedli
vě je hlídal., mezi nimi Žil a jim sloužil. Jiní.
studovali, psali, hledali. Ambrož byl na za
volání. na pokyn přinesl knihu, vylezl po
stupátku. až ke stropu, otevřel zásuvku se
vzácnějšími rukopisy. Nemusil ani nahlížeti
do katalogu, jenom na krátko se zamyslil a
šel na jisto.

Ve volné chvíli také čítal, přírůstek zapi
soval, na vepřovéhřbetyčíslicedával,s ve
čerem knihy srovnal a prošel všemi kobka
mi, nehrozí-li nebezpečí požáru, nebylo-li cO:
odneseno. |

Ambrož byl dobrý, ochotný, ale přísný.
Nedbale nesměl nikdo s knihami zacházeti,
bez jeho svolení do cel odnášeti. Každou 0
brátil starostlivě, když byla vrácena. Od ci
zince se ani nehnul, když tento požádal za
prohlídku knihovny, na rukopisy nedovolil
ani sáhnouti. Každému hned nedůvěřoval,.
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třeba přišel s odporučením. Přímo dveře u
kázal těm, o nichž se přesvědčil, že knihy
kazí, že jenom všetečnost je sem přivedla.
Tu nešetřil nikoho a kdo se stavěl uraženým.
toho odkazoval k představeným, kteří s ním
souhlasili, jsouce přesvědčeni o jeho pečli
vosti a lásce ke knihám.

Když do kláštera vnikla zvěst o vojsku
husitském, že všechno ničí a pálí, mnich Am
brož nejdříve vzpomněl na knihovnu, v ja

kém nachází se nebezpečí.
»Nejenom bibliotéce, celému klášteru i

životům našim hrozí záhuba«, dosvědčoval
-opaf.

»Snad nás ušetří, když nikomu nepřeká
žŽime«,mínil bělovlasý stařec ve své dobro

"srdečnosti.
»Také jinde kláštery nebyly na závadu

A co se jim stalo? Spáleny byly, v ssutiny
obráceny, jejich obyvatelé zabiti, spálení na
hranicích -—.<

»Běda. co se stane s naší vzácnou knihov
nou!« naříkal Ambrož, rukama lomě. Běžel
-do těch jizeb, kde byly poklady jeho ulo
ženy; nejraději by všechno co nejrychleii

"odnesl do sklepení, ale sám k tomu nestačil.
A zdaž by to pomohlo? Oheň vnikne i do

sklepů. |
Prázdno bylo v archivu, nikdo nestudo

val, neopisoval, mnohá práce rozdělána. Od
knih prchli učenci, mniši se radili, jak si po
čínati v tak rozhodném okamžiku. Kdosi mí
nil, že se k Pražanům přidaliŽatečtí, Lounští
a Slanští, že k nim přitrhli jako sousedé klá
štera rytíři Záviš Bradatý a Petr Obrovec.
Žatečtí nedávno žádali za opis listiny pro
jejich město důležité; bylo jim vyhověno co
-nejochotněji. pan Záviš býval hostem v Po



— 61 —

stoloprtech, třeba po knihách netoužil. Také“
Pražané dobře vědí, jaký poklad se tu ucho
vává. Nejeden mistr z vysokých škol, baka
lář na cestách sem zavítal a tady se zdržel
mnoho dní i týdnů.

Proto mínili mniši neprotiviti se, vojsku
neodporovati. Snad se spokojí tím, co po
skytne kuchyň a sklep, snad si dá výpalné
zaplatiti a půjde dále. Mniši byli ochotni
hodně sáhnouti do pokladny. Jednali bez
Ambrože, který jenom naříkal k vůli knihov
ně, jenom pobíhal síněmi, schovával rukopi
sy, ale ve zmatku vybíral nejméně cenné.
Nevěděl, že už spolubratři vyjednávají, že.:
se poddali. Tak byl zmaten, tak zhroucen.
Posléze se sebral, vyběhl na nádvoří a pří
mo vletěl proti nepřátelům, kteří se sem
drali branou dokořán otevřenou. Nevěděl,
jaký mají úmysl, o čem bylo před chvílí
jednáno.

»Smilování!« zvolal úpěnlivě a Široce ro
zevřel ruce proti předním jezdcům.

»Zač prosíš?« ptal se Záviš Bradatý, za
držuje koně.

»Aby byla zachována zdejší vzácná.
knihovna«, jedním dechem vypovídal mnich.

»Pravda«, řekl Záviš rytíři vedle jedoucí
mu, >»je zde jedna z neivzácnějších bibli-:
oték.«

Petr Obrovec přisvědčil.
»Nebyl jsem v ní, ale slyšel jsem. Zaslu-

hovala by, aby byla zachována.«
»Prosím co nejsnažněji.«
Teď knihovník Ambrož i ruce sepial jako

k modlitbě. Až dojímala jeho postava rytíře
a za nimi hrnoucí se bojovníky. Ti zadnější
se dotazovali, proč jsou zdržování a zač ter
šedivec prosi.
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>Za bibliotéku, za archiv.c
Bojovníci, jimž nade všechno byl meč a

"doušek vína, pohrdavě se usmáli. Nemohli
ani pochopiti, Že by takhle někdo mohl pro
siti za knihy, jichž mnoho potrhali a spálili
DoČechách.

sku předu! Ku předu!«
Petr Obrovec. musil horlivce napome

nouti,aby se mírnili.»Pročse námv cestu
stavíš?«< ptal se mnicha.

»Neničte, nezapalujte bibliotéky«, prosil
-znovu Ambrož, směle stavě se proti koním.

»A proč ti na ní tolik záleží?< poznamenal
kdosi ze zadu s úsměškem.

»Proč? Proč? Veliké poklady obsahu
je, vzácnou památkou je z minulosti, tisícům

"slouží —.«
Rytíři v přední řadě porozuměli.
»Že jste se neprotivili a jako hosty nás

přijímáte, bude klášter zachován, s ním i
bibliotéka. Ale vojsko bude vyčastováno.«

»Díky, tisíceré díky!l« jásal knihovník a
hned ustupoval vojsku stranou.

Nádvoří se plnilo, ale přicházeli také vo
čjíni, kteří se sem dostali ze zadu přes za
ohrady. Byli asi z nedaleka; záhy s polohou
se seznámili.Mezi nimi zvláště Žatečtí se vy
znamenali a hned kazili, co jim v cestě leže
lo. An: jich nenapadlo, že by měl tento klášter
býti zachován. Nedávno přidali se k Husi
tům a přímo. toužili po plenění, pálení. Zde
pak taková příležitost, neohrazený klášter,
o jehož bohatství daleko široko kolovala
pověst! Čo jim do knih, do spisů; po zlatě a
stříbře dychtí. Buď ani nevěděli, že se je
dnalo o ušetření, když se mniši poddali, buď

cnedbali a tomu Sťarci, prosícímu za knihy,
„se vysmáli.
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Jiní už usedali na nádvoří, už zaujímali
místa v refektáři, po chodbách, aby popíjeli
a si popřáli. Dvéře u sklepů byly dokořán.
vojsko samo si posluhovalo. Víno teklo z ně
kolika sudů najednou a roznášelo Sev nádo
bách, jaké bylo právě lze nalézti. Zavládla
veselost, až bezuzdnost, ozval se zpěv, kolo
valy žerty.

Ale pojednou ucítili rytíři čmoud; opilí
žoldnéři venku ričeho si nevšímali, snad to
mu čpícímu kouři příliš uvykli při požárech.

»CČoto?« zvolal Záviš Bradatý. >To ja
koby nedaleko hořelo.«

Spoluhodovníci dosvědčili onu domněn
ku. Pátráno v nejbližším okolí.

»tHlořil« zaznělo z venku otevřeným ok
nem. Kde kdo vyskočil, žoldnéři rychle do
píjeh. AŽ se hněvali, že byli tak vyrušeni z
té besedy.

»Kde, kde?« ptali se vůdcové Lounských
a Slanských.

»Bibliotéka hoří!« naříkal Ambrož a utí
kal v ona místa, odkud už zaléhal praskot
dřev. Oheň rychle se šířil po celé budově.

Vojíni se rozběhli, aby uchvátili, co by se
ještě urvati dalo, dříve než to padne rozzu
řenému Živlu za oběť.

»Kdo zapáll?« vyslýchali rytíři přísně.
V té straně nacházeli se Žatečtí, ti prý

už cestou hotovili se k podobnému činu, ale
kdo přímo podložil cheň pod střechy, nebylo
možno udati. Snad ho soudruzi znali, ale ne
udali, vědouce, že by se mu pěkné odměny
nedostalo, poněvadž jednal mimo vědomí a
vůli představených.

Dlouho: bylo slyšeti nářek z té strany
kláštera, kde hynula knihovna. kde hořely
vzácné listiny. To Ambrož naříkal pro své
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poklady. V poslední chvíli chtěl něco zachrá-
niti, ale nezachránil ani sebe.

Husité musili opustiti klášter pro žár pla
menů. Už se ani do sklepů nedostali pro VÍ
no; i cín, z něhož pili, se rozléval. Klášter
podobal se výhni, odkud vyletovalo tisíce ji
sker k nebesům; nejhrozněji požár zuřil tam,
kde bylo nejvíce hořlavin, kde byla slavná
knihovna. Vítr odnášel listy ohořelé; roztály
pečetě, sypaly se svazky z prohořelých re-
galů. Všechno slévalo se ve žhavé hromady,
v nichž jistě několik dnů oheň potrvá.

Co se stalo s mnichy postoloprtského
kláštera, dějiny se nezmiňují. Buď zahynuli,
byli upáleni, buď se rozutekli a došli ochra-
ny jinde.

Ale nádherný klášter spuštěn docela.
Husité neoslavovali radostně toho vítěz

ství, nějak schlíple opouštěli bránu, a zvlá-
ště rytíři Záviš DBradatý a Petr Obrovec,
takřka sousedé kláštera, zmlkle odjížděli v
čele svých čet. Také Žatečtí, Lounští a Slan
ští přímo prchali odtud. Styděli se za tento
čin. Zapálili klášter, jenž se jim neprotivil,
zbavili kraj pěkné ozdoby a především zni
čili znamenitou knihovnu se slavným archi
vem, který mnohému dobře posloužil.

Mlčky odiížděli, aby měli brzo za sebou
klášter, jenž posud plápolal jako svíce, jako
ohromná hranice. A za nimi litaly zuhelnatě
lé listy, žhavé knižní hřbety, hořící svazky.

Sami Husité litovali znamenité biblioté
ky, tehdáž tu v popel obrácené; a neméně:
želeti jest i ztráty archivu jeho, z něhož po
tomstvu naprosto nic se nezachovalo —.

Ale lítost Pražanů netrvala dlouho. Voj-
sko při témže tažení provedlo nový pych u:
Makotřas na tvrzi Petra Meziřického, jedno-



ho z nejbohatších kupců pražských. V rum
a popel obráceno zboží tohoto Pražana a
při tom zažehnuta i stavení kolem tvrze. U
pálení spolu dva kněží, z nichž jeden, jménem
Václav, býval kaplanem na staroměstské
radnici v Praze. Nenadál se ani tento ani je
ho pán Petr Meziřický, že rodáci až sem
přijdou na jejich záhubu.

Aby se ospravedlnil,

S jediným zbroinošem jel do Prahy rytíř
Jan Sádlo ze Smilkova na Kostelci. Tu cestu
do sídelního města znal dobře ještě za Živo
bytí krále Václava, jehož byl milcem a rád
cem. Tehdy zanedbával svoje zboží a nej
více při královském dvoře se zdržoval. O
braceli se k němu mocní páni se žádostmi,
aby v jejich prospěch u Václava působil, za
ně se přimluvil. Král si vážil jeho rad a k
vůli němu mnoho učinil.

Ale když bezduché tělo panovníkovo ulo
ženo bylo ve zbraslavském klášteře k věč
nému odpočinku, také Jan Sádlo uchýlil se na
venek a do Prahy zajížděl co nejřidčeji. Mno
hdy sem poslal starého zbrojnoše Víta, aby
zvěděl, co nového v národě. A tehdy za vá
lek husitských novot bylo stále dost, a Vít
ani najednou všech zpráv nevypověděl. Te
prve na to a ono si vzpomněl a poselství do
plňoval.

Rytíř byl kališníkem umírněným a kaž
dou výstřednost odsuzoval. Nesouhlasil s tím,
že Pražané jako moc nepřátelská z města vy
trhli a Čechy plenili, že pálí města a boří
chrámy, že donucují katolíky k víře husitské.
Odsuzoval bouře v Praze i po venkově, Ať

každý vyznává, co se mu vidí býtinejleps imO
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ať nikdo není pronásledován, Že jest toho neo
onoho náboženského přesvědčení. K čemu fo
hubení vlasti, ničení země, k čemu ono pro
následování?

A dle toho Jan Sádlo jednal, chtěje míti
na svých statcích pokoj. Ač. sám kališník,
nesužoval katolíků, ale povstal proti výstřed
ním Fiusitům, kteří na panství jeho začínali
bouře, znepokoiovali klidné usedlíky a -vná
šeli sem to, co řádilo v tu dobu v Praze a
hubilo České království. Rytíř, povolav k
sobě výstředníky, co nejpřísněji zakazoval
jim jejich rozvášněné počínání. Kdo nepo
slechl, toho vypudil ze svého statku, nei
onnivější | Žalářem opatřil.

»Chci pokoj mezi poddanými, vím dobře,
kan by bouře dospěly. Byl jsem toho svěd
kem v Praze.«<

Ale Riusité nechvalné pověsti roznášeli ©
rytiři, jakoby byl přísným pronásledovníkein
vyznavačů [lusových.

Zbrojnoš Vít ty zprávy přinesl z Prahy.
Konšelé prý jsou naň proto rozezleni, mnoho
se o něm mluví, ano Flusité se naň i chystaií
s trestem. Snad mnohem více se doneslo k
uším. rytířovým, než pravdou bylo. Vít sbí
ral i to, co se povídalo po krčmách, kde po
sud se horšili na milce zesnulého krále ze
zlosti, že se jim takových předností nedosta
lo, nebo že oslyšení byli ve svých až pře
mrštěných požadavcích. Posud nemohli za
pomenouti na královu přízeň, jíž pan Jan
dlouho užíval.

