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SLOVO ÚVODNÍ.

ylo vždy vřelým přáním našeho drahého národního
buditeleVáclava Beneše Třebízského napsali

dlouhou řadu povídek, v nichž by předvedl celou minu
Jost českého národa žasnoucímu zraku svých současníků.
Chtěl napsati povídky i romány o příbězích naší vlasti
od dob pohanských a od úsvitu křesťanství až po dobu
obrození národa v 19. stoleti.

Přes to, že předčasná smrt nedovolila mu provésti
cele krásný ten plán, nalezneme v pozůstalých 168 pra
cích básníkových slovesné skladby, zachycující vřelým
perem vzrušující události naši otčiny v průběhu celého
tisíciletí. Od dob zápasů pohanských předků s císařem
Karlem Velikým a jeho dědici, přes počátky křesťanství,
obdobím přemyslovským a jasnou dobou císaře Karla IV.
vede nás povídkář k tragickým dobrodružstvím husitských
válek až ke zkáze bělohorské, aby nás krutou dobou
nutné očisty náboženské v 17. století převedl v dobu po
zvolna se blížícího obrození a stanul s námi konečně
v době přítomné.

Tuto dlouhou básníkovu pouť tisiciletim našich dějin
snažíme se v našem výboru podati po prvé v časovém
sledu historického vývoje. Abychom v malé knize zachy
tili co možná jasně obraz, který tanul Třebízskému na
mysli, pomínuli jsme všech velikých skladeb románových
i rozměrnějších povídek a vybrali jsme z rozlehlého dila
jen práce drobné, povídkové náčrty, zhuštěné prósy, které
často formou téměř aforistickou jakoby bleskem osvětlují
celou dějinnou periodu.

V krásné črtě Levohradecké pomněnky vyslovil
Třebízský svůj názor na celé tisiciletí dějin svého národa.
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Touto vzácnou prósou zahajujeme svůj výbor a dáváme
mu i její název. Výbor náš nekryje se s žádným svazkem
známých „Sebraných spisů“, ani s jinými, dosud vyda
nými výbory. Svým chronologickým seřazením podává
náš výbor téměř nový obraz tvorby Třebízského, a jsa
určen členářstvu cítění katolického, má i zcela od.
lišné měřítko při posuzování přijatých prací. Čtenářům
jistě přijdou vhod poznámky, připojené na konci dila,
a osvětlující méně známé osoby i věci, o nichž se v po
vidkách dočitá.

V Praze Svatováclavské 28. záři 1926.

Vilém Bifnar.



Levohradecké pomněnky.

'icho, že se člověku úží az dech; tesklivo, že se očima
bezděky mlhy kmitají. Staré, zvětralé skály, zdá se,

jakoby splývaly v obrovskou postavu, na jejímž čele čas
ryl rýhy tisicileté. A přece se oku od téhle vyvýšeniny
nechce, ať jarem, když se všecko kolem zelená a bují
životem nejsvěžejším, ať letem, když pole vůkolní jakoby
zlatým hávem byly zakryty, af jesení, kdy nade skalami
vlašťovice krouží, uchystány na dalekou cestu do zámoří,
či za zimy, kdy všecko všudy bělo a jen sluje sněhem
se černají, a pořád a pořád ulkvívá na ostroze, na němž
kostelíček chudičký tak jako výměnkář. | zdá se, jakoby
odtamtud zarážel k uším divný, nepopsatelný hlas: „Tisíc
let!... Jak drahný čas a není divu, že tu roste tráva
zapomenutí! Za tisic let se paměť trati, vděčnosf mizí
a zavládá lhostejnosť!“

Ba právě, ty milý, starý kosteličku: stojíš tu tak jako
věštec té naši tisicileté slávy, díváš se na nás, jako
bys nás znal a opěi neznal, jako bys chtěl cosi pověděti
a zase byl na rozpacích, máš-li či nikoliv... Kdo ti, tý
drahý staroušku, rozumí? Tolik dětí po českých vlastech
máš a jsi přece opuštěnec!

Nesnadno uhodnouti, které místo z našeho starověku
významější, zda Vyšehrad či Tetín, zda Levý Hradec či
Libušín? Mohl bych jmenovati dále: ale přestávám pouze
na těchto. í

Krajané naši navštěvují cizinu rok co rok dosti znač
ným počtem. V Porýní znají každé hnízdo, kde druhdy
kýs násilník pěstní právo provozoval, vypravují o Wart
burgu, diví se Reznu, Augsburgu, velebí Drážďany, vzpo
minají na Mnichov, i tu Vídeň dobře znají; ale navštíviti
staré památky domácí a uprostřed nich osvěžili zkorna
tělou mysl? Škoda času, škoda peněz.
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Starořímské matrony vodívaly dítky své na hroby pro
slulých bohalýrů, starokřesťanské matky přiváděly své syny
a dcery na hroby mučenníkův,a matky české?...

Vyšel jsem si za překrásného dne jarního v tu stranu,
kde se již z dáli bělá Levohradecký kostelík, pod
nímž v úžlabině tichounká dědinka Žalov, jakoby chtěl
každého, kdo si vzpomene občas na opuštěnce, přivítati
nejsrdečnějším pozdravením.

Vltavské břehy zelenaly se tak lahodivou zelení,
jakoby ruka květeny zde byla rozestřela nejjemnější
aksamit, z něhož kdy komu roucho upraveno. Na Vltav
ských ostrůvcích byly stromy v prvním rozpuku a všude
kolem milounký skřivánčí zpěv. [ zdálo se, že také kolika
tisiciletý Rivnáč se jarní rozkoší dnes usmívá. A na
tmavém čele jeho přece vždycky jakoby chmurný oblak
byl přikován.

Jdu dál a dále, takřka bezděky a před zrakoma mýma
rozvinul se obraz, z něhož po našich vesnicích zbyly už
jen pouhé stiny, průvod, podobný onomu na pátou neděli
v postě, kdy odvléká mládež smrť za rozmarných popěvků:

„Hody jdou, květy jdou,
vedou léto za sebou;
Dej Pánbůh travičku
až do kolena!“

A smrtelná neděle, kdy tu a tam do dneška odnášejí
ze vsi Moranu a Vesnu vítají roztomilým říkánim, byla již
přece dávno pryč. Už i po červených vajíčkách. A nesli
také cosi ovázaného povřísly, svirajíce pevně v rukou
přepodivné předměty, jakoby se báli, aby jim neuklouzly.
A tak mi připadalo, jakoby tu byly zástupcové všech
českých krajů ve svém poclivém, starodávném oděvu...
Ani vidu nikde po kroji, kterýmž tak snadnince i nej
ryzejší srdce české dá se zakryti. Na hlavách kulaté klo
boučky s lístečky lipovými, hezounké poděbradky se še
davým beránkem, děvušky v jednoduchém účesu, jímž
přistřižené vlasy nesplývaly čelem až do očí. A když se
rozepěli nejhlaholněji, sestoupili se řadou podle řeky a
slaměnce za slaměncem do vody házeli. A každého po
topence provázeli ohlušujícím posměchem. len aby prý
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se nikde nezachytily o křoví; majít život neumořitelný.
A potom si navzájem vyprávěli. Z hovoru jejich podávám
jen úryvky.

„Dalo to práce, nez jsme tenhle plevel vykořenili.“
„U nás byla ospalosť národní skorem pod každým

prahem!“
„U nás se zahnízdila národní lhostejnosť a bujela

rychleji než kopřivy!“
„U nás opět rozbilo své stany sobectví a účinkovalo

až bědal“
„Pod našimi krovy drahně času byla domovem roze

rvanosť!“
„U nás se zabednili kolkolem plotem, aby tam česká

kniha nemohla!“
„Na naší návsi postavil cízák boudu, aby do ní chytal

české děti a jazyky jim předělával!“
Já poslouchal s tak upjatou pozorností, že mi neušlo

ani jediné slovo. Nemohu však při nejlepší vůli pověděti,
co jsem dále slyšel. Zástupce každého kraje věděl o ně
jaké nectnosti, z nichž jsem tuto uvedl jen některé.

„A dobře jste, milé děti, učinily, ze jste pod zdejšími
skalami na dno Vltavino pohroužily národní ospalosť s ne
tečnosti, rozervalosť se sobectvím, neuvědomělosť s pro
dejností...“

Velebný kmet s vlasy jako stříbro a vousy jako sníh
v starodávné vladycké říze, kde se vzal, tu se vzal,
vznesl se nad řekou a tato slova mohutrým hlasem dále
hovořil:

„Jsem v téhle zemi kmene českého strážcem skoro
patnáctistyletým, tomuhle pleveli vámi vytrhanému nedám
více vzniknouti, život můj ještě dlouhy, k nevypovědění
dlouhý: já ve zdejších slujích přemohl i smrť, tu Moranu,
které se každý bojí a která zvítězí nad každým. Vrátivše
se do svých domovů, bdětež, aby na roli vypleté bodláčí
tomuto podobné znovu se neujalo. A ku trvalé památce
pomněnek si v téhle rokli natrhejte, nenaleznete po celých
Cechách podobných, doma zasaďte je na záhony a oše
třujte, aby jediná z nich neuvadla!“

Kmet zmizel rychleji, než se byl nad vodu vznesl,
a hoši s děvuškami opravdu pomněnky trhali. Jsou jich
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v Levohradeckých roklích celé kopce a tak čistě mo
drounké, že se skorem ruka ostýchá, květinku vábnou
utrhnouti.

A potom se rozešli do všech krajů ještě hlaholněji
zpívajice:

„Svěřepec jsme zanesli,
pomněnky přinesli,
hola hej — hola hej!

„Někdy se člověk zamyslí, v myšlenky ponoří a ký
div, že zapomene na skutečnosť a že si vykouzlí obrazy,
jakých by si v životě našem z nejvroucnější duše přál!“
Což bylo by za radosf, aby z českých končin vypleta
byla ospalosť, rozehřáta lhostejnosť, sobectví změnilo se
v obětavosf, rozervanosť ve svornou práci, zabedněnosť
v probuzení a prodejnosti, aby hlava jako zmiji byla roz
šlápnutal“

Á tu zase píšu: „Dříve než cizinu vždy znejmež otčinu !“
Druhdy na místa někdejší naší slávy přišel poutnik,

obnažil hlavu, do trávy se zadival a co všecko táhlo tu
kolem očí jeho? Celá řada bohatýrů, celá řada českých
žen, celý zástup českých dcer, z nichž kolik bylo těch,
jež se podobaly Sofonisbám?

Kolik jen ve vůkolí Prahy památek, sahajících až do
zášeří naší minulosti, kde každá travička šelesti ze zašlých
časů milou zvěsť? A jsou známa tak sotva podle jména.
Napadne málokoho, aby si je prohlédl... A přece to
pomníky historie naši nejvýmluvnější! — Neni-liž pravda,
ty starý Levohradecký kostelíčku? Ani tys nebyl před léty,
kdy všude vůkol panovala černější noc, než čelo Řivnáčovo
za soumraku, bohatýrské minulosti naší překrucovatelům
po chuti! I tobě zavěsili nezbytný svůj cop, jehož nejsi

zbaven do dneška. Uniformovali všecko a jak tebe bymohli nechati ve starém rouše?
Stojiš tu tak v zákoutí, zapomenut, tak opravdu jako

výměnkář, když si chudinka vyhledá někde za humny na
výsluní tichounké místečko, aby na všecko kolem sebe
zapomněl a obiral se jen dny minulými.

Jezdí jich kolem tebe denně ptačím letem sta, a kolik
si jich na tebe vzpomene? A kolik se jich tu zastaví,
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aby si utrhli Levohrádecké pomněnky a přinesli je
do svých domovů na památku? Kraj tu tak vábný, mile
dojemný a přece nevšímán. Kéž bych upozornil, ty sta
roušku bilý, vnuky tvé, že bys jim rád něco ze starých
časů pověděl, jak bys je uvítal a že by ti bylo na tvé
tisícileté stáří volněji, nevýslovněvolněji, když bys je
kolem sebe vídal častěji, protože tu strážný, patnáctisty
letý duch kmene našeho do dneška, jenž by je vyzval
hlasem mocným, aby pleli všude a všude bodláčí, koukol,
sveřepec i babí hněv a sázeli, kde jen budou moci,
Lovohradecké pomněnky.

Povídka o bitvě na Radbuze.
Pomněnka z dob vévody Křesomysla.

Kolem roku 840.

lunce dnes dostoupilo zase k samým horám, ale ve
vsi Loděnici bylo jako po vymření. Vše v chatách

dlelo dosud na modlení. Otcové žertvy přinášeli skřítkům
na ohništi, ďdasům, střežitelům blaha rodinného, v sou
kromi toliko na krbu domácím. Jen v důležitých dobách,
na slavné dny starešina pálil třeby pod lipou, jež daleko
po návsí mohutně ratolesti rozkládala.

Soumrakem vybíhali již na náves jinoši; nedočkavě
jim bouřila mladá krev, aby vydováděla se a poveselila
po denním lopotu. I staří vycházeli znenáhla, usedali pod
lipou na trávníku, aby pohovořili si a poslechli Mirotu
starešinu. V celé dědině byl nejmoudřejším; a když
umíral starý pohlavár, jemu slarešinstvo odevzdal.

Vědomí pokrevenství vymizelo časem mezi Loděnic
kými, a vladyka starý, když blížily se ke konci dny jeho,
vždy navrhl pohlavára jim, a oni přijali jej; vždyť nej
rozumnější navrhoval jen. A Mirota po otci převzal hod
nosf vladyky: všickní volili si jej. Nepamatovali se v Lo
děnici již na jediný rod, a jen dědové vyprávěli vnukům
a starci šediví o vladykovi, jenž nejchytřejším býval v rodě,
vše řídil a celým jměním vládl, prodával a kupoval, střežil
pokladnici a zastupoval na sněmích Vyšehradských svůj
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rod. Tehdáž počinaly se již vlklati prvotlnné řády, které
přinesl s sebou praotec Čech z prasidel bělochorvatských
a v půdě bojohémské je zasadil. Rody vzmáhaly se zne
náhla, nové dědiny se zakládaly, vytrácela se paměť svazků
pokrevních.

Bez přátel byl Mirota; jediným byl synem ve dvorci,
a otec jeho i děd také jedinými jen... Pro přívětivost
a dobromyslnosf svou byl miláčkem Loděnických a požíval
úcty všeobecné. Když vypravovával, utichlo vše; stár
i mlád kolem Miroty se skupili, napjatě poslouchávali,
aby ani jediného slůvka jim neušlo. Dlouho za letních
večerů sedávali pod lipou, a když pobělil sníh hlavu jeji,
ve světnicích při krbě; vždyť tak rád poslouchá veselý
lid zkazky o hrdinech, o mužích, kteří krváceli na bojišti
pro rodnou zemi, za hory cizotu zahánívali a vavříny
ověnčeni vracívali se v domovinu.

„Což nepřijde Mirota dnes, vždyť přece slíbil mi před
poledním; ani živé duše se dosud u nich nehýbe,“ pře
rušil náhle ticho Kuneš a upřel zraky na stavení, které
již z daleka každého, kdo do návsi vkročil, na se upou
talo. Byla to chalupa Mirotova. Ale i uvnitř vypadalo to
tak. Jako „u županů“ že je tam čisto, řikávali Loděničti.
„U nich to může byti, jedináčka mají jen, Božetěšku, dě
vinku teprve.“

Náhle rozevřela se dvířka ve vratech u dvorce; vy
soká, mužná postava objevila se tam, a krokem vážným,
odměřeným kráčel Mirota k sousedům, netrpělivě čeka
jicím již na starešinu. Dal dobrý večer a taktéž k nim
usedl na trávník.

„Opozdils se dnes, milý brachu“, oslovil jej Drahoň,
„Chtěli jsme se již rozejít“

„Však neříkal jsem vám, vy nedočkavci“, prohodil

Kuneš, „že přijde; vzdyťfnerušívá Mirota přípovědi své;
zajisté ne bez příčiny se opozdil.“

„Kýho... aby to rarášek, i Těchobud jde dnes na
táčky“, zavýsknul Krása ukazuje na postavu k lípě šerem
pokulhávající, vedle niž jakési dítě poskakovalo, mladinký
vnuk. Stařec oslepl, čítal již devadesát jar, a malý Dobro
slávek býval vůdcem dědouškovi. Ztratil záhy rodiče: otce
francká střela zahubila, a za několik týdnů po smrti jeho
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slavili Loděničtí tryznu matčinu. Dobroslávek neznal ro
dičův a s celým srdcem přivinul se k dědouškovi, jenž
pečlivě jej vychovával. Ale nikdy nevypravoval mu o ro
dičích, nechtěl zatruditi čisté, bezechmurné čílko dětinské,
v letech prvního jara vzbuzovati hoře v prsou bezsta
rostných, v nichž tak hluboko kořenivá žal, na vždy kali
dráhu života a posypává stezky, na nichž kráčeti jest ji
nochu, muži a starci nejposléz: ne růžemi, ani květinami

libě páchnoucími, ale hložím a trním bodavým.
„Perun vás živ, přátelé!“ pozdravil stařec.
„A tebe Živa opatruj!“ opětovali všichni pozdravení

jeho a povstali před kmetem.
„Zdá se mi, že je celá Loděnice dnes pod lipou, a

Těchobud rád se ještě podívá mezi známé, než Morana
uchvátí jej.“

Těsně přivinul se Dobroslávek při slovech těch k dě
douškovi. Zarazil se Těchobud; ucítil, jak prudce bije lo
srdce dětské, a pohladiv lice Dobroslávkovy, slzy ucitil.
Nechtěl mu připravití zármutek, vždy těšíval jej, dlouho,
dlouho že bude bydleti s ním a vyprávěti mu pohádky
a pěti při zvucích varyta.

„Vždyť slíbil nám Mirota, že zase bude pokračovati
o válkách s Karlem, o pobědách Frankův, o Křeso
myslovi“, vysvětloval Výhoň.

„Nuže začni tedy, rád naslouchám prouduplným slo
vům tvým!“ pobízel Mirotu kmet.

„Však on dlužen jest nám, dědoušku“, nazývali tak
v Loděnici Těchobuda, „ospravedlnění, že nechal nás tak
dlouho čekati“, vytasil se Výhoň se starou vlastnosti
svou; chtělf všemožně se dověděti, proč Mirola se dnes
opozdil. „Ne nadarmo on se déle doma pozdržel“, dodal
vážně.

„Máš ty vrtochů s tím“, smál se Mirota, „zajisté ne
spal bys celou noc, kdybych ti to nepověděl. Však ne
budu tě déle mučiti. Dej však pozor, af ti ani jediného
slova neujde: Dnes právě je výroční den, co by mne
byla dostala Morana. Hezkých let uplyňulo již od těch
dob. Slavil jsem výroční památku svého zachránění, a
proto později přišel jsem pod lípu. Ještě nikdy jsem se
vám © tom nezmínil. Poslyšte tedy:
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Za posledních let panování vojvody Křesomysla,
však dobře ještě pamatují někteří z vás chrabrého knížete
toho, jenž postrachem byl vrahům našim, opětně vpadli
Frankové do českých zemí. Jako stáda divokých vlků,
když s hor vyrazí na lup v kraj, a u vzteklém rozzuření
dávivše, ne z hladu, ale z krvežíznivosti šakalí, valili se
zástupové krále Šumavou a Rudohořím. Lid v davech
opouštěl chýše, do lesů, do roklí nepřístupných ubíhal
a hlady zmíral tam. Vy jste toho nikdy nezakusili, neza
páchla sem noha těch psí synů. Nemyslete, že to byli
sami Frankové, kde by se jich zde tolik nabralo, ti bydli
až kdesi u moře. Duryňci, Bavoři a Sasící byli to a ty
nikdo nepředčí v plenění. Poloky krve, srdcelomné úpění
značily cestu jejich. Pálili, loupili, vraždili starce a ženy
hanobili; ani nemluvňat u prsou matek nešetřilo to ple
meno běsovské. Všude jen pobořené hrady župní, vypá
lené dědiny, tu a tam toliko vyskytl se obyvatel osamělý.
Podupána byla pole, nezorána; vždyť kdo je oral, hrob
připravila mu vprsti své. Když zíralo oko naše po údo
lich, po chlumech spustošených apatřilo na rumy vísek,
z nichž po týdnech se kouřilo, mocně bušilo srdce, skří
paly zuby a zafaté pěstě hrozily padouchům.

Celé Mežsko bylo zaplaveno již bezčetnými houfci
Duryňků: tam zvláště běsili jako divá zvěř. K Radbuze
vytáhli jsme tedy s vojvodou. Z Loděnických, již tehdáž
se mnou uchopili se mlatů, zbyl jsem jediný. Nebylo nás
mnoho, ale byly to paže mužné, odhodlané vykrváceti pro
rodnou domovinu. Malý také hlouček vrátil se ke krbům
oteckým. Kolik věrných srdcí pochovali jsme tam pod
těmi duby, pod nimiž věčné temno panuje. Jestě da'eko
před Radbuzou za Krakovcem potkávali jsme davy lidu
prchajicího. Byl to strašný pohled, srdce rozrývající, na
vymořené jejich tváře, na malinké dítky vzlykajicí, jež
nemohly již plakati, v loktech bědujicích matek. To roz
žehlo v nás plamen, jakýž neuhasíná, pokud nestráví
poslední oběť svou. Děsnou pomstu přisáhli jsme těm
ukrutnikům u bohů země otecké. Ve voj náš vřadili se
mužové prchající, a ti hořeli jen pomstit rodiny své,
zubožené, ulýrané. Houfy krahujců, vyplašené ze svatých
hájů, v širokých půlkruzích kroužíce nad námi, hrůzně
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krákoraly. I ta němá, bezrozumná tvář volala o pomstu.
Rychle jsme táhli, jen málo odpočívali. Sám kněz dva
dni ani očí nezamhouřil. Za Radbuzou jsme zastavili.
Křesomysl s polovicí hnul se k severu; my zatarasili se
zásekami. Vojvodou naším byl Bech, často již jsem vám
o něm vypravoval. Drva větrem pokácená dobře nám po
sloužila; hradbu utvořili jsme z nich, o niž tisice lebek
by se bylo roztříštilo. Záplava na nebi věstila nám bliz
kého nepřítele. Jako bludičky kmitaly se v dáli pochodně,
jakési temná hučení zaráželo k nám. Podobalo se to té
naší Mži, když na jaře ze břehů vystupuje, zatápí role,
luka, ničí dědiny a životy. Nepřítel postupoval. Hodlal,
nocí jsa kryt, přepadnouti vesničany, kteří neukryli se
v lesích a nechtěli rodnou ves v plen vydati vrahům, spo
léhajíce zároveň na vojska vojvodská. Na sto pochodní
náhle vzplanulo, divoký ryk rozlehl se nočním tichem;
hrůzně odrazilo se to o výšiny, na nichž dleli jsme za
dřevěnými hradbami. Tam odtud byli jsme s to prohléd.
nouti nepřálele: v širokých proudech valili se, ale beze
vší kázně. Cílem jejich byla ves, jež vinula se pod námi
do dálky úžlabinou. Na několika místech vyšlehly pla
meny po dědině, mžikem vzplanulo vše v jediný, hrůzo
strašný žár, jenž svítil plenilelům při lupu. My posud stáli
tiše, nepohnutě; asi k šesti stům bylo nás. Křečovité sví
raly ruce naše rukoviště šipek, třásly se; bylať vhodná
příležitosť aspoň na zdejší straně vyhladitli paliče.

„Vzhůru, mužně ku předu!“ zavolal vojvoda. Vysoko
v záři ohně zaleskl se jeho meč, temně zaduněl polní
roh, a již pádili jsme ze zásek. Asi sto kroků od vísky
postanuli jsme, napjali luky; bleskem zafičelo 600 střel
a mžikem as tolik těch chlapů válelo se v kalužích
vlastní krve.

Strašný zmatek strhl se v řadách nepřátel.
„Ku předu!“ znovu zavelel vojvoda. Asi dvě stě v zá

loze pozůstalo jich, a my s mlaty nad hlavami zdviženými
vrazili jsme v střed. V silné hromady shlukli se nepřátelé
a útočili nám vstříc. Kalené střely naše přivítaly první
hluky jejich; ale nové davy vyřítily se proti nám. Vra
zedná seč. Já bojoval poblízku vojvody. Koně zabili pod
nim již; my obstoupli jej a utvořili nedobytnou zeď kolem
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něho. Ale brzy řidli jsme a nebyli s to odolati novým
zástupům, jež jako mraky valily se na bojiště. Vojvoda
zmizel v krvavé vřavě; my posledně se vzpřímili, napjali
luky; ruce již nám ochabovaly. Zafičely střely a každá
jednu černou duši vrahům urvala. Nové svěží houfce
hnaly se vztekle hromadami mrtvol k nám. Ke stu jen
as zůstalo nás. Mlat rozlomil se mi těžkými ranami, luk
potrhal, ani jediné střely nebylo již v toule a zbyl mi
toliko krátký, široký meč. Již cítil jsem studené paže té
děvice, klerá tolik druhů nám odvedla dnes. Deset oštěpů
namířeno bylo na prsa má. Náhle zaduněly na bojišti za
zády nepřátel polní rohy, známé; vítané nám to byly zvuky
z Křesomyslových řad. Jediný ryk chropotný, ale bouřlivý,
vyrval se ze sta hrdel, vyschlých, vyprahlých, jako bývá
potůček za veder letních, a silou osvěženou vrhli jsme
se na Duryňky. Znovu zaduněly rohy; jako hrom otřáslo
to vzduchem. Řady vojvodské obklíčily nepřítele se všech
stran. Nikoho neživili jsme, ani jeden nedonesl na Šumavu
zvěsť o porážce.