Všechno rytíř zvěděl a značně byl po
bouřen. Zdálo se mu, Že i jeho čest byla po
haněna. jeho dobré jméno zkázu utrpělo, jeho
pověst v Praze pokálena. To nesmí strpěti,
proti takovému nařknutí musí se ohraditi.
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V Praze každý ho zná ještě z dob,kdy xrále
doprovázel, co by si o něm pomyslili, že pod
dané bez příčiny utiskuje a volnosti ve víře
jin nedopřává. On jenom netrpí výstřelků,
násilí a Úiisků. [o mu přece nesmí ani nej
horlivější Flusita ve zlé vykládati, má-li smysi
pro pořádek, chce-li dbáti pokoje.

s takovými náhledy jel do Prahy, nedba
je varování svého Žoldnéře. Vít pověděl své
mu pánu všechno, co slyšel, ale také připo
menul, jak nyní všudy nebezpečno, že namno
ze nelze ani rozeznati, kdo přítel a kdo ne
přítel, spravedlnost nejenom pokulhává, ale |
někdy v tvář ubíjena.

»ÁAco by se mi mohlo státil« hlavou po
hodil rytíř. »Což jsem se něčím provinil? V
Praze posud jsou lidé, kteří mně mají zač dě
kovati.«

Ale Vít neustal výstrahy dávati, jak Pra
žané výbojně si vedou proti každému, jenž
s nimi úplně nesouhlasí, kolik už vybili klá
šterů, zničili kostelů, jak útoky činí na venek.

„Proč se jim přímo vrhati do tenat, proč
se nevzdalovati mista, kde vášeň lidská pa
nue? Pozdě budeme bycha honiti.«

Než Sádlo nepovohi. Na poskvrněnou čČešsí
poukazoval, pošpiněnou pověst očistiti chtěl.
Proto jel dále a dost: rychle, bez oddechu.
Zbrojnoš se obával zbraňovati mu. Snad se
mu už také zdálo, že tytíři nehrozí největší
nebezpečí, že se ho přátelé zastanou. A kdy
byv přece, rychle opustí Prahu a odjedou
domů.

Tak se blížili k iněstu, v němž rytiř v mi
nulosti zažil větší část života. Vzpomínal Sá
dlo na doby ty, na krále Václava. Byl svěd

em. prvních bouří husitských. Doprovázel
krále na Žebrák. byl svědkem, iak Václav
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napominal Rusa, šiřitele nového učení, krotil
panovníka, když se tento rozohnil, byl při je
ho smrti, kterou přivodily výtržnosti v Pra
ze a na venkově.

Později Sádlo sám ©mnohé z učení toho
přijal a mírným FHusitouse stal. Neschvaloval,
co se dělo, a když marně radil a napomínal,
uchýlil se v ústraní na svůj statek. Toužil
po klidu, než zde už nalezl také Husity nei
vášnivější, S nimiž nesouhlasil, jejichž půso
bení naproti se postavil. Teď cestou uvažoval
o tom divném běhu světa tohoto. Musil
v cestu postaviti se tomu, co vlastně sám
přijal a mírnějším způsobem vyznával. Ne
bylo by lépe, aby zůstal ve víře, kterou při
jal od rodičů svých, již i Václav vyznával?
Takových obtíží mu nikdy nepřinesla, tak ho
neznepokojovala, k vůli ní neměl takých ne
snází. Ustanovil si, že se hned obrátí k pá
nům konšelům. Ti spravedlivě s ním naloží,
před těmi se očistí. Potom vyhledá známé a
obnoví v mysli upomínky na minulost. Ně
kolik dní se v Praze zdrží a s pokojem na
vrátí se do svého domova. Takový měl plán.

Jan Sádlo ze Smilkova nevyhledal žádného
známého v Praze, ale ubytoval se v hospodě.
Večer pořádal řeč, kterou promluví ke své
mu obhájení. Vít vyšel do ulice a vrátil se
dosti pozdě. Ještě chtěl mluviti s pánem a ťu
kal na dvéře jeho pokojíku.

»CČojest?« ptal se rytíř nevrle, byv vytr
žen ze Srovnávání myšlenek.

»Chtěl jsem některé důležité zprávy sdě
Jiti«, pravil Vít a tlačil se do jizby. »Divné a
nepříznivé panují poměry na radnici. Mnoho
jsem slyšel.«

kytiř nazvedí hlavu na znamení, že po
slouchá.
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»Proti pánům zemským v Praze zavanul
nepříznivý vzduch. Heitmanem zvolen Jan
Hvězda z Vicemilic, mírnější konšelé byli od
stranění a pět ráznějších dosazeno, heitman
bez jejich vůle a vědomí nesmí nic dělati.<

»A co z toho?« ptal se Jan Sádlo.
»Že v Praze lidem urozeným není bez

pečno.<«
Rytíř jenom pohodil hlavou.
»Děkuji ti za starost a tyto zprávy. Jdi a

spi spokojeně.«
Ale po odchodu Vítově přecházel Sádlo

úzkou jizbou hodnou chvíli a když opakoval
si řeč, kterou si dříve srovnal, pletl se a ne
mohl udržeti postup myšlenek.

»Hejtman Ilvězda mne ochrání«, řekl k so
bě. »Vždyť se známe z minulosti. V dobré
chvíli jsme ho nazývali Bzdinkou. Zlobil se.
ale opět se usmířil.«<

Také rytíř ze Smilkova a na Kostelci u
lehl a klidně usnul v Praze. kde tolik kdysi
užil dní veselých i starostí plných za svého
příznivce krále Václava. Beze strachu Do
vstal 20. října 1421, rychle se oděl a rázně
vykročil z domu. Ani nezavolal na Víta, na
svého průvodce. Rovnou bral se k radnici,
aby předstoupil před konšely. Co by se mu
mohlo státi? Vždyť jednoho s Pražany VY
znání, stejného smýšlení. Ospravedlní se a
odiede na Svoji tvrz.

Konšelé byli právě shromážděni, zasedali,
když písař oznamoval návštěvu pana Jana
Sádla ze Smilkova a na Kostelci. Jako jeden
muž vyskočili při jméně předního milce Vá
clavova. Sotva vstoupil, už se po něm sápali.

»Pronásleduješ husity na panství. Mnoho
na tebe žŽalováno.Však jsme se chystali na
všťívit to tvoje hnízdo.<



— 70 —

vále sečkelte, až vám. pán. všecimo vy
povím. Jsem přece také kališník. učení Hu
sova Vyznavač.«

»Nehodný a darebný. Jaké výslechy a ja
ké soudy? Jsi vnaší moci, naložíme s tebou
DOzáslize.«

Rytíř se marně bránil, už mu ani nedovo
leno odejíti. Teď seznal, že Vít správně ra
dil, nyní viděl velikost nebezpečí. Meč. tasili
chtěl, odňali mu jei; křičel, byl přehlušen.
Kat zavolán, aby vykonal popravu na člově
ku odsouzeném bez vyšetřování a Soudu.
Marně se bránícího odvedli na místo poprav
ní a zde mu kat sťal hlavu.

Diváci ani nevěděli vínu jeho, mnozí ho
ani neznali. Od úst k ústům kolovalo, co o
něm také dějepisec znamenal a co nám char
akterisuje dobu tehdejší, Že »byv kališníkem
upřímným, stranu výstředních Husitů horh
vě pronásledoval.< |

Dva dní májové.

Veiké konaly se přípravy v městě Litomě
řicích, když sem zavítati měl král Sigmund
s komonsivem a brannou mocí. Hlavně purk
mistr Pichel se vynasnažoval, aby na sebe
upozornil. Toužil po hodnosti, hejtmanem ce
lého kraje býti chtěl, do zástavy rád by do
stal některý hrad královský, rod svůi šlech
tickým erbem by vyzdobil — a kam „až Sa
hala jeho touha a snaha! Vždycky ctižádo
stivým byl, teď se mu naskytala vhodná pří
ležitost něčeho dosíci.

Sigmund. očekávaje posilu vojska kři
žáckého, z dlouhé jako chvíle objížděl města
v Čechách. Už byl na Mělnícea odtud rychlý
posel přijel do Litoměřic se zprávou, že sem
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přibude král s královnou Sořií, která chotě
nyní všudy doprovází. | jiní vzácní hosté v
komonsívu ©panovníkově se dostaví a pro
bezpečnost četné vojsko průvod doprovodí.

Měštěnínům zvěst ona právě nepřišla
vhod, předvidali oběti, jaké musí přinésti S
ubytováním a vyživením, ale purkmistr se
zaradova!l. Čeho se mu odpírá od sousedů,
tim obdaří ho král. Byltě Pichel velice pří
sný a ukrutný, každé sebe menší provinění
trestal, nikomu ničeho nepromíjel a jenom tou
krutostí v úřadě se udržoval. Báli se proti
němu vystoupiti, měl své zastance, těžko by
lo zlomiti mu vaz a odstraniti ho. A fak i ny
ní nakazoval všem co nejslavněji Sigmunda
vítati, domy ozdobovati, příbytky pro prů
vodce chystati. Krále sám uvítá a počastuje
na radnici. [aké mínil, aby se pro královnu
Sofii sbíral čestný dar.

»Uvidíš, že to dobře neskončí v městě
našem<x, přimlouval mladý Vilík purkmistro
vě dceři Lénce, s kterou známost měl a se
scházel, aniž by o tom rodiče věděli. Milen
ci ještě neuznávali za nutné svěřovati Se,
vždyť posud nemínili do přístavu ©manžel
ského vplouti. Stačilo jim, když se viděli,
promluvili spolu nebo podél Labe vykonali
krátkou procházku.

>A proč tak soudíš?« ptala se Lénka u
strašeně.

»Poněvadž všichni nesouhlasí s těmi pří
pravami a netěší se tolik na příjezd Sigmun
dův jako tvůj otec.«

»Pravda, otec je nadšen pro krále, Bůh
ví, čeho od něho očekává! O nikom jiném
doma nemluví. Ale to se snad patří, aby na
še město slavně vítalo svého panovníka.<
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»Který k nám do Čech přichází s mečem
a s vojskem, hubí zemi, pálí —.«

»Arnošte, ty snad také náležíš mezi od
půrce krále Sigmunda a mého otce?< uleka
ně pravila hezká dívka ještě ne dvacetiletá.

»Abych ti ničeho netajil, nejsem Sigmun
da krále chvalořečníkem a nesouhlasím S
těmi oslavami. Však nejsem v Litoměřicích
sÁIM.<

»Prosím tě, ničeho nepodnikej, čím bys
mého otce proti sobě popudil. Znáš ho, jak
je přísný. Neodpustil by ti toho a mně by ní
kdy nesvolil, abych s tebou mluvila a tebe
milovala.«

Prosbu a výstrahu tu Arnošt Vilík nebral
příliš vážně, naopak přidružil se v městě k
těm, kteří nesouhlasili s nákladnými přípra
vami k uvítání krále Sigmunda, bez ohledu
posuzovali snahu purkmistrovu a zrazovali
před sbírkami na čestný dar pro královnu
Sofii. Nespokojenců těch byla řada, k učení
husitskému se klonili, Sigmunda nenáviděli,
ostře proti němu mluvili a veřejný pořádek
©oslavnostních dnech ohrožovali.

Pichel i doma pronášel obavy a pohrůžky.
Nepřipustí, aby někdo ohrožoval pokoj v mě
stě, až zde bude sídliti král, jenž může roz
dávati hodnosti a udělovati milosti druhu
rozmanitého. Nedopustí purkmistr, aby mu
někdo křížil cestu, na niž se vydal, a zmátl
jeho naděje i touhy.

Apoléna s obavou vyslechla otce a při
nejbližší příležitostí všechno opakovala vy
volenému svého srdce, aby se varoval a
hněv proti sobě neobrátil.

Ale Arnošt stále upokojoval pannu a na
lehkou váhu bral výhrůžky purkmistrovy.
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Nespokojenci se scházeli, umlouvali a ra
dili, co by podnikli proti purkmistrovi a noh
sledům královým. Tak pohromadě byli ve
čer před slavným příjezdem. Vilík ovšem
mezi nimi. Nejenom že neozdobili domů a
příbytků svých, ještě vymýšleli, čím by dali
na jevo pohrdání, jak by zjevně ukázali ne
přízeň.

Arnošt užil sdělení Lénčiných a varoval
sousedy, aby se měli na pozoru.

»Pichlovým zetěm budeš, proto ťak ho
voříš«<,vmetnul mu kdosi do tváře.

»Kdybych purkmistrovi stranil, neseděl
bych zde mezi vámi«, bránil se Arnošt. »Dle
skutečnosti mluvím a k ostražitosti napomí
nám.«

A nevaroval mladý Vilík marně. Ještě
daleko byl Sigmund před branami, když poč
tem 17 měštěnínů sedělo ve vazbě a mezi ni
mi také podezřelý Arnošt. Pichel stopoval
taině činnost jejich, věděl o všech krocích,
zrádce se vždycky nalezne. Purkmistr obá
val se bouří a urážek vůči králi, ale také
zbaviti se chtěl nepohodlných ©měštěnínů,
kteří by mu mohli všecko pokaziti. Proto v
noci bez hluku byli schytáníi a odvedeni.
Marně se bránili a neviny se dovolávali.

Zatím slavnostně vjel do Litoměřic král
Sigmund s komonstvem. | Přibyl do města
věrného, proto nestrachoval se nástrah. —
Purkmistr slavně ho vítal, klíče bran měst
ských mu odevzdával a na radnici ho uváděl.

»Jak pokojno v městě?« tázal se král.
»Nemnoho nespokojenců a ti jsou zavření

ve věži. Nepřipustím, aby byla královská mi
lost vyrušována a ráz města našeho ohro

Žžen.«
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Sigmund icnonm spokojeně kynul rukou a
se svými milzi vstoupil do bytu, kde byla
připravena skvostná hostina. Pichel se mrzel,
že s ním král déle nerozmlouval, ale tak
krátce ho odbyl. Za tu starost by zasluhoval
většího vyznamenání před měšťanstvem.

Uvažoval purkmistr, jak by se jinak králi
zavděčil. Nepomohlo ochotné vydání města,
ozdoba domu, vkusně upravený byt na rad
nici, bohatá hostina. Sigmund neplnil tužby,
nevolal Pichla k sobě, nechválil ho a nevy
znamenal. Co byv ho k tomu přece: pohnulo?
Marně purkmistr obcházel a čekal. Byl vo
lán, ale jenom na poměry v městě, na stlu
zdí, na posádku dotazován. Měl udati. mno
ho-li žoldnéřů by mohly Litoměřice vydržo
vati, iak dlouho by se statečně město bránilo.

Purkmistr schválně nadsazoval, chválil, na.
své zásluhy o město ukazoval, sliboval, fak
se přičíní, jak se .vynasnaží, ale král jakoby
neznamenal touhv, jakoby nevystihnul pafr
ných Úmysliv.

Žádné uznání, žádné vyznamenání -ani
povýšení ani titul ani erb.

Pichel přímo zuřil. Snad se přece král
dověděl, že v městě není tak klidno, jak mu
bylo vylíčeno; že by špatně dopadlo. kdyby
oni rebelové na svobodě zůstali. Měl purk
mistr mnoho závistníkův a nepříznivců.

Firozná ho napadla myšlenka, aby se po
mstil. aby snad krajním způsobem krále Si
nakloml. S nikým se neporadiv, jednal na
Svoji pěst.

Na rozkaz jeho oddaní mu biřičové při
vedli všech sedmnáct vězňů a rovně šli S
nuni k řece Labi. Hned nikdo nevěděl, co se
dít: bude. iRozvodněná řeka se čeřila, voda
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hučela příšerně. £ diváci sem přišli, někteři
i z dvořanstva králova. Ustrnuli | všichni,
když purkmisirem náhlý vynesen soud, ŽE
rebelové pro bouře odsuzují se k smrti uto
pením v Labi.

A biřičové hned prvního shodili S vyso
kého břehu. Ortel prováděn rychle, aby ne
byl snad zastaven diváky, kteří se hned ne
mohli z překvapení vzpamatovatí. Nikdo Si
nevšímal, že sem úprkem běží mladá dívka,
až vlas za ní proudí a lic nachem hoří.

»Otče, milost pro Arnošta!« zvolala Apo
léna, klesnuvši na kolena a sepiavši ruce.

Vilík právě stá! na okraji břehu. Biřiči
čekah na krátko, spatřivše prositelku.

»Proč zaň oroduieš?< hněval se Přchel.
„Arnošt mým milencem, mým snouben

cem«<.veřejně vvzradila dívka, co posud bylo
talemstvím.

>| ty proti mně jsi se spikla?« rozzuřil se
otec. »5 mepřítelem. mým jsi se spolčíila.
Marně prosíš. £ na Vilíkoví ať vykonán
ořtel!«

Miadý muž svržen se břehu za ostatninii
do vln a výkon ten doprovázel srdcelomný
sten. Lénka tak zavolala a pojednou vysko
čivší, pádila k řece a dříve než ji kdo mohl
zadržeti, skočila do proudu. Teď hnal se za
ní otec, leč marně, nikdo jí nezadržel. Uto
pila se S odsouzenci.

A když zoufalý purkmistr do města se
vracel, druhou stranou opouštěl Litoměřice
král Sigmund s chotí Sofií a dvořanstvem.
Žvěděl, co se stalo na břehu Labe. kam až
zašla horlivost purkmistrova, bylo to pře
ce mnoho, trestati nechtěl, chváliti nemohl.
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proto rychle odejel, jakoby nevěděl, že
sedmnáct obětí i s dcerou Pichlovou nalezlo
smrt ve vlnách.

+ +

+

Opět nadešel máj se svými krásami za
rok po oné hrozné události v Litoměřicích.
Mtěsíc byl pěkný, vlažný, ale opět roznášela
se zpráva zlá, že sám Žižka se značným
vojskem táhne, aby podrobil města odbojná.
Mezi ty posud ještě náležely Litoměřice.

Docházeli poslové, kteří předpovídali pří
chod obávaného vůdce táborského. Už vzká
zali Boleslavští, že tu Žižka byl, nato hned
vypravili Žoldnéře s poselstvím | Mělničií.
Vrátil se na zvědy vyslaný muž, jenž zvě
stoval, že Jan Smiřický Husitům jde naproti,
že už i Bělá zabrána.

[ radili se měštěníné, co počíti. Posádku
měli, ale báli se, že neodolají.

Purkmistr Pichel vzpamatoval se poně
kud z rány, která ho stihla, jejíž vlastně sám
byl původcem. Často přecházel kolem řeky,
volal dceru, rukama lomil. Hukot rozvodné
ného Labe byl mu odpovědí. Pichlovi se zdá
le, že to volá nejenom jeho dcera Apoléna,
ale všichni utopenci že se hlásí, naň pomstu
svolávají. Zděšeně ubíhal, uši si zacpával.

Domnívali se, Že se rozumem pomine, %€é
to s ním smutně skončí a ve vlnách smrt na
lezne. Ale upokojoval se, v úřadě zůstal,
obec vedl. Nebyl vážen, však jiní ho drželi
nad propastí. Teď svolal sousedy, aby se ra
dil o prostředcích, jimiž by se dalo město za
chovati. Jední radili k tuhému odporu, jiní se
chtěli vzdáti na milost a nemilost. Nebylo
jednomyslnosti, strach však na všech stra
nách.
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Tu vystoupil purkmistr s náhledem a ra
dou. »Což abychom se dobrovolně poddali
Pražanům? Ti nebudou krutě proti našemu
městu postupovati, a Žižka, jakmile uslyší,
že náležíme Pražanům, kteří s ním jdou za
jedním cílem, také nás ušetří.«

Náhled ten se sousedům líbil. AŽse divili,
že Pichel něco podobného vymyslil k zacho
vání města. Souhlasili a hned počali v tom
směru pracovati. Na rychlo vypravili do Pra
hy posly se vzkazem, že se poddávají. Dou
falí prý pevně, že město městu neuškodí,
že s nimi bude mírně naloženo.

A měli štěstí; Žižka už tu byl, ale posud
na Litoměřice neudeřil. Na půlnoční straně
dobýval menší tvrze na homolovitém vrchu
a zmocniv se jí, osadil ji svým lidem a sobě
přivlastnil. Dřevěná tvrz nad Třebušínem
nazvána Kalich a maiitel její nyní se psal
Jan Žižka z Kalicha.

Zatím vrátili se poslové z Prahy, kde do
bře pochodili. Ani se v městě neohřáli; So
tva ukázali list a gleit, který dostali na ce
stu, a už byli vypraveni do tábora k Žiž
kovi.

Vůdce Táborů málo byl potěšen tou zprá
vou, jeho svraštělé čelo zračilo nelibost. Do
bře pamatoval, co se zde stalo před rokem,
že k husitství klonící se měštěníné při Sig
mundově návštěvě do Labe byli vmeťáni.
Žižka nikomu ničeho nedaroval a také Lito
měřické chtěl potrestati.

»Toto je dílo Pichelovo«, hádal správně,
už dávno uslyšev o chytrém jednání purk
mistrově. Posly od nově pojmenované tvrze
propustil s nelibostí, nedav ujištění, ušetří-li
města nyní Praze poddaného či dá-li se do
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boje a trestání za minulost. UŽ jenom ná
krátko zdržel se u své tvrze, kierá mu měla
dáti zvučný název do budoucna. ,

Smutné měli slaviti v Litoměřicích Boží
Tělo když ve středu před svátkem 21. květ
na 1421předbranamistanulŽižkas vojskeru.
V městě místo na máje myslili na děla, místo
aby pletli věnečky, chystali zbraně. Proti
nadání Táborité mínili bojovati. Tedy nic ne
pomohlo vyjednávání, marně se poddali Pra
žanům. |

Když poslové zvěstovali, jak pořídili, VY
rozuměnoz toho, Že nutno se brániti.Apři
chystali se v městě důkladně už dávno a
chopili se teď zbraní s veškerým. zápalem.
Žižka byl si vědom nesprávnosti, ale nechtěl
loňský skutek nechati bez náležitého potre
stání.

Boi se rozzuřil, stříleno na město, ale i
odtud odpovídáno. Útok nastal, Žižka při
hlížel. |

»Kolik že dal loni purkmistr nevinně lidí
utopiti?« ptal se svého pobočníka. |

»Sedmnáct«, odpovídal Vilík. otec Arnošta,
jenž spolu byl utopen. Měštěnín hned po ná
silné smrti opustil město, vyhledal Žižku,
všechno mu Žaloval a za potrestání prosil,
I jiné v táboře pobádal, aby popuzovali vůd
ce proti městu a především proti purkmistru
Pichelovi, původci toho neštěstí.

»Znáš dobře hradby, máš bystrý zrak,
počítej padlé našimi střelami.«

»Poslechnu, veliteli«, hlásil Vilík, mstitel
utopeného syna, sleduje teď ránu za ranou,
padající muže do příkopu s vyraženou zbra
mi z rukou. |

»Kolik?« ptal se po chvíli opět Žižka.
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»dedenácie. odpovídal Vilík, »ovšem Do
kud mohu dohlédnouti.«

Bojováno dále. Ale i mnohý Táborita okr
vavěl, neboť se Litoměřičtí znamenitě drželi.

»Patnáct«, počítal pobočník svědomitě.
Žižka netrpělivě se chvěl, nazvedaie už

ruku k ukončení boje.
»Šestnáct, sedmnáct<, rychle oznamoval

Vilík.
Ruka vůdcova se nazvedla výše, dáno

znamení k zastavení útoku. Bojovnici tenkrá
te byli rádi, nedařilo se jim, jak byli uvyk!
vítěziti.

Poslední rána houkla.
»Purkmistr Pichel klesl<, radostně ozna

moval Vilík, že pomsta jest úplná.
»Sedmnáct padlých za sedmnáct utope

ných, purkmistr za dceru, kterou tim. skul
kem v náruč smrti vehnal«, řekl Žižka dutým
hlasem.

Teď poznali, proč bojoval proti městu.
které se poddalo. Byl to trest za skutek, jenž
se tu stal vinou Pichelovou -před rokem. Oko
za oko, zub za zub, krev za krev — tak to
šlo tehdy napořád. |

Od Litoměřic Táboři se pustili k Roudnici
a tu na statcích arcibiskupských, ač jim bylo
všeho v hojné míře poskytnuto, přece pro
vedli svoji. Pobořili klášter, zapálili dům ře
holních kanovníků, dům proboštův, v chrá
mích roztřískali obrazy, pobrali kalichy, or
náty.

V Litoměřicích zatím pochovávali mrtvé
i S purkmistrem Pichelem v jednom hrobě.
Dlouho nemohli pochopiti, proč bylo proti
nim útočeno, ač se poddali, a proč Žižka z
Kalicha náhle boj zastavil.
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V zákoutí.

Zatím co v Čechách bouřilo, ticho bylo
v hlubokých královských lesích. Zde klidně.
uhliři stáli u svých milířů,ženy sbíraly kvě
tiny léčivé i houby jedlé a zvěř přebíhala z
houštin do houštin.

I na hradech klidno a strážci líně hleděli
v dál. Jenom jednou vnikli sem THusitéod
Berouna a zapálili klášter na Velízi. Mniši se
rozutekli, oheň uhasnul a zase bylo tu ticho.

Podobně na královském hradě Žebráce.
Už dávno nepobyl tu král Sigmund. Jiné měl
starosti, sháněl vojsko proti Čechům, kteří
nechtěli ho uznati a podvraceli mu trůn. Sem
zajížděl, aby si odpočinul, ale nyní neměl od
dechu. Jakoby ho v Čechách půda pod no
hama pálila, hned byl tu a hned onde, často
mimo České království.

AŽ tu počátkem června 1420 rozšířila se
mezi obyvatelstvem na královské půdě zprá
va, že král náhle zavítal na Žebrák. Co ho
sem přivedlo? ledy přece si vzpomněl na
rozsáhlé lesy, hluboké hvozdy plné zvěře.
Buď má dost toho bojování a touží po delším
kratším odpočinku, bud chce honiti v lesích
a při tom zapomenouti na všechno, co bou
řilo a rozčilovalo mysl jeho.

Mnoho se o tom mluvilo v dědinách i Sa
motách, příjezd králův s družinou vždycky
mocně dojal poddané.I u milířův lesích hovo
řeno o té události. Nebyli uhlíři lidé hovor
ní, neměli také mnoho co si povídat, práce
jejich byla tak jednotvárná, zřídka kdo sem
zavítal. Teď vryl se do pamětí jejich na věč
né časy onen den, když spatřili nad vrchem
Velízem zář, kdy viděli vyšlehovati plameny,
slyšeli řinčení zbraní. Oddíl Táboritů vnik
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nul až sem, hluboko do lesů křivoklátskýcii,
nalezl v lesích benediktinský klášter a vyple
nil jej. Ještě, že mniši vyvázli s holým Živo
tem a utekli do lesů. Snadno husité zmocnili
se kláštera, jemuž hradbou byl pouze vrch,
stráží okolní les. Když pronikli sem, kostel i
při něm stará budova byla v moci jejich.
Než sem z dědin přiběhl lid, Táboři odcházeli.
s kořistí. Pro nedostatek vody na kopci ne
dalo se nic uhasiti. Čo oheň chtěl, to zničil.
A zůstalo málo, z kláštera pouze zříceniny,
z chrámu zdivo s nepokrytou klenbou. Ale
i uvnitř požár ničil, co mohl, okny vyšleho
val, dvéře strávil.

Uhlíři teď mnohdy vzpomněli na Velíz a
zkázu jeho. Vždyť tu byli křtěni, kolem měli
hřbitůvek, sem co neděli přicházeli z šŠirého
okolí. A s mnichy Žili v úzkém přátelství.
Jeden léčil neduhy jejich a sbíral po lesích
hojivé byliny.

»Kdybych věděl, jaké to bylo koření, jež
jsem na Velízi dostával proti tíze na prsou!«
litoval uhlíř Jásek, rozmlouvaje se synem
Janem u milíře právě zapáleného. Ne ještě
padesátník postonával, a nebýti Jana, ani by
nemohl dřevěné uhlí. páliti a vyvážeti v ko
Šatinách. Aspoň při rovnání a zapalování mi
líře byl přítomen, ač se mohl na syna ve všem
spolehnouti. Sedě na mechu, pozoroval, jak
vyráží kouř skulinami.

»Zdá se mi, že květiny ony znám, pod
Vraní skalou rostou. Aspoň vůně jejich stej
ná jest<, odpovídal iunák.

»Komu překážel ten klášter na Velízi ?«
pokračoval Jásek rozhořčeně. »Nám se tam
dostávalo tolik dobrého. A tu přijde nepřítel
a všechno ničí! Dobré zahubil, nic lepšího

6
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nezavedl. Jenom zkázu rozsévá. A jakým
právem?<

Prostí uhlíři uvažovali o záhubě kláštera,
který nikomu v cestě nestál zde v hlubokých
lesích, jehož obyvatelé v takové shodě Žili
s domácím lidem dvou dědin a četných uhlíř
ských chýší.

Jásek navštívil Žebrák, pobyv tu chvíli
na návštěvě u známého zbrojnoše a slyšel o
příjezdu krále Sigmunda. Na zpáteční cestě
zastavil se u několika druhů, s nimiž poroz
právěl o posledních událostech. Nejvíce 0
všem vykládal Janovi, statnému jinochu, je
muž se každá zpráva z královského hradu
velice zamlouvala.

Milíř pomalu se rozhořel a uhlíři rychle
každý otvor zasypávali, aby se oheň dusil
a nepropuknul. Dříví uvnitř praskalo. Jásek
připravoval chudý oběd pro sebe a syna.
Jako znalec Života lesního záhy postřehnul,
že kdosi nedaleko. Kolem přeběhl jelen, ja
koby před někým prchal do houštin. Uhiíři
měli tesáky ne tak proti zlým lidem jako
proti dravcům, kteří by je tu u milíře chtěli
navštíviti. Jáskové sáhli po zbrani a čekali.