Knižeci voje zůstaly na bojišti; my vrátili se do
zásek. Před východem slunce opět zazvučely rohy po
údoli, volaly nás v tábor vojvodský. Zase stálo vše v bi
tevním šiku: napřed kníže s prvními lechy na bujných
ořích, neustále duněly rohy. Věřte, dosud mi to v uších
zní. Do smrti nezapomenu na to, co kníže mluvil k nám.
Kolem na trupech nepřátel leželi druhové naši, a vůdce
nejvýše jako na mohyle.

„Pomstili jste se“, pravil na konci vojvoda, „po
mstili jsme bratry své a zemi svou. Slavně zvítězili jste.
Mežsko je svobodno. Vděčná vám bude za to vlasť a
bozi odplati hajitelům svým. Den potáboříme zde a za
pálíme bratrům tryznu obrovskou.“

„Zdráv buď Křesomysl kniže, dlouhá léta bohové
živle jej!“ ze všech hrdel zahřímalo to, a.za nedlouho
ani jeden z vesničanův ani z našich neodpočíval na bo
jišti; na marách ze chvojí upletených odnášeli jsme je
do zásek. Duryňky naházeli jsme v jámy, jež vykopali
jsme podél! vypálené vsi. Ani jeden z vesničanů nezůstal
na živu, nikdo neměl kdy se ukrýti. Když zapadlo slunce,
slavně zaplanuly ohně, na velikou hranici peložili jsme
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těla rodných bratrů, na zvláštní mrtvého vojvodu Becha.
My stáli kolem tiše, nepohnutě, se zbraněmi k zemi sklo
něnými. -Smutně hučely lesem rohy, smutnějí opakovaly
stavěké kmeny tu píseň pohřební. Když poslední plamen
dožehl,“v zemi uložili jsme popel jejich, prstí a mechem
pokryli, navalili klad ze zásek a zase Černou zemí po
házeli: mohylu naváželi jsme bratřím svým. Velkolepý
pohřeb měli ti bratři-vojínové! Vesnice dosud hořela
plamenem na mnoha místech, až ku hvězdám vystupo
valy kotouče černého dýmu, o pomstu jako by znovu
volaly k Perunu-hromovládci. Volným krokem táhli jsme
nazpět do dvorů svých.“

Loděničtí byli jako u vytržení, když Mirota umlkl. Ani
dechu bys v jejich prsou neucitil; vždyť ještě nikdy ne
slyšeli starešinu takto vyprávěti. Jakýmsi podivným leskem
zářily dnes oči jeho, začervenala se mu vráskovitá tvář,
daleko v doby uplynulé zaletoval jeho duch. V živých
barvách jevily se mu na očích a zase jednou ona stará
léta rozproudila krev. Však kdo by netěšil se jimi, těmi
krásnými, blaženýmí dny mladistvých let!

[ stařičký Těchobud pohnut byl vypravováním Miroty.
Těžce vydychovala prsa jeho, povadlé rty třásly se mu;
šepotaly cosi, pozdravení snad milému synu, či kletbu
vrahům jeho?

„Což nezapěješ nám, ty bohů pěvče, dnes, jak Záboj
bratry vyzýval proti vrahům v boj?“ zavolal Mirota v za
nícení; mocně mu zase hlavou zabouřily ony doby, kdy
pravice jeho svírala mlat a napínala luk.

Ani slova nepromluvil stařec, ze spoda řízy vyňal
starou lyru, červojedlou; tou Lumír lesy snad již po
hybal. Dovedně zajel ve struny. Sladkobolné zvuky, jež
tiše hučely zprvu jako předehra, proměnily se v bouř,
dalekým hromem zaduněly staré struny, mužnou, válečnou
započal stařec. Zvuky varyta, brzy podobaly se řinkotu
mečův a zase bušení těžkých, pádných mlatův a opět
jako rykot bojujících, doprovázely kmetský zpěv:

„Mužie bratrských srdec,
jiskrených zrakóv!
vám pěju najníží zdola:
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plesň ide z srdce mého, z srdce najnížeje
pohrůžena v hoři!
Otčík zajide k otcém,
ostavi v dědině dietky svoje
1 svoje Vubice, i nereče nikomu:
„Baťo, ty mluví k něm oteckýmislovy !“
I přijide cuzí úsilno v dědinu
i cuzími slovy zapovída!
[ kak sč zdě v cuziej vlasti
ot jutra po večer, tako bie sie zdieti
dietkám i ženám...
i vyháně z hájév vsě krahuje,
i kaci bozi v cuziej vlasti, í
takým sč klaněti zdě i jim oběcati oběť.
[ nesměchu sě bíti v čelo před bohy,
ni v súmrky jim dávati jésli,
kamo olčík dáváše krmě bohóm,
kamo k něm hlásat chodiváše!
Posěkachu vsě drva,
i rozhrušichu vsě bohy.
Dva syny, jejů hlasy
přecházesta v muská, 
vycházievasta v les.
Tamo mečem i mlatem
i oščepem učista paži:
tamo pokrysta i vracesta sě rozkosem.
Kehdy paže jejů bieše dorostla
i jejů umi proti vrahóm
i dorůstáchu druzí bratřieci:
ajta, všici vyrazichu vz vrahy!
I by krutosť jich bůřůcie nebe,
i v dědiny vrátiše sě byvšie blahosfť.“

Stařec dopěl; ale struny dlouho ještě zvučely, ne
chtělo se prstům z nich. Brzy radost a zase žal, jakési
kvílení jako fičení podzimních větrův a opět oblažující
hlaholy střídaly se v melodiích Těchobudových. A když
utichly, ozvěna je ještě kouzelně napodobila.
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Jak se kněžic Ivan usadil pod Skálou.
Pomněnka z dob vévody Neklana.

Kolem roku 850.

ně hučely lesy na výšinách, vroubících ku západuzemi bělochorvatskou, a lehounký vánek jarní unášel
odvěké, temné dumky jejich daleko, daleko, až tam, co
třpytila se jitřenka, jediná již jen družka noci na pro
modralé klenbě nebeské. — Bylo to krásné jitro jarní,
to dnešní! Všady svatý klid, věčitá samota, vyhasly hvězdy
na nebi již, půvabným nachem rděly se vrcholky sosen
a smrčin, tak jemným, vábivým, jako bývá první ruměnec
na líičkách děvušky; kolem hučel les hymnu velebnou —
cosi tajůzvěstného bylo v ní, v té dumce, již marně by
snažil se napodobiti hlahol smrtelníkův. A prsa lidská,
ňadra bědami hnětená, co myslí si as v podobných oka
mžicích? Ta všecko zapomínávají, jediný jimi zachvívá
cit, jediná myšlenka: Bůh a věkovitá jeho říš.

Takž dumal snad i mladistvý poutník, kterýž v ne
pohnutí dlel na příkrém výběžku, hluboko v černobor se
vinoucím.

Slunce povzneslo se již z úkrytu svého a jako vládce
jakýs u veškeré nádheře a velebě své volným krokem,
majestátným, vystupovalo po blankytu. Rozkošný, uchva
cující to byl obraz, jenž rozvinoval se zrakům mládce
v nekonečnou dál. Však ta krásota luzné Vesny, jež po
vstávala ze spánku a odhrnovala záclony, jež po celou
noc halily půvaby její, nezdála se poutati jej.

Smutně poziraly oči jeho ve východní kraj, jakousi
tesknotu. bylo lze čísti ve svěžích, jinošských tvářích.
Náhle zaleskly se zraky živěji, poruměnily se líce, moc
něji asi zabušilo mladé srdce jeho; ale okamžikem zase
ta dřivější zádumčivosť zachmuřila tvář poutníkovu.

Tam daleko za lesy vystoupil bělavý dým, nepo
vznášel se ve sloupech k nebesům, ale v modravý závoj
zahalil bor, a jakési zvuky zalétaly až sem do samotin
lesních. —

To lidé, kteří na pokrajích hvozdů bydleli, povídali si,
že bohové sestoupili dnes dolů do hájů na radu; vždy
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to říkávali, když prudčeji staré, pravěké kmeny šumivaly.
A z hukotu jejích věštívali si zdar Či nehodu. Musili
pospiíšiti si tedy na stráně, k potokům, do posvátných
borů pod drva, aby třeby zapálili jim, třikrát se bili do
prsou a poklonili se mocným spásám — bohům věko
žizným.

„Opět žertva plane jim“, povzdechl mládec, „to otec,
bratří pod svatou lipou s národem. Ty kolébko má, kdy
tobě as vzejde spásy den a nad nivami tvými vzplane
v lesku Božském svatý kříž! Tak krásně ti svítí lo slunce
Boži, a přece černá, čirá tma halí tě v roucho neprů
hledné. Ještě cli a vzývá zde bůžky Sláv, v rodném do
movišti dosud skřítkům oběť zapaluje otec a svoje prosby
vysýlá ku Bělbohu o zdar a rozkvět rodinný. Dlouho snad
nezasvitne tobě dennice, kteráž navždy by zapudila onu
hrůznou, šerednou noc, jež nedává paprskům slunce ži
vota pronikati na povrch tvůj! Zemře otec, bratří po
hynou, a na rovech jejich synové ještě slaviti budou
tryznu jim a lekati se hromu Peruna. A Ivan nesmí ti vě
novati života svého, hlásati tobě Boha pravého, jediného.
On nikdy již neuzří krajů tvých. Trudný tys osud, otče
můj, vykázal synu svému. Vím, že to dilo zreců, vlchev
niků, již oslepili tě, v srdce otecké proti vlastní krvi
naseli zlosť a zášť, a tys dopřál sluchu jim a vyhnal
syna prvorozence ... Bože, Ty vládče od věků jediný,
pravý, Ty zajisté ujmeš se sluhy svého, opuštěného ode
všech a vyvrženého ve svět, v cizí, neznámý kraj, protože
vzýval jméno Tvé a dřevo kříže velebil. Ty štilem budeš
mu mocným po všech cestách jeho, neoslyš úpěnlivých
proseb mých. S Bohem, otče, vy bratří rodní, blaze žijte,
s Bohem, ty kolébko má, nebe dobré žehnejž vám!...“

Utichl. Hořem dmula se ta jará prsa jeho a oko
slzami zarudlé neustále dosud pozíralo v tu krásnou,
drahou oteckou zem. „S Bohem!“ naposled zvolal v trud
ném rozechvění. „S Bohem!“ opakovalo ozvěnou cosi tak
smutně, tak dojímavě: to bory rozžalily se s mladinkým
vypovězencem a opětovaly v hoři truchlém jeho pozdra
vení poslední.

Kam půjde as? Kam ho zraky povedou a kříž, jenž
na holi jeho místo berly zaujímal? Vždyt ve kříž a
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v Onoho, jenž před osmi věky na něm pněl, skládal
veškeru důvěru, a matinka, na jejímž hrobě profrávil
celou dnešní noc na modlitbách, přimluví se za miláčka.
Věděl to Ivan a pevná byla jeho víra a naděje jako skála
čedičová.

Ku západu zaměřil jinoch k oněm horám, jež v šede
dálce se modraly a jejichž hlavy halily bělavé mráčky
na jitřním perlivém azuru plovoucí. A daleko odtud v ne
dohlednu vystupovaly sloupy dýmu, v modrý závoj halily
bor, a temné hlaholy zaletovaly za poutníkem, poslední
hlasy z domoviny za kněžicem, jejž rodný otec do cizích
vlastí vypověděl. Žreci a nepřátelé Ivanovi, kteří záviděli
kněžici-prvorozenci prestol po otci, namluvili Hostimyslu
vojvodovi, že zavésti chce syn v domorodé kraje víru
Kristovu, s Reky, mnichy a kupci, již z Cařihradu až na
sever do Slovan zacházeli, že se umluvil a pomocí jejich
že křížem ozdobiti chce hrad bělochorvatských vojvodů,
jiz s bratry východními často po Dněpru na bezpečných
lodicích navštěvovali břehy tracké, carství Konstantinovo.

Nelekej se pouti své, ty mladý chodče! Všemocný
Onen, v jehož ruce položils život svůj a zasvětil Mu dny
pouti pozemské, hávem neproniknutelným bude ti a ne
dotknou se tě vzteky ječivých proudů vod, až potáceti
se bude lodice tvá. Nezoufej, když povzdechy k Němu,
k věčným sídlům Slitovníka ulétající, nesetrou mžikem
s lící trud, nezjasní zarudlý zrak; neléčíť dnem nižádný
lék hlubokých ran, nehojíť lékař mžikem choroby, ale po
dnech, po týdnech, po měsících. Utěchy navykni si hle
dati tam, kde ony lesklé hvězdy svitávají, věstice slávu
krále králů, Jeho silu, Jeho moc, a pohynou bědy tvé,
přelétnou černé mraky tváří tvou. Jasné zasvitne ti slunce
a nade dny tvými rozklene se čistá, modrá obloha, jako
nikdy v životě tvém. Vyslyší tě Hospodin, bude s tebou
v soužení, vytrhne tě a oslaví. Dlouhostí dnů nasytí tebe
a ukáže ti spasení své.

| Uplynulo skorem čtyry sta let, co po prvé rozhlédl se
s Rípu Cech po nové vlasti své, a dosti již povlhla krví
půda její, nezoraná, zarostlá dosud ponejvíce lesinami.
Avarské trupy pomrvily ji, jak nikdy by to nedovedla pile
oračova, a kolik Franků as, Sasiků vyšlo si umřít v tu
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krásnou, vábnou českou zem! Všem dovedl klidný, tichý
za míru Sláv, lev však ve válkách, vykopati hrob. Málo
jich ušlo jen českým mlatům, všecky téměř je přijala
ve svůj klín ona země, již přišli poplenit, popustošit,
povraždit syny její a na hrobech jejich slavit divokou
slavnosť vítězství.

O bědách, které tenkrát již zakoušela ta mladá, bujicí
větev na dalekorostlém kmeni slávském, sporých jenom
zpráv dochovalo se na naše dny. Onen věk, obrazy
z tehtlejších dob na věky zůstanou as zahalenými černou
rouškou, tak černou, jako bývá noc bez měsice, beze
hvězd.Teprvepolovicí devátého století proble
skují paprsky těkavým zrakům po obloze země naší za
oněch dob a v ty asi zasahají obrazy, jež rozvineme
v našem vypravování.

Na Vyšehradě nevojvodil již Křesomysl, slavnou
tryznu již zapálili nad ním, a několik let uplynulo, co
poslední jiskry dohasly nad jeho popelem.

Na kamenný stůl, jenž uprostřed svata sídla Libušina
stál, nastolili Neklana, a štěstí bylo to pro mladistvou
vojvodinu českou, že onen veliký válečník pro křiž a
panství své odpočíval daleko na Porýní ve zlatohlavu,
studený, tlející již. Ludvíkovi, jemuž Karel celou nesmírnou
říši svou zanechal v dědictví, ve vlastních synech vyrostli
zbůjcové. Nepodařené, zvrhlé vnuky měl slavný Pipinovec,
Zdálo se, že proto jim nashromáždil tolik zemí, aby tim
urputněji mohli se o ně rváti ještě za živa otce „Pobož
ného“ a připraviti trpké, hořké dny na stará léta roditeli.

Však slovanskéčeledě, usedlé ve velikém věnci hor,
jež připutovaly zároveň s Čechem praotcem z dalekých
vlasti zatatranských na západ v pustý, bezlidný bojo
hémský kraj, na jehož planinách dosud bělely se hro
mady kostí markomanských, děsné stopy po Attilovi a
hordách jeho, v divém ryku pádících do- zadunajských
rovin po seči katalonské, také nežily v míru podle sebe,
když dosavadní vrazi jejich sami na domáci půdě se
hubili a ukazovali krajanům svým, jak u těch „psů“
Slovanů to vypadá, když hoří jim dědiny a zabijí se
bezbranný lid železem německým. Vlastislavovi lu
čanskému zachtělo se Vyšehradu a s tím prastarým
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sídlem rodu Přemyslova a vojvod čeledě české i nad.
vlády nad ostatními rody, jakéž osoboval si a i skutečně
požíval Pražský kněz.

Mírný Neklan rozdmýchal ještě ctižádost vojvody
luckého, ale Cestmír dovedl ochladiti ji na věky na
turských planinách po levém břehu Vltavy. Krkavci, již

v bezčetných hejnech slétli se na mrtvoly lutické, vyklovali oči zrádci a v zobanech roznesli těla rušitelů miru
zemského. Říkávali Čechové, že za otce vytrpěl i syn,
když rozvinul zvířecký Duryňk před Pražským vojvodou
v plachtě hlavu pacholička Vlastislavovce.

A opět bylo ticho po zemích českých. Muži orali
půdu, mýtili les, nové dědiny zakládali, a ženy šat šily
jim, starajíce. se o domácnost. Vladyka vojvodil čeledi
své, rodu usedlému v dědině, na sněmy slavné chodil

s kmety a lechy a doma ve vískách žertvy bohům pálil
na rozmnožení rodu svého. V pokoji klaněli se po
Čechách po bitvě u Levého Hrádku spásám věkožizným,
a mláty počínaly rezavěti již a držadla u nich práchni
věla.

Palčivé vedro červnové, kteréž od samého rána vy
zehalo již dnes i bující, hebounký mech pod hustými
korunami doubravin, vnikajíc jimi skorem až na kořeny
stavěkých drv, proměnilo se západem slunce v libezný,
vábivý chlad. Svobodněji oddechly si dubiny podvečer,
zase zvedaly se hlavinky kvítkův až do prsti sklopené,
ale poznenáhlu s počátku jaksi bázlivě, a těšily se na
ranní rosičku, jež napojí hrdélka jejich a novou svěžestí
lupénky oděje, již setřelo slunce s nich dnem, jakoby
okrášliti chtělo luznou pestrotou jejich věčně žhavou
svou tvář.

Alespoň večer najala pro sebe ještě Vesna, jež ustou
piti musila ohnivé družce své, než slrhnou s ní šat a
daleko ji odešlou do končin zámořských, aby přežila tam
jeseň a zimu a zotavila se a zase vrátila se tak svěží,
lepostná.

Naposled setřel si veliké krůpěje potu s tváře mladý
poutník ve dlouhém, začernalém rouše, jenž stanul na
skalách, které vyvstávají po levém břehu Mže a vinou se
daleko, do nedohledna. Ani nestačil jich setirati dnes.
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„Nepálilo dosud to slunce tak, co roztály snéhy a
první skřivánci zapěli jaru přivítanou.“ Z hluboka oddechl
si a podepřel se o pevnou, sukovitou hůl, jejíž ozdobou
na hořením konci byl kříž.

Kříž, zde na mistech, jež sídlem jsou ještě pohan
ských bůžků, po nichž svaté lípy hučí, a třikrát se biji
otcové do prsou před bohy, z rána a po slunce západu,
a vlesích bloudí vlkodlaci a běsové? Ano, kříž osamělý
na holí poutnické, a ctitelem jeho onen chodec mladý,
věrným, neohroženým; vždyť mocnou záštitou mu byl,
pevnou stráží na dalekých cestách, jež bylo mu konati.
Když umdlévaly síly jeho a slabost drala se vůdy bujné
jindy, otužilé, prosebným okem pozíral na kříž u hole,
a svěžesť, sila zas rozproudivala jeho krev.

Dalekou pouť již mládec vykonal. Hory tatranské
přelezl, Mojmírovu říši proputoval, tři řeky přešel, než
ocitl se nade Mží naproti Tetínu.

„Na zítřek pomoz mi Bůh. Je slunovrat a tu nejvíce
to pálívá“, zavzdechlIvan, kněžic bělochorvatský.
Oko jeho utkvělo na protějších stráních, jež do daleka
táhly se se svými zelenavými chlumy a až v šedé dáli,
kde slabounký již ruměnec poléval hlavy jéjich, hledům
teprve unikaly, dlouho pozíralo k nim a dosud zdálo se,
ze se nenasytilo. Onen půvab, lahoda i hrůza jakási
zdejší krajiny, ty šedé skály, mocně k nebi trčící, na
nichž věkovité kmeny, jakoby nasázeny rukou odvážlivou,
mezi nebem a zemí se povznášely, snoubíce se v taju
plném šepotu s hučivými vlnami; středem skalisek těch
proudila Mže, jež prorývati se zdála nejvniternější jejich
útroby, a nahoře na temeni skály hrdý hrad, smělé dilo
nesmrtelníků, jež pyšně družilo se zde ku výlvorům sta
vitele nedostihlého, vévodic vůkolním krajinám, to vše

mocně dojalo mladá prsa poutníkova; neskytalať mu ta
kových obrazův asi rodná jeho vlasť.

Tenkráte zíraly. ještě valy Tetínské onu jarou, ryzí
mysl lidu našeho nepokaženou, čistou českou krev; vy
cházelať tehdáž u velebném lesku hvězda vlastem Libu
šiným. Však zanikl hrad, zanikla česká sláva a rumy již
jen, kamení vybělené deštěm a sluncem, poházené po
trávě, po mechu, a tichounký kostelík začernalý značí ti,



chodče, trosky sídla Tetky kněhyně. Ještě nyní úchvatné,
rozkošné jsou břehy Berounky ve středním toku jejím.
Ani nemůžeš se dosti vynazírati po zdejších krajích, jež
rozehřívají krev v upomince na dávné, dávné věky uply
nulé. Rumy a na rumech frávník, zbylý z Telína, zdá se
mi, že hrob je to, z něhož, kdo ví, povstane-li kdy ta
sláva bývalá, ta stará, česká, věrná česť! Ty dlíš zde
u kostelíka v němém úžase, co myslíš as? To marně by
snažila se vysloviti ústa tvá. Těch myšlenek, těch citů
tvých tolik, kolik jar již as rozzelenalo tu trávu kolem,
kolik as větrů v divém vání přeletělo zde tu příkrou,
šedou Tetinskou stráň. Radosť a žal bouři v rozechvě
ných prsou tvých: jakási hrůza svatá, svrchovaná úcta
poutá tě ku skalám těm. Tisíc již let, slyšiš, tisic již,
ba více ještě tíží skálu hradiště, na němž dlíš! Slávu,
robství, hrob, vše v té mezeře časové zažil národ tvůj,
v obrazech živých vzejdou ti osudové vlasti na oči. Kolik
let šumí již dole Berounka prostřed skrze vzdechy lidu
zhněteného? Lkavě, smutně odráží se o skálu zdejší
šumot ten, hluboko do vnitra skalisek zaráží slujemí, kdy
došumí jej as ta stříbronosná Mže? Či po věk ne?

Poutnik nezvratně poziral dosud na skály, na hrad, co
poznenáhlu halil se v tajemné šero Ččarovnýmzávojem.
Měsíc postříbřil bělostnou září mladou, svěží jeho tvář;
ústa nedovedou to vyslovili, co spočívalo v těch lících
Ivanových. Cosi zbožného, skorem nebeského zrcadlílo
se v nich. Není s to ruka malířova štětcem vdechnouti
to do obličeje, ani v kámen vyrýti dláto umělcovo.

Nachová červeň pokryla náhle nebesa, rudé sloupy
záru vyvalily se na Tetinské skále k oblakům, provázeny
jsouce jásotnými hlaholy lidu, nakupeného po hradišti.
Vysoko vyšlehovaly plameny, výše ještě povzlétaly oharky
k nebi a na výšinách vůkolních po celé délce hořely
mohutné ohně, blahodárci slunce plápolaly na počest.

Davy lidu rozstoupily se po strání a dlouhy půlkruh
dívek, oblečených v bělounký šat, započal rej. Bujaré
písně a zvuky varyta řídily jejich skok.

Každá z dívek měla na hlavě věnec upletený z černo
býlu, divizny a mateřídoušky, a dlouho do noci křepčilo
se kolem plamenů po hradišti. A když uhasínaly plameny,
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opět drva naházeli do ohně, z rozličných druhů stromoví
naštipaná, a zase vyšlehly plameny a žáry a znovu za
počal prudký rej.

Poutník nepohližel již na skálu. K nebi, kde tolik
hvězd se třpytilo, upřeny byly oči jeho.