Za chvíli houští se rozhrnulo a před mi
"liřem stanulo několik jezdců, zadrželi koně
a hleděli na uhlíře. Jásek hned poznal, že to
král není. Toho znal dobře. Vida, že nehrozí
nebezpečí, schoval tesák.

»Bůh s vámi!« řekl přední jezdec.
»[ s tebou, Milosti, jsi-li přítelem naším«,

odpověděl uhlíř, ukloniv se vážně.
»Buď ubezpečen, muži, že jako přátelé

sem přijíždíme.«
»Odpusť, pane, že nedůvěřiví jsme od té

doby, kdy Táboři Velíz ve středu našem vy
plenili.«



— 83 —

»Jedeme na Žebrák a jak se nám zdá,
trochu jsme si pobloudili. Ve zdejších lesích
není divu. Nemohl bys uvésti nás na pravou
cestu?«

Jásek bystře podíval se na rytíře.
»Pravda, tato stezka nevede k Žebráku,

po ní dostali byste se spíše ke zříceninám ne
dávno zničeného kláštera. Tudy prchali ne
bozí mniši, když jim nad hlavou krov zapá
len. Mohli byste mne, prostého uhlíře, odmít
nouti, ale přece z opatrnosti se ptám, čeho na
hradě pohledáváte. Za velikou vinu bych Sl
pokládal ukázati cestu k hradu nepříteli na
šeho krále.«

Rytířem to trhlo, tvář jeho se zakabonila.
»Znáš mne?« otázal se přísně.
»Neznám. My Žijeme zde prostě, jednodu

še, zřídka kdy sem kdo zavítá«, odpovídal u
hlíř. »A také do hradu málokdy zavítám.«

»Můžeš mluviti otevřeně, nás se neboj.
Jsem na Žebrák králem Sigmundem povo
lán.« 3

»Pravda, čekají tam některé pány, se
tkáš se na hradě s mocným pánem Oldřichem
z Rosenberka, jenž velikými statky vládne.
"Ten jistě s.četnou družinou se dostaví, neboť
se bude obávati krále, s nímž není zadobře.«

kytíiř zbystřil sluch.
»Ty víš více, než by člověk soudil; víš

© návštěvách na královském hradě. Snad ti
jest i něco. bližšího o tom Rosenberkovi
známo.

»Nemnoho«, řekl Jásek, »našinec jenom
se zbrojnoši mluví. Ti pouze pravili, že ten
bohatý rytíř k Husitům se přiznává, ač
předkové jeho katolíky byli. Dělá to jenom
za tou příčinou, aby mu Táborité nepoplenili
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statků a Žižka aby mu dopomohl ke ko
runě.<

Teď i rytířova družina nelibost projevo-
vala a uhlíře ve smělých projevech zadržett
chtěla. Ale vůdce kynul, aby se zdržela.

»Není divu«, pokračoval Jásek, »Táboř:
by mu činili jako mnichům na Velízi, ty vy
pudili a nás o chrám připravili.«

»A kam se chodíte modlit?<« tázal se
TVtÍř.

»Zase na Veliz, do zřícenin, před ohořelý
obraz sv. Jana, jemuž byla svatvně zasvě
cena. Kostel nám vzali, ale víru ze srdce ne-
vyrvali.<

>No dobře, a nyní bys nám mohl ukázat:
cestu k Žebráku, abychom ještě více neza
bloudili. Snad se můžeš vzdáliti od svého
milíře?«

»Syn mne zastane«, řekl uhlíř a dal Ja
noví některé pokyny stran milíře.

„Ten se může později podívati na Že
brák«, mínil rytíř.

Jásek kráčel vpředu, jezdci následoval..
Musili jeti za sebou, cesta byla úzká, ča
sto bylo jim skloniti hlavy pod větvemi. Ale
vůdce mlčel, zvláštními myšlenkami se za
bývala hlava jeho. UŽ ani s průvodcem ne
hovořil. zamlklý byl a přeslechl upozornění,
že co nevidět bude u kraje lesa. Co to pravil
onen prostý uhlíř o Rosenbercích? Předkové
vyznávali horlivě katolickou víru, stavěli
kostely, dosazovali kněze k nim, ale Oldřich
se dal k Rusitům. A jak se obrat jeho po
suzuje! Učinil prý tak k vůli časnému pro
spěchu, z obavy před pleněním, aby v dobré
vůli žil se Žižkou. Než rozhodně pravdivý
není důvod druhý. Netouží po koruně, zvlá
ště ne z ruky Žižkovy. To by na vratkých
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nohou spočívala jeho moc, neboť jenom ná
silím by byla vynucena. Přece jako kandidát
trůnu nejel by ke korunovanému králi ná
Žebrák. Ale má-li i Sigmund takové důmin
ky, nevrhá se Rosenberk v nebezpečí? Ma
lou družinu si vzal, král jistě mnohem více
zbrojnošů má na hradě. Aby tak upadl do
léčky! Ale jistě nebude si Sigmund počet ne
přátel přimnožovati, jak by se jistě stalo,
kdyby na Rosenberkovi zrády se dopustil a
na svobodě ho ohrožoval. Čeští páni by mu
toho neodpustili.

»Hrad Žebrák«, oznamoval průvodce, za
staviv se na kraii lesa..

»A pravda. Tedy nyní tvých služeb ně
potřebujeme«, řekl rytíř, hned za Jáskem ná
sleduje. »Tuto vezmi odměnu, Rosenberk
zdarma ničeho nepožaduje.«

Uhlíř slyše, s kým má čest, podivil se.
»Odpusť, pane, že otevřeně jsem mluvil,

co se k uším mým dostalo.«
»Za čas uslyšíš více<, kynul Oldřich uhlí

ři. předjížděje se svojí družinou. Jásek stál
tu za křovím, klaněl se, v ruce svíraje daro
vaný peníz. A ještě hodnou chvíli hleděl za
rytířem, jeiž poznali už na hradě a proto
hlučně vytrubovali na věži k poctě 1 na U
vítanou.

sk ke

*$

Mnoho se nauvažoval Jásek v lesích 0
příhodě s mocným českým knížetem a rád
by zvěděl, jak to s ním na Žebráce dopadlo.
Proto jakmile zvěděl, že král opustil hrad,
vypravil se tam, aby navázal řeč se zná
mým zbrojnošem. Zase tu bylo po odjezdu
Sigmundově. Tehdy král v lesích nelovil, ale
vyjednával na hradě. Proto sem volal vliv
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ié lidi, s nimiž vedl vážné rozhovory. Mezi
ěmi byl i biskup Fernand. —

Zbrojnoš srdečně uvital Jáska a byl 0
hoten vypravovati o tom, čím hlava jeho
ayla naplněna.

»Ani bv člověk nevěřil, jaké starosti mů
ře miti také král. Teď jsem se o tom pře
svědčil.«

»A co zde dělal Rosenberk, jejž jsem vy
vedl na pravou stezku?« ptal se uhlíř.

»S tim největší byla potíž, toho získati
shtěl Sigmund pro sebe naproti Táboritům.<

»Vždyť pan Oldřich stejné se Žižkou VÍryY,
achrancem Husitů. Zde jsem o tom slyšel.<

Zbrojnoš třepal rukou.
»Ale už není. Bůh ví, co naň Účinkovalo,

že se změnil. Jako přivrženec pod obojí
přijel a jako katolík se odtud. vrátil.
— Ovšem král Sigmund ho jistě přemlou
val, ale kdyby nechtěl, všechno by bylo
marné. Odpřisáhl před králem a biskupem
Fernandem kalich i s přáteli svými. Sigmund
v něm získal mocného Sspojence.«

Také Jásek vzpomněl na setkání v lese I
bol, který vyličoval rytíři, na záhubu klášte
ra Velízského poukazuje. Dobře si pamato
val, jaký dojem to na Rosenberka učinilo.

»Jak bylo slyšeti«, pokračoval zbrojnoš,
»staké na svém panství, při svém vojsku. U
poddaných víru katolickou zavádí a kněžím
přikazuje, aby jenom pod jednou způsobou
věřícím svátost podávali. Ale tím rozhně
val na sebe Tábority, kteří na Oldřicha
hřmotně udeřili, jej porazili a na útěk zahnali.
Mnohé zbili, zranili a ziímali, mnoho zlata,
špíže, zbraní i šatů ukořistili. To byla msta
za obrat Oldřichův. Ale už ho nedostanou,
pevně stojí při víře svých otců. Netrpí na
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panství kněží pod obojí; kdo neposlechne,
vsazen do věže.«<

Při tom vypravování klonila se hlava U
hlířova. Jak rád pospíchati bude opět k mi
lířům do lesů, kam málo vnikne z toho, co
se děje v Čechách! Spokojen bude na samotě
a nezatouží po světě. Milá bude mu společ
nost lesních Živočichů. Před šelmami se
spíše obrání než před zlými lidmi. A víru
svoji si podrží, kdyby se musil jenom do
zřícenin ubírati ke společným modlitbám.

Rychle ubíhal od hradu k lesům, kde nad
stromy vinul se obláček kouře na znamení,
tam že doutná milíř. A zase bylo mu vetice
milé zákoutí, kam jenom jednou zasáhia
zhoubně vlna válek husitských a potom bylo
ticho.

Odvděčili se.

Za nedobytný hrad na Táborsku považo
vány Přibenice s protější menší tvrzí Přibe
ničkami. Páni z Rosenberka jej vybudovali
a drželi. Na dvou březích řeky Lužnice le
žel a budovy mostem přes vodu spojeny
byly.

Že sotva míli cesty Přibenice od Tábora
ležely, často budily touhu Žižky a jeho sro
cenců zmocniti se hradu toho. Jezdili daleko
široko po Čechách, aby dobývali sídel pan
ských, a zde přímo v týle jedno a to nenávi
děného pana Oldřicha z Rosenberka. To aby
si přímo za hanu pokládali.

A poněvadž nedobytnost Přibenic vše
obecně byla známa, Rosenberkové hradby
stále opevňovali, silnou posádku na hradě u
držovali; poněvadž Táboři k útoku na sou
sední panské sídlo se neodhodlali, donášeny
a dováženy sem z kostelů | ze soukromých
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domů cenné předměty a klenotnice naplněna
byla zlatem a stříbrem kalichů, křížů, mon
strancí i převzácných rouch obřadních. |

Ale Rosenberkové zde učinili také věze
ní osob. na nichž jim mnoho záleželo nebo
kteří se měli co obávati hněvu Táboritů. Ve
věži stále sedělo několik osob v kobkách Žá
lářních a v paláci procházeli se ti, kteří sem
byli odporučeni. |

Počátkem studeného listopadu roku 1420
purkrabí z Přibenic mě! dva kněze vedle ii
ných vězňů a hostí. V žaláři seděl husitský
kněz Václav Koranda, jenž před dvěma mě
síci jel k panu Jindřichu Leflovi na Bechyni.
Aie pán tento hosta se nedočkal. Koranda
padl do rukou Rosenberských a ti hned ho
žalářem | opatřili a do okovů dali k jiným
vězňům.

V paláci pak pohostinství užíval jiný
kněz, muž nešťasiný, jejž ITáboři honili jako
stvanou zvěř. Byl to leřman, jenž mnoho v
životě prodělal. Nejdříve jako mnich řádu sv.
Augustina v klášteře žalmy zpíval, potom k
Husitům přešel a zase je opustil. Proto byl
od nich pronásledován. Jako kněz katolický
dostoupil úřadu světícího biskupa, jako fFlu
sita dosazen na faru v Miličíně, teď byl psan
cem a musil se skrývati na pevném hradě.
Komnatu měl v Přibenicích a znepokojován
jsa svědomím, většinu dne v nepokoii pře
chodil, nenacházeje pravého klidu. Co se na
vzdychal, těm stěnám nažaloval, co se nali
toval, že se dal svésti, přinutiti!

To jenom na jeho omluvu bylo, že byl
vlastně k obratu přinucen. Jako dnes pama
tuje, jak ho pan Čeněk z Vartemberka u Ně
meckého Brodu zajal a na svůj hrad Lipnici
odvezl. Husité potřebovali biskupa, jenž by
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jim světil kněze pod obojí. Arcibiskup Kon
rád odpíral svěcení čekancům, kteří nebyli
vyznání čistě katolického, ano ťakovým kně
žím i fary odnímal. Nyní měl ho nahraditi
Heřman a on tak činil, světil a tak Táboritům
sloužil nějakou dobu. [eď toho želel, že ne
odpíral, že raději život nepoložil.

Heřnmtanovipo návratu do církve dostalo
se ochrany pánů Rosenberků a útočiště na
Přibenicích, když se necítil na své faře dosti
bezpečným. Zde také měl příležitost k poká
ní, jež vykonával opravdově. Co se naželel,
co se hlavy do dlaní natiskl, jak často a mno
ho pronášel lítost a naodprošoval se Boha!
Při tom-hleděl úzkým oknen k nebesům,
přebíhal komnatou, ano i v noci probouzen
byl vlnami šplouchající Lužnice pod hrad
bami.

Purkrabí zřídka biskupa Heřmana navšíí
vil, aby ho vybavil z těch pochmurných my
šlenek, host byl sice opatřen řádně dle pá
nova rozkazu jídlem i pitím, ale sobě zane
chán, což mu větší trýzeň působilo než hlad
a Žízeň.

Byl ochoten navštíviti husitské zajalce,
mezi nimi Václava Korandu, chtěl těm lidem
do srdce promluviti, doufal, že je obrátí a
přivede na cestu, na níž sám se ocitnul. Aie
nebylo mu dovoleno, brána vězení zůstala
zavřena, purkrabí se bál, aby tak znamenití
vězňové neunikli.

Heřman musil zůstati v paláci se svými
myšlenkami a snahami, s bouřícím svědomím
a nitrem rozháraným. Smutně ubíhal mu na
hradě den za dnem, ani ke čtení neměl val
né chuti, jenom slyšel řinčení zbraní a pádné
kroky chodců, beroucích se přes řeku po mo
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stě, spojujícím oba hrady. Zřídka zalétla sem
zpráva z nedalekého Tábora a ta mnoho ne
potěšila. Heřman slýchal o svých vysvěcen
cích, kteří táborské voisko doprovázeli, roz
něcovali, tak ostře proti katolíkům vystupo
vali. Taková zvěst ho nikdy nepotěšila. Po
važoval se za spoluvinníka, na sebe vztaho
val, co jím posvěcení Husité činili. A marné:
bylo něco mu vymlouvati.

Poiednou nastal klid, blížila se valem Zi
ma. Na hradě hleděli se zásobiti v domnění,
že tu uvíznou do jara. Heřman však mluvil
o odchodu. Bylo mu zde těsno, všechno ja
koby naň padalo. Vrátí se na Svoji faru, do
duchovní správy, bude sloužiti lidem..Přímo
se lekal, že by měl dlouhou zimu tráviti V
těchto lesích, na hradě v komnatě nad Luž
nicí. Raději si chléb vyprosí; pobyt na Při
benicích připadal mu jako vězení.

»Pozor, není bezpečno po cestách!« na
pomínal purkrabí. »Často mihnou se kolenv
nebezpeční lidé. Lépe v pevných zdech než
v otevřeném poli.«

»Nevydržím zde a tuším, že mé přítom
nosti jinde třeba«, odpovídal Heřman.

»Nemám práva zdržovati tvoii milost, ale:
včas dávám výstrahu. Aspoň teď radil bych
neodcházeti. Přesvědčíme se. jak je na Ce
stách, podnikneme hon, abychom hrad ma-
sem zásobili. Doufám, že pan Oldřich sein
zavítá a potom by zde bylo veseleji.«

Zůstal tedy Heřman, aby vyčkal Rosen
berka a poděkoval mu za ochranu. Také se
bál sousedního Tábora, kam co den přijížděli
poslové, kde to vřelo vojskem a kde byli
jeho protivníci. Jakou radost by jim Zzpůso
bilo, kdyby jali bývalého svého světícího bi



— 01.—

skupa, ienž jim nyní služby své odepřel a
do církve kajícně se vrátil! Hrozný trest by
ho neminul.

> M ko

Zcela jinak počínal si ve vězení husitský
kněz Koranda. Tomu záleželo na tom, aby se
z Přibenic ať jakýmkoliv způsobem dostal
na svobodu. Dříve Tábority doprovázel, od
hradu k hradu volně jezdil, Husitům sloužil,
teď však úpěl v těsné kobce hradní věže.
Kolikráte ji viděl, jak se k nebesům zvedala,
nikdy ho však nenapadlo, že v ní seděti bu
de jako vězeň. Že se tehdy nevyhnul Rosen
berským, že nedal pozor! Jinak by se mu
vedlo na Bechyni u stoupence Lefla, tam by
pěkně v teple zimu trávil. A co, až přijede
sem pan Oldřich z Rosenberka, jak ten za
chová se k protivníku svému? Nebude sou
diti, přísně trostati?

Koranda inocně sebou pohnul, až okovy
zachrastily. Ty mu připomenuly, v jakém ne
bezpečí se nachází. Ve vězení bylo chladno
a dusno. Koranda věděl, že tu není sám. ač
žalářník s nim mnoho nemluvil. Střídali se
v obsluze, pilně konali povinnosti, nejpřísněj-
ší byl nejstarší vousáč. Ten jenom položil
krmě, postavil džbán vody a odcházel. Ne
dal se pohnouti k rozmluvě.

Ale občas přišel sem mladší muž, ienž ne
byl tak upjatý. Zvědavě s: prohlížel vězně a
déle, než bylo třeba, v kobce prodlel.

»Jak se zoveš?« ptal se Koranda.
»Odolen«, odpověděl strážce šeptem.
»Jakého jsi vyznání?«
»Jako můj pán, jemuž sloužím«. zněla od-

pověď.
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»Dobře. Mnoho-li nás uvězněno v této
"věŽi?«

»To nemohu říci.«
Odolen už odcházel, boje se dalších otá

-zek. Bvl to muž bázlivý, jenž snadno podlé
nal cizím vlivům.

»To však sděliti můžeš, kdy pan Oldřich
„na Přibenice zavítá.«

»Každou chvíli čeká ho biskup Heřman.«
Koranda vyskočil a div okovy nepřerazil.
»Heřman zde? Ten zrádný pes?«
Strážce rychle vyběhl a dvéře přirazil,

uleknuv se zuřivého vězně. Koranda řádil
"dále při Vzpomínce na světícího biskupa,
jenž Husitům sloužil, ale pak obrátil. Spolu
se stýkali, Koranda v Heřmanovi viděl nej
vyšší hlavu vyznavačů pod obojí, protiváhu
arcibiskupa pražského, tolik v něho kladli
důvěry, ale byli pojednou zklamáni, když bi
skup obrátil. A ten zrádce na hradě, kde vě
zněni Husité! Proč sem přišel? Nevyhledal
hrad k vůli tomu, aby vězňům přitížil? Ne
podobovalo se, steině se jim vedlo. Čeká na
Rosenberka. Snad později ukáže ostří, pana
Oldřicha poštve.

Teď Korandoví mnoho na tom záleželo,
aby ho obsluhoval Odolen. S tím se dalo

Jednati, ten mluvil, ale nyní dlouho nepřichá
zel. Snad se zhrozil toho zuření předního věz
ně, jenž zvláštní opatrnosti byl odporučen.

Ale přišel přece, když starší druh chura
věl. Koranda vděčně ho vítal, však mírně Si
vedl, aby ho nezaplašil. Jenoi tak slovo pro
hodil, na chlad si postěžoval, je-li posud Heř
man na hradě se dotazoval, že snad i panem

"Oldřichem na zdejší vězně zapomenuto, po
„znamenal. »Vždyť vlastně ani nevíme, proč
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jsme vězením opatření. Ničeho zlého jsme se
přece nedopustili.«

Odolen napiatě naslouchal.
»Zle se povede všem na tomto hradě, až

se Táboři Přibenic zmocní. Toto naše uvěz
nění se jim zle vymstí.«

»Hrad přece nedobytný«, mínil Odolen.
»Která tvrz, kleré hrazené město před

Husity nedobytné?< smál se Koranda. »Pře
ce slyšíš, jak všudy vítězně postupujeme.
Celé království brzo v moci naší. Kdo nám
nakloněn, toho ušetříme; běda však těm,
kteří nám překáželi, nás věznili!«

Koranda dobře pozoroval účinek slov.
Pomalu postupoval, ale jistě. Ale také vší
mal si bedlivě okovů, jež mu byly připínány,
a při té práci právě strážce svého zabavoval
a budoucno ohnivými slovy vyličoval. A ja
ká byla jeho radost, když zpozoroval, že ie
den okov z roztržitosti zapomněl Odolen do
bře uzamknouti. Či by tak učinil schválně?
Účinkovala tak slova jeho? Koranda pomičel
o tom, co zpozoroval, ufajil radost a teprve
po odchodu strážcově jal se vybavovati údy
z okovů. Když měl pravou ruku volnou, šlo
to snadno. A čekal netrpělivě noci. Zatím Si
dělal plán. Firad znal dobře. Běželo o to
uvědomiti na Táboře, aby sem vpadli s vojén
skou mocí. Budou tu co neviděf, jenom co
jim bude zpráva dodána. Než kdo tak učiní?
Korandovi na mysl připadl Odolen, muž ne
rozhodný, jenž se dá snadno přemluviti, bojí
se o Život a snad ij novotám nakloněn.

Když noc snesla se nad hradem, když
strážcové na věži nejméně opatrovali, Ko
randa opustil svoji kobku, aby uvědomil a
vyprostil ostatní vězně ve věži. Vyskočili,
potěšili se, souhlasili s plánem. Sehnavše kde
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s! zbraň, přepadli strážce z nenadání. Boj byl
krátký, bez valného hluku, hlídači byli pře
moženi a uvržení právě do těch Žalářů, z
nichž vězňové vyvázli. Než to byl teprve je

-den krok. Věž měli dobytou, ale z hradu se
dostati nebylo možno. Dole i na hradbách
čekala bdělejší posádka. Nutno užiti lsti. K
vyváznutí pomoci měl Odolen. Tono vyvedli

„a Koranda s ním vyjednával.
»[eď vidíš, že v naší moci jsi, Že tě mů

žeme každou chvíli o hlavu zkrátiti. Ale ne
učiníme tak, staneš-li se nám povolným.«

»Nevím posud, v čem«, řekl třesoucí se
muž.

»Jenom poselství vykonáš v Táboře, je
nom vyhledáš hejtmana Zbyňka z Buchova a
demu vypovíš, že tu na věži čekáme vysvo
bození.«

Odolenovi kmitlo v hlavě cosi o zrádcov
ství, ale ze strachu slíbil tak učiniti.

»Odpřisáhni, že tak učiníš. Kdybys nás
zklamal, hněv řiusitů tě nemine a smrt nej
hroznější tě stiline.«

Odolen přísahal. že nikomu z hradských
nevyzradí, co se stalo na věži, kdo sedí v
žaláři místo uvězněných. Pak šel k purkrabí
mu Kuncovi o dovolení, aby směl navštíviti
sousední Tábor. Vymluvilse, Ževězňovérá
-di by si ryb nakoupili k pečení. Bylo mu do
voleno. Pospíchal tedy do Tábora a zde sti
hnul hejtmana, jenž právě měl vojsko po ru
ce připravené k nějaké výpravě. Ani ně
mohl uvěřiti sdělení Odolenem | učiněnému.
Toť se naskýtala nejkrásnější příležitost k
zmocnění hradu v nejbližším sousedství, a
němž pověst šla, že je nedobytným. Hejtman
Zbyněk dal z opatrnosti Odolena zatknou
ti. »Pravdu mluvíš-li, dostane se ti odmě
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ny, zklameš-li nás a mluvíš-li Istně, budeš
přísně potrestán.«

Odolen znovu ujišťoval o své pravdomluv
nosti, ale přece zůstal v Táboře. Ryb k pe
čení nedonesl.

Táborští vytrhli polem proti Přibenicím,
aby kuli železo, pokud bylo žhavé. Koranda
s vězní faině pozoroval s věže, netrpělivě
čekaie pomoc. A tu již přicházela, už obkli
čovali hradby.

Poněvadž i pověžný byl Korandou svá
zán, o blížicím se vojsku do poslední chvíle
nikdo nevěděl a na poplach znamení dáno
nebylo. Táboři se už drali na zeď. když te
prve na hradě nastal poplach. Vyběhl purk
rabí na nádvoří, chtěl se podívati s věže, ale
ta byla zevnitř zatarasena.

Kunc zalomil rukama.
»Nepřítele máme nad sebou i kolem hra

deb.«
»Tábor! hr Tábor!« voláno s věže, aby

Husité byli vyrozuměni, Že mají vnitř Spo
jence. A na dvůr dopadaly kameny. Purkra
bí musil uhnouti, už by byl zasažen.

Táboři by se byli záhy dostali do hradu,
kdyby se jim pojednou nenaskytla překážka.
Že se hejtman Zbyněk někam chystá, bylo
doneseno do Soběslavě. Měštěníné rychle se
vypravili na zvědy, neplatí-li snad připravo
vaný útok jim, a utkali se s Tábory u hradeb,
kam nepřítele stopovali. Ale nepochodili, byli
poražení a zahnáni. Vítězné vojsko hned se
vrhlo na hrad. Pomáhali mu vězňové na věži
a to hlavně kamením, jímž dobře mířili. ©

Boj byl krátký, ale urputný. Posádka na
sousedním hradě, na Přibeničkách, vidouc
vítězství Táborů, prchla do lesů. Záhy padl



purkrabí Kunc, klesali obhájcové, Přibenice
padly do rukou Rusitů. Mezi zajatými byl i
světící biskup Fleřman, jenž kdysi Husitům
sloužil. a jiní dva kněží.

Nejdříve kořistěno a tenkráte Táborští
odnášeli mnoho. Veliký tu byl poklad, každé
mu dostalo se skvostů a klenotů. Ukořistěna
i berla a čepice opatská z kláštera milevské
ho. Vojínům nikdo nebránil, co kdo uloupil,
měl.

Koranda s bývalými vězni nyní otevřeli
dveře věžní a přidali se k vítězům. Poukázali
také, jak vzácný vězeň na hradě, [leřman,
jenž nevěrným se stal, když do církve se na-
vrátil.

»fined si s ním promluvíme«, řekl hejtman,
»jenom co se hrabivost lidská nasytí.«<

A za krátko nad biskupem vykonán soud.
»Proč opustil jsi nás a už nechtěl světiti

kněze husitské?« ptal se Zbyněk z Buchova.
»Poněvadž jsem přišel k pravému po

znání a bludy odpřisáhl«, řekl biskup Heřman.
»Zradil jsi nás, a VÍŠ,čeho se zrádcům do

stává? amo tvůj hrob«, ukázal hejtman do
Lužnice.

Biskup zblednul.
»To moje odměna za to, že jsem Vál

sloužil?«
Vojíní už chopili se biskupa Heřmana a.

dvou jiných kněží a házeli je do vody. A
když Heřman vyplaval, mrštili po něm ka
mením, udeřili ho do hlavy, až se potopil a.
utonul.

Táborští osadili hrad. Jaké odměny se do-
stalo Odolenovi, dějiny nepraví. Jenom aby
nebyl odměněn jako světící biskup [leřmate
za mnohé služby.
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Pračatům na pospas.

Pozdě na večer zabušeno bylo v Popovič
kách na dveře plebanie, nízké to budovy se
šindelovou, sedlatou střechou. Světlo v okně
nasvědčovalo, že obyvatelé malého domku
proti kostelu posud bdí. Však také záhy ozval
se těžký krok a závora cvakla.

»Kdo jest? ©Mám snad navštíviti nemoc
ného?< ptal se plebán ve dveřích, ve tmě
nerozeznávaje příchozího.

»Pokoj domu tomuto! Vejděme dovnitř a
tam se dorozumíme. Zde mrazivě fičí«, řekl
pozdní host a už dral se do sínce. Domácí
klusal za ním.

Světlo oblilo muže a plebán rozevřev ná
ruč volal: »To jsi ty? Buď vítán, bratře v
Kristu! A to je vzácná návštěva.«

Host odhodil plášť a hned usedal. Byl ast
značně unaven.

»Za důležitou příčinou chváťám sem, to se
asi snadno domyslíš. Máme tak smutnou a
pohnutlivou dobu. UŽ asi na devátém místě
jsem a všudy varují, výstrahu dávám.«

»Prorok!« usmál se plebán z Popoviček.
»Ano, nazýváte mne tak, dostal jsem to

jméno. Jsem prorokem, ale kéž bych vždy
cky jenom předpovídal údaje Šťastné a vese
lé! Teď však —.<

»Co by potěšilo srdce při takové bratro
vražedné válce, při tom pronásledování a Ú
tiscich ?<

Malotický plebán vážně přikývnul.
»Tak i nyní oznamuji, co slyšel jsem V

Praze, že tudy potáhne Žižka z Trocnova s
vojskem. Bude nějaké hádání a domlouvání.
Jednota Táborských a Pražanů se trhá. Rádi
by ji zase sklížili. Předním měšťanům a mist

(
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rům učení Karlova proti mysli jest, že Husité
bohoslužby konají bez všech rouch obřadních,
mnohdy rukama ještě zakrvácenýma, v šatě
čpícím požárem. Způsob ten schvalují Tá
borští a především Mikuláš z Husi. Narovná
ní státi se má v Praze a Žižka k tomu shro
máždění osobně se dostaví. Co taková cesta
znamená, každému známo. Táboři pokojně
nepůjdou, ale povalí, co se jim uzdá. Zastaví
se i v plebániích a běda kněžím, jichž do
stihnou.<

o pravdu díš, zkušenost máme smut
nou«, přitakoval naproti sedící hostitel. Před
příchozího už postavil korbelík a chléb s u
zeninou.