„I zde také nejsou jestě, Hospodine, stany tvé?“
mluvil tiše, dojemně; hlas jeho podobal se zvukům oněch
bytosti, které z nebes, zdá se, že slétaji a v srdce po
bouřená vracejí útěchyplnými slovy svatý mír. „Ty ne
předvídalas, matičko má, že mezi lidem, o němž tak
krásné zvěsti vyprávělas Ivanovi, ocitne se miláček tvůj,
vypovězený ze země rodné, odpusť, Bože můj, otci mému,
osvětiž jej, protože víru nechtěl zraditi a v památce ne
hynoucí choval slova tvá, jež od nejutlejších let vštěpo
valas mu v prsa dětská. Ty hniješ již, rodičko mé, a nad
popelem tvým dávno již tráva vybujněla, kytice krásně
povykvetly; ale nikdo nebude jich již pěstovati, poschnou,
povadnou. Ač matkou bylas všem, zapomenou na tebe,
již zapomněli; do písku psaliť dobrodiní tvá. Upomínka
na tebe potěchou bude mi v krajích neznámých, kde
cizím bude, nenáviděným snad Ivan tvůj. Vždyť žiješ,
matičko má, vím to, a předtucha ta blaží srdce siroty.
Tam hvězda ta, jež tak jasně svítí dnes, ta soustrast
cítí s Ivanem, ji ve vlasti zříval jsem již na hrobě tvém;
ta svítila mi na pouti mé za večerů po čiré temnotě,
mou vůdkyní zdála se býti, či žiješ v ní ty, drahá rodi
telko má?...“

Mzikem zablesklo se na nebi cosi, ona hvězda se za
temnila, dlouhý pruh jako stříbrná niť mihnul se oblohou;
na severu pohasnul,. zdálo se, že zapadl daleko odtud
do borů. Viděl jej Ivan, když třpytem oslepujícím zaleskl
se a pomizel v černu věkovitých drv. Zatrudily se líce
jeho, oko znovu zabloudilo do těch tisíců bludiček po
nebesku; hledaloťf mezi nimi hvězdu svou, ale ta již
nesvítila.

„Ci jsem u cíle pouti své?“ zvolal po chvíli, „zde
že můj bude až po smrť sfan? Nebe samo ti, Ivane, po
kynulo. Tam do lesů, co pomizel onen pruh, odeberu se
a bydlo sl upravím a po letech vystelu hrob. Druhou
vlastí bude mi česká země. Kéž nasel by, matinko, mi
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aček tvůj první semeno kříže v ní, ale zde neznají
10 a neuvěří mu...“

Utichl a zaměřil na sever do houštin. Měsíc tak ti
zhounce plynul dnes po nebi, jakoby ukolébával zemi
ve sladkou, bezstarostnou dřímotu. Bílé lice jeho zhlížely
se ve hladině Mže: umývaly se ve vlnách jejích a opla
chovaly si černavé skvrny, ale bez výsledku.

Povídka o laňce Sv. Ivana pod Skalou.
Pomněnka z dob vévody Neklana.

pří stráň, zvedající se nad Srbskem, dědinou, jež"as půl hodiny od Tetina rozkládá se na levém břehu
Berounky, šíří se nad vískou v táhlý hřeben, tehdáž hustým,
neproniknutelným skoro lesem zarostý. Toliko středem po
výšině vinula se stezka hluboko v bor. Hodinu dobrou
musil bys proplétati se po ni houštinami; ale -marné by
bylo namáhání tvé, vyprostiti se z bludiště v otevřený
kraj. Hlouběji a hlouběji stoupá noha, znenáhla ztrácí se
stezka; oblázky, drobívý kámen každým krokem válejí se
níž a níže. Hrkot kamení, rozdrobeného pevným krokem
poutníka, a křiky vyplašeného doupňáka jedinými jsou
zvuky ve zdejší lesní samotě.

Náhle ustává svah, bory řidnou, bělokoré břízy, staré,
mnohověké zaujímají zde místa černých družek svých, a
dřív než uvykne oko změně té, dliš v půvabné kotlině,
dělicí se zde ve tři údolí.

Nezalétá duch tvůj do těch blouznivých dnů dětských
let, kdy při krbu vypravoval ti dědeček o zakletých ji
noších, jiz prošli pustiny plné hrůzy a v ráji octli se, na
půvabných nivách podzemských?

V udivení zírá oko kolem, úžas zrcadlí se v něm:
ustal zde les, všady zelená, svěží tráva luční, středem
tichounký potůček a nade vším usmívá se modré nebe.
Však ne rozkoš jen, i hrůzu jakousi ucitiš zde. Ohromné
šedivé skály, jež jako obři čnějí k oblakům, příšerné zka
meněliny, ostříhaji se všech skorem stran kotlinu zdejší.
Pod nimi vládne věčný, svatý, nadzemský mír. Nedovede



— 8 

vyrušiti ho lomoz ani světský vír. Jako smrtici rukou brání
ti starci šediví, tisícivěcí, přístupu sem, a jen klidný potů
ček, jenž rozrývá údolinu, ve Mži donáší zvěsti o tichém
údolí pod skalami a Mže v daleký, cizinský kraj, a tam
odtud z toho světa zvěsti nižádné.

A přece zde život svatý, blažený! Ty skály kolem
a pod nimi hluboko ten tichounký dol obral si Ivan za
bydlo.

Byl již podzim. Ne bujným zelením, ani svatebním
rouchem, jakým přiodivá Květena za vesny kraj, ale žlutým
závojem, vybledlým již za palu letního, jako bývají líce
dívky, dávno, dlouho po svatbě, zastřely se dubiny, štíhlé
břízky kolkolem. Však i to roucho chatrné již, průhledné
až na nahé, vyschlé kostry starých kmenů, neobjemných,
i výrostků ještě, bidélek, možno prohlédnouti. Není to
život lidský zobrazen zde v těch samotách?

V nich jediným rokem jarosť, svěžesť usýchá a ve
světě po letech i ty nejkrásnější zjevy chřadnou, zanikají,
tonou v moři, a hladina jeho navždy uzavírá nad nimi
bezedný hrob.

A přece uchvácena se cití prsa lidská u vzezření té
krásoty okouzlující jindy, jež hyne, vadne a opadává.
Zvláště za soumraku, když nad kotlinou, věčně klidnou,
šumějí kmeny žalozpěv svůj, ni dechu nevychází z ňader,
rty sevřeny: pryč v daleký, příští čas, černý jako noc,
zahloubá se mysl, přemýšlí, dumá. Bude to věčně kvésti
a opadávati, na věky bude ta země roditi a vlastní plody
zase v nenasytný jícen pohřbívati? Či zhyne sama kdys
ta roditelka a buditelka plodů svých? Zhyne, až nasytí se
děti svých a nebude místa na ní již pro hroby...

Poslední paprsky zapadajícího slunce odrazily se
o skály, zakrvily šedivé hlavy jejich, naposled rozsvítilo
se v kotlině, a večer, jako by s vůkolních černoborův
a vysokých stěn rozestiral síť svou, sletěl v dol.

Večery máje, bujné Květeny, zvou ve stichlý kraj;
však i večery jeseně bývají vábnými oněm, již neziraji
lhostejným okem rozkvétati a vadnouti přírodu. Věděl to
Ivan a každý večer prodlel pod hvězdami; když usadil se
zde a dlouho sedával na mechu, až přemožen spánkem,
klesl na vadnoucí trávu.
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Dnes také dlí pod onou skalou, pod tou nejvyšší,
nejpříkřejší všech vůkolnich. V jakýsi hrob vybíhá temeno
jeji, jako hlava starcova bělí se. Nahoře na ni čnějí
černé habry, zelené buky; chrání ji před deštěm a před
sněhem. Však mnohdy vichr zaburácí, z kořene vyvrací
je, čas visí mezi nebem a zemí, až pekelným hřmotem
kácejí se dolů strhujice s sebou psotami rozpukané vá
pencovité balvany.

Ona rozpuklina na úpatí té stěny srázné je přibytkem
Ivanovým. Vedle ní na zdrcených balvanech, zarostlých
mechem, ční dřevěný, neotesaný křiž. Pod křížem klečí
Ivan, modlí se, u nohou jeho dlí laňka ochočená, celuje
nohy jeho, jako by dobrodince ctila v něm. Chudák neví,
že sama jest jeho živitelkou; každodenně mlékem zásobuje
jej, což s kořinky lesnimí jediným je téměř pokrmem zá
živným, jejž skýtá poustevníku nová jeho otčina.

Nalezl ji zde u laně staré, mrtvé, práchnivějicí, již
pokrýval mohutný kmen, věkovitá borovice. Ukryly se zde
pod skalou před ječivou bouří, ulehly na mechu, usnuly.
Divě zabouřil vichr nahoře nad nimi, vyvrátil sosnu na
temeni skalisek a ta zavalila starou matku a zabila ji.
Každý večer sem mladá přibíhala a u potůčku, kolem
skály se proudicího, přespávala noc.

Když ocitl se zde pod skalami Ivan za onoho večera,
kdy zřeli jsme jej naproti Tetínu, vzepjala se a mžikem
vrhla se na matku, jako by zabrániti chtěla tělem svým
přístupu k ní. Ale cizinec neubližoval jí, hladil hebounkou
srst její, a ta němá, plachá tvář lízala mu ruce, lichotila
se k němu a opět ulehla u staré. Ráno zase odběhla.
Ivan odvalil kládu, vyryl v měkké půdě hrob a uložil do
něho starou laň. Mladá, vrátivši se k polednímu, nena
lezla již roditelky. Ulehla na mechu, černou hlinou ještě
poházeném, svěsíla hlavu, a podivné, tesklivé jakési zvuky
vyrážely z prsou jejich. Ivan usedl k ní, hladil ji, avšak
marně. Po celý den ležela na hrobě roditelky své.

Přiblížila se noc. Ivan klekl pod křížem a počal se
modliti. Jako hlaholy zvonů zněla po údolí vřelá, vroucí
jeho modlitba.

Náhle vzpřímila hlavu laň, pozvedla se a volným
krokem brala se k Ivanovi. Lahodivé zvuky lidské, jež
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nikdy neslýchala na samotách, zalichotily ji, neupláchla
po způsobu družek svých; citilaf, že jí Ivan neublíží.
A teprve když Ivan položil se ku spánku na tvrdou skálu
v jeskyni, ulehla opět na hrobě roditelky. Tesk, jemuž
zajisté by byla podlehla, vzdálil se a znenáhla zase dří
vější bujnost vracela se jí, nevzdálila se již z údolí, při
vykla Ivanovi.

Uplynula zima. Bílý pokrov, jako rubáš umrlce, po
mizel, opadaly se slromů chumáče zmrzlého sněhu, na
skalách roztály ledy, rozplynuly se šedivé chmury v obla
cích, nebe zmodralo, usmálo se opět po čase na zem
a oblažilo ji.

V půvabný šat, v pestrý háv halí se ona vespolná
lidstva máť. Vesna odívá ji, svatbu Lada chystá, ze zá
moři hudce-opeřence zve. Ta zeleň bujná kolem je rou
chem jejím svatebním, symbolem naděje a věnci ona
zelená pásma lesů v nedohledných kruzích, odznak to
neviny, panenství. Vrátil se máj, jarý život s sebou při
nesl, kde noha jeho stanula, kde vonným dechem nivy
ovanul. Oživl kraj, oživl bor i údolí pod skalami oživlo,
oživl i poustevník, zimou pozavřely se mu rány v prsou,
znenáhla přivykl nové otčině. Jen někdy ještě zastesklo
se mu po Dněpru: po rodné otčině, touhou plamennou
zatoužila po ní prsa jeho v okamžicích těch.

Ale rysy mládí na tváři Ivanově pomizely. Jediná
zima onu vábivost setřela s nich. A když opět rozkvetla
příroda, když zaveselil se les, zahučel háj a temena skal
zase se zazelenala, nebylo již Ivana-mládce.

Věř, když nemůže si člověk požalovati věrnému druhu
a postesknouti srdci spřízněnému, nikde není mu útěchy,
uslitování, když sám a sám musí nésti to břímě běd a
psot, sám uzavírati v prsou hoře své, tu rychle hyne tělo,
rychleji než se naděješ, a jen čas, dříve-li ubohý nepod
lehne útrapám, zacelí rány jeho, ukonejší bol.

Nepodobal se Ivan plavci, jehož loď rozdrcena vlno
bitim a pohroužena v bezednou tůni, osamělému na
ostrově, opuštěnému ode všech? Jen vlny, brzy jako
hory, věžicí se k nebi zachmuřenému a opět otevírající
hluboký, nenasytný jícen svůj, věčnými bývají družkami
ubožáku. Přivykne po letech jim a sladce jest mu, plavci,
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umírati při těch hranách, jež tak slavně, tak velebně hučí
moře po širokém obzoru, kam až jen dohlédnouti může
uhasinající jeho zrak.

Povídka o prvních křesfanech v Čechách.
Pomněnka z posledních dob vévody Neklana.

Dá skoremviděljiž Ivanzelenatise kmenynahoře nad skalami, a opět bělely se vrcholky jejich.
O dvě desitileti zestárla temena šedivých, vápencovitých
stěn, a bouře, jež přeletěly nad hlavami jejich, také stopy
zanechaly, když utichly, na tvářích mladého poustevníka.

Nyní bys ho ani nepoznal. Dlouhý vlas, dlouhý, po
černém rouše až na prsa splývající vous, osmahlé tváře,
nezřels na nich již květů z jinošských let, spíše starce již
značily ti, jenž nasytiv se světa, ubral se v poušť, nikoliv
však muže v plné síle, v rozkvětu let.

Za krásného odpůldne jarního seděl Ivan na mechu
pod křížem. Bylo to zamilované jeho místečko; celé údolí
odtud mohl přehlédnouti, i ty bašty nebestrmé, samo
rostlé, jež kolkolem vroubily je. Často zahledělo se oko
jeho ve trávu u nohou mu bující, nezvratně zíralo v zem;
bývalo to tehdáž, když opět truad a hoře tísnily jej, a
zase otčina, Dněpr s Tatry, ty vysoké, zelenavé chlumy,
ony stepi rovné, nepřehledné, vstoupaly mu na oči. Jindy
zase na potůčku utkvělo, jenž tichounce vinul se kolem
skály údolinou. Nikdy již, přemítal, neuzří ty vlnky daleko
ubíhajicí v řeku a s řekou do moře, jiné připlynou zase
a opět jiné, a na věky se nevrátí, bublají tiše, lahodivě,
loučí se s údolím, s poustevníkem; on rozumí jim, dobře
pojímá němý šumot jejich a mlčí, neustále mlčí, jen
v duchu přemítá dále. Myslí, že i jemu tak uplynuly dny
dětství, léta jinošská, a jako ty vlnky, tak že uplyne vše.
Dnes zase pohlíží ve vodu, sleduje poznenáhlý, ale bez
konečný její proud a opět naslouchá šepotu vlnek, co
asi povídají si... |

Tamo, co ustávají skály a černý, huslý bor vroubí
jen údolinu, zakmitlo se cosi, plachým během vyřítila se
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z houštin laňka a za laňkou mladinká dívčinka. Nezpozo
rovala Ivana, až ku samé téměř jeskyni kvapila za ní.
Laňka pocelovala nohy i ruce Ivanovy, a zase odeběhla
k dívence. Ta hladila ji, brala kolem krku; zvíře se ne
vzpíralo, znaloť asi dávno novou družku svou. Teprve nyní
pozvedl se Ivan. Seděl chvilku tiše, nevěřil zrakům; což
tak blízko byla by zde lidská obydlí, či zbloudilo dítě
v lesích, vábeno v housť tím zvířetem? Povstal. Laňka
zase přiběhla k němu, zase mu nohy celovala a opěl
vrátila se k dívčince. Pronikavý, uděšený „křik ozval se
kotlinou, když zočila dívka poustevníka. Dlouhý vlas po
šíji splývající, černé až na paty sahající roucho, takového
nikdy neviděla, poděsily ji. Maně zatanuly holčičce na mysl
pověsti o lesních bozích, o vlkodlacích, o běsích, potu
lujících se mezi skalami. Běda, koho dopadnou v dou
patech svých. Letem ptačím ubíhala, ale zaměřila ve stra.
chu ke stráni protější, kde srázná stezka Ivana po prvé
svedla v dol.

Zmizela již Ivanovi sledujícímu ji; teprve vysoko na
stráni, krkolomné srázi, nalezl děvčátko. Šikavý, usedavý
pláč, ozvěnou lesem se rozlehajicí, značil mu směr, kudy
prchala. Pláč, hrůza a ptačí téměř let vysílily ubohou;
sedla si, bez Ivana byla by zde. snad zahynula. A zase
zvedala se, sotva že zočila jej, posledních napjala sil,
uniknouti hodlala; ale marně se namáhala, nohy klesaly
ji, nemohla dále.

„Neplač, dceruško, upokoj se!“ konejšil Ivan divku,
„neboj se, pojď, snesu tě v dolinu, dovedu tě na blízko
domova k matičce. Bez toho pláče již pro dcerušku, pro
miláčka, hledá tě asi.“

Ty vábné, lahodivé zvuky Ivanovy mžikem zahnaly
strach; utichla a oko jeji jasné, čisté, tak prosebně, tak
důvěrně pohledělo v jeho tvář, jako jen ku otci-pěstiteli
pozírává. Vždyť dobře prozírávají zraky maličkých ve
hloubi duše, čtou ve tvářích, dobře vědí, že je jim pří
telem, ochráncem a střežitelem. S dětinskou důvěrou při
tulila se k němu, vyschly ji slzy ve kvetoucích ličkách
a vděkem zastkvělo se oko ditěte.

Ivan vzal ji na rámě své; nevzpouzela se, když ji
snášel ku jeskyni a posadil utrmácenou na trávníku a
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mléka podal ji ku posile a občerstvení. Lanka, to němé
zvíře, radovala se, jako dítě dováděla, brzy k Ivanovi,
brzy ku dívce se lichotila.

„Což blízko zde, dceruško, domov tvůj, jak pak vo
lává tě matinka?“

„Božetěško, volává mne; a naše chalupa je tam na
rovině za lesem po pravé straně v Loděnici. Tam naro
dila jsem se“, švitořila, „a každé ráno a večer k bohům
Perunovi a Živě se modlívám za tatínka a za maminku
a pryč daleko ve skály zaříkávám Moranu, aby mezi běsy
bydlela a nepřestupovala dřevěný náš práh. Coz ty se
nemodliš k bohům jako tatínek? nevidím nikde bohů
střežitelů zde. Každý večer a ráno zapaluje jim tatínek
oheň, obětuje, a my tiše s maminkou klečime, modlime
se, až oběf dohasla. Což ty nemodlíš se tak?“

„Nemodlím se, holoubku, jako ty, jako tatínek tvůj“,
mluvil Ivan, a povzdechy těžké draly se z prsou jeho,
tak hluboké jako tehdáž, když stál na onom lesnatém
hřebeně naposled, pozíraje v milou vlasf, a bělavý dým
zřel vystupovatik oblakům.

„Ty nectiš Zivy, ani Morany se nebojíš, ani Lady ne
vzýváš, která klasům dává růsti a žně požehnává nám?“
zvolala dívka udiveně. „Já vždy od maminky slýchávala,
ze není jiných bohův a ti naši bohové že trestávají me
tlami ty, kteří nemodlí se k-nim a nectí jich. K žádným
ty se nemodlíš?“

„Bohu pravému, jedinému klaním se, milé ditě!“ po
hnutě mluvil Ivan. „Toho neznáš ty ani tatínek ani ma
minka a nikdo v rodné visce tvé. A on přece tak dobrý,
tak laskavý ke všem jako otec k ditkám a střežitel ku
svěřencům svým. To slunce tam na nebi, hvězdy a měsíc,
to vše, kam jen pohlédne oko tvé, celá ta veliká modrá
polokoule dilo je z rukou Jeho. Ach! neznají Tě, Bože
můj! pustota v nitru jejich, temná, děsná poušť, a i ta
prsa dětská, ta otravují se již, umírají Tobé v nevinnosti
své!“

Dlouho ji ještě vypravoval o Bohu svém, o skutcích
jeho, a Božetěška napjatě sledovala slova jeho, která vy
cházela z čistého pramene, průzračnějšího, než ta voda
údolím se vinoucí. Nadšeně zářila očka její, nikdy ne
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slýchala podobných řečí. Co otec s matkou vyprávěli jí
o bozích svých, to rozplývalo se v srdci jejím jako mlhy,
když paprsky sluneční na obzor země proniknou. Čím
dále, tím ohnivěji mluvil Ivan o slávě a velebnosti Stvo
řitelově. Ani slova neušlo Božetěšce.

Když lesem doprovázel ji a za skály zašli a ona
v dáli ukázala mu cestu k dědince své, zalesklo se slzou
oko muže; ale přemohl se, utlumil city, jež zase oživo
valy touhu po domovině, marnou, beznadějnou, a vrátil
se pod skály. Usedl pod kříž, laňka k nohoum mu ulehla
a on zase ponořil se v proud myšlenek. „Bože můj“,
přemítal hlasitě, „proč všecka srdce lidská nejsou taková,
jako toho dítěte, pak blaze by bylo žití nám na světě.
Ta hladina jeho bez bouří, bez vichrů byla by po věky,
a tichounce plynula by naše loďka k cili svému, do věč.
ného přístavu. Ta dívka nevinná s takým zápalem, s takou
horoucností sledovala slova, s takým zápalem, jakého jen
schopno jest útlé srdce dětské. Zapomínala oteckých slov
o bozích starých i na domov, na vše, tak mocně působila
na nitro její víra Tvá. Osvětiž ji, rozněť to mladistvé srdce
svatým ohněm, nevyhasínajícím ke kříži, nedej, aby tma
ta černá, hrůzná zabraňovala ji k Tobě přístupu; vždyť
sama otevírá Ti prsa svá. Neklamnou mi ta dívka mla
dinká věštkyní, že mnohých synů na české půdě Tobě
vyzískám. Ty žehnati budeš dilu mému, a požehnání Tvé
oblaží mi příští dny a šťastně budu pod skalami žíti.“

Poklekl k modlitbě; a když se domodlil, zase usedl
na mechu a zahloubal se v říši dumek, ale ne tak tem“
ných, trudovitých jako dříve, jimiž neukájí se nitro, ale
prudčeji roztoužívá po předmětu kýženém. Dvacet- let
prožil zde již, ale tak jako dnes nebylo mu dosud pod
skalami. Po tolika letech uzřel první lidskou tvář, mla
dinkou Božetěšku. Čím déle dumal o ní, tím jasněji vy
stupoval mu na oči obraz její; na těch jemných, svěžích
ličkách tolik půvabu kvetlo, tolik lahody, jako když utkvi
oko na růžovém poupěti, jež rozvíjí se znenáhla a roze
vírá žasnoucím zrakům leposťf svou.

Kdo ví, odhodlal-li by se dnes opustiti zdejší skály
a zase vrhnouti se ve světový proud, kdyby naděje za
svitla mu na návrat do oftčiny.
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K večeru odešel do lesa hledat si pokrmu; mimo
trochu mléka z rána ničeho dnes nepožil.

Opět několik dní tichých jako hrob uplynulo v údolí,
když stanuli před jeskyní Ívanovou jakýsi muž a žena,
bezpochyby jeho chof, oděni jsouce v prosté, ale úpravné,
čisté roucho, jakéž nosívali za tehdejších dob dědiníci;
muži v krznech, kol pasu upevněných řemeny, a na krznech
řízy lemované kožešinou, dosti vzácnou, podle mohovi
tosti, nohavice až po kolena sahající, neširoké, tkanicemi
přiléhající na nohu, a škorně opět připevněné řeménky.
Hlavu pokrývali si nizounkým kloboukem či čapkou zase
kožešinou lemovanou. Ženské hlavu a prsa halily si zá
vojem, a hlavním rouchem jim byl jakýsi plášť, za pozděj
ších dob nazývali roucho to karnáčkem.

Žena vedla za ruku dívčinku.
„Zde že, Božetěško, zachránce tvůj?“ otázal se muž,

otec holčičky.
„Ano, tatinku; viz, do těch vrchů za ony skály ubí

hala jsem a tam na té bělavé srázi mezi borovicemi mne
doběhl a snesl se skály. Zajisté bude v jeskyni, pohleď
jen“, pravila dívka pobíhajíc vpřed.

U vchodu ve slůj objevila se laňka a za ní Ivan.
Neočekávaní hosté jej překvapili; bylo mu to znáti na
tváii. Ale i tito se zarazili, když uzřeli postavu jeho.
Slýchávali sice o křesťanech, o žrecích jejich; ten zde
však nejkrásnější protivou byl oněm, jež viděl Mirota
na výpravách proti sousedům, o nichž pak vyprávěl ženě
a Loděnickým.

Hbitě přiskočila k němu Božetěška, uchopila ruku jeho
lichotic se, a vedla jej vstříc rodičům.

„To tatínek s maminkou, přišli ti poděkovat; já je
přivedla v domov tvůj, nebudeš hněvati se za to na Bo
zetěšku?“ Ššvitořila dívčinka.

„Ve jménu Božím vítejte mi“, hlasem pohnutým oslo
vil Ivan příchozí, „vy šťastní rodičové. Dobré dílě vy
chovali jste si na léta stařeci. Kéž zůstalo by takové na
budoucí věk!“

„Perun ti žehnej, dobrý muži, a Bůh tvůj neznámý nám
tě opatruj!“ pozdravil jej Mirota, starešina Loděnický,
a jiskrné oko jeho, svítící jako blesk, povlhlo.



— A —

Moeně hnula slova Ivaneva srdcem oteckým; ta chvála,
zvlášť vycházíi-liz úst cizích, neznámých, lahodivá rodičům,
když zvedeny jsou dítky jejich.

„Tys Moraně z náručí vytrhl Božetěšku, jediné dítě
jen, jež bohové dali nám; každodenně pomodlím se za
tebe k Perunovi. Živu budu vzývati, by prodloužila dny
pouti tvé a Lada oslavila je až po Moranu, a ta aby
daleko byla od tebe a k tobě se nepřibližovala.“

„A já s Božetěškou“, pokračovala žena, když olec
domluvil, „budeme modliti se také za tebe, a modlitby
srdcí tří libě budou povzlétati k nebesům za dýmem
z žertev zápalných.“

„Budeme, matinko, budeme“, přisvědčovala divka tulíc
se k Ivanovi, „často zaběhnu k němu sem, a ty i ta
tinek půjdete s Božetěškou též pod skály; vždyť tak
milo je zde.“

„Ještě jednou vítejte mi! Vy první, s nimiž v hovor,
ve styk přicházím ve vlasti neznámé, nemohu chleba ani
soli podati vám po starém způsobu, ani nabidnouti, kde
usaditi byste se mohli. Jen mech a tvrdé skály přijměte
za vděk; jsem chud, bez otčiny, jako ptactvo, jež létá
pod oblaky, a zvěř, jež bloudí po lesích“, opět tak po
hnutě mluvil Ivan. Ona řeč těch upřímných, prostosrdeč
ných lidí jej dojala.

„Což z dalekých zemí až, muži dobrý, přicházíš?“
otázal se jej Mirota.

„Daleko přes tři řeky odtud má domovina: bělo
chorvatská země. Ona pláň, širá, daleká ona zelená step,
již Dněpr protéká, a na západ a na poledne hory věnčí,
chlumy tatranské, ta mou otčinou“, v zanicení líčil Ivan
svou vlasť, „ta vaší též kolébkou. Z žirných krajů jejích
vytáhla čeleď Cechova a zde na březích Vltaviných roz
bila bydla trvalá.“

„S Řípu, s té hory svaté“, doložil starešina Lodě
nický, „požehnal praotec náš novou vlasť; na ní první
žertvy české zaplály a dým vysoko nesl se k čistému
nebi, a dobrým to bylo znamením. Čtyři věky žijí zde
Cechové a bohové přejí jim. Než proč opustils rodnou
zemi a sám se vydal na pouť dlouhou, snad doživotní?“
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„To vůle byla Boha mého, a vůli jeho svaté, ne
zvratné já rád se podrobil. Těžké bylo to břímě, jež
uložil na bedra má, ale důvěra v Boha toho silila mne,
a kříž, jenž za rukověf byl mi u hole, těšival poutníka,
když klesaly údy unavené. Věřte, drazí“, pokračoval Ivan,
hlas jeho se třásl, „mně nepatří dik, ale Jemu, tomu Bohu
mému; On vašé dítě zachránil, malou Božetěšku; vždyť
Jeho prst přivedl mne pod ty skály zdejší, v tichý, osamělý
dol. Vim, vy S upřímnosti ke mně přicházíte, k cizinci,
jenž není viry otců vašich. Vy k Perunovi chcete se za
mne modliti, k Živě, k Ladě; pevný je to úmysl váš, čislý
jako prameny toho potůčku zde. Vím, že věrně držíte se
bohů svých, že svědomitě jim u večer žertvy páliváte,
tváře vaše mi to povídají. Vroucí, zbožná bývá modlitba
vaše, ze srdce, z hlubin duše by vycházela; ale Perun,
skřítkové neslyšeli vás, nemohli slyšeti. Nezanevřete na
mne, že tak mluvím k vám. Bůh jediný, Bůh můj živil
vás, ač nectili jste jej a nevzývali. Dobrotivý, milosrdný
jest On, tvůrce všehomira. Ničeho nezmohou ti bůžkové
vaši, to němé obrazy, bezvědomé, a jim klaníte se a za
palujete oběti; věřte, drazí, v čiré tmě, v černé noci
bloudite a marně namáhá se zrak váš prohlédnouti ku
hvězdám, chmurné mraky zřívá jen tam. Vizte ten kříž
zde“, mluvil opět Ivan po kratinké přestávce dále, „to
pečeť víry mé. Pod ním tak sladce, tak blaženě se to od
počívá, člověk pozapominává straslí, jež rušívají poklid
vnitřní. Když vše ztratíle a nic vás více k zemi neváže,
když jako kmen, jemuž vítr již rozviklal kořeny, každým
mžikem děsite se, že bouřná vichřice zachvátí vás, a
v bědném stavu tom, věřte, já zkusil to v míře největší,
na kříž upřete zraků, zase vzdor a sila vraci se v ňadra
zoufanlivá a opět jako ty skály zde nerozborně zdvíháte
k nebesům lice vyjasněné, vděkuplné. Mohou to bohové
vaši, mohou vám vrátiti duševní poklid, svatý rair? Kde
kříz se zastkví, tam mizí blud, a černé mraky, hrůzné jako
smrť, trhají se, a na zemi prosvítá slunce jasné, zlaté, nikdy
nezkalené spoustami chmur!...“

„Kříž! S křížem na praporech vrhali se Němci v náš
kraj, pod nim plenili“, přerušil Mirota slova Ivanova, roz
horlil se v upomínee bezděčné na doby uplynulé. „Požáry,
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úpění lidu a krev, takové stopy zanechával u nás po sobě
křiž. Ten nepřinesl nám míru ani bratrům našim na se
veru, kteříž sténají pod tíží jeho. Nevíš, že pod křížem
vyloupili Sasi polabské břehy? Ale vymstili se jim za
to synové ubitých otců. Kříže, jež cizota jim nastavěla
v rodnou zemi, zvraceli, Němce pobili a jako bouř, když
burácí v hromovém rachotu po nebi, valili se v jejich
kraj, pomstili potoky otecké krve a zjednali si pokoj jako
my před lety.“

„Věř, příteli, ti zhanobili svatý kříž, pokáleli krví ne
vinných dřevo, na němž vykonáno bylo dilo nejšlechet
nější. Ten, jenž umíral na něm, lásku jen, božskou, čistou,
jež nezná rozdílů, v srdce lidská vštěpoval; a oni, Bože
můj, vraždu seli pod zástavou Tvou.“

„Nuže, proč nezdrtil je Bůh tvůj hromem svým“, horlil
Mirota dále, „proč dopouštěl mrzkoslí a nechával hanobiti
jméno své?“

„Bůh můj, otec náš, přiteli“, poučoval jej Ivan, „jest
láska svrchovitá. Netrestává On mžikem rušitele věčných
zákonů svých; čeká, dlouho čekává, a ti rouhači jména
jeho plní míru nepravosti, plní ji dnem, hodinou, kdežto
On přece shovívá. Povzrůstá, mohutně klíčí koukol ve
pšenici; nevyklízí jej však, nepleje. Ale když žatva při
chází, když dozrál klas i koukol dotvrdl, pak vybírá klasy
prázdné a s nimi snět, v oheň vrhá je, plamenům do
jicnu. Strašný to bývá potom trest, ale spravedlivý! Hynou
národové, města se propadají v útroby země, děsné metly,
mor, oheň, vody, vojny zachvacují nezdárný lid. A když
sousedy vaše vámi ztrestal Bůh, sám jsi doznal, že po
msta hrůzná stihla je. Shovivavý, milosrdný jest Bůh můj,
ale též spravedlivý soudce, neusmiřitelný k lidu zpustlému,
k synům, kteří prosákli již hnilobou zla, zvláště k oněm,
kteří poznavše jej, ku pohoršení jsou ostatním.“

„Odpusťf mi, zbožný muži, nechtěl jsem pohaněti víry
tvé, neznám ji, toliko zvrhlé ctitele kříže znám“, hleděl se
omluviti Mirota, litoval, že popustil tak uzdu citům svým.

„Vím to, vím, příteli, chraniž mne Bůh, abych to ve
zlé vykládal, neníť utvrdlé ke slovům světla věčné pravdy
srdce tvé; hodláš-li ty i choť tvá mne slyšeli, povím vám
o Bohu, jehož velebím.“



—37—

Přisvědčili Mirota i jeho choť, jež mlčky dosud na
pjatě poslouchala Ivana. Obrazy příšerné uváděly jí vždy
na mysl řeči o žrecích křesťanských, ale ty mlhami roz
plynuly se dnes. Věrně, neporušeně zachovávala Svatava
víru otců svých, již v mladé srdce vštíipila jí matka, a
přece vábila ji ona slova Ivanova, vlídná, upřímná, jež
cizího Boha neznámého velebila; nebyla s to, aby uzavřela
jim sluch svůj.

Božetěška po celou tu chvili dlela u Ivana, jehož řeč
a posvátný zápal lehýnký ruměnec vykouzlily ji na dět
ských líčkách. „Nechte maličkých přijíti ke mně; neboť
jejich jest království nebeské“, kázal kdysi Pán učed
níkům svým. A kdo přistupnějším jest slovu nebes ma
ličkých těch? Kde ujme se nejsnáze semeno víry než
v srdcích, v nichž nikdo ještě nesázel?

„Již mnoho tisic let uplynulo“, počal Ivan, „co stvořil
Bůh naši zemi, nenif ona od věků, učiněna byla od Onoho,
jehož život jest bez začátku, bez konce, i to slunce i hvězdy
a vše, vše povstalo mocnou vůlí, všemohoucím slovem
tvůrce věkovitého. Drahné věky prošly od oněch dob, a
lid spustiv se Boha pravého, jediného, hlouběji a hlouběji
zatápěl se do nepravostí. Ta hniloba duševní jako černý
mor pližila se po zemi, hroby děsné zůstavujíc po sobě,
ne však tělu, nýbrž duši, jež k Bohu se měla povznésti
do věčných sídel na slávu Jeho. Ta však v nepravosti za
bředala jako v černou tůň, z níž nebylo již možno uzříti
světla pravého, kde černá panovala temnota a úmorný
vanul vzduch. Tisíce tisíců tak duševně zanikaly, pomíraly
na věky. To hrůzný byl tehdáž lidstva stav; ku zvířeti,
k němému tvoru, bezrozumnému, člověk klesl. Lidstvo
hynulo, rychle hynulo, a ten Černoboh váš, zlý duch,
zavládl světem, pevnými okovy uchvátil oběti a k sobě
je připoutal, a i poslední, již věrni ještě Bohu zůstali,
urvati chtěl a pohroužiti v jicen pekelný. — Prosebným
okem pozírali k nebi zdární synové, věrné dcery, vzývali
Boha, aby seslal onoho, jehož dávno již, hned prvočlo
věku zaslíbil, když neuposlechl a nezachoval přikázání
a jedl se stromu, jehož ovoce přineslo mu smrť, bědy
a svízele, a ven ze sadu čarokrásného vypudilo jej, aby
v potu tváře dobýval si vezdejší chléb. — Sželelo se Bohu
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člověka, jejž pánem země .učinil na počátku a ráj mu
vykázal za bydlo, kde po věky žiti měl, věčných slasti
požívati pod tím čistým, modrým nebem, jež nikdy ne
měly kaliti bouře ani černý mrak, věšlící záhubu člověka,
jenž zhrdl Tvůrcem svým, který z hlíny země učinil jej,
a přece nezavrhl nevděčníka, když běsu důvěřoval více.“

„Na východě narodilo se dítě z lůna panny, dlouho
ždaný napravitel národů, který jediný mohl rozhněvanému,
nejvýš spravedlivému Bohu za hříchy člověčenstva zadosť
učiniti. Osm set let uplynulo od těch dob. Beze skvrny
byla ta rodička Jeho, čistá, jako lesklé hvězdy, jako
křišťál průsvitný. Chudinké ditě to nazvali Ježíšem. Nad
rodištěm jeho zaplála hvězda, a černá noc byla dnem.
Utichlým vzduchem zaznivaly nebeské hlaholy, písně oněch
duchů, jež ku slávé své a na službu lidstva stvořil Bůh
Hospodin. Z dalekých krajin zavítali kněží ku dítěti, aby
složili mu poklonu. Ve svatosti povyrůstal Ježíš, a když
dosťoupil věku třináctého, započal učiti. Ještě nikdy ne
bylo slýcháno učení takové. A pověsf o něm daleko šla
po širých pláních asijských. Jako blesk, když bije v uschlé,
zpuchřelé kmeny a drtí je, ozývala se slova jeho svatá,
pravdozvěstná. Třásli se zlosyni, procitli ze spánku smrti,
aby zřeli hanbu svou a hlubokou kaluž, bahnitou, v niž
se pohroužili, procitli naposled. A vyvolenci Boží, zbytky
oněch, v jichž srdci nepokaženém měl.Bůh ještě čistý
svatý stan, v davech neslýchaných sledovali jej, naslou
chali slovům jeho, jež jako balsám, živá voda, působily
na duše již ochabujicí. Knižetem zvoliti jej chtěli; ale on
nedbal důstojenství světa. Dvanáct mužů, prostých rybářů,
vybral si za druhy, a ti věrni zůstali až po smrť mistru
svému, vykonavše dílo, nad nímž v němém úžase trne
nitro smrtelníků, budovu vybudovali, tvrdší, pevnější zdej
šich skal, proti níž marné, malomocné jsou náběhy ne
věrcův. A budete se ptáti, jaké bylo jeho učení? Ve svrcho
vité lásce vrcholila ta nová víra, neslýchaná posud po
širém světa oboru, jez všecka srdce má družiti, bratrským
svazkem slučovati ditky té veliké, bezčetné rodiny, láska
vyproštěna z pout přírody i k těm, kteří zlo obmyslili
nám, jež dobře činí všem, kteří nenávidí ji, a modli se
za ty, jiz protivenství činí a utrhají ji. Veliký učitel onen
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všecky k sobě zval bez rozdílu. „Pojďte ke mně všickni“,
volával, „kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vás občer
stvím. Vezměte jho mé na sebe a učte se ode mne;
neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpo
činutí duším svým. Jho mé zajisté jest sladké a břímě
mé lehké.“ Kam stoupala noha jeho, všude rozséval pokoj
a mír; ta svatá ruka všude žehnala a ústa blahozvěstná
jediným slovem prostila lidi neduhů, mrtvé k životu po
volávala... Celé žiti jeho podobalo se květnému sadu,
v němž květy rozkvétají a nikdy neusýchají, na jichž krásu,
půvab neustále oko palřívá, a věčně kdyby patřilo v luzný
ten sad, nenasyti se; blahostí bude nitro oplývati, člověk
nezapomene na bidu světa a dobře bývá mu. — Z da
lekých krajů přicházeli jej poslouchati, cizinci otevírali
mu prsa svá; a lid, v jehož středu žil, v jehož vlasti
každá píď té půdy hlásala slávu jeho, velebnosť a dobro
diní — bědný ten lid zanevřel proti němu, vztekem za
tvrdilo se srdce jejich, zášti rozhořelo proti Ježíši, po
puzeno žreci zběsilými, jejichž podvod, klam a pokrytectví
tak neohroženě odhaloval. — Ku smrti odsoudili jej, na
kříž. „Krev jeho na nás a na naše syny!“ volali ve zbě
silosti své, ve zvířeckém rozzuření. A Ježíš neděsil se
smrti, neprchal před ni, ač jediným slovem k zemi po
valiti mohl uchvatitele své, bleskem zničiti je; podrobil
se jí. Jako beránek, když vlečen bývá k zabiti, tiše bral
se ku cestě křížové: svatá ústa jeho modlila se za vrahy
své, dobrořečila jim. A to vše činil On, bez viny, aby
vzal na se viny naše, aby přivedl zase syny světa k Bohu,
sám 'sebe v oběť přinesl, v oběť nejdokonalejší, nejsvě
tější po věky. — Mezi dvěma. zbůjníky vztyčili jeho kříž;
a když umíral Ježiš, černá tma zakryla kraj, země třásla
se, pukaly skály a mrtví vstávali z hrobů svých. Umiralť
člověk-Bůh. Ano, drazí, Bůh to byl, všemocný Bůh;
jen ten mohl dokonati dílo tak vznešené, tak čisté, ne
zištné ... A nezdárný ten lid byli židé, jež vidíte blouditi
po širém světě bez vlasti, na hanbu, na potupu. Nevinná
krev Ipi na čelech jejich, a kdybysle věčně žili, věčně
viděli byste je potulovati od krajů ke krajům, bez bydel
pospolitých, bez otčiny. — Umíral Ježíš za celý svět, za
otce vaše, za vás, za ditky, za pozdní ještě potomky;
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a vy dosud nevěděli jste to, ve tmách jste bloudili po
dobni poutníku, jenž za noci marně hledí dosíci cíle poutí
své, až zabočí v opačný směr a hyne pak bez pomoci
v pustinách. — Ukřižovali jej, tělo mrtvé pochovali, ka
menem hrobovým zavalili, stráží obstavili; však marná
moudrosť a opatrnosf lidská, kde vyšší moc, Bůh, se
protiví: třetího dne Ježíše ve hrobě nebylo. Z mrtvých
vstal Bůh a Pán, vstal mocí svou, pobyl na zemi mezi
věrnými, těšil je, sílil a pak na nebesa povznesl se, usedl
na trůnu a kraluje tam a po věky bude kralovati. A až
přiblíží se den, kdy shasne slunce, hvězdy pohasnou a
vybledne měsíc a dnové člověčenstva dojdou ke konci,
pak vzplane na nebi černém již rudý křiž, hrobové po
širé zemi se rozevrou a kosti dávno zetlelé již a prach,
jenž zbyl z lidských těl, vše oživne zase, a Ježíš Bůh
zjeví se v plné velebnosti své a bude souditi nás, všecky
od prvopočátku trvání země až na konec. To hrůzný, straš
livý bude soud, ale spravedlivý. Po soudu zhyne země,
žáry stráví ji. Bude věčnosť, trvání bezkonečné, a v té
věčnosti radosf, nekalená slasť pro ty, kteří věrnými zů
stali Ježíši: ale také bědy neustávající těm, kteří duše
zatopili v neřestech. Život všech, dobrých i zlých, bude
bez konce. — Hleďte, ten křiž, na němž umíral Ježíš a
krvi svou podal za lidstvo výkupné nebeskému Otci, od
znakem jest oné společnosti, jež založil ku spáse člověka.
Pod jejím praporem četní národové jsou již skupeni; jen
Slované ještě k modlám, bůžkům obracejí zraky své. —
Pojďte, drazi, pod ten kříž, pro nějž tisícové umírali, vy
soká důstojenství odvrhali, povrhli světem, aby se stali
hodnými Spasitele svého. Krví jejich, těch mučedníků kříže,
nové símě povzrůstalo, četnější, mnohonásobné. Marné
byly vzteky hrdých vlád; veliká ona říše na jihu, vy ne
slýchali jste o ní snad, hranice jeji až k mezím vašim
sáhaly, Duryňci, Frankové byli kdys v podnoží Říma, ta
rozpadla se a na rumech jejích zastkvěl se svatý křiž.
Slyšte, drazi, slova Ivanova, jenž vše opustil, všeho se
zřekl, jen aby Kristu Ježíši mohl žíti a Ježiši umírati. Kéž
slyšela by je země česká, ta vaše vlasťl“

„Těžkou odpovědnosť uvalili jste na bedra svá, vy sou
sedé krvelační, vy nenávisť vzbudili jste v tolika tisicích



duší ku Ježiši, vy zneuctili jste kříž, poskvrnilí, běda,
běda vám“

Ivan utichl. Posvátným ohněm plálo oko jeho, vzhůru
pohlíželo, jako by o pomoc prositi chtělo to dobré nebe
v dile započatém.

Dlouho zněly zvuky Ivanovy v uších Miroty a ženy
(eho; hlouběji a hlouběji drala se jim v srdce ta úchvatná
řeč, čím déle o ní dumali. S takým zápalem horoucím,
s takou přesvědčeností nikdy neslýchali mluviti domo
rodné žrece o bozích oteckých. Jakýsi slastný pocit roze
chvíval prsa jejich, a opět hrůza, třas pojímal je, když
pomněli, že kříži-li věrni býti chtějí, zřící se musejí bohů
svých, oněch strážců dětských let, že zničiti musejí obrazy
postavené na ohništích, jimž oběť přinášíval otec, děd,
ba praděd již a předek jeho. Ty svatým, nedotknutelným
pokladem byly jím, nejdražším dědictvím po otcích. S nimi
tak těsně byl sloučen život jejich, každodenně jim zrána
a u večer oběti pálili, vzdychali k n'm, když hoře a sví
zele tisnily je, s nimi se radovali, se jménem jejich na
rtech umíral otec a předkové; ti v ochranu poroučeli
jim klenot rodinný, a nyní zříci by se měli jich a uvěřiti
slovům Ivanovým, cizince, uvěříti Ukřižovanému; či klamal
je Ivan? Ne, neklamal; výraz tváře jeho, zdálo se, že
mluví k nim: „věřte mi, neniťfschopno lsti to srdce mé.“
On nemohl je klamati: bylť tak vlídný, tak upřímný; nesmi
podezřivati jej, pryč s myšlenkami takovými. Nezažiji tedy
slasti věčných po smrti, jen běd jim bude zakoušeti tam
za hrobem, útrap věčných? Nechf, neopustí bohy své. To
otec, matka v hrobě by dítkám klnuli, a kletba otcova,
matčino zlořečení jako litice stíhaly by je, až po Moranu
neměli by pokoje, ani ta dívka mladistvá ne. Nésti by
musila vinu rodičů, ne, nezřeknou se víry své. V té otec
žil a umíral, šťastným byl v ní, v té i oni budou umírati.

Tak oba as přemítali, a Ivan modlil se potichu.
„Dokud Morana nevynutí nás z rodné vísky“, přerušil

Mirota ticho a povstal s trávníku, „povždy vděčnými bu
deme ti, dobrý muži, žes ditě naše, jediného miláčka, za
chránil nám, žádej vše, co jen poskytnouti může náš dvůr,
jen ne víry naší; ta svatá, nedotknutelna nám; vždyť to
jediné často bývá jen, co ditkám zůstavují rodiče, a my
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nevážili bychom si dědictví jejich? Ne, toho nežádej, ne
zlořeč nám, modli se za nás k Bohu svému; oběť bo
hatou budeme Perunovi obětovati, by dlouhé popřál dny
pouti tvé. Vyprovodiž nás v domov a přijmíž pohostinství
naše, neodepřeš nám toho!“

„Pojď jen“, zvala jej žena, „dlouho nepožils již te
plého pokrmu, nepohrdneš zajisté dvorem naším“

„Ne, drazí přátelé, nemohu“, omlouval se Ivan, „chci
ukrýli se zde pátravým zrakům, nechci vyrušován býti
z klidu zdejšího. Neopovrhuji vašim pohostinstvím. Bůh
můj, jenž stará se o ptactvo nebeské, které neseje, ne
sklízí aniž shromažďuje do stodol, ten poslal mi laň, která
tolik let živitelkou byla mi jedinou; věru, dobré, věrné
to zvíře, ono tak přivyklo mi, že by sotva vydrželo zde.
Vyprovodim vás, ale jedině o to prosím, nezmiňujte se
sousedům, že žiji zde, v samotě chci žíti pod skalinami.“

„A ty zde zůstati chceš, Božetěško“, otázala se matka
děvinky, „což lépe se ti zde libí než u nás, milejší jsou
ti skály než Loděnice?“

„Ráda bych zde, maminko, zůstala u ...“ zajikla se
holčička, nevěděla jak nazvati má zachranitele svého.

„U Ivana“, doložil on s úsměvem. „Což vábi tě, dce
ruško, zde ty skály a ony kmeny nahoře na jejích te
menech, ta doubravina kol, či laňka má? To můžeš, Bo
žetěško, zaběhnouti si k Ivanovi, vždy tě uvidí rád.“

Neodpovídala dívka, zardělá jeji tvář však za ni mlu
vila, zastírala ji šatem, těsněji tulila se k Ivanovi.

„Nu, to nevydržíme asi s ní, bude zde pořád chtit
byti“, žertoval otec, „můžeš sem také pozvati holky sou
sedovic, pochlubiti se jim, kdes byla s tatinkem!“

„Ne, nepovím, sama jen, samotinká budu sem cho
divati, a vy dovolite mi, nebudete se hněvati, ani ma
minka“, pravila dívka.

Daleko za skály zašli již. Oba podali ruce Ivanovi
navzájem. „Bůh můj vás požehnej!“ naposled je Ivan
pozdravil. Smutně s hlavou sklopenou odcházela Bože
těška s rodiči. Slzami vlhly ji očka, plachetkou utirala
si je, neustále pohližela za Ivanem, stěží jen uchlá
cholili ji rodiče, že brzy zase, zitra, půjdou k němu
v údolí.
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Dlouho zde Ivan stál pozíraje za nimi, až zmizeli
v houštinách.

Brzy po příchodu jejich do dvorce zapadlo slunce.
Byl již večer, čas k obětem. Mirota rozdmýchal oheň na
posvátném obětišti, bílý kouř, který jindy valil se v otvor
a z otvoru sloupem vystupoval v bezkonečnou, nedohled
nou výš, modravou mlhou zahalil obětiště, neprůhledným
závojem zastřel skřítkům tvář. Náhle vyšlehl mraky dýmu
plamének, zarachotilo to, hustěji v kotoučích vyvalil se
kouř, ne v bílých již, ne zamodralých jako blankyt, ale
černých jako smrť. Mžikem vybuchlo to, prudká rána sle
dovala, roztříštilo se cosi.