»Ani jsem hned nešel domů, ale obcházím
spolubratry, abych jim dal výstrahu. Ať se
mají na pozoru, ať se ukryjí a zachrání Ži
voty!«

»Díky tobě! Ale nevím, zdaž unikneme.
Vojsko rozleje se jako povodeň.«

»Vždyť nedaleko pevný hrad a na něm
náš příznivec.«<

»Pravda; myslíš Říčany a pana Diviše.
Ten je nám skutečně nakloněn a ochotně by
nás přijal.«

»Nedonucuji tě, máš-li jiný úkryt bližší a
bezpečnější v lesích, ve skalní jeskyni, ve
zmole nějakém. Já uteku se do Říčan a osud
hradu toho sloučím s osudem svým«, řekl
Malotický.

»A mně nezbude nic jiného«, smutně do
kládal hostitel, jemuž ruce malomocně skle
sly. Už ani spolubratra nenutil k jídlu. »Zů
staneš na noc u mne či ještě někam cesta
tě vede?< zeptal se.

»Budu tě žádati za nocleh, umdlen jsem,
kus kraje prochodil jsem při těch nepohodách
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a Špatných cestách. Bude-li čas, ještě zítra
se někam podívám.«

Plebán Malotický, všeobecně zvaný Pro
rok, posledně výstrahu dal v Popovičkách;
ráno sem došla zvěst, že Žižkovo vojsko. už
se ukazuje předními strážemi. Také jeho
předpověď se plnila, že Husité netáhnou po
kojně, ani když v Praze maií sůčastniti se
jednání stran obřadů, které si přáli míti co
nejjednodušší bez nádhery šatů církevních.
Leštno na Sázavě padlo jim za oběť. Teď
obléhalihrádek Popovický.Byla prýv tom
lest Mikulášova, aby Táboři jako s válečnou
mocí potom do Prahy přitáhli a zde mírné
'kališníky postrachem za sebou strhli.

Kde kdo prchal, ponechávaje stateček svůj
v plen. Kdo o jakém úkrytu věděl, chvátal
tam; nejvíce se uprchlíků uchylovalo do Ří
čan, kde pan Diviš každému poskytoval 0
chotně útočiště. Sem přišel i Malotický Pro
rok, když byl ještě cestou kde komu oznamo
val hrozící nebezpečí. | sešlo se na hradě
dosti lidí, také ze sousedního steinojmenného
města se na Říčany utekli. Kněží tu shromáž
děných počítalo se jedenáct. Kdo pevnou
ruku měl, chystal se k obraně hradu, kterou
sám pan Diviš řídil.

A Husité dlouho nedali na sebe Ččekati.
Tirádek záhy padl, vojsko rozlilo se jako pří
val kolem zdí hradních. Žižka omlouval do
bývání toto tím, že Diviš z Říčan znepokojo
val chodce i jízdné po silnicích a jako loupe
živý rytíř vystupoval. Byl to nápad Mikulá
šův na omluvu násilného skutku. Táboři če
kali, že i Pražané na pomoc přijdou,ale mar
ně by čekali. Neukazovali se, neboť nechuť
jejich k Táborům se prohlubovala. Žižka zřej
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mě se o tom vyslovil před hejtmanem Miku
lášem, jenž kdysi královským purkrabím byl,
nyní pak v čele husitského hnutí stál. Vyn'
kal bystrostí, do nedávna hlavní slovo vedl

V Praze, ale v rozmrzelosti ji opus když
cestě k popovickému hradu a náležitě jej
zpravil o všem, co se v Praze děje.

»Těm se musí nahnati strachu, jinak stra
ně naší nevěrní se stanou«, vyličoval Miku
láš z Husi. »Mnoho Husitům vyčítají a Z u

čení jejich bludné články vybírají spolu S
mistry vysokého učení.<Žižka se pohrdavě zasmál.

»Ledy nový sněm Kostnický, kde zavr
ženo bylo čtyřicet článků.«

»Zde jich shledáno mnohem více. Páni
mistři je sestavují.«

»Patrně Češi Čechům méně prominou.
No, podíváme se do Prahy«, chystal se Žižka.

»Ale jenom co nejpádněji, se značnou mo
cí, S vojskem sálajícím vítězstvími, aby Pra
žané měli strach a tím spíše se poddali.«

Pan Diviš z Říčan dobře byl připraven,
ale přece zaleknul se síly vojska, které ob
lehlo počátkem prosince 1420 jeho hrad. Od
zvědů slyšel, že ještě Pražané jsou tu očeká
váni. Rytíř nelekal se boje, ale přece uvažo
val, nebylo-li by moudřejší vyjednávatí s ne
přítelem, za jakých podmínek by všichni z
Říčan propuštěni byli a hrad zachován. Žiž
ka odtáhne a Říčany opět mohou připadnouti
panu Divišovi. Nejednou se tak dělo a zboží
přecházelo z ruky do ruky, jak kdo právě
vítězem byl. Poddaní ani hned nevěděl, ko
mu náležejí. S pánem měnila se mnohdy i
víra.



— 101—

Přes očekávání všech, v Říčanech shro
mážděných, nad branou zavlál bílý praporec
na znamení, že Diviš míní vyjednávati.

»To je chyba, to se nevyplatí«, hned vo
lal Malotický Prorok. »Táboři slibům nedo
stojí, úmluv nevyplní. Máme příklady.«

Ač se jindy spolubratři proroctvím Malo
tického plebána smáli, teď přisvědčovali.
Nemohli ani pana Diviše chápati. Zval sem u
tečence, nabízel na hradě pohostinství, nyní
však se vzdává. To by lepší úkryt byl ve
hvozdech a skalách o třeskutém chladě a ne
dostatku potravin.

»Zle to dopadne, zle«, potřásal hlavou
Prorok. »Nemělijsme sem choditi,všanc ži
voty vydávati.<

Podobně mluvili také jiní zcela otevřeně.
»Nikomu na hlavě vlas zkřiven nebude«,

upokojoval lid pan Diviš, jenž o nespokojeno
sti byl vyrozuměn. »Jenom pod tou podmín
kou hrad vydám, bude-li všem volný odchod
zabezpečen a Životů naprosto šetřeno. O
všem za majetek neručím. Tu sám nejvíce
ztrácím.« í

Někteří se upokoijili vždyť takřka s ho
lýma rukama na hrad přišli, jiní posud nevě
řili. Mezi těmi byl i plebán Malotický Pro
rok.

SUŽ mnohdy Táboři úmluvu učinili a ne
dodrželi. Vůdce ani nemohl rozvášněných za
držeti. V podobných případech Ženky nej
hůře si vedou. Ty muže doprovází, aby lou
pily.«

Pan Diviš už těch slov neslyše!, neboť ke
bráně pospíchal. Tam stáli dva jezdci, kteří
chtěli slyšeti podmínky. Hejtman Mikuláš z
Husi byl mezi nimi. Ten by nejraději bojoval,
"Říčany pojednou povalil, ještě několik hradů
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dobyl, měst spálil a pak jako vítěz postupo-
val na Prahu. Ale musil Žižky poslechnouti.

»Jdeme smlouvat, chceme v Praze vyjed
návati«, mínil vojevůdce náhle se rozhodnuv.
»Lépe bude, nezkrvácíme-li cestu svoji, ne
bude-li nás požár předcházeti.«

Pan Diviš z Říčan diktoval podmínky, za
jakými chce hrad vydati. Jak sám, tak rodina
jeho, žoldnéři a všichni utečenci volně ode
jdou.

Za hodnou chvíli vrátil se Mikuláš se svo
lením. Ale Žižka k tomu připojil, že nikdo nic.
neodnese, leda »lehčí věci« a Že jenom ve.
»všedním šatě« mohou Říčany opustiti. Při
jato a bez boje, bez krve hrad Husitům Vy
dán. Brána otevřena a obyvatelé chystali se
k odchodu. Nejdříve nastoupil cestu maiitel
hradu, pan Diviš z Říčan s chotí a dětmi; ale
uveden zatím v zajetí, dokud se neprokáže
úplná jistota, že není v záloze vojska, a také.
nevina rytiřova nebude dosvědčena stran
toho olupování pocestných na cestách a pře
padání menších tlup vojenských.

Následovali žoldnéři, z nichž mnozí hned
přešli k [áborům, jak se zhusta tehdy dělo.
Těm lidem steiné bylo, zač bojují, sloužili za.
plat komukoliv. Byli propuštěni, a když uka
zovali ochotu rozmnožiti vojsko táborské, i
srdečně uvítáni.

Utečenci do hradu měli tam zanechati
všechno, co tu skryli. Ano i teplý šat dosta
ne se za kořist Husitům, kteří takového odě
ní na zimu potřebovali. Ženy s nimi táhnoucí
toužily po kožišcích, po šatech liščinami pod
šitých.

Ať mrazivý vál vítr, jenom v lehkém 0
dění vycházel lid. "Třásl se zimou a stra
chem, což Táborům působilo radost.
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»Rychle, rychle, ať se podíváme: do toho
vašeho hnízda a shlédneme, co jste nám za
nechali!« |

Lidé rádi kvapem pokračovali, ale tu ve
vozech ozval se pokřik. Husitské ženy, vo
jenské ženky se vrhaly na lidi a počaly pro
hlížeti jejich šat. kapsáře i opasky, nenesou-li
něco cenného. Tu nalezeno několik grošů,
onde spona, jinému stržen teplejší šat. Žen
kám všechno se hodilo. Kdo se nechtěl dáti
prohledat, kdo se bránil, byl ztlučen a pro
hlídka provedena násilím.

Vojsko nevšímalo si křiku. To vcházelo
do hradu hlučně a s touhou větší kořisti.

Poslední brali se kněží, počtem jedenáct,
s plebánem Malotickým, zvaným Prorokem,
v čele. I ti měli volně odejíti za podmínek
Žižkou povolených.

»Papeženci!« vykřikli Husité, až se toda
leko ozývalo.

Kněžím zastoupena cesta.
>Máme podmíněný odchod«<. dokazoval

Prorok. í
»Pro všechny, jenom pro vás ne«, zněla

odpověd.
»Odvoláváme se na vojevůdce, na Žižku

z Trocnova, na rytíře Diviše z Říčan.«
Mikuláš z Husi odkvapil, aby se pozeptal,

co se má státi se zajatými kněžími.
Žižka proti smlouvě odevzdal jedenáct

kněží svým pračatům na pospas, ať s nimi
naloží dle své vůle. Dobře předvídal, co se
stane. Nic neprospělo ohražování, ani zajatý
Diviš nepomohl. Kdo dbal tehdy práva a
spravedlnosti? Husité se dlouho nerozmý
šteli, co činiti. Mikuláš hejtman k prosícím
obrátil se zády. Táboři toužili po krvi, vzdá
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ním se hradu naděje poklesla, teď si to
chtěli vynahraditi na chycených kněžích.

„Ať shoří, ať se upekoul< zaznělo v da
vech. |

Kněží už se modlitbou a zpěvem připra
vovali na mučednickou smrt.

»A já vás varoval já vám radil, abyste
se na hrad utekli!« naříkal Prorok.

»Co naplat, i doma by nás něco podob
ného potkalo. Zde umíráme společně, tady
si dodati můžeme zmužilosti«, zněla odpověď.

»Tentokráte se proroctví moje pouze Z
části vyplnilo. Záhuba přišla, ale my jí ne
unikneme.«

»Aspoň lid zachráněn.«
Utečenci už se dostali z rukou vojenských

ženek, ovšem beze všech zavazade!. | zlatý
kroužek panu purkrabímu s prstu stažen.
Teď se dostali do města, pojednou se zasta
vili, jsouce zvědaví, co se stane s jejich du
chovními pastýři. Už je vedli z hradu stra
nou v ta místa, kde stálo několik dřevěných
chat. Dveře otevřeny a druh za druhem str
kán dovnitř. Zaléhal zpěv v chatě a jenom
bylo slyšeti úryvky žalmu »Smiluj se nade
mnou, Bože.. «

Hrůzou vykřikli diváci, když jeden z vo
jínů přikládal pod krov hořící pochodeň., —
Brzo vzňala se střecha, oheň plazil se po
vyschlých trámech.

Lid chtěl pomoci nebohým., už kasal ru
ce, ale byl odražen. Mikuláš z Flusi vysvětlil
bezůčelnost zápasu.

Z chaty zpěv zněl mdle, v okně ukázaly
se sepjaté ruce. Žádná milost! Táboř: stáli
na stráži, abv nikdo neun'knul, ruce v okně
sraženy kopím,
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Oheň plápolal, už vyrážel dveřmi, krov
padl. Umlknul zpěv docela, jenom cítiti bylo
spálená těla. Diváci se rozutekli, Husité si
toho nevšímali. Vedrali se do hradu, kde ko
řistili a statně popíjeli.

Chata pomalu dohořívala — —
Táboři odtáhli do Prahy, aby se sůčast

nili toho hádání a smlouvání v koleji Karlově
a později v domě pana Petra Zmrzlíka. Tá
boři chtěli pouze o tom jednati, mají-li se
obřady konati v ornátech, ale musili vy
slechnouti od mírnějších kališníků přes sedm
desát článků víry, v nichž prý bloudili a kte
ré pražští mistři zavrhovali. Článků těch

bylo o třicet více, než Husovi na sněmě vy
týkáno. Nedocíleno shody a na návrh pro
středníků mělo se písemně dále jednati.

Nad tím se rozhněvali Táboři, nejvíce
hejtman Mikuláš z Husi, jenž u Říčan úmlu
"vu dělal a pak nedodržel. Rozčiliv se, dal
osedlati koně a nečekaje Žižky, prudce od
jižděl z Prahy.