Znenáhla zmizely mraky dýmu, vyhasl oheň, jedině
jiskry doutnaly; chvilkami zaplál ze spoda toliko plamé
nek, osvětloval ohniště.

Smutný to byl pohled! Obrazy dědů, skřítkové, ti

strážci blaha rodinného, pokáceny, částky jejich těl začernělé povalovaly se po zemi.
Mirota a chot jeho s Božetěškou v němém úžase stáli

zde jako lidé na rumech obydlí oteckého dlívají, když
živel rozbouřený poničil vše, co nejdražším bývá dítkám
po rodičích. Plachetkou zahalila si ta žena Mirotova tvář,
osykou třáslo se dítě jeji, bázlivě jako holubička postra
šená smrtivými drápy jestřába, ukrývalo se za záhyby
sukně matčiny. I Mirota, jenž přece za nejzmužilejšího
byl držán v Loděnici, nemohl ubrániti se hrůzy jakési,
jež sevřela železem mužná, pevná prsa jeho.

„Pohrozili nám bohové hněvem svým, vystěhovali se
od nás, že sluchu přáli jsme Ivanovi, neodpirali mu a
nepomstili bohy, jež zneuctil, za malomocné vyhlásil a
víru ztupil, již rodiče zůstavili nám?!“ vyčítal si Mirola
v duchu; divě mu kroužily hlavou ty myšlenky, jako by
rozskočiti se chtěla jimi tvrdá lebka jeho, která neleká
vala se ani mlatův ani oštěpův, ale vzdorovala jim jako
skály bleskům.

Ani slova dosud nikdo nepromluvil. Po chvili popošel
Mirota blíže kobětišti.. Kaménky ležely na něm, oblázky,
jež v nepozoru na ohništi se dřívím podpálil a jež vy
prsknuty byvše plameny, sporážely sochy na obětišti roze
stavené. Bleskem projela mu hlavou myšlenka jakási, po
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divným žárem zaplál jeho zrak, trpce usmála se ústa,
trpčeji onoho, jenž zklamán byl tím, co od dětských let
nejdražšího bylo mu, v co největší naději skládal a co
k srdci mu takořka přirostlo.

„Zklamali jste se tedy, otče, matko, vy klamali jste
děti své, když učili jste je první slova k bohům promlou
vati a vedli k té víře, již z dalekých sídel předkové při
nesli, my sami se, Svatavo, klamali, pravdu povídal Ivan
cizinec, že bohům malomocným se klaníme. To jakýsi
vnitřní hlas, mocný, neznámý dosud, jenž nikdy ještě ne
ozval se mi v prsou, praví Mirotovi. Opět půjdeme, Sva
tavo, k Ivanovi pod skály, ten neklamal nás, nemohl kla
mati. Věř, jako skála tíží to dnes prsa má, půjdeme tam,
zjevime mu to. Ty se mnou půjdeš, Svatavo, nebudeš se
zdráhati. A ty, Božetěško, zapomeneš, co na srdce kladli
jsme ti o bozích, navždy to zapomeneš.“

Svatava neodpovídala, hlavu k zemi sklonila a po
tvářích jejích, přece krásných dosud, nepovadlých, ač
mnoho dnů již, dobrých i zlých, jimi přeletělo, kanuly
slzy jako hrách, mocně to bouřilo v ňadrech, jejích, tak
mocně, jako bouřívá proud, když se nemůže valiti dále
a hlouběji a hlouběji zarývá se v písčinu. Svolila muži,
milovalaf jej, věděla, že nejednal s přehmatem, ale
s rozvahou mužnou, nezvratnou v záležitostech domácích,
tim více nyní v okamžiku tak vážném, rozhodném pro
budoucí věk.

„Vždyť já, tatinku, nemodlívala se s vámi již tak
zbožně, co Ivan mi vyprávěl o Bohu svém, a na Boha
jediného, jenž učinil z ničeho nebe i zemi, myslívala
jsem při vašich modlitbách“, štěbetala Božetěška pozba
vena hrůzy, jakouž ji poděsil výbuch na ohništi.

Teprve k půlnoci chystali se u Mirotů ku spánku.
Dávno usnula Božetěška Svatavě na klíně.

„Nevím, nevím, nebude-li osudným pro nás dnešní
den“, bědovala Mirotova choť, „takové teskno pojímá
mne jako tehdáž, když naposled líibala jsem ruku otcovu.
slzami smáčela ji. Neklamala mne ta děsná předtucha.
Tys viděl jej klesati, poslední pozdravení přinesls mi od
něho; viď, že mluvil naposled, když držels ho v náručí:
„Svatavo, drž se bohů svých, nespouštěj se jich?“ | máti



— 4 —

má, když umírala, na srdce kladla mi víru svou. Snad
Božetěška zakusí, co zavinili rodičové. Co čeká tě asi,
dítě mé!“

„Upokoj se jen“, těšil ji muž. „Bez starosti buď o Bo
žetěšku, ulehneme již, dřímota zapudí příšerné myšlenky.“

* *
ok

„Dnes podivné jsem měla sny“, pravila ráno Svatava
k choti svému. „Poslyš: Byla jsem na skále Tetínské.
Náhle rozevřela se chrpová obloha a paní v šatě bilém,
já podobného roucha nikdy neviděla, snášela se s oblak,
na rukou chovala děťátko, roztomilého chlapečka, za ni
rozléhal se zpěv; věř, ještě mi to v uších zni, to nebeská
byla hudba. Ta paní slétala ke mně, usmívala se, prstem
ukazujíc k nebesům, jež hořely jen, ani nebylo možno
pohlédnouti k nim. A to děťátko bylo tak milostné, tak
krásné, vztahovalo ručínky po mně jako Božetěška, když
s rukou tvých toužívala po matčiných loktech. A ta matka
jeho, ta vznášela se nade mnou, cosi nevyslovitelného
zdálo se s obličeje jejího zářiti. Mžikem pomizela; oblaka
se zavřela a na nich zarděl se kříž, červený jako krev.
Zahučel hrom, obloha černá jako Morana zaplanula blesky;
dlouho to trvalo, než se bouře utišila. — Já sama dlela
na skále, závrať pojímala mne, když nahlédla jsem v dol.

-Reka hučela pod skalou jako dříve, ale ne tak, smutněji,
truchlivěji; rozhlédla jsem se po temeni skály, ale hradu
zde již nebylo. Rumy zde toliko zbyly z něho a i ty me
chem již zarostly. Na obětišti Tetinském stál chrám boha
Ivanova, vše se změnilo, jen ta skála černá dosud strměla
vzhůru, závrať mne pojímala, když dolů do vln podívala
jsem se. Však povídala jsem ti to již.“

„A ten kříž?“ otázal se Mirota.
„Ten nepohnutě rděl se tam. Ale poslyš“, pokračovala

Svatava, „ještě nejsem u konce. Po chvíli objevila se
nahoře na vlnách jakási mrtvola. Já slezla dolů k řece.
Byla to dívka vyrostlá již, rozkvetlá, dlouhé vlasy její
splývaly po vlnách. Roucho měla bilé, svatební a na
hlavě věnec rozmarinový. Blížeji sehnula jsem se k ní
a s výkřikem, zdálo mi se, jako by se srdce bylo mi
utrhlo, vrhla jsem se na dívku: bylo to dítě mé a tvé,
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naše Božetěška. Božetěška to byla! Nedejte, bohové, ty
Bože Ivanův! Ach, co čeká tě, ditě ubohé, co očekává
násl“

„Neběduj, Svatavo, to sen jenom byl. Ty zabývalas
se takými myšlenkami, a proto se ti to zdálo“, konejšil
ji choť, „snad blaha zvěstitelka byla ta žena, jež v rouše
bilém k tobě se vznášela a prstem ukazovala k nebesům,
na nichž po bouři zaleskl se kříž. Netrap se tím, za
pomeň na sen, at nevidím tě smutnou až přijdu o po
lednách, musím se podivati na pole. Nechf nevykypi ti
oběd samým bědováním“, pravil vycházeje ze světnice
se smíchem; ale nucený to byl smích, opravdu nebylo
mu do žertů.

„To divné, děsné byly sny“, mluvil sám k sobě, když
přešel ves, „snad zhyne Tetín, pohyne sláva jeho. Ach,
co zakusí asi ta naše vlasf; snad kříž jí ony děsné bouře
přinese; ale vždyť opět bylo tak jasno, a což ta dívka?
Ne, pouhý sen to toliko byl, nikdy se neuskuteční. A kdyby
přece ... Než děj se co děj, těm bohům již se klaněti
nebudu, již nikdy ne.“

* * »

Velebně vyšlo dnes slunce nad skalami. Ve zlatohlav
odělo temena jejich a v perlový, luzný šat kmeny na hoře;
však vědělo proč.

Tři duše křtil Ivan u potůčku pod skalou, první po
českých vlastech, jež přijaly kříž.

Ani mráček nekalil promodralé nebe, a to slunce tak
krásně, tak mile svítilo, usmívalo se na ně.

„Chvalte Hospodina všichni národové, chvalte jej
všichni lidé. Nebo utvrzeno jest nad námi milosrdenství
jeho a pravda Hospodinova zůstává na věky“, pěl Ivan
utichlým údolím, a novokřtěnci klečeli pod křížem, a volno,
pokojno, jako nikdy dříve, bylo jim u srdce.

A když za Brdy dnes slunce zapadlo, modlil se Mirota
modlitbu, již Ivan jej naučil, a Svatava s Božetěškou
modlily se sním. Byla to zbožná, vroucí modlitba, první
pod oteckým krovem před křížem pravdy, světla, života.
Dříve zdálo se, že požívají u Mirotů blahoty pozemské,
ale nyní požívali jí skutečně.
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Svatava zapomněla onoho hrůzného snu, a když vra
cela se časem vzpominka na tehdejší noc a na oči
vstoupal jí onen obraz: ta dívka mrtvá v rouše svatebním,
která plynula na vlnách Mže, Božetěška, ke kříži sepí
nala ruce, a modlitba, již Spasitel sám vložil v ústa lidská,
vždy byla ji útěchou.

Povídka o sněmu vévody Hostivíta.
Pomněnka z dob úsvitu křesťanství v Čechách.

ase slavili tryznu na Vyšehradě, slavnou a obrovskou;
Neklana pochovávali. A po tichém, mírumilovném otci

zasedl na prestolu PřemyslovcůHostivít, vojvoda
ducha rázného, válečného. Potřebovala takového tehdáž
česká země. Nestrašilt' sice vládychtivý, výbojný Frank;
ve tří bylo rozlomeno žezlo Karlovo. Ona říše velikánská,
jež za prvních dob svého trvání zdála se býti dědičkou
starého Říma ve výbojích a mohutnosti, zapadla se synem
svého zakladatele, a na rumech jejich nová království byla
vzbudována, Franků na západě, za rýnskými břehy krá
lovství německé a uprostřed Burgundsko jako ve kmeni
klín. Však kdyby se byl Ludvík, jenž Porýnsko až k Labi
obdržel po otci „Pobožném“, v ničem nepodobal dědici
svému, Velikému Karlovi, v nenávisti ke Slovanům,
ke kmenům, jež Polabí a břehy vltavské obývaly, mu ne
zadal.

Dobrou záminkou k válce se Slovany bývala Karlovi
víra jejich, a kříž zakrýti měl ohavnosti, jež páchány
byly na jeho vrub. Í vnukovi bylo křesťanství vítanou zá
stěrou, aby podrobil si nenáviděné „psy“ pohanské, za
šlapal je v zemi, aby ani památky po nich nebylo.

Kdybys uměla mluviti, ty zemi severská, ty Široširý
hrobe slávský, ty povídala bys pozdním potomkům po
vražděných synů svých a rozhlásila, co zakusilas, než za
drhli hrdlo ti a zadusili tebe, když zabodli v lůně tvém
kříž, aby neklesl již, veliký to nehynoucí náhrobek, na
hřbitově, na němž mrtvol odpočívalo tolik, kolik paží
mužných se zvedalo pro rodnou zemi.
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I pohanských Čech zachtělo se Ludvíkovi, čekal vhodné
jen chvile, aby uvrhl se letem jestřába na tichou holubici,
a krev její vyssál až do poslední krůpěje. Nesmyslnik!
Zapomněl, kolikrát vyhnali již Cechové voje Karlovy za
hranice s hlavami krvavými, hluboko vniklé již v zemi,
v samé útroby. A když loupeživé hluky jeho, rozbujnělé
ještě úspěchem z výpravy moravské, vedraly se v českou
vlasf, nezvedlo se jim lépe než rotám Karlovým.

Však první ta porážka Němců na půdě české osudnou
stala se dědictví Cechovu. Co válek vedli potomci jeho,
vždy téměř proti sousedům na západě nuceni byli tasiti
meč.

Kdo z cizinců podupal nivy české nejvíce, či to žold
neři nosívali v požehnané kraje Libušiny zhouby a smrť?
Hluboko v prsa zaryla se Germánům zášť proli té zemi
holubičí, jež ničím neublížila jim, ani stebélko nepokřivila.

Váním větrů roznesla se po širých vlastech českých
zvěsť, že vojvoda Hostivít bude na Vyšehradě miti sborný
sněm. Po vše kmelty,lechy i vladyky vypravil posly Pražský
kněz, aby nelenili podati hlasu na dobro země otecké.

Zahýbal se Vyšehrad silou národa, jenž sjel se sem
na pokaz kněze velikého. Jako včely, když vyrojí se kolem
královny, aby upíchaly žihadly odvážlivce, hučelo to po
té strmé skále, na níž hrdě vypínala se k oblakům me
tropole Čechů pohanských. Takový rok málo as měl pa
mětníků. Poslední veliký sněm, na němž také tolik českých
synů se účastnilo, držán byl již před půl stoletím, kdy
černá mračna vojsk valila se do Čech z celých Frank
jako hrůzná bouře, jež kmeny staleté vyvrací a kraje za
plavuje k nepoznání. Ani jediné čeledi skorem nebylo,
která by nebyla vyslala vladyku ze středu svého k po
radám na svatý Vyšehrad. Ani jediný snad lech nescházel
dnes v té kolébce velikých vojvodů; každý poručil skřítkům
pod ochranu rodinný krb a poslechl hlasu velikého kněze.
Ani jediný že nescházel?

V půlkruhu stěsnali se sněmovníci na náhradí, a když
pojevil se vojvoda a poobětoval bohům a zasedl na ka
menný stůl, velebné ticho rozhostilo se po Vyšehradě.
Vystoupily dvě věhlasné děvy, vyučené věštbám vítězo
vým; u jedné byly pravodatné desky, u druhé meč, křivdy



49

kárající. Proti nim plál pravdozvěstný oheň a vedle voda
svatocudná.

Kolem kněze sedělo dvanáct kmetů zemských, po
kmetech lešstvo a vladyci, každý podle hodnosti rodové.
Po levici vojvody bylo čtrnáct prázdných míst, čtrnáct
českých pánů scházelo.

Stověká lípa, jež zajisté Libuši hned, když ji za ve
čera chovávali, šuměla ukolébavku, čtrnáct prázdných se
dade! halila ve svůj stín.

Sterá prsa téměř nedýchala, zraky všech upřeny byly
na Hostivita. Zlopověstnými mraky stahovalo se jeho čelo
a jasný sokolí zrak ohně metal kolkolem; zdálo se, jako
by ve vřavě dobíjel vojvoda vrahy vlasti své.

„Moji kmeti, leši a vladykové!“ zahájil vojvoda sněm;
temný, hluboký byl jeho hlas, zvuku hromovému se po
dobal, když daleko ještě kdesi za horami rachotí. „Ve
liký kněz, hlava všech rodů, jež přišly s pluky Čechovými
v novou vlasť, povolal vás v otcův hrad. Vy všichni po
slechli jste vojvodu svého, jako synové jedné veliké ro
diny k němu jste pospišili. Bohů věkožízných budiž vám
za to dik! Však zde také prázdná, osiřelá mista zřím.
Tam Vitorad sedával, zde Velislav, ale nebudu je vypo
čítávati, dobře zná lechy z Pošumaví Čech, ony zrádce
víry otecké, již vlasf, kolébku svou, na psí vydali
Němcům, aby svrhli Hostivita s prestolu Pražských vojvod
a dokořen vyhubili víru oleckou. Ti hluši zůstali volání
kněze svého.“

Hromem jako když nad samou hlavou dunívá, hřměl
Hostivít, a jako moře, jehož vlny ve strašlivém jekolu
se pobouřily, rozhučelo se to po nádvoří, steré paže
sahaly k pasům po jilcích mečů, po oštěpech, na dvé
broušených.

„Do Řezna zajeli na hanbu jména českého“, hromem
zase hřímal vojvoda Hoslivit, když bouře utichla. „Ludvika
pozvali na své vlastní bratry, zvířecky kořili se mu a dě
kovali za pomoc slíbenou. Krkavci, vlastní matce oči
chtějí vyklovati, roztrhati lůno její, které hřálo je kdysi
a nechalo růsti. Těm Čechům že oči zaplvá, jako chrty
ze je dá upoutali a ukovati u trůnu, na koňských kopytech
roznositi půdu naši a v kámen udupati, zapřisahal se
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v Řezně Němců král. Vojvodu vašeho otrekem učiní,
posledním chlapem na hradě, do hola že mu dá vlasy
ostříhati a na krk upevní těžký, železný kruh, aby mu
neušel...“

Opět to Vyšehradem divoce zabouřilo; zazvonily meče,
nepozdvižené oštěpy zarachotily.

„Však u hromů Peruna nezůstane mu pohanu tu dlužna
česká vlasť. Proto povolal vás, moji kmeti, leši a vlady

kové, vojvoda, aby soudili jste lešské zrádce a Němcům
poslali odvetu.“

Domluvil. Posadil se na kamenný stůl a pokynul
kmetu nejstaršímu, Domaslavovi, jenž po pravici mu seděl.
Stařec se zvedl s křesla lešského. Vlas jeho byl stříbrný
a vous bilý jako čerstvě napadlý snih. Ruce se mu již
třásly, a když mluvil, repetaly se uvadlé jeho rty.

„To bídný bývá syn, jenž matce zlořečívá a vydává
ji na půhon“, zvolna započal Domaslav, „takovému litice
připravují rozkoše v loktech svých, vrány a káně na
zobanech roznášívají jeho mrtvolu. Duch nemá pokoje
a bloudivá pustinami, kletý -na věky. Bidnější však je
plémě proradné, jež vrahům v plen slibuje vlasť za to,
když vlastní jeho bratry povraždí a otecké bohy rozkotá.

echové, černých zrédců nečítali jsme dosud ve středu
svém. Jako pevná hráz stávali jsme proti návalům cizích
vojsk; však dnes nemožno námzkázati tak. Vy slyšeli
jste hlas velikého vojvody o těch proradných leších, již
matku zaprodali vrahům Němčíkům, kteří jako vlci dychtí
po české krvi, po krvi vašich ditek, vašich žen. Ani Franků
král nemetal takovou pohanu do tváře Čechům, když
s prapory kříže vtrhl v naši zemi a, slavný vojvodo, děd
tvůj jako kavky tlupy jeho rozprášil a zahnal za lesy do
jejich hnizd. A říše jeho byla veliká, třikrát větší než
toho kletého vnuka jeho, jenž pohanil nás, jako nikdo
ještě, ani chagán avarský za dnů světlých Sama vojvody.
Však nechť Morana zachvátí mne, nesplatí-li jim potomek
Křesomyslův poliček ten; vniknouti je necháme přes hory
v naši zemi a pak jako divokou zvěř pobijeme. Co na
živu zůstane jich, dovedeme je až po hranice a vytlu
čeme pouty, jimiž hodlali ukovati nás.“

A zase lo zahučelo po všem sněmě jako bouře.



„A nad těmi běsů spojenci hrůzný vyneseme soud,
takového neslýchaly dosud snad stěny svatého Vyšehradu.
Proklejeme je, ubijeme, popustošíme hrady jejich, ani
dětem u prsou matek neodpustiíme; dědičnou bývá zrádce
krev. Nechf raději v divokou poušť změní se ta země na
Šumaví, než aby nosila plémě proradné!“

Domaslav domluvil, a po celém sněmě bylo ticho
hrobové. Ani košatá lípa na nádvoři nešuměla; nechtěla
rušiti hrůzného, děsivého klidu.

„Čechové, nejstarší z nás, za děda mého již kmet,
věhlasný Domaslav, podal návrh vám“, provolal Hostivít
kmetům, lechům i vladykům. „Nechtěl vojvoda váš určo
vati trestu lechům proradným, aní klelbu na ně vyvolá
vati, aby neřekli, že Hostivít, Pražský kněz, za pohanu
osobní se msti. Sám, národe, suď syny své, vojvoda jen
potvrdí nález tvůj. Urči si, déle-li ještě chceš trpěti hany
německé či oštěpem a mlatem je umlčetil“

V posvátné osudí sbíraly hlasy cudné děvy, a když
sebraly je, Cechům daly provolávat.

Dobrohost povstal a číslem přehlédnul hlasy a v národ
provolal: „Oštěpy a mlaty chceme umlčeti paroby krále,
prokleti lechy zrádné, ubíti je a celý rod jejich zahubiti.“

„Kletba Cernoboha stihniž Vitorada a druhy jeho a
meče naše Němcův voj!“ potvrdil vojvoda nález národův.

Vysoko -do výše zahořel žár pravdozvěstna plamene,
svatocudná voda se povlnila, bohové přeji dětem svým.

Zraky sněmovníků plály jarostí, chrabrosti, jež po
sta let vodivala otce k vítězství. Z oráčů, jak potupně za
hranicemi přezdíváno jim, stali se vojínové, jimž, zdálo
se, že hned v kolébce války bůh údy tužíval. Neodvykli
řemeslu válečnému, když pokynul vojvoda, aby těly svými
zakryli matku vlasť.

Jen jediný mezi sty kupících se kolem velikého kněze
necítil zápalu, jenž zanítil věrná prsa česká. V pozadí
mezi lechy Mežska zástupce seděl. Brzy hněvem zarděla
se mu tvář, oči zajiskřily; však mžikem pobledly zase
a zoufalý jakýsi výraz, neblahý věštec citů, jež nezřídka
k smrti dohánívají oběti, zazrcadlily se v těch mladých,
zmužnělých rysech lecha-sněmovníka. Když vynesl kletbu
Hostivít jménem národa nad syny proradnými, zase za



— 52 —

Jesklo se oko jeho; ale nebyl to lesk, jakým se oko čisté
třpytívá, které každému se směle může podiívati ve tvář.
Byl to výbuch bezuzdné, divoké vášně, jíž, eby nasylil se
člověk, v oběť vydává vše, i čČesť, víru i vlasf.

Náhle vzchopil se, rozhodl se k čemusi, bleskotným
okem mrštil po vojvodě a po kmetech. Cosi pohrdlivého,
vyhrůžka jakási zdála se přelétnouti osmahlou jeho tvář,
a brzy uháněl na bujném oři z Vyšehradských bran. Kdyby
si ho byl povšimnul veliký kněz, když odcházel z nádvoří,
sotva byl by mu ušel a strážím, jež rozstoupily se a uklo
nily lechovi, opouštějícímu sněm.

Ještě dleli sněmovníci na nádvoří, rokujíce o sile, již
by byli s to, aby postavili proti Němcům do pole, když
přicválali ku branám dva jezdci na zpěněných ořích, uprá
šeni až k nepoznání. Bylo to kvapné as, důležité poselství;
mžikem pustili je na náhradí. I vojvoda přerušil rokování
na chvilku, pokynul poslům, a starší z nich, podžupan
kadaňský, mužným hlasem jal se mluviti ku sněmu:

„Slavní kmeli, leši i vladykové! Bohů přízeň želá vám
i tobě, věhlasný vojvodo, lucká země, která zase zakouší
běsoty cizácké. V bezčetných proudech vtrhli Sasíci s Ba
vory Smrčinami do Poohoří, dva dny již vraždí a pálí,
kam noha jejich páchne. Jediný Jurata zahradil jim ceslu
do vnilra a ukryl se se svými za zásekami. Po tři dny
asi dovede zadržeti pochod jejich.“

„Bez opovědění vojny odvážili se k nám?“ zabouřil
vojvoda, štíhlým smrkem vzpřímila se bohatýrská jeho po
stava; „bezectní ti chlapi Ludvíka! Ještě zítra vytrhneme
proti nim. Do Zlicka ještě dnes vypravím rychlé posly,
k Doudlebům, do Pšovan a na pochodu z Libušinska,
z Dřevíčska přidruží se k nám. U Peruna, budeme moci
čeliti vetřelcům!“

„Nekárej, věhlasný vojvodo, Sulislava, že osměluje se
raditi velikému knězi“, třesavým hlasem promluvil starší
posel, podžupan kadaňský, „podle výpovědi uprchliků je
nepřátel tolik, že hejna kavek, jež mraky černými slunce
zakrývají, nic nejsou proti nim. V poli neodolaly by jim
voje tvé. Za vůdce lesy českými nejodvážlivější ze své
družiny poslal Velislav a sám hodlá od západu s' Vito
radem vytrhnouti k Vyšehradu. Vypravují, že prý jsou
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mezi nimi i někteří z těch čtrnácti, kteří v Řezně při
jali křesť.“

„Nechť přijdou jen“, zahřímal Hostivít, „sotva by
snesly hradby Vyšehradské zrádců ve středu svém: roz
stoupily by se a sesuly na syny proradné. Však Tetínští
dovedou jim také cestu zatarasiti. Dosti hluboká je Mže,
aby vešli se v lůno jeji.“

Když domluvil vojvoda, opět. pozvedl se Domaslav
s křesla svého a hrobovým zvukem zněl po sněmě jeho
hlas:

„U bohů předků tvých: té zapřisáhám, velký vojvodo,
abys neodpouštěl jim, -až vyženete z vlasti cizince a pře
konáte vzpouru domácí. Jednou-li zrada zůstane bez trestu
příkladného, opět a opět bude pučeti a vyrůstati ve vla
stech našich, až vnuky zaplaví a jeden druhému nebude
věřiti. Polabsko smutným je nám důkazem, že pravdivá
jsou slova Domaslavova. Tam ani členové panujících
rodin nedůvěřují si již; tak daleko přivedla to čizácká
úskočnosť. — Brzy odejdu již, zanedlouho budete slaviti
tryznu nad hrobem mým, nemluvil bych tak a nevzýval
ke kárání bezohlednému.“

Smělá to byla řeč kmeta Domaslava v oči knížeti;
rady jeho však vážíval si Hostivít a nikdy ještě nepovrhl
ji. Zdálo se, jako by stařec ten byl jeho dobrý, střeživý
duch; vždyť i Neklan po smrti Česímíra nemíval rádce
důvěrnějšího, a když Morana přišla si pro něho, i synovi
doporoučel jej.

Slíbil to vojvoda, přísahou se bohům zavázal, a jed
noho ducha byli sněmovníci s velikým knězem svým.
Dlouho ještě rokovali; zítra se slunce východem uzavřeli
vyraziti z Vyšehradských bran, za zásekami v lesích po
oharských nepřátel dočekati a pak vrhnouti se na lechy
nevěrné.

„Rekněte krajanům svým, že neopustí je vojvoda“,
řekl Hostivít lučanským poslům, když odcházeli; „než
třikrát zapadne slunce, že nebude lupičů na jejich po
zemcích.“
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Povídka o pobití Němců na Oharce.
Pomněnka z doby vévody Hostivita.

(dolina, již protéká Oharka, hemžilase vojskemně
meckým. Tolik tlup cizáckých nevtrhlo od Karlo

vých dob ještě v české území; ani za poslední výpravy
ne, kdy sám Ludvík stál v čele jim. Šest nocí nebylo již
hvězdy viděti na nebi severním, jako by krví zalita byla
obloha. V Poohří. divoce to hučelo.

„Smělyý,odvážný to,Dětmare, návrh, údolinou táhnouti
vpřed“, přerušil Thakulí, pravá ruka Arnošta, který ve
litelem byl výpravy, náčelníka předvoje. v radě vojenské,
„což zapomněls již, kolikrát za Karla byly tamější kraje
hrobem předkům tvým? V Lutomiřicích jako krtek bys
jim do pasti vlezl, desetkrát mohli bychom četnější býti,
málo by nás doneslo poselství Jeho Milosti. Zde zůsta
neme, uvidíme, odváží-li se na nás. Harcovniky jim mů
žeme vyslati naproti. S hlavním stanem nehnu se'odtud.“

„Ba, zdá se mi“, kroutil nedůvěřivě hlavou Arnošt,
vojvoda německý, miláček Ludvíkův, „že hluboko jsme již
vnikli do jejich brlohu. To ticho je mi velmi podezřelé.
Kdo ví, zdali nezatarasili nám již cestu zpět, pak ani
jeden nezřeli bychom již své širé vlasti.“

„To se mýlíš, pane Arnošte, kdyby všem zde hlavy
potloukli, kůň můj mne jistě donese přes hranice“, vy
chloubal se Thakulí.

„Neděste, věrní synové kříže, mysl podobnými pří
zraky“, vložil se mezi ně muž v dlouhém až na zemi
splývajícím rouchu kněze křesťanského. „Ten, jehož znak
jste si na prapory vetkali, nedá pohynouti vám. Pod zá
štitou jeho porobili jsme pokrevence těch modlářů, dlouho
se vzpouzeli, však pokula přece zastihla je; nevyháněli
sluhy Boží bez odvety z osad svých, nevraždili je bez

trestu, ani stánků jediného Boha nebořili bez odplaty.
Poseta byla půda modláři, když vtrhly tam voje naše,
pusté opustili jsme země ty, pokořivše rouhače Boha
pravého jako Israel, když pobil Moabily a Amorrhejské.
Vyhyne znenáhla po levém břehu Labe to plémě pekelné,
krev svou vštěpíme tam, a vyhyne i po pravé straně od
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Ballu až po Dunaj. Vám potřebí vytrvalosti a udalenství.
Bůh ukřižovaný požehná zbraním vašim na vyhlazení
modlářů.“

„Pravdu jsi řekl, biskupe, ale na ty zdejší aby celé

peklo vyslal Ježíš; pak teprve by se mu klaněli“, vtipkoval Thakulí.
„A ani tehdy ne“, zahučel Arnošt, „raději všickni by

se dali pordousiti. Tvrdé jsou jejich palice jako skály,
na nichž pne se můj hrad. Kdys chytili jsme jednoho
z nich, ubit se dal raději, než aby klekl před křížem
a vyzradil nám stezku ku Dřevíči. Cert ví, co blábolil,
nikdo mu nerozuměl. Ani nehlesl, když kolem jsme ho
probodli, celý den byl živ a nezabědoval...“

„Vždyť říkám, že horší zvěře jsou, s němým ho
vadem mám větší útrpnosť, a proto ani jeden, kdo uzřel
z nich Thakulfa, nemohl o něm vyprávěti“, chlubil se
markrabě.

„Odpusť, vojvodo, že odvažuje se sluha tvůj hlasu
pozvednouti“, jaksi nesměle, vskutku robsky ozval se
mladý, svěží vojín, jenž prve radil do kraje Lutomířiců
k pochodu, „nebojím se o svou krev, ale zdá se mi, že
nebezpečno je ve zdejším dolíku rozbiti stany. Za pře
dešlé výpravy šmahem klesaly právě na těchto místech
řady naše. Sotva ušel jsem s králem mlatům jejich.“

- „Tedy víš již cestu, kudy bys mohl zase na dvůr,
aspoň nezabloudíš“, ušklíbl se vysměvavě Arnošt; „vždyť
to říkám, k čemu že nám dává král takové holobrádky.
Ti holky dovedou obsluhovati, ale ne s českými medvědy
se biti.“

Mladý vojín zahryzl se do rtů, ruměnec vzteku pokryl
mu líce a se slovy: „Nebudu odpovídati Jeho Milosti“,
opustil radu vojenskou.

„Protože dříve ulečeš, než zazní hudba mečová!“
volal za ním Thakulí.

„Ruka Páně bude nad dětmi svými bditi, aby nepři
blížil se nepřítel a neuškodil jim“, doložil biskup, který
provézel voje německé na výpravě proti pohanům.

„Uděl, Guntrame, potřebné rozkazy již nyní. Toho
hocha za pokutu po celou noc nech na stráži s jeho
oddilem“, velel Arnošt, „nechť dokáže ostražitosf svou.
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Zdá se mi, že od těch dob, kdy býval na Tuhošti se
starým, ustydla v něm čistá, německá krev Khuenburků.“

„Může býti, že rozehřeje se mu zase v potyčce s těmi
huňáky, ne-li to, pak ať se mu raději na věky ochladí“,
smál se Thakulí.

Guntram ani nehlesl, poklonil se vojvodům i bisku

povi a odkvapil vyplnit rozkazů vojevůdce.
„A nyní můžeme si na chvíli pohověti a nahraditi

zase útrapy celého dne, není-li pravda, pane biskupe?
Rýnského je na mém voze ještě hezká nádoba, po celou
výpravu nám vystačí“, hovořil Arnošt, „kdo ví, co tomu
chlapci hlavu pomátlo, že viděl v lesích tlupy Hoslivítovy.
Však nechť si, uvítáme je. Ale dříve se napijeme.“

„Ať žije štědrý vůdce náš!“ zaječelo to z mnohých
hrdel, a brzy seděli všichni u plných pohárů ve staně
vojvodském.

K půlnoci se teprve rozešli, jen Arnošt a Thakulf
zůstali s biskupem. Arnošt sděloval jim cosi důležitého,
ani nahlas nemluvili. Za chvili přidružila se k nim osoba
čtvrtá, středního vzrůstu. Opět tajně hovořili, umlouvali
snad cosi. A když odcházel onen čtvrtý, neznámý, na
hlas pronesl Arnošt zároveň s biskupem: „Slovem krále
ti zaručujeme Vyšehrad a kamenný stůl, podaří-li se zá
měr tvůj.“

Hluboce jako otrok uklonil se jim a.mžikem zmizel
v dlouhých řadách bělavých stanů.

„Těš se jen, těš, jako psa tě odkopneme, až nám
posloužíš“, zamručel Arnošt za odcházejícím.

„Na Vyšehradě vztyčíme kříž“, pravil biskup.
„A s křížem prapor německý“, zachechtal se Thakulf,

„se skal do řeky shodíme kamenný jejích stůl a po zemi
vydobyté hradů na návrších si vystavíme, dvojitými řetězy
ty roby upoutáme, pevná to bude proti lechům stráž.“

„Dobré to hnizdo“, pochvaloval si Arnošt, „takové
v celé říši Ludvíkově bychom marně hledali; dovedu zde
vládnouti s Brunonem biskupem. Postarám se již, aby
sehnuté hlavy vladyk nevzpřímily se již, že radosf z toho
bude míti Jeho Milosf královská.“

Sotva ho asi Bruno poslouchal. Daleko napřed zalétal
jeho duch, do časů budoucích, viděl se již svrchovníkem
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diecése české, vládcem neobmezeným ve věcech duchov
ních ve veliké provincii. Pallium a dvojitý kříž zajisté ho
nemínou.

Činívali to tak Němci, že s vojevůdcem, budoucím
lenníkem porobené země, zároveň do boje posilali i pří
štího pastýře podmaněnému stádu. Že tento však nikdy
skorem nebyl pastýřem dobrým, jenž béře na ramena
ovečky své a stará se, aby nepříšly vlkům za kořisf, ne
třeba podotýkati.

Spiše takovým podobní byli ti hlasatelé světla Kri
stova v říších slávských, kteří vlkům, tesákům dravců há
zejí ubohé zvíře, když vlnu mu ostříhali a využitkovali je
až na ty kosti a tuk, jež více vydrati nemohou.

Jak daleko mohlo oko dohlédnouti, plály ohně pod
návršími, jež zvedají se na pravém břehu Oharky. Mnohé
již dohořivaly; ostatní střežily tábor před napadnutim.

Dusné ticho bylo mezi stany. Jen vítr Šuměl plach
tami jejich, jež příšerně se bělely na lyčích v nočním
pološeru, smutně šuměl jako na hrobech. Či to Morana
kráčela ležením a znamenala si oběti na příští den?

Silné stráže postaveny byly na jihu a na východě;
dobře postaral se Arnošt o život svůj. Nejdále ku předu
byl pošinut oddíl, jemuž velel mladý Khuenburk.

Náčelník zahalen jsa v dlouhý, záhybovatý vojenský
plášť, podepíral se o rukojef sáhového meče. Dávno již
minula půlnoc a dosud ani nezdálo se mu o spaní: do
vedl se přemáhati, znal zevrubně plniti povinnosti vo
jenské; ale dnešní pokárání a pokuta mu z hlavy ne
vyšly. Ludvíkem samým přidělen byl k výpravě, a Arnošt
s Thakulfem odvážili se trestati Dětmara Khuenburka,
když na dobro pozvedl hlasu v pokoře, a v posměch
vydati jej. Mladá krev jen kypěla mu v žilách.

„Však sám sebe ztrestá a ztrestal již, když chtěl
jiného pokárati“, mluvil potichu, „kdo vi, uzři-li zítra
slunce zapadati.

Náhle zaduněl na protějších výšinách hromový jakýsi
ryk, dál a dále se to šířilo doubravinami, blížeji a blížejí
k táboru Němců: Čechů to byla píseň válečná.

A když utichlo to na chvili, dlouho ještě lesy hučely
ozvěnou, zdálo se, že rozumějí stavěké kmeny zvukům
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tém, tak dovedně uměly napodobiti hlaholy domorodné,
jež hrůzou cizákům bývaly, na postrach sousedům, již
tak často přicházeli s řetězy v ubohou zemi.

Jako hnízdem vos a sršní, když vyplaší je ruka pro
následovatele, pohnulo to táborem německým.Sotva uhaslé
ohně opět zašlehly do výše po celé délce ležení, na tisíce
pochodní mžikem rozžato, a v krátce stály voje Thakulfovy
v bitevním šiku. Však marný to poplach: Čechové ne
přepadávají ani vrahů svých po příkladu dravé zvěře.

Na východě svitalo již. Zanedlouho projevilo se slunce,
zdálo se, že v krvi se stápělo dnes, jako by vystoupilo
z moře, krvi zalitého.

Na výšinách, v lesích po pravém břehu Oharky, za
tarasily se české voje v zásekách. Sám vojvoda vedl
pluky své. Večerem dorazili k pahorkům, a než poslední
hvězda shasla na obloze, hradbu vytvořili ze zpřeráže
ných klad, pověstné záseky, jimiž otcové jejich po toli
kráte dovedli vzdorovati vojskům sebraným až od břehův
Allanla.

Hrstka stála zde Pražských proti ohromné přesile ne
přátel. Však mysl jejich neklesala. Dovedl rozplameniti
Hostivít vojíny své k boji svatému. Viděli voje německé,
jež v hustých oddílech táhli skoro v nekonečnou dáli.
Dvacet bylo oněch na Čecha jediného. Pomoc slíbenou
od Srbův a Stodoranův marně by byl čekal veliký Praž
ský kněz. Bylof jim samým brániti rodné země od ne
přátel. Ludvík chytře to vyvedl, aby kmenové na severu
Čech nemohli války se zúčastniti a přispěti bratrům se
vřeným..

Ale ti, již postavili se naproti táboru německému, ne
byli také mužové, kteří meči odvykli a báli se Morany.
Během několika posledních let byla válka jediným takořka
zaměstnáním všech čeledi, jež usedly na věnci hor. Koli
kráte vtrhli již Němci za Ludvíka do vlasti a opět a opět
nutili klidné rolníky zahoditi pluh a chopiti se mlatů
s oštěpy. V mnohých krajinách, zvláště na severním po
mezí a na západě, po pět let již nedotkla se půdy dře
věná radlice. Kyprá, úrodná země zarostla trávníkem.
Lopata rozrývala ji, aby pohřbila v ni hromady lidských
těl. A za podobných poměrův aspoň na Čas utuchla
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tichá, mírumilovná krev v žilách lidu českého. Na chvíli
stali se z holubičí povahy sokolové, aby potrhali zobany
svými odvážlivce, kteří drtili hnízda jim, ubíjeli mláďata
a okres jejich zaujimali pod svrchovanosf svou.

Dosud nepohnutě stáli Němci v řadách. Jako pole,
na němž místo klasů vyrostla lesklá ocel, blyštěly se
paprsky slunečními šiky jejich podél Oharky. Nepokojně
tlouklo srdce vůdcům německým — zde nepřitele přece
neočekávali. Kdo ví, jaká je síla jejich! Sebe hustší řady
by sotva vydržely zde útoku.

Ale náhle přeletěl osmahlé tváře Arnoštovy úsměv
takový, jaký spočine na lících, když s úspěchem dílo
dokonáno.

K námitkám starých, zkušených vůdců, kteří nejednou
slyšeli duněti české mlaty, žertem odpovídal jen s Tha
kulfem.

„Bude to dnes hezký tanec, uvidíte, takový ani Jeho
Milost královská Ludvík nepřipraví dvořanům na dvoře
svém“, zažertoval Arnošt, „náčelníkům těch medvědů
kůži přetáhneme s hlav a na ukázku ji do říše přine
seme a pro památku uschováme potomkům.“

Ale vážné tváře ostatních vůdců nejevily mnoho chuti
nejvyššímu svému přizvukovati.

„Toť jste asi jisti vítězstvím svým, či přátely máte
v táboře?“ ozval se Roderich hrabě porýnský. .

„Než slunce dostoupí polovice dráhy své, rozprášeny
jsou voje jejich, a nám bude cesta ku Praze olevřena“,
chlubil se Thakulf hrdě pohlížeje na staré vojíny kolem
sebe, kteří nejednou byli v Čechách a povážlivě hlavou
kroutili nad vypinavostí markrabího; ale ani slova mu
nikdo nenamítl. Znali vychloubavou jeho chvástavosť a
leckterýs potají mu přál, aby mu ti „huňáči“ pořádně za
lezli na kůži i druhovi jeho, miláčku královu.

I v českém táboře bylo ticho, jako by nechtělo se
Hostivítovi z ohrad do údolí. Vskutku v nesnázích byl
veliký Pražský kněz. Postavení Němců zdálo se sice sli
bovati výsledek. Rady jejich neměly se oč krýti, za zády
jim šuměla Oharka a v předu duněly by jim do uší
mlaty Cechů. Znal je, že prudký útok nedlouho dovedou
vydrzeti, lehee by je mehl vehnati do řeky. Ale téměř
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všickni zrazovali ho. Pochod dále do země mohou jim
zabránili, vyhladoví je zde, či přinutí je ku zpátečnímu
pochodu. Posléze ustanovil se vojvoda na posledním.

Pevněji ještě kázal se zatarasiti, hromady dřev při
hotoviti na útočníky, zachtělo-li by se jim slézti výšiny.
Sám nejvýše se postavil, odkud nejlépe bylo lze pře
hlédnouti nepříteje. Pátravě přeletoval jeho zrak řadami
Němců, jako by hledal kohosi. Slunce plálo vojům Lud
víkovým do obličeje, i z hezké dálky bylo možno roze
znati osobnosti. Na jednom z náčelníků, který nejblíže
postoupil k návrší s několika málo vojíny, ulkvěly zraky
Hostivítovy. Zlosť a zhrdavosť jakási zazrcadlily se oka
mžikem v bohatýrských rysech obličeje jeho. Však i onen
ani oka nespustil s míst, kde za zásekami čekali voj
vodští, i družina jeho pozírala upřeně k pahorkům.

Nebyloť sice možno prohlédnouti houštinami, vysoké
kmeny zakrývaly nepřátelům český tábor, ale i na jiných
stranách tábora německého dlely tlupy pozorovací, zdálo
se, že čehosi očekávají.

„Jakási žena mermomocí žádá mluviti s vojvodou“,
přikvapil k Hostivítovi Domarad, jenž na péči měl stráže
po zásekách, „odbývali jsme ji, že nikdo cizi nesmí do
ležení, avšak ona nedala si říci. Cosi důležitého prý má
tobě sděliti. U bohů věkožízných, u spásy vlasti nás za
přřsáhala, abychom ji pustili. Ale ďas jí věř. Kdo ví, ne
ni-li to přestrojený Sasík jakýsi, jejž se zlým úmyslem,
Perun chraniž tě a tvé věrné ctitele, poslali Němci v naše
lezeni.“

© „Nikdo nesmí do tábora“, zněla odpověď Hostivitova.
„Zena? Znám já tu přímosť vaši, vy ničemnici“, roz
mlouval vojvoda, když vladyka odešel, „chcete-li mou
krev, sem do zásek přijďte si pro-ni. Pak můžete všecku
do sebe vssáti a ještě přinésti pánu svému.“.

V malé chvíli opět přikvapil Domarad. „Lehla si
u příkopu, vojvodo, a nechce s místa se hnouti. Až po
ženou Němci útokem, vrhne prý se jim vstříc. Lépe jí
bude, když roznesou ji na oštěpech, než aby zažila po
robení otčiny.“

Několik okamžiků rozmýšlel se Hostivít a kázal pak,
aby ji před něho pustili. „Však ani jediné podezřelé
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hnutí mi neujde; jednou ranou mlatu bych zákeřníku hlavu
rozpoltil a trup bych dal přes záseky pánům jeho vy
hoditi.“

Obstárlá to byla žena, shrbená již téměř, již přivedli
před vojvodu. Sešlé bylo krzno její, sotva bylo lze ro
zeznati, jaké bylo barvy původně. Hlavu měla zahalenu
ve lněný, tlustý šat, takže jen části obličeje vyhlédaly
ze zakuklení. Stopy stáří, běd a zažilých psot patrně je
vily se jí ve tvářích. len zraky její živé se pohybovaly
pod zvráskovatělým čelem, a u stařen přece bývá nejvíce
oko již matné, vyhaslé. A blíže-li se kdo zahleděl v oči
té staré ženy, věčně by byl chtěl do nich zírati jako do
dvou hvězd, jež tim podivněji zdají se bleskotati, čím
déle k nim oko pozirá. Důvěru budily a zase cosi ne
vyslovitelného jako by strach či hoře zakmitlo se v nich.
A když upřel na ženu vojvoda bystrý svůj zrak, který
až na hloubi duše, do těch nejukrytějších útrob uměl
vniknouti, sklopila hlavu, nemohla snésti šípů těch, či
nechtěla, hodlajíc ukrýli pohnutí?

„Nuže, co přivádí tě do mého tábora?“ oslovil ji
Hostivít.

„Bohů vůle a osud vlasti, mocný vojvodo“, zašeptala
zena, ale nebyl to hlas stařeny, to zvuky byly stříbrných
strun, vyvěšených v průvanu, jimiž zahrál si větřík večerní.
„Však o samotě, beze svědků chci mluviti s tebou.“

Vojvoda pokynul a vladykové poodstoupili zpět. Pra
vicí přejel Hostivít jílec meče, povšimla si toho žena,
hluboký vzdech vydral se ji z prsou.

„Není třeba, mocný vojvodo, ocele na služku bohů,
ta neodváží se zákeřnou rukou na kněze, byť byl i vrahem
vlastního otce a bratrů rodných.“

„Ne, služky bohů nebojí se Hostivít, ale zákeřníka
v zakuklení mohl by se báti v dobách nynějších. Věřím
tobě. Však vypravuj jen rychle, vůle-li bohů poslala tě
v tábor náš, či jakousi věštiš nehodu...“

„Lstí chtějí se Němci zmoci tábora vašeho, útokem
poženou a neztekou-li zásek, k vyjednávání chtějí vyzvati
vás a v průběhu úmluv opět napadnouti ležení; vidíš,
vojvodo, tuto dýku dal mně, abych ji omočila v krví tvé.
Však ta krví jeho povlhne, jako že živ je Perun, jenž
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hromem vládne a zradu bleskem trestává. A vniknu-li
bez úrazu v tábor váš a povede-li se mi úklad, krkavce
mám vypustiti, vidíš jej, vojvodo? Až z rumů Tuhoště
nesu jej sem, to jistým znamením bude jim, že povedla
se lesť.“

„Ne nadarmo tedy dlí tam pod zásekami běsovský
ten zběh. Viď, ženo, že nemýli se vojvoda ve strůjci
piklů těch. Toho se přece Hostivit do Mstiše nenadál.
Ale mýlí se; krkavec, jenž znamení dá jim, zaklobá si
pod večer na mrtvolách bídných jeho soudruhů.“

„Ale ani známky nesmíš, veliký vojvodo, dáti, že
zpraven jsi o úkladech. Nestihej jich, až zákeřnicky zpěl
se poženou, vypusť posly z tábora k úmluvám, a věř, že
potřeš voje německé, jako potírali je otcové.“ .

„Však kdo jsi ty, to musíš vojvodovi pověděti. Ze
svěřil se ti pesský ten chlap! Pouhé bohů kněhyni sotva
by as důvěřoval. Vždyť také sklonil šije pod křížem jiz,
aby otročiti mohl na dvoře králově.“

„Netaž se, vojvodo, po jménu ženy bidné“, šepotem
skoro odpovídá mu, „po svazcích, jež poutají ji ku Msi
šovi. Věř, vojvodo, že povrhl bys mnou, kdobys zvěděl
původ můj. A že víru zasluhují slova má, kaž, nechť zů
stanu v táboře vašem, stráži mne můžeš dáti a pak, pod
vedla-li jsem tě, rozstříleti šípy tělo mé.“

„Není třeba, ženo, ostrah podobných. Vojvoda Ho
stivit nezapomene služeb, jež prokázala jsi mu, či hodláš
teprve prokázati, nebude pátrati po rodu tvém; však věz,
že hotov by byl i úhlavnímu nepříteli odpustiti, když ruky
podal by k vyhlazení nepřátel rodné země, byť to byla
i krev těch, milosrdni buďte bohové jim, již odpočívají
pod rozvalinami Tuhoště, jichž děti na půdě nepřátel
hledají ochrany, či v úkrytu, v nepoznání potulují se po
krajich a dobroditelstvím hodlají vinu usmířiti, smýti
skvrnu, jež Ipi na rodě jejich. Ci neslyšelas, ty ženo,
o Milíně, o dceři Velislavově? Za vzor by vystavil voj
voda tu dceru otce proradného ženám českým! Velislave,

Velislave, také tak šlechetná byla před léty tvá krev,
prve než zradou otrávil jsi ji.