»Do smrti nejdelší sem se nevrátím. Na
to kladu přísahu.«

Ale nedojel daleko. Mezi Prahou a pod
nhradím vyšehradským vzepial se mu kůň, u
leknuv se vozů jakýchsi a Mikuláš, spadnuv
s ním do výmolu, zlomil nohu. I odnesen do
Prahy k léčení, záhy tedy zrušil přísahu.Ale
nevyléčil se. K ráně přidala se dušnost. Mi
"kuláš poležel si do Štědrého dne a zemřel.
Zdaž vzpomínal před smrtí, jak před dvaceti
-dny zachoval se on a Táboři vůbec ke kně
žím, kteří volný odchod zaručený měli, ale
přece zmučení byli ohněm? Nebouřilo se v
hejtmanovi svědomí, nepřitížila mu vzpomín
'ka na Říčany před odchodem na věčnost?
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Ale mnohých tehdy svědomí bylo ohlušené:
a tvrdé, necitelné a otrlé do nejvyšší míry.

Mezi bratrstvem.

Z jedné dědiny pocházeli, spolu rostli, ot
cové jejich sousedili, rovného téměř stáří
byli. Jeden měl jméno českého a druhý mo
ravského patrona.

Václav Votaš a Cyril Másek od mladosti
byli druhy, od časného rána do pozdního ve
čera takřka vedle sebe. Sotva jeden ukázal
se na prahu, už přiběhl druhý a už se nepu
stili. V zimě v jizbě, v létě venku se batolili,
stejně oblečení i zamazaní.

Václav mnohdy stoloval u Másků a Cyril
zasednul u stolu hned vedle soudruha u Vo
tašů. Rodiče neměli strachu. že ten neb onen
bude. trpěti hlad.
"A jako v mládí, tak i pozděii, když vy
rostli když přicházeli. do let. Domácí plebán
je vyučoval, oba měli vlohy a rodiče mínili
děti své přivésti do škol. Vládli prostředky,
mohli na syny vynaložiti a doma měli za ně
zastance.

Plebán věnoval se vyučování dětí, rád to
činil a zvláště těmto jinochům věnoval po
zornost. Vypozoroval, že Václav je prudčí.
ohnivější, rychle do všeho se hrne, ale brzo
ustává. Cyril byl mírnější, povážlivější, ale:
déle vytrval. V tom ohledu býval jejich roz
hodčiru.

Když byli dosti připravení, sám je od
vezl do Prahy, aby tu pokračovali ve stu
diích. Poslouchaii mistry, navštěvovali kole
je, vmísili se do Života veřejného. Zřídka je
hostilo rodiště. Nořili se do knih, nový svět
se jim před očina otevíral. Ale i tu zievoval
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se rozdíl povah. Docházeli do chrámů, na-
slouchali kázánín, Votaš schvaloval, když:
řečník ohnivě mluvil, na vady křiklavými
barvami poukazoval, až vášnivě slovům dů
razu dodával; Máskovi se líbilo poučování,
mírný tón, srdečnost, kterou kazatel na ie-
vo dával.

Jinoši se střetli, až se pohádali, pohněvali.
Nebyl tu plebán, krotitel a rozhodčí. Ale za-:
se se smířili, opět spolu chodili, u jednoho
stolu studovali. Než volili si mnohdy knihy:
rozdílného obsahu.

A tak se vzdělávali, cvičili, až dosáhli cí
lů svých. Byli posvěcení na kněze. Ale při-
dali se k Husitům a následovali vojska na
pochodech i do bojů. Dávno zapomněli na
původ svůj, na katolické rodiče, na rodiště“
na Hradecku.

Václav Votaš přidržoval se Táboritů,
kteří se Žižkou v čele bojovali proti stranám
odporným. Cyril Másek následoval mírnější
Pražany, kteří také činili výpady po vlasti.
Bývalí druhové rozešli se a každý jiné stra
ně sloužil. Měli bojovníkům posluhovati v
duchovních potřebách, raněné těšiti, všem:
tělem Páně přisluhovati, se svátostí v ruce
do boje vojsko voditi, je k hrdinnosti nad
chnouti, jemu připomínati, že jsou »bojovníci
Boží«. Ráno i u večer v táboře zahajoval
pobožnosti zpěvem Žalmů.

Jak Táboři, tak Pražané boiovali někdy:
společně, jindy na rozličných stranách, ale:
stalo se, že tato bratrstva tasila meče i proti
sobě. Vždyť Žižka vyhrožoval i Praze, že ji
rozkotáa shrěvemstanulpředbranamimě-
sta. Jindy dovolil Táboritům, aby vpadli do
Prahy a vypudili odtud Sigmunda Korybuta,.
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jenž z Polska sem přijel, aby národ smířil a
jemu jako král vládnul.

Obě vojska, která svorná byla v nepřá
telství proti katolíkům, rozezlila se na sebe
v létě r. 1423 a to na Hradecku. Tam ustano
ven byl Pražany za hejtmana Diviš Bořek
z Miletínka, jemuž podřízeno Čáslavsko,
Chrudimsko, Jaroměřsko i Dvůr Králové. Ale
nelíbil se Husitům tento mírný pán, rádi by
se ho zbavili a vládu jeho svrhli. Čekali na
vhodnou příležitost. Ta se naskytla, když
nenáviděný hejtman na výpravu do Moravy

"se odebral a místo sebe bratra svého Dětř'
cha ustanovil.

Protivná strana, Orebité, Dětřicha se tak
nestrachovali a teď vrchu v městě a v ce
lém kraji nabýti doufali. Pro posilu volali
Žižku, ienž se právě na Litoměřicku zdržo
val. Ochotně slíbil pomoc a sám vypravil se
k Hradci. (ětřích, maje v městě mnoho
zrádců, dlouho se neudržel. Hradec padl zra
dou do rukou Žižkových a hejtmanův zá
stupce musil se dáti na útěk.

Vojsko Žižkovo doprovázel a mezi prv
ními do města vkročil kněz Václav Kotaš.

Die tehdejšího způsobu nesl ve vztýčených
rukou svátost. Zcela se oddal do služeb Tá
boritů, doufaje, ti že bojují za nejlepším cí
lem, na jejich straně že jenom pravda. Voje
vůdce ho přijal a ke svým přivtělil. Už na
Litoměřicku mnoho prodělal a se otužil. V
Hradci slavně vešel do chrámu a zde děko
val Bohu za dobytí města.

Žižka hned jmenoval svého hejtmana Ma
těje Iupáka čili Lupáčka. Hradečtí se mu
oddali a slíbili poslušnost.

Ale bývalý hejtman nemínil jenom tak
"snadno přijíti o svoji moc. Bratr Dětřich při
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jel k Divišovi se zprávou, co se stalo. Tento
sám byl sláb proti Táboritům, ale hned hle
dal pomoc u někierých pánů a především
Pražanů, posud na Žižku rozezlených. Pra
žané hned zastavili pochod po Moravě a 0
brátili se do Čech. V duchovních potřebách
přisluhoval jim kněz Cyril Másek. Už před
tím přidal se k nim ochotně, maje za to, že
Pražané zjednají pokoj v zemi. Na Moravě.
s nimi byl, krok za krokem je následoval,
jim kázal, je poučoval, pokud se dalo ve vřa
vě válečné. Také nosil svátost před vojskem.

Dvě vojska se proti sobě blížila, Husité
měli bojovati s Husity, bratrstvo stálo proti.
bratrstvu. Žižka nevyčkal v městě, ale po-.
spíchal Pražanům naproti. Lépe se mu dařil
boj v otevřeném poli, než v hradbách a
zdech. Nepomohlo domlouvání, nedařilo S€:
smiřování. Tenkráte rozezlena byla na sebe
bratrstva tak spřízněná a meč měl rozhod
nouti. Vyskytli se ti, kteří poukazoval, Žetw
i onde jsou Husité, nic naplat.

I kněz Votaš opovážil se Žižku varovat:.
»Boj s Pražany bude pro radost a divadlo
našich nepřátel«, napovídal.

»Kdo tě pověřil tím poselstvím?« mrzu
tě osopil se vojevůdce.

»Nikdo, ale vlastní nitro mi praví, že tak.
daleko: to přijíti nemá mezi Husity.«

»Počkej s rozumem svým. až budeš vo
lán«, řekl Žižka důrazně a kněze propustil.
Hněv jeho neda! se ukrotiti slovy sebe lépe:
míněnými.

Votaš měl tedy vésti a povzbuzovati Tá
bority proti bratrům tak sobě blízkým, s n
miž nedávno bojovali společně. Nebylo mw
to pranic milé, nikdy nekonal svůi úkol tolik:
neochotně.
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Také věděl, kdo jest u Pražanů, kdo stej
"nou tam provádí úlohu. Slyšel, že Cyril Má
-sek v protivném táboře. Tak se tedy setkají
na poli válečném — bývalí druhové, rozenci
z jedné dědiny, takoví upřímní kamarádi. Vo
taš by hned úkol se sebe sňal, vojsko opu

"stil a na poslední ves se uchýlil. Tak se mu
ten bratrovražedný boi protivoval. Ale musí

-aspoň nyní vytrvati. Žižka by se mu mstil
a zlobě jeho by neušel. Ale hned po bitvě po
žádá, aby byl propuštěn. Však se jinde u
„chytí a mezi pokojnými lidmi chléb nalezne.
Jak rád bude potom přisluhovati při někte
rém kostele, poučovati věřící, stane se je

jich opravdovým duchovním otcem.
Ohnivého byl ducha, prudké povahy, ale

"na válečné výpravě ochladl. Mnoho se mu
zde nelíbilo, s mnohým činem Žižkovým ne

"Souhlasil. A co se nanapomínal žoldnéřů, aby
život lepší vedli, aby lid neutiskovali, zbyteč
-ně nepálili, nepobíjeli! A jeho slova vycháze
la na plano. Když si stěžoval u heitmanů, je

"nom krčili rameny. Musí prý se něco lidem
"dovoliti, ve válce nutno nad tím a oním při
mhouřiti jedno, někdy však obě oči. »To ne
"se sama sebou válka, lid se nedá po vítězství
"zdržeti, aby nedrancoval, nepálil.«

Votaš viděl počínání Žoldnéřů v pravém
světle; nejvíce však proti mysli byl mu chy

-staný boi s Pražany. Ten mu dodal, ten ho
utvrdil v myšlence, uniknouti z tohoto ovzdu

ší, zbaviti se úkolu tak nevděčného — — —
A podobnými myšlenkami Zabýval se Cy

-ril Másek. Původně v Praze působil, v klidu
-chtěl pracovati, mládež kolem sebe kupil,
-mínil ji vyučovati, ale Pražané strhli ho s té
činnosti a přivábili k sobě, aby s nimi na

„Moravu jel. Koně mu dali, lepší šat, slibovali,
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jaké bude pole působení jeho, že třeba na
Moravě zůstane, až bude pokořena, tu že
obraceti bude k víře pod obojí, neboť Mora
vané v tom ohledu daleko zůstávali za Če
chy.

Másek poslechl a připojil se k vojsku ja
ko duchovní rádce a těšitel. Posud jenom do
knih hleděl, studiemi se obíral, proto překva
pen byl, vida, že Pražané stejně si vedou
jako Táboři, mnohdy i krutěji. Také se utiště
ných zastával, ale nedošel sluchu ani u Pra
žanů, ani u hejtmana Diviše Bořka z Mile
tinka.

»Takto se k nám Moravané nenakloní,
tímto způsobem jich nezískáme«, namítal.

»My je pokoříme, ostatní bude tvojí úlo
hou«, zněla odpověď.

Ale Cyril Másek nesouhlasil.
Však nepořídil Másek u hejtmana. Sám

pak se přesvědčil o nenávisti, která tu rozsé
vána. Když tu a tam byl lid pokořen, když
vyražena mu byla z ruky zbraň, a on, Má
sek, chtěl poučovati, nikdo ho neposlouchal,
nikdo se mu nenaklonil. Podhlíželi naň, zlost
měli, už zevnějškem svým odporovali.

A tak se vedlo na několika místech. Kde
ze strachu slíbili, tam hned novou víru odha
zovali, jakmile se nebylo co báti nebezpečí a
násilí. ©

Cyril Másek vyhledal hejtmana ©Diviše:
Bořka i jeho bratra Dětřicha a oběma při
pomínal, co podnikají, že tu bratrstvo Ss.
bratrstvem bojovati bude.

»Vina není na naší straně, jsme přepade
ni, musíme se brániti. Což ti není známo, jak
Žižka Hradecko nám vyrval z rukou? Kdo
ho k tomu oprávnil? Vládu v městě ustanovil
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přece náš zemský správce, Sigmund Kory
but.«

»Snad by se dalo všecko napraviti vyjed-
náváním, smlouvou«, mínil Másek.

Ale heitman nechtěl slyšeti.
»Zde rozhodne jenom zbraň. Žižka je ne

ústupný.«
»Pak smutné odehrávati se bude d'vadlo:

před světem, Husité s Husity bojovati bu
dou.«

Pan Bořek nemohl zapomenouti, že v ne
přítomnosti své v Hradci Králové připraven
byl o moc a Pražané posud na paměti měli,
že Žižka jejich městu zle vyhrožoval.

Kněz Másek viděl marnost počínání své
ho; nejraději hned by odešel zpět do Prahy,
aby tu vyučoval žákovstvo. Že se dal nalá-
kati a přemluviti vyhlídkou na význačné po-
stavení na Moravě! Teď nemohlodejíti, nyní
musil vytrvati, aby mu zbabělost nebyla vy
čítána. Ale po rozhodném boji okamžitě o
pustí tábor a vrátí se do Prahy ke klidnému
zaměstnání —.

Obě vojska stahovala se na blízku města.
a dvora Strachova. Žižka se vynasnažovat
bojovati v poli otevřeném, kde jeho vozy Či
nily divy. Pražané však by rádi byli vnikli
do hradeb, kde secítili bezpečnější. Dosta
vili se i páni Hašek z Valdštejna, Hynek Kru
šina z Lichtemburka a Jan Puška z Kunštátu.
Ti se přidali k Pražanům z nepřátelství proti.
Žižkovi. |

A boj začal velmi zuřivý. Kněží nesli svá
tosti na obou stranách; kronikář dí, že »šla.
archa proti arše«. Bojováno tu i tam krutě,
hned vítězství sem, hned na druhou stranu
se obracelo. Žižka sám velel a velice mu na.
tom záleželo. aby Pražané byli poražen a
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zašla jim čhuť křížiti cesty jeho. Už byli
muži proti mužům, meče zvonily o ocel, ce
py a palcáty konaly| Táboritům | dobrou
službu.

Dva kněží stáli proti sobě, každý se svá
tostí v ruce, se slovy povzbuzování v ú
stech. Poznali se, sklopili zrak, ruce se jim
chvěly. Mohli na sebe zavolati, ale styděli se.
Vždyť setkávají se v opačných táborech.
Vždycky šli jako ruku v ruce, nyní stoji
proti sobě jako nepřátelé — bývalí druhové,
sourodáci, rostenci.

Už se klonilo vítězství na stranu Tábor
ských. I Žižka palcátem | zápolil, dodávaje
svým zmužilosti. A hnal se ku předu, nikoho
nešetře, posléze udeřil i kněze se svátostí,
ač tento nebojoval.