Zachvěla se vlchvice při slovech těch, a kdyby byl
mohl proniknouti vojvodův sokoli zrak pod nátěr, jímž
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uměle, k nepoznání zakryla si obličej la dívka mladá a
vrásky vyryla na bilém čele, růměnec by byl uzřel tam
červenější onoho, jenž zahalil dnes ráno před východem
slunce pahorky podél Ohře. Ani slova nepromluvila však.
Oko jeji utkvělo dole na ležení německém; divným se
zablesklo ohněm. Takovým zraky mstitele spravedlivého
plávají, když nemůže již zlosyn ujiti trestu zaslouženému.

Dosud tam dole pod vysočinami dlela ona postava
upřeně pohlížejíc vzhůru k zásekám. Dosud nehybně jako
bilá zeď, lesknoucí se paprsky slunce, stály voje německé
v hustých řadách připravené k útoku.

„Věříš mi tedy, vojvodo“, zvolala žena náhle, „chceš
dále mi věřiti? Vypusf mne tedy z tábora, až vylélne
krkavec k oblakům, pošlou mne pak v tábor váš, povím
vám o sile jejich, ve kterém asi směru chtějí přepad
nouti vás, abyste jistými byli před nehodou.“

„Jdi, nikdo ti nesmí zbraňovati výstupu“, pravil po
krátkém přemýšlení vojvoda, „a až bude po dile, pro

odměnu si přijď, a uvidíš, jak umí si Pražský kněz vážilizásluh o vlasť a o národ.“
„Přijdu, vojvodo, mrtvoly Němců schody budou mi

v tábor váš“, zvolala, a mžikem zakroužil k nebi krahujec
a křídloma rozpjatýma v šíř zaletěl nad ležení nepřátel,
a o závod téměř letěla s krahujcem žena-vlchvice v údo
linu k řadám německým. Mlčky pustily ji stráže české,
porozuměly pokynuti vojvody.

Krátce sdělil Hostivít poselství vlchvice ostatnim voj
vodům. A sotva udělil velký kněz rozkazy vůdcům pod
řízeným, zadunělo povětřím divoké jakési vřesknutí; hlu
boko až do kostí pronikalo, kdo po prvé ho uslyšel. Však
zvyklí byli již lechové zvukům podobným, střelhbitě stáli
za zásekami v pořádku bitevním. Mrtvé ticho bylo za
ohradami, jako by zdřevěněly ty šiky mužů nečetných
sice, avšak odhodlaných až do těch hrdel hájiti posta
vení svého. Jen rohy temně hučely na znamení o postupu
útočníků. Zase opakoval se onen. divoký vřesk a až hý
bala se skoro země duněním řad ženoucích se po vy
prahlé půdě nahoru k zásekám. Již stanuly první šiky
Němců na výstřel u ohrad, odpočinuly na okamžik a opět
s dvojnásobněnou prudkostí dorazily až po samé skoro
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záseky. Zvučivěji zahoukaly rohy české: déšť smrlivých
střel, jako bývá liják, když mraky se protrhnou, a dřeva
těžká, nedvižné kameny na sta německých lebek uvitaly.
Hustě leželo nastláno trupů pod zásekami; však útočníci
neustávali, poznovu udeřili na záseky. Ale nové vrstvy
mrtvých těl nakupily se pod českým táborem. Ale čím
více nepřátel ulehlo šípy českými a ranami klad a bal
vanů skal, neubývalo jich, ba tim více množili se, jako
by z nitra země vyrůstali. Již stáli nejodvážlivější na zá
sekách, ale vždy srazily je oštěpy a mlaty ke druhům
jejich. Však zase jiní slézali ohrady. Poslední síly na
pjali vojvodští, znovu zafičely šípy a každá střela hlu
boko zabodla se v určený terč. Odházeli šípy, nepotře
bovali již jich, kamenné mlaty pádné bušily do hlav ne
přátel, a žádné rány české nevydržela lebka cizácká.
Však vojvodských také ubyla hezká čásf, nejvýš pod zá
sekami na hromadách německých kupila se těla česká,
jež strhli s sebou útočníci v zápasu, Či jež střely ne
přátel sklátily k zemi, jako klátívá vichr kmen.

Ale úsili Arnošta s Thakulfem, zmocniti se zásek, bylo
bez úspěchu. Viděl, že byť i jich zmocnili se, nebyli by
vitězi, skoro všecko vojsko jejich by bylo zaplatilo cenu
vitězství. A v zálohách mohou ještě dliti vojvodšti, jež
uschoval Hostivít k okamžiku rozhodnému. Jezdec s ořem
upěněným přicválal k němu, krátce pověděl mu cosi a
brzy na všech stranách volaly rohy německé ku zpáteč
nímu pochodu.

„Však neujdete, nikdy ještě medvěd v chytrosti ne
vynikl nad lišku, byť i čtvernásobná byla síla jeho, ona
mu přece dovede v přihodném okamžiku vyssáti krev“,
mručel první velitel německých vojsk.

„Nešlo to“, pravil s úsměvem k biskupovi podávaje
mu ruku, „nějak špalně modlils se, nevyslyšel tě Bůh
jako Mojžíše, když bojoval Josue s Kananitskými, jak vy
pravovals mi před bitvou. Nedobře ty umíš s ním za
cházeli. To nebudeš v Praze biskupem, ani pallium ne
dostaneš.“

„Však ty také ještě nejsi vojvodou Vyšehradským, ti
medvědi umějí se proklatě bíti a dovedou i statné lovce
hezky poškrábati“, usmál se jízlivě Bruno.
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Arnošt, pobodnuv oře, zanechal biskupa samotného.
„Patří ti to pro chvástavosť tvou, výsměchu a ne věnce

z dubového listí dostane se ti, budeš utíkati z Čech, jako
utíkali ti před tebou, toliko že ten útěk tvůj bude nej
hanebnějším. Já lehce oželím tužeb svých. Dobré sidlo
je Vircburk. Nikdy již nebudu vás provázeti na vaše
misie. Ti modláři nedovedli by činiti rozdílu mezi kru
nýřem a rouchem posvátným, mezi helmicí a hlavou po
mazanou.“

Široké mezery naryla chrabrosť česká v řadách Arno
štových. Dobrá třetina jich pokrývala pahorek až nahoru
k zásekám. Mnoho vůdců německých s roztříštěnými leb
kami leželo po bojišti.

I Thakulf, pravá ruka Arnoštova, zakusil drápů med
vědích, jak s posměchem vyjadřoval se o Češích.

„Po čertech se ti chlapi perou“, zahučel, padávaje
pravici Arnoštovi. „Hleď, levici mi rozštěpili, již vznášel
se nad hlavou mlat k opětné ráně; ale meč tvůj byl
rychlejší. Nadarmo byl jsem několikrát na honbě s těmi
medvědy.“

Znovu zazvučely rohy německé, zase stály v řadách
voje Arnoštovy, zdálo se, že k opětnému úťoku se chystají.

Stráže vojvodské bedlivým okem sledovaly každé hnutí
nepřítele. Hostivít sestoupil v radu s lechy-náčelníky. Se
zármutkem pohlíželo oko jeho na mrtvá těla věrných bo
jovniků, již vykrváceli pro svou zem, za ženy a za dílky.
Pořidly v prudké vřavě voje jeho; druhý podobný útok
stěží by vydržely, třetí již nikoliv.

„Neustoupí vojvoda váš, poslední zůstane brániti zásek.
Zde jestli je nezadržíme, volnou cestu budou míti k Vyše
hradu“, mluvil odhodlaně veliký kněz, „odvedou ženy vaše,
děti vaše v otroctví a české jméno vyhladí. Zvědí-lí, že
víme záměry jejich, pak jistě znovu poženou útokem.“

„Das té babizně věř, vojvodo, kdo ví, nevyslídila-li,
kde nejslabší jsou ohrady“, horlil Bolehosť.

„Ne, ta nezklamala nás, vojvodskou ctí ručím za tu“,
tvrdil veliký kněz, „víš, že oči mé hluboko umějí po
hlédnouti.“

„Dodržíme s tebou, vojvodo náš, aby neřeklo se kdys,
že Čechové zrádně opustili kněze svého a vrahům ho



vydali v plen. Přece nepochybuješ o naší věrnost. U Be
runa ti to slibujeme“, zaříkal se Ředhošť, „a podlehne
me-li, těly svými tě zakryjeme a zachráníme před stře
lami Morany.“

„Ty musíš ujiti, vojvodo, opustiti bojiště, po zemi na
lezneš ještě dosti českých beder, jež opásaly by se na
spásu vlasti, na pomstu bratrům povražděným. | ženy
půjdou za tebou, a přece budeš moci osvoboditi zemi“,
navrhoval Třebik.

V tom zazvučel na zásece roh, mžikem vyhoupla se
přes klády ona vlchvice; letem, jenž nezdál se srovná
vati s brázdami její tváře, kvapila ke kruhu, v němž dlel
Hostivít, lechy-a vladyky obklopen. Všichni ti smrti za
světili se pro otčinu.

„Po dobrém chtějí se s vámi vyrovnati!“ zvolala
stanuvší před vojvodou. „I Thakulfa zasáhl z části český
mlat, dobíti ho měli, sotva by bez něho Arnošt co do
kázal. K úmluvám posly máte vyslati z tábora. Slyšíte,
jiz oznamují rohy stráží příchod Němců. Místo obapolně
ze zásek se vyjedná dříve. Nezdráhej se, vojvodo! Ně
kolik jich přece nalezneš v táboře, kteří hodlají se blahu
vlasti obětovati. Ti Moraně půjdou jistě vstříc, však ne
boji se Čech jí do očí pohlédnouti. Ale na útok nej
prudší mezi vyjednáváním buďte připraveni.“

„Opět zalroubily rohy na zásekách: vojvoda, provázen
jsa několika lechy, odebral se vyslyšet poslů německých.

Samotna zůstala žena-vlchvice. Vojínové v jakési úctě
dleli v povzdálí, tiše mluvili mezi sebou, ani na okamžik
nepouštějíce zraků s té staruchy, štihlé, jako mladá svěží
bříza, již ještě vitr nesehnul, a sehnul-li, bující větve
přece nedovedl polomiti. Podivno bylo jim, že věří voj
voda cizí ženě, neznámé, a v tábor bez zadržení vpouští
ji, a opět ze zásek volně vypouští. A starší vojíinové po
divně kroutili hlavami; vždyť Křesomysl také, když Karel
zaplavil Čechy svými otroky, dotazoval se rady ve válce
vichvice jakési stařeny, jež z nenadání zjevila se v le
žení, a když za hranicemi byli cizáci, opět náhle zmizela.
Jako bohyni prokazoval jí úctu Křesomysl. Zakuklenec
zákeřník nemůže to býti, oči vojvodovy dobře umějí Čísti
i tam, kde málo kdo prozírá.



67

Hostivit, vyslechnuv vzkázání nepřítele, po krátké po
radě s druhy svými rozhodl se vyslati posly k úmluvám.
Opět po táboře zazněly rohy, v bitevní šik seřadily se
voje vojvodské, a když utichlo vše, velikým hlasem pro
mluvil kněz k vojínům: „Mír chce nepřítel, k vyjednávání
podává nám ruky, nuže, my nepovrhneme návrhem tím.
Vizte, polovina druhů vašich skorem zaplatila okamži
kové vítězství. Drahá to byla cena. Podobného výsledku
nepřál bych sobě po druhé a zajisté ani vy ne. Však kdo
odváží se ze zásek. Nikoho nemůže nutiti váš kněz. Sám
v možnou záhubu také se nesmí vydati. Nevěřím řečem
jejich. Bez vůdce byli byste a země bez vojvody a běda
vlasti takové!“

Ještě nedomluvil Hostivít a z řady první vystoupil
statný jinoch, opíraje se o těžký, kamenný mlat. Za ním
několik mužných paží pozvedlo oštěpy a postoupilo za
náčelníkem svým.

„Slavitah s druhy svými nabízí tobě, slavný vojvodo,
služby své“, pevným hlasem mluvil mládec. „Na sta
Němců pobil můj mlat a oštěpy věrných společníkův, a
zradu-li budou nám za zády připravovati, mnoho těch
otroků dovedli bychom ještě pomlátiti.“

„Dobře; ale musíš, statný hochu, uvážiti, že neuzříš
třebas již Šumavy, že vlny Oharčiny do Labe třeba za
nesou tělo tvé i druhů tvých“, varoval jej Hostivít.

„Na Šumavě jsem matce tryznu odslavil, veliký voj
vodo, a otce? K Šumavě černé jen upomínky vížou mnel“
Žahořela tvář mladikova při slovech těch, studem neb
zlobou? Obé asi nachem polilo jaré lice, jež zajisté ne
ovanul dvacetkrát ještě větříkmájový. „Nikdo nebude že
leti Slavitaha, ani druhů jeho, neztratí podpory v nás
shrbená matka neb otec sešedivělý.“

„Budsi, přijímám návrh tvůj“, vážně pravil mu vojvoda,
„jména vaše nevyhynou v paměti Hostivítově, a klesnete-li
za kořisť zradě, vděčná bude vám rodná země.“

V dlouhý, široký šik rozstoupily se voje Pražské,
středem jich kráčel volným krokem malý hlouček jinochů
českých, sirých, o jichž původě nikdo nevěděl nic urči
tého, ani sám vojvoda ne. Lesy šumavské, říkávali, ze
jsou jejich kolébkou. Divy udatenství činili ve vojště



Hostivítově, zvlášť mladý Slavitah. Povědomy zdály se býti
rysy ve tváři mladého náčelníka Hostivitovi, leckterýs lech
přisvědčil, když projevil mu vojvoda domněnku svou. Po
válce pevně umiínil si Hostivít, že musí přesvědčiti se
o zdání svém. Líbil se mu Slavitah i ti druhové jeho,
kteříž v lesích vyrostli. Byly to pravé ditky matek českých,
na spásu vlasti vychované. Že by oni právě podvolili se
vyzvání jeho z celého vojska, na to nepřipadl. Odmitnouti
oběť jejich nemohl; nebyl by ani s to, aby tak učinil.

„Však dovedou si oni cestu vyklestiti mlaty svými
k nám“, pravil k družině, když byl již hlouček českých
poslů za zásekami.

„Jiz čas je, vojvodo, i mne volá úloha jakási do tá
bora jejich“, zvolala neznámá žena, stanuvši kvapem před
Hostivitem. „Vězte, že dříve než slunce se zardí nad černo
lesem, krkavci ohryzovati budou zobany svými zbytky ně
meckých vojsk“, a mžikem odkvapila za záseky.

Již i z ležení Arnoštova vyšli poslové naproti českým
vyslancům. Sám Thakulf, znatel jazyka a mravů slovan
ského, vyjel jim vstříc. Dlouhou chvíli rokovali. V táboře
českém bylo ticho napohled, jako by bezstarostně hověli
sobě po bitvě. Ani stráže nebyly tak četně rozestaveny
po ohradách jako jindy. Ani jednou po celou dobu vy
rovnávání nezazněly rohy na zásekách.

Náhle rozječel se po celém Poohří divoký vřesk,
hrůznější onoho prvního, když zrána udeřili Němci na
české záseky. Bleskem řítily se dlouhé voje k pahorkům,
v divém letu kvapila do vrchu jízda německá, zvlášť onen
voj, jejž vedla žena jakási, neznámá, zahalená v řasnaté,
zatemnělé roucho kněžek pohanských, prudkým rykem
hnal se na ohrady.

Vedle ženy té jel na černém, vysokém oři vůdce sboru
toho, Krakovský Mstiš. Již povolovaly voje německé v pá
dění; však jizda v zádech k prudšímu běhu doháněla je.

Otřásly se klády, z nichž naveženy byly záseky, útokem
německým. Tisíce střel přeletělo v české ležení a ještě
ani rámě nepohnulo se uvnitř na obranu.

Ona žena-vlchvice, ta, kteráž vpližila se v tábor Ho
stivítův, poznovu k prudšímu útoku dala znamení, jako
laň vyhoupla se smělým skokem přes záseky a již celý
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přední voj opět o vrstvu zvýšil sotva vystydlá těla otroků
Arnoštových. Nesmírné kusy dřev po celé délce ohrad
nastavených rozdrtily na sta německých hlav. Kde nejvíce
uschovaných bylo vojínů Hostivítových a nejsilněji záseky
obsazeny, tam vedla Milína řady zrádných cizáků. Jako
stáda, když blesk udeří v jejich střed a mnoho, mnoho
oběti pobije, v divém zmatku vrážejí do sebe a u ve
spolném prchání jsou si na obtíž, i Němci, jedni k zá
sekám pádili v před a padali pode mlaty vojvodských
a druzí opět vstříc vrhali se druhům svým.

Hoslivít použil vhodného toho okamžiku a jako pevná
zeď vyřitili se voje Pražské z ohrad nad řekou a valily
se přes hromady německých mrtvol s výšin do tábora
Arnoštova. .

Ani jediný šik nestál Cechům na odpor, vše v udě
šení pádilo k Oharce. Ale dříve než doběhli řeky, jiný
oddíl hnal se proti nim. Slavitah s druhy svými to byl.
Děsně mstili se ti poslové vylákaní ve zrádná osidla.
Mnoho předních Němců zaplatilo svou lesť. Nemohly již
řady zmatené ranám mlatů českých uniknouti, odhodily
zbraň a na milosf i nemilosť vydaly se vojvodským.

Kolkolem obklíčili Čechové tábor německý, ani noha
nemohla již ujíti. Hluboce sklonil se před Pražským knězem
Arnošt, příbuzný Ludvíkův, s Thakulfem a celé hejno vy
chloubavých Sasiků, hrabat a předních německých vojsk.
I biskup, který provázel voje křížové, byl mezi prositeli,
zajatci.

Osudné ticho nastalo po slovech Arnoštových, jenž
ve jménu krajanův o šetření životů jejich požádal vitěze.

Ne hněv, ani blesky zlosti nesršely z očí vojvody;
ale pohrdlivý úsměv zahrál si se rtoma Hostivítovýma, na
lících muže, jehož vážné rysy, zdálo se, že vryté od věků,
nikdy téměř neměnily se v radosť ani zármutek. Nezvykl
nikdy Pražský kněz zhrdati nepřítelem, ani takovým, jenž
přemožen ležel mu u nohou. Ctival soky své, chrabrosti
jejich vážil si a velikomyslným býval k nim.

Však nepřítele, jenž dnes mu u nohou dlel, žebroně,
nemohl si vážili.

Hadu, kterýž v úkrytu hodlá uštknouli a jemuž se ne
zdaří úklad, hlava bývá rozšlápnuta, a člověku zákeřníku,
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když překoná jej vlastní, pekelný úmysl, zhrdání dostává
se za podíl a smích.

Škoda by bylo již mlatů českých na lebky zbytku vojů
Ludvíkových. .

„Nebaží po krvi vaší český vojvoda, tobě i druhůn
tvým daruje život“, promluvil po chvili Hostivít, „jiného
pokárání dostává se vám za to, že způsobem, jenž není
obvyklým u vojínů-poctivců, chtěli jste si pojistiti vítězství.
Okamžitě vyšleme vás za hranice, beze zbraní však, vše
ponecháte nám. Cesty vám ukážeme, kudy musíte z vý
pravy své, a voje naše vyprovodí vás až na pomezí. Až
přijdeš ty, Arnošte, ku pánu svému, řekni mu, podobný
že osud čeká všech, kdož po druhé přijdou s ohněm a
železem v naší vlasť. S otroky, již odházeli zbraň, nebije
se vojín český, a vojvoda plije po těch, již jako podlý
zákeřník bezectně si počínají ve válce.“

Pokynul rukou a řady české obstoupily šiky Němců.
V předu vůdcové jejich a za nimi dlouhý voj, všickni
nesli zprávu o vítězství Čechů pánu svému.

Až do Smrčin zavedli je vojvodští. Tam holí nařezali
jim, mladé doubce misto oštěpů; dřevěnou si nesli ti
Němčici do krajin rodných zbraň.

„Raději do Oharky bych skočil, nežli vraceli se tak
pohaněnu z výpravy válečné“, odplil si mnohý z vojvod
ských, „nemohl ty skety lépe veliký kněz potrestati.“

„Vitoradův žes syn?“ oslovil vojvoda mladého vojína,
jenž sám nabídl se s druhy svými za vyslance do tábora
německého, když zpět odtáhli do zásek. „Také takovým
býval otec tvůj za mladých let, nejedenkráte nasadil život
za rodnou zemi; však, ne, na rumech Tuhoště vyrostl již
mech a dítě nemůže za vinu otcovu. Tys zahladil ji, smyls
černou skvrnu, jež pokálela lechů Vitorazských česť. Se
jímá vojvoda Pražský kletbu s rodu tvého u přítomnosti
prvních lechův a na sněmě Vyšehradském celý národ
český sejme ji a se všech sejme ji, jichž synové zaplatili
vlasti otců dluh. A opět přijme tě v řadu lešstva a vy
káže ti místa na rocích, po šest let již prázdné zůstalo,
i druhům tvým. Vrátí tobě župu oteckou, abys věrným
byl střežitelem jihu vlasti. Souhlasite, lechové a vlady
kové, vy všecky děti Čecha praotce, s vojvodou?“
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„Aťžije lech Vitorazský Slavitah a jeho druhové!“ zá
hřmělo to po celém táboře. „Dlouhá jim léta Živa přej!“

„Ať žije vojvoda Hoslivitl“ opět z tisiců hrdel to za
bouřilo, a krahujci, kteříž usedli již po dolině na hro
madách trupů německých v širokých kruzích, povznesli se
k nebesům vyplašení vítězným jásotem vojínů českých.
Chvili trvalo, než opět utišil se radostný ryk po zá
sekách.

„Odpustiž, vojvodo, synu Vitoradovu, že odmítá návrh
tvůj, odříkám se na čas dědictví oteckého, s tebou, ty
dovolíš to Slavitahovi, půjdu na Vyšehrad, přijmeš jej
i druhy jeho do družiny své?“

Rukou jen pokynul vojvoda mladému Vitoradovi; pevně
utkvěly zraky jeho na tváři jinochově, hledaly tam cosi,
četly a věrnosť nalezly a oddanosť neličenou.

„Nemohl tehdáž, dobrý mládče, jinak kněz, veškerého
národa výrok tak zněl“, pohnutě promluvil k němu Ho
stivit, „a za to celý národ i s vojvodou svým druhým ti
bude roditelem!“

„Tak zřejmě neměl dáti na jevo kněz vděčnosť svou“,
povídali si někteři z lechů potichu, „hadí krev, hadí krví
na věky zůstane. Podivným zdá se mi býti ten náš kněz.“

Ale veliká většina podobně by byla jednala, souhla
sili úplně s vojvodou svým.

Však když po vlchvici té staré, již první patřila česť
dnešního dne, se sháněli, ani památky nebylo po ní
v táboře.

Však nebylo kdy k úvahám tehdáž, a nyní marně ji
hledal Hostivít.

„Matčina krev koluje v ni, ani krůpěj otcovy“, pro
hodil vojvoda. |

A zase oni leší brojili potichu. „Podivný je ten náš
kněz. Dnes i vrahu vlastního otce byl by s to odpustiti“,
horlil Radim Podbrdský.

„Spíše zlosynu, který na mé vlastní krvi se provinil,
odpustím, než bídniku, jenž zradil vlasť a na druhou
matku vyzval krkavce“, opravoval jej Cetorad. „Veškeren
národ vyřkl kletbu nad zrádci Tuhošťskými a Cetlorad
nikdy ji nesejme, po věky bude klíti je.“

„A Radim s Cetoradem“, přisvědčil mu Podbrdský.
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„U všech ďasů, mlčte již, vy rýpalové“, zabouřil Žirota
z Dřevíčska, „kdyby té holky nebylo, krkavci by vám byli
hrdla proklobali zde, na mlaty a oštěpy bychom ji měli
vzíti a u vitězoslávě nésti na Vyšehrad, kdyby byla zde.
Zdráva buď Milína Tuhošťská!“ zavýskal a opět tisíce
hrdel sdružilo se s ním; ale neustaly, nýbrž opakovaly
to na počesí dceři Velislava Tuhošťského, kleráž nemusí
se již styděli za svůj rod, již velebiti bude český lid,
dokud dnešní bitvy budou po Cechách vzpomínati.

Mrtvé ticho zavládlo bojištěm a hrůzaé šero, polo
průhledné, jimž bylo lze proniknouti na hromady mrlvol,
halilo v šat svůj bezčelné oběti Morany. Jediná prsa ne
dýchala snad již po dolině, již Oharka protéká. Toliko
na výšinách po pravém břehu hořely ohně vítězných vojů
českých. Dávno utichl jásolný jejich ryk, toliko stráže
bděly na porouchaných zásekách. Tvrdě spalo se to po
perném dni. I stráže k prsům skláněly hlavy; jen prudší
vyšlehnutí ohně přivedlo je k sebevědomí. Však v oka
mžiku opět chrapot jako hrčení potoku, klerý přes ka
mení valí se s výšin, ozýval se u plamenů.