Hejtman Diviš Bořek, vida velikou svojí
porážku, se zbytkem vojska dal se na útěk
do Hor Kuten. Pražané byli rogzprášeni, drah
ně lidu ztepáno, dvě stě zajato. Pole posete
mrtvolami a raněnými. Žižka pronásledoval
prchající. Ustal boj, zbraň ležela po zemi.
nastal klid. Jenom tu a tam se ozval sten na
bojišti. Těžce ranění umírali bez pomoci.

Cyril Másek, smrtelně od Žižky palcátem
udeřený, poněkud nazvedl hlavu, aby se po
díval po bojišti. Přátelé i nepřátelé nyní Svor
ně zde leželi v jedné směsici. Už nikdo ni
komu nic nevyčítal, nikdo nebojoval, rány je
sloučily. Tu Másek poznal naproti sobě le
žícího druha z mládí.

»>Jsiživ či už mrtev?< otázal se.
Nejdříve se ozval sten, po chvíli Votaš

pohnul rukou na znamení, že Žije.
»Kdo volá?« ptal se.
>Tvůj přítel, umírající Cyril. Spolu jsne

studovali.«
8
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»>Achybili«, rychle doložil Václav.
»Ba chybili, na jinou jsme se měli dáti ce

stu. Škoda života, škoda dlouhých příprav'«
Dlouhou dobu nikdo nepromluvil, až ozval

se Votaš: »Bratře, cítím konec. Buď s Bohenm!«
»Hned jdu za tebou. I mně je zle. Aspoň

kdybych se mohl dotknouti tvé ruky a tak
společně abychom odešli na věčnost!«

Votaš se tedy namáhal, aby se k přítel!
z mládí dostal. Šlo to těžce, ale přece dostali
se k sobě. Ruka se dotkla ruky. Mluvili Ú
ryvkovitě. Už vlastně ani hovořiti nemusili,
jenom když se dostali k sobě.

»Bratře, odpusť, jestliže -—«
»Promiň —<
Více mluviti nemohli, zemřeli téměř sou

časně a společný nalezli hrob s ostatními
padlými.

A bratrstva husitská bojovala spolu dále.
Žižka osadil Čáslav a Pražané sebravše se
obléhali město. Táboritům na pomoc přispě
chal nově ustanovený Žižkou hejtman Ma
těj Lupák, ale u přívozu labského poražen
byl od Haška Valdštejna dříve, než Žižku
vysvobodil. Sám byl usmrcen v konopí, kde
se chtěl ukrýti a vojsko jeho zajato.

Zatím Žižka a Pražané u Čáslavě se smí
řili a Táborité táhli na Moravu, aby pokračo
vali v dile zhouby, jež Pražané počali.

Poslední útočiště.

Už s večerem přiklusali na dobrých ko
ních do Českého Brodu dva muži. První byl
už hodně při letech a hlavu k hrudi chýlil,
druhý posud mladý místo sluhy zastupoval.

»Dobrou hospodou se opatříš a při placení
na písaře královského Mikuláše Návaru po
ukážeš. Ať pánu svému čest děláš!«
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Junák jenom se uklonil. Už se chtěl od
loučiti, nedaleko brány se mu hospoda za
mlouvala, neboť oknem vyhlédla lepá dívčí
tvář, ale musil pána provoditi až na děkanství.

»Ránc se přihlásíš pro rozkazy. Tuším,
že tě mnoho za pobytuv Českém Brodě ne
budu potřebovati a hojně volného času uži
ješ.«

»Milerád všechno tvé slovutnosti vyko
nám«x,děl sluha Jiří, jenž pána svého ctil pro
jeho učenost, kterou Návara už králi Václa
vovi platné služby iako písař královský pro
kazoval.

»Snad na dlouho v městě tomto nepobu
demne<, ještě pravil stařec, pobízeje koně k
náměstí,

Jiří vzpomenuv na onu spanilou tvář, přál
si, aby se pánovi v Brodě líbilo a zde došel
tužeb svých, totiž ochrany a klidu. Posud rád
otevíral spisy a nořil se v obsah jejich. Ale
v Praze nejméně k tomu měl touženého po
klidu. Všudy řinčela zbraň, i řemeslníci opá
sali se mečem. Do Brodu dostal Návara po
zvání velmi lákavé, proto sem se vypravil,
aby při tom obecném válečném ryku v Če
chách v pokoji oddati se mohl tichým stu
diíím na sklonku Života. S místním děkanem
se znal od dávných dob, kdy ještě krále Vá
clava doprovázel a na cestách do Hor Kuten
v hrazeném městě se zastavoval a pohostin
ství přijímal. Teď těšil se na ten odpočinek.
Některé traktáty vzal. jiné už dříve u pří
tele vídal, bude tedy duševní potravy dosta
tek. Nejeden groš měl ušeťřený, o Časné za
opatření bylo u něho postaráno. I sluhu mohl
si vydržovati. V tom ohledu nikomu nepřijde
na obtíž. Jenom koutek chce s výhledem do
zahrady, lenošku a stolek pro zamilované



— 116 —

knihy. Že v Brodě na děkanství jsou takové
pokojíky, dávno věděl.

Jezdci už zastavili před starou budovou.,
Jiří pomohl seskočiti pánovi s koně, sundal
menší tlumoky a odnášel. Tu už děkan také
letitý na práh vešel a přítele srdečně vítal.

»Tedy přece jednou! Buď srdečněvítán v
Brodě a v domě mém!«

»Nebudu-li na obtíž«, omlouval se písař.
»Host do domu, Bůh do domu. Nezval

bych tě tolikráte, kdyby návštěva tvoje zvlá
ště milou mi nebyla. Jenom dále!«

A už otevíral dveře do kořán a pravicí
ukazoval do ztemnělého průjezdu.

U všeobecnou známost vešlo, kdo se v Če
ském Brodě usadil, ale málo kdo setkal se s
panem Mikulášem Návarou, slovutným U
čencem. en sedal v menší děkanské jizbě a
nořil po vědách dychtícího ducha do knih,
mnohdy hlavu podepřel a uvažoval dlouho o

tom, co četl. [Leda že přítel zaťukal na dveře
a vešel dovnitř s omluvou, nevytrhuje-li.

Proseděli tak proti sobě mnohou hodinu
v podvečer, když venku burácelo, déšť šle
hal do tabulek a dokonávala zima roku 1421.

»AŽ vysvitne jarní slunce«, připomínal he
stitel, »musíš také opustiti tuto nevlídnou
kobku a pookřáti v probuzené přírodě.«

»[ můj život na sklonku. V mladosti i muž
ném věku mnoho jsem se najezdil a nadopro
vázel zesnulého krále. Každý výnos jeho,
každá důležitější listina prošla rukama mý
ma. O všem jsem věděl. často poradil, upa
matoval.«<

sVím, vím, pravou rukou královou jsi byl.
Proto si nyní musíš odpočinouti. My za čest
si pokládáme, že naše město za pobytjsi Vy
volil. Jenoin aby se ti u nás líbilo a abys
spokojen byl naším pohostinstvím.«
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»Pravda, iindy u dvora královského činil
jsein nárokv, jak postavení moje vyžadovalo,
ale málem se spokojím nyní, když jenom vě
dám se oddávám a veřejně nevystupuji.«

Muži poseděli a pobavili se vespolek.
Už dubnové počasí dovolovalo opustili

těsnou kobku a projíti se po parkáně. Návara
vycházel a ve společnosti sluhově také vy
žděl za bránu. Od tohoto slyšel, co se děje
v ekolí. Jiří z dlouhé chvile podnikal výlety
do sousedních dědin a měst, kde dověděl se
věci, nad nimiž nyní i královský písař se za
myslil. Jak dříve nebezpečno bylo v rozbou
řené Praze, tak nyní odtud rozlévá se jitření
po okolí. Pražané vytrhli proti městům a hra
dům, kde posud Sigmundovií přívrženci a od
půrci nového učení.

Těmi zprávami byl stařec trochu znepo
kojen, ale doma přímo pobouřen byl, když
znenadání vstoupil do jeho jizby děkan.

»Smutnou nesu novinu, žel, že tě musím
z klidu vyrušovati. Táborité dobyli Chommu
tova, Loun, Berouna, Mělničtí sami se pod
dali. Můžeme každou chvíli čekati příval voj
ska k branám města našeho.«<

»Už jsen. slyšel, že za hlavním městem
do víru válečného stržen i venkov. Snad ne
bude Český Brod vaditi Táborům ve vítěz
ném pochodu na Moravu, kam se chystají.«<

»Naše město v nenávisti proto, že zde
před časem katoličtí páni se sešli, aby úmlu
vu učinili. „Mezi těmi na prvém místě byl
arcibiskup Konrád a nejvyšší sudí Hynek
Berka z Dubé. Ti všichni i s obyvatelstvem
slíbili věrnost církvi.«

»A jaké jsou kolem města příkopy a hrad
by?< ptal se Návara, v němž se pojednou vo
jenská krev probudila.
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»Nedávno jsme je opravili co nejdůklad
něji. Také posádka je zde četná.«

»Netřeba se tedy obávati, obráníme Se.:
»Velice jsem si tvé návštěvy vážil, ale

teď tvé slovutnosti byl bych radou, abys
klidnější místo si vyhledal. Až Táborité ode
idou, milerád tě opět uvítám.«

Mikuláš Návara uvažoval jenom na krát
ko. »Neodejdu, zůstanu. Když jsem pohostin
ství přijímal v klidné době, neopustím Český
Brod, ani když se naň bouře valí. Stojí-li ně
kdo o můj Život, ať si jej vezme«

AŽ se podivil děkan tomu rozhodnutí.
»Nepřítel posud před branami nestojí, učiň,

jak ti libo. Jenom zavčas varovati tě chci.«
A královský písař hned zavíral učený

traktát, jako by nemínil dále čísti. Také se
napřímil a tváří mu zahrál divný oheň. Už se
ani vetchému starci nepodobal. V mladých
letech nejenom psal, co.-mu král napověděl,
ale i meč nosil a bojoval. V turnajích vítězil,
pána svého obraňoval. Potom ovšem věno
val se pouze péru a meč na stěně rezavěl.

Jiří došel si pro rozkazy jak obyčejně.
»Nezapomínej cvičiti se ve zbrani, připo

jiš se k obráncům města«, nakazoval Návara.
»A koně také osedlej, podíváme se do okolí.«

Jiří přímo trnul a nemohl pána svého po
chopiti. Vždyť všudy a zvláště v hospodě
rozpovídal, že Návara jenom v knihách: leží.
že on jako sluha téměř zadarmo mzdu béře a
ve službě pouze lenoší. A nyní takový obrat.

Za chvíli vyjel Návara z Kouřimské brá
ny. Sousedé se domnívali, že prchá z ohro
ženého města, a nedivili se. Ale písař s Jiřím
objížděli město a prohlíželi hradby s baštami
a střílnami. Návara měl v tom ohledu jisté
zkušenosti. Ku podivu, za dvě hodiny vrátil
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se do Brodu a zase projižděl ulicemi, i ná
hradby vystoupil a brány ohledával. Potom
vrátil se na děkanství.

»Kdyby nepřátel nebylo mnoho, při sta
tečnosti posádky a vydatné pomoci měště
níinů mohl by se Brod nějakou dobu drželi.
Ale dlouho by nevydržel.«

Usudek jeho pronikl městem a otřásl ví
rou těch, kteří doufali že Brod každé síle
může vzdorovati. Obyvatelé nechtěli násle
dovati Mělník a prositi o milost. Proto málo
příznivá zpráva Návarova jich nepotěšila.

»Naše město vydrží sebe delší oblehání.
sebe větší a mocnější útoky. Prositi nebude
me, nepoddáme se.

Nůkuláš Návara nyní neotevřel ani jedné
knihy. nečetl, nemaie pokoje a klidu. Do Bro
du utíkali se mnozí z okolí, přijížděli sem ma
utelé neohražených dvorců, kněží z venkov
ských far, obyvatelé dědin. Ve zdech města
zachrániti mínili životy. | nejcennější maje
tek přiváželi a u známých ukládali. Postrach
před vojskem byl veliký, večer záplavy na
obloze naznačovaly, kudy se Táboři blíží a
jak si na cestu svítí zapálenými vesnicemi a
samotami.

S neblahou zvěstí přijel posel, že Toušeň
na Labi nad Brandýsem padla. Tři dny se
držel hrádek, potom obranci se vzdali. Osa
zen bvl lidem pražským a majitel jeho pan
Michalec vypuzen.
-Fu mohli v Brodě každou chvíli nepřítele
čekati. Dle všeho rychle postupuje, dalekou
dráhu má před sebou. Proslechlo se, že míří
na Moravu.

Brodští vyzvali, kdo nechce býti obležen,
aby včas opustil město, že budou brány u
zavřeny. Téměř nikdo neodešel, také Miku
láš Návara zůstal.
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Pražané a s nimi spojení Táborité dosta
vili se v polovici dubna, když počala polní
práce. Rozlili se jako povodeň kolem města
a po krátkém odpočinku podnikli útok. Netr
val boj dlouho, v několika hodinách vycvi
čení válečníci zmocnili se příkopů a zdí měst
ských. Ani nečekali, vzdá-li se nyní město.
bude-li prositi za milost, všechno se hrnulo
do ulic a ubíjelo měštěníny cepy a sudlicemi.

Posádka rychle ustupovala a utekla se do
chrámu sv. Gotharta. Královský písař pouká
zal na kostel na. náměstí. Domníval se, že
Táboři z úcty k domu Páně ušetří poslední
ho útočiště poražených. Také sám do kostela
se utekl, s ním sedmnáct kněží domácích a z
okolí s děkanem v čele. Rychle zataraseny
dveře.

Ale Táboři nemínili dobývati chrámu; Za
pálili jej hned z několika stran.

A plameny šlehaly výš a výše. Ani
nářek ani prosby nepomohly. Nikomu neda
rován Život, nřkdo nepuštěn z výhně plame
nů. Už hořela střecha, oheň přeskočil na věž,
kde byli bojovníci nyní bezmocní proti zuří
címu požáru. Zbraň vypadla jim z rukou.

Nad Brodem jako ohromná svíce plápolal
požár kostela, dříví praskalo, mísíc se v ů
pění umírajících. Nepomohlo toto útočiště,
posvátnémísto,všichnivkostelejednakbyli
spálení, iednak od cepníků zbiti, mezi nimi
osmnáct kněží s místním děkanem a >Miku
láš Návara, slovutný někdy krále Václavův
písař«.

Pražané zmocnili se panství nad Brodem
a uvázali se ve všechny příjmy, které dříve
náležely arcibiskupovi.