Povídka o smrti knížete Radslava
Zličanského.

Pomněnka z doby vévody Bořivoje.
Kolem roku 874.

oslové donesli na Vyšehrad zprávu o křestu knižete
Bořivoje na Velehradě. „Křestili Bořivoje na dvoře

Svatoplukově“, hučelo to od Krkonoš až po Šumavu, jako
vlny, když rozčeří je vichřice na tiché hladině a prudkosti
svou kupí v závralnou výš. Žrecové olej lili v jiskry, kleré
jižjiž hrozily vzplanouti ve zhoubný žár, a dávní odpůr
cové rodu Přemyslova zřejmě počínali odkrývati s tváří
škrabošky; zvlášť ve Zlicku a mezi Chorvaty vřelo to.
Hrady župní byly ohniskem hnutí, jimž rozvlnila se šírá
česká vlasť. Však odpůrcové kříže přece neodvážili se
hoditi rukavici velikému vojvodovi; připravilf se Bořivoj
na odpor. Mocný župan Pšovanský a bohalýrský rod
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Slavníků stáli na straně velikého knížete. Vášnivě roz
kvašeny byly mysli po Čechách. Rozvahy bylo zde třeba,
ducha mírného, mužného však, jenž na uzdě dovedl by
držeti straníky své a získati sí úctu a zároveň posluš
nosť. A takového ducha měl také vojvoda Bořivoj v míře
největší.

Po krajích českých bylo slyšet bědovati lid, a poslové
slyšeli, jak proklínali velikého vojvodu a rádce jeho, viděli,
jak rotili se lechové vespolek, když žreci ve shromáž
děních blesky posílali na proradného vojvodu a na Sla
viborovnu kněhyni, viděli veležrece ubíhati z Vyšehradu
a bohy vlasti unášeti, jež vystaveny byly tam na úctu.
všeobecnou. Věděli, že Neustup uschoval dědy, jež přinesl
Čech přes tři řeky v novou vlasť, nikdo však nevěděl kam.
Toliko Neustup, Zlický župan a lechové z jižního Podbrdí
to věděli. Hluboko v lesích ukryli je, přísahou zavázali
se, že zachovají Perunovi věrnou českou vlasť. Věděli, že
se zimničnou rozechvělostí chápou se všech prostředků,
jimiž srazili by kříž sotva povztyčený s Vyšehradských skal
a s křížem prestol vojvodů Přemyslovcův, a na stolec kní
žecí usadili Vršův rod. Vždyťratolesli prastarého rodu
toho, jenž tak starý je, jako Vyšehrad, ba starší ještě,
s Čechem přistěhoval se hned Vrš v novou vlasť, v po
předí celého hnutí se postavily.

Nebudou vám, velkožizni,
žertvy na počest již plát,
ani národ v zbožném třasu
tužby k hvězdám zasílat!
Siví krahujcové
nevznesou se v svatý háj:
Utichnou posvátné kmeny,
zpustne stan váš, nebes ráj! —
Zakvil sirá země, bědná,
roucho obleč smutivé,
v černý závoj zahal lice,
žel té doby blaživé.
Otců vírou syn tvůj zhrdá,
kterou vzkvětly kraje tvé,
skřítky pudí z rodných chyší,
daří zlobou chránce své.
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Padne sídlo Libušino,
vlasť již širý vrahům stan;
osud hrozný nebem hněvným
vnukům bude v podar dán,
pro hřích otců,
jimž hněv bohů vyvolán!

Na Zlicku a v župách, kde vládli potomci Vršovi, nej
nebezpečněji vřelo to proti Bořivojovi, netoliko v rodech
čelnějších, ale mezi lidem samým. Lechy podněcovala
osobní nenávisf proti rodu Přemysla Stadického, jehož po
tomci zavládli stolcem vojvodským zároveň s Vyšehradem,
jejž svatým považoval nejen český kmen od pradávných
dob, ale všecky čeledi usedlé ve velikém věnci hor, jež
se všech stran střeží velikou kotlinu bojohémskou.

A nyní vhodná naskytla se jim přiležitosť ve zřejmý
boj se pustiti s Pražským velkovojvodou, když vyhostil
otecké bohy a poskvrnil křížem svatý Vyšehrad, jak lidu
řikávali.

O národ se opirali, jenž v krátkozrakosti své ve vy
haslých obětištích spatřoval vyhaslou slávu jména českého.
A aby ujistili si v lidu spojence, na sousední země uka
zovali, kde úpěl národ v hnusné porobě pod křížem;
však zapomínali, že dříve, než ujmulo se křesťanství, ne
bylo lépe v zemich těch. Od jakživa kvetla u Germánů
poroba.

A žrecové s vlchevníky putovali od dědiny k dědině,
jitřili lid; předvídaliť v úpadku staré víry vlastní svůj pád.
Vítanými druhy byli lechům, jimž nejen kříž byl trnem
v oku, ale i Bořivoj.

Již dříve, než byl přijal Pražský velkovojvoda křest,
vešel ve svazky pokrevné s dvorem moravským.

Temná, pustá sklepení žaláře německého jiného Svato
pluka vrátila Moravě, než jakého povolal k sobě Karloman
a uvrhl v okovy. Příklad, jejž dali mu Němci obojetným
chováním svým, hrůzně vymstil se na nich.

Až do Moravy zakryl si škraboškou Svatopluk pravou
svou tvář, obelstil soky své, veliké, bezčetné voje mu
svěřili Němci bezstarostně; však na příhodném místě
objevil se onen zrádný synovec Rastislavův jako děsivý



mstilel křivd spáchaným na něm a na předcích a na
celém národu moravském.

Všickni, jež vedl Svatopluk na rodnou zemi, hluboko
do Moravy přišli uložit kostí svých. Veliké voje, sebrané
po Bavořích, Korulanech a Rakousích, zahynuly v cizí
zemi, již tužšími přišly sevřít okovy. „Málo kdo živen,
ještě méně kdo útěkem se zachoval.“

Slavné to vitězství nad vrahy smiřilo Svatopluka opět
s národem. Zapomněli Moravané Svatopluka zrádce a
nastolili na prestol Rastislavův Svatopluka, poběditele
Němců.

Však Ludvik nepomýšlel na mír s novým vládcem
Moravy, nehodlal upustiti od země, která pomrvena byla
již tolika tisíci německých těl a již konečně přece, zdálo
se, že uchvátil rukou železnou, že šlápl jednou na šiji
národa a hrdlo mu zadrhl. Dva velikány svrhl již s Vele
hradu a třetímu určil osud Raslislavův, ne-li co horšího.

Svatopluk citil běsný vztek nepřátel svých, dobře byl
přesvědčen nyní, jak jednají s přemoženými a proto ohlížel
se po spojencích.

Nejbližším a zároveň nejpotřebnějším byl mu česky
Bořivoj. Požádal za choť sestru jeho, a vojvoda Vyše
hradský splnil přání Svatoplukovo.

Že nenáviděné bylo Němcům spřátelení dvou slovan
skýchpanovníků, sami dokázali přepadnutím mladé Pražské
kněhyně, ana brala se s družinou na Velehradský dvůr.
Ohromná vojska, jež zajisté přesahovala počet oněch vy
pravených proti Rastislavovi, hnala se k hranicím Moravy
a Čech. Svatopluka nenalezla však nzpřipraveného; za to
tím více vychrlila se zloba jejich na jeho spojence...

Na staré Kuřími divně to již po nějaký čas vypadalo.
Jako o závod pracovalo se na župním hradě. Dnem vy
vstávaly vysoké náspy, nepřípustné tolika hlubokými pří
kopy,'jež řetězem kroužily se kolem velikého hradiště.

Ve veliké síni hradní, v jejímž čele naproti vchodu
stály obrazy praotců, také nesedal již sám s rodinou
Radslav Zličanský; hemžilo se zde postav, vysokých,
bohatýrských, jež nejen ze Zlicka dnem se sjížděly sem,
ale z celého jihovýchodu Čech. Nepěnila se zde medo
vina, ani číše nekolovaly podél pevných, dubových stolův,
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ani bohatý kvas, ani radovánky nepřilákaly sem ty muže
železné vůle, o tom svědčilo ono dusné ticho, jež uhostilo
se po Sini, a mraky, jež zaláhly čela jim. Těžké, prudké
kroky přecházejících po síni, po kamenných dlažbách,
řinkot zbraně a dušený hovor jednotlivých skupení jakési
tajemné tvářnosti dodávaly sjezdu na Kuřimi. Co stoji
župní Zličanský hrad, nehostily sině jeho tolik bojarů
jako za oněch dob.

Celý jihovýchod považoval Radslava Zličanského za
nejmocnější páku staré víry proti zmáhajícímu se křesťan
ství. Nikdo neopomenul na Kuřím přijíti, komu Radslav
poslal vzkázání své.

Po chvili utichlo po síni vše, lechové zasedli za stoly
a na protějším konci síně pod obělištěm a podstavcem
kamenným, na němž rozestaveny byly sochy předků, vy
vstal kmet vážný, bohatýrský. Vysoká, neshrbená postava
jeho, navzdor stříbrné hlavě, bystrý, šlehavý zrak a ta
velebná, mírná tvář, krásně slušely Radslavovi, hlavě
sněmu Zličanského.

Jestli však slova také, uvidime později. Mnohému, již
seděli zde a upřeli zraky na lecha Kuřímského, zdálo se,
že Domaslav to stoji před ním, onen, jenž na sněmích
Vyšehradských uchvacoval výmluvností svou sněmovníky,
oheň metal v prsa jejich a rozdráždil proudy řeči své
posluchače v také míře, že často zablýskávaly se široké
meče ve vzduchu a hromy duněly mlaty, na znamení, že
odhodláni jsou všickni pro vlasf, pro vojvodu a rodiny
nasaditi hrdel svých.

„»Ve službě rodné zemi sešedivěla, bratři, hlava má“,
mírným hlasem oslovil Radslav hosti své, ale zdálo se,
jako by to nebyly přirozené zvuky, jež se rtů mu vychá
zely, že nátěrem míru a pokoje přikryl je, „a ve službě
její chci také lebku svou uložiti na věky. Myslím, že ne
porušil jsem zemského řádu, když svolal jsem vás ku po
radě, ne ku vzpouře, k tajemným piklům, ale k zjevnému
rokování. Události, které sběhly se za minulých dnů,
zvrub na rub obrátily Vyšehrad a zvrub na rub hrozí
obrátiti naší vlasť. Zdá se mi, jako by neodehrán byl
ještě onen děsný děj, jehož já a mnozí z vás byli jsme
svědky a spolučiniteli pod náspy Tuhošťskými, že hrůzné
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dohry, čehož bohové uchraňte, jevištém stane se celá
naše země. Ale nyní opačné jsou poměry mezi stranami.
Dříve Velislav chtěl býti šířitelem kříže a s křížem po
roby německé, a veliký kněz chranitelem víry zděděné
pr otcích a za ním národ veškeren, všecka čeleď usedlá
od Krkonoš až daleko za Vltavu. A nyní Bořivoj znectil
svatý Vyšehrad, kříž uhostil na hradě velikých vojvod,
proti němuž a hlasatelům jeho, pustošícím českou vlasf,
tolik výprav ve zdech jeho bylo uzavřeno. Slyšte, lechové,
veliký kněz váš rozmétá chrámy bohů, ruší odvěké stánky,
v nichž již Libuše žertvy přinášela, kde podle pověsti
sám Samo po vítězství nad Franky v oběť přinesl bohům
spásám kořisť vydobytou“, tichý, mírný Radslavův hlahol
změnil se ve zvuky vášně divoké, rozpoutané, a mírná
jeho tvář zlověstným jakýmsi hořela leskem, křečovitě
třásly se ruce jeho, ona vysoká postava schoulila se.
„A až vnuti cizího Boha, jejž ukřižovali prý kdysi židé
na východě“, pokračoval, „svým Čechům,na vás si zajde,
bohy na obětištích postavené roziříští jeho pochopové
a obrazy dědků pohodí v prach a před křížzm budete
se musit ráno a u večer modliti, zapominati modliteb,
jež s matčiným mlékem ssáli jste ve krev svou, a jiným
se učiti... Proto uzavřel smlouvu se Svatoplukem a
vstoupil v pokrevenství s ním, aby pomocí jeho v po
robu uvedl kmeny naší země a lechové aby many se
stali jeho, sluhy kněze Vyšehradského, jako Svatopluk
prý to počíná prováděli na Moravě. A aby utvrdil přá
telství své, slíbil onomu zrádci vlestního strýce pomoc
proti Ludvíkovi, který znovu sbírá pole na pokoření Mo
ravy a na spojence velkovojvody moravského.“

Utichl Radslav, ani slovo souhlasu nejevilo se po
celém shromáždění; ale také ani slovo odporu. Spíše
zděšení jakési zrcadlilo se ve tvářích lechův a vladyk
kolem stolu rozsedlých, buď že pochybovali o podobných
záměrech Bořivoje, jak jim je Radslav v křiklavých bar
vách vylíčil, buď že ohromeni byli neblahými zvěstmi
lecha Kuřímského.

„Nuže, Radslave, bědy a svizele, jaké čekaji nás,
dobře pověděls nám; však rady pověz také, jak bychom
se měli jim vyhnouti!“ pravil Čáslav z východních krajů
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Zlicka, muž v plné síle, v bujarosti rozvitých let, jenž
nikdy rukouani jazykem sobě nezadal.

„Rady, Cáslave, chceš-li pro sebe a pro druhy své
od Radslava, mnoho od něho požaduješ. Vás všechny
k radě sezval jsem, ke společným úmluvám, ale ne abych
jako mládce nezkušené vodil vás“, chytře vyvlékl se
župan Zličanský vyzvání Cáslavovu. „Však mužové jste
dozrálí úsudkem, sami suďte o tom, co pověděl jsem já
a o čem každý chlap poví vám. Jděte a ptejte se lidu
svobodného, co smýšlí o velikém knězi, a bez obalu,
beze strachu pravdu zřejmou řekne vám. Mužové jste,
otcové, a leži-li vám na srdci osud dítek vašich, rychle
položite k činu ruku, než bude pozdě, než svázány budou
vám a ústa zacpána, aby nebylo slyšeti křiku, kletby a
zlořečení. To jen řeknu vám a více ničeho. Nechcete
snad, aby povídalo se po Čechách o zbojníku Radsla
vovi, který k odboji vyzýval lešstvo a vladyky a rozně
coval bralrovražednou řež? Nic již nebude Radslav po
vídati vám, abyste pak nesvalovali vinu na bedra jeho.
Půjde sám, dovede za právo a pravdu i s běsem vejiti
v boj, a překonán-li bude, i hlavu starou dovede položiti
pod sekeru popravce. Silná je Kuřím, pevná, a rámě
Radslavovo nezapomnělo na stará léta vládnouti mlatem
a oštěpem!“

Dobře byla promyšlena slova ta. Věděl starý lech,
jak rozjitřiti mysli hostí svých: jen potřebí dotknouti se
mužné, lechycké jejich cti. Předstihl myšlenky jejich řečí
svou a zdálo se, jako by litoval s počátku hned, že se
zval je na svůj hrad a na slabce že složil důvěru, již
nemají odvahy veřejně vystoupiti proti vládci Vyšehrad
skému. A podařilo se Radslavovi zákeřnictví.

„U všech běsů, Radslave, smělá to byla od hostitele
řeč naproti hostem“, zahřímal Netolický Jarboh. „Po druhé
nesměl bys to opakovati, štěstí pro tebe, že máš již še
diny. Lépe šetři hostí svých, aby oni tě sami neučili
pohostinství znáti. Že ptal se tebe Čáslav, nevykládej
nám ani ostatním za zbabělosť. K muži zkušenému obrá
tili jsme se, který účasť měl na sněmich za Hostivita,
který kněze Křesomysla pamatuje. Víme, že Radslav s klid
nou rozvahou jednává a ne s rozechvělosli jaré krvice.
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Pravda-li, co jsi řekl nám, lehký bude náš soud, ale těžší
asi uskutečnění.“

Zlomyslně pohnula se ústa Radslavova; ani bys ne
poznal onoho na první pohled vážného, velebného starce,
jenž na počátku rokování hned ujal se řeči.

Potměšilost jeví-li se na lících svěžích, nezhlodaných
věkem, zhrdání budí v nás; uhosti-li se však na tvářích
svráskovatělých, uvadlých, hrůzu vynucuje a zdá se, jako
by zlý duch, démon jakýsi, vyhlidal ze zapadlých očí a
se rtů místo slov jako by vycházel smrtivý jed.

Učastníci sjezdu zhrozili se obličeje župana Kuřím
ského. Cosi zvířeckého, jako by touha po krvi, sálala
ze zraků jeho stařecích. Však nezkušeným dovedl ještě
ukrýti pravou svou tvář; za to ti, již lépe znali uplynulý
život jeho, s ošklivostí odvraceli se od něho dnes.

„I my, Radslave, dovedeme pro víru oteckou a pro
svobodu pozvednouti mlatů svých. Pravdu řekl jsi, přijmul
Bořivoj kříž, boří posvátná obětiště na Vyšehradě, kácí
bohy a pochopové jeho roztloukají a házejí je do Vltavy.
Takového kněze velikého nemůže poslouchati Libušina
vlasť, který novou víru zavádí a za zády lechů smlouvy
uzavírá a nepřátely k novým bojům vyzývá svévolně“,
ozval se Borek, vladyka Přistoupímský, a pomohl příznivci
svému Z nesnází. í

„Nechťf, nebojíme se, byť celá říše šla proti nám!“
zahorlil Janota Zásmucký, který nedávno teprv odbyl po
střižiny a nastoupil dědictví po otci. „Však abychom krví
svou cizí křesla vojvodská pomáhali upevňovati, to ani
Bořivoj, ani Svatopluk nevynutí na nás se všemi po
chopy. Výbornou naličil na nás vojvoda pasť!“

„Ve válce chce se zbaviti starého pokolení neoheb
ného“, přisvědčil mu Jarek Hradešínský, „porážeti chce,
když ne on sám, ledy oštěpy německé, vyrostlé kmeny,
vymyýtitimezi lechyckými rodinami ony tvrdošiíjné hlavy —
a lehce se mu pak podaří mladé ohnouti podle vůle své.
Však u Peruna, nepovedeš, Bořivoji, nás na jatky! Zvrá
time ti tvé záměry jako otec tvůj Velislavovi a Vitoradovi.“

Po celé síni zarachotily mlaty, pádné meče zařinčely.
Veliká většina hostí projevila souhlas svůj s Hradešínským
vladykou. Byly to ponejvíce mladší hlavy. Povážlivě však
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vrtěli hlavou starší lechové a vrásky hluboké jim čela
rozryly, tváře jejich znovu přeletěly mraky, zraky se za
temnily a leckterýs chystal se již, aby ráznými slovy zničil
záměry Ilstivého hostitele. Však dobře to Radslav zpozo
roval; jako hledy jestřába, když rozhlédá se po obzoru
se skalin, zdali neustrojili mu kdes zálohu, a pak teprve
spouští se střelhbitě na oběť svou, slidivě šlehaly oči
jeho po celé síni, ani jediné hnutí neušlo jim. Aby ne
pokazili mu dilo hotové skorem již, mžikem vzchopil se
a prouděním vod, když povytáhnou stavidlo, rozbouřil se
Radslavův hlas.

„Ano, sprostiti se chce Bořivoj našich hlav a pak
v jedinovládu soustřediti všechny čeledě, jako vládnou na
západě, vyhladiti starý mrav, volnosf a svobodu ze srdci
lidu vytrhati, aby tím snáze zavedl kleté novoty a s nimi
porobu. To na Velehradě vnukl mu Svatopluk a s tako
vými úmysly vrátil se v rodnou zemi. Však snáze skálu
rozkotá, na níž je vystavěn jeho hrad, a balvany jéjími za
hradí proudy Vltaviny, než uskuteční záměry své. A nyní
kvapiti musime, bezodkladně, dokud rozechvěny jsou mysli
lidu, pobouřeny proti vojvodovi. Výtečně konají žrecí po
krajích úlohy své, onehdy v také míře rozjitřili čeleď
mou, že v zástupech přivalili se mezi ohrady a úsilovně
prosili mne, abych vedl je na Vyšehrad proti vojvodovi.
Jakýsi Hruša z čeledi dvorské přinesl zprávy, že ne lépe
to vypadá mezi lidem ve vlastních Čechách. Ani před
svou družinou není prý jist Bořivoj životem. Z Podbrdí a
Lucka podají nám ruce ku společnému dílu, a uhlidáme,
odolá-li Vyšehrad s Bořivojem. V tomže čase, co dlíme
zde, sešli se členové rodu Vršova, a o přátelství jejich
s Přemyslovci umí každé dítě povídati. Bouřím se tří
stran marně bude čeliti.“

Ustal Radslav, rozhlédl se po síní, jediným mihnutím
oka přelétl tváře všech, jaký účinek vyvolala as jeho slova;
byl spokojen. K úsměvu stáhly se uvadlé jeho rty a nyní
tiše, zvukem dušeným, jako by napjati chtěl mysli hostí
na řeč svou, započal sám se jich děsiti, těch osudných
slov, jež znovu měly ve zhoubný žár roznititi jiskry v po
pelu doutnající, válku domácí, jež tolik děsných stop, dě
sivějších, než sebe litější nepřitel, cizinec, může učiniti.



Ne, nebál se jich Zlický lech; dávnouvyklo na ně
srdce jeho, když o Vyšehradském prestolu snil, a o čem
nitro v blahých chvílích rádo přemitává a čím kojívá se,
ani rty neváhají vysloviti, když vhodná doba se naskytne.

„Dva návrhy předkládám vám, leši a vladykové: buď
neotáleti a přepadnouti Bořivoje, bez krveprolévání zmoc
niti se ho a Vyšehradu s ním, anebo čekati až Němci
vtrhnou do vlasti; ale čekati ve zbroji, proti dvěma bychom
pak musili tasiti meč. Pak opustili bychom Bořivoje v roz
hodné chvíli, v plen vydali nepřátelům, a pak jich samých
utkali. Či ve zmatku bitevním uchvátiti vojvodu a unésti
ho, kde nikdo by se o něm nedověděl? Tak pozbavili
bychom Přemyslův rod křesla Samova!“

Ani jediné rty se nepohnuly, ani jediný z přítomných
nepovstal; takové ticho zavládlo po celé síni, že kdyby
mocněji byl kdo vydychl, neušlo by to sluchům Radslava,
jehož čelo se zatáhlo bouří a zraky vztekem zaplanuly.

„Nuže, bratří lechové a vladykové“, opět po chvilce
promluvil Radslavs tíží utajiv hněv jej uchvacující, „svo
bodu volte; ale odhoditi musíte ženskou ostýchavosf a
starou hrdost lechyckou na pomoc zavolat, či porobu
vlastní a dětí svých a s ní Bořivoje a kříž. Volné jsou
dosud ruce vaše a na straně naší převaha. Neváhejte,
vystupte s otevřenou lící, aby viděl Radslav a spojenci
jeho, kdo je jim přítelem a kdo zapomněli cti bohatýrské
a krbům a ženám přivykli.“

Divoce zabouřilo to síní. „Na Vyšehrad pro volnosť
a víru oteckou!“ hučelo to z mnohých prsou, a málo
jen bylo těch, kteří buřičů, rušitelů míru domácího spí
lali stoupencům Radslavovým, a kteří povstali a zaměřili
k vysokým dveřím, jež vedly ze síně.

„Ani krok ze sině“, zařičel Radslav, „vladykové z Li
bicka a druhové jejich zůstanou na delší čas hosti na
Kuřími. Překvapiti chceme Bořivoje a ne, aby připravil
se na naši návštěvu.“

Bleskem zafičely břitké meče v pravicích zajatců
vysoko nad hlavami jejich, v těsný sestoupili kruh, do
rohu sině, hotovi skláti každého, kdo by odvážil do
tknouti se jich, třeba i zrádného hostitele i s jeho po
mahači.
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„Bidný chlape, lak ty znáš mravy olecké, k jichž
obraně vyzýval jsi nás?“ zabouřil Čestibor, župan Chru
dimský. „Prohlédl jsem záměry tvé ode dávna již, ne
kříž, ne poroba, ani obrana staré víry, ale prestol Vy
šehradský..“

„Zadrž, kletý robe!“ zaječel Radslav, vysoko zašvihl
mlatem nade hlavou a pádil na mluvčího; však časně
ještě zachytili ho.

„Což nikdo není zde, aby tupitele Zličanských lechů
pokáral, chopte se jich, těch synů psích!“ zasyčel vztekem.

Přece našlo se několik oddaných Radslavovi, kteří
vrhli se na Čestibora; však dal jim na památku župan
Chrudimský. Mžikem skáceli se dva rukou Čestibora
omráčeni.

Již již blýskaly se po síni meče, duněly mlaty, srážkou
krvavou, zdálo se, že skončí Kuřímský sjezd.

Jako lítý tur vztekal se Zlický lech.
„Zradí nás“, řval, „vypustíme-li je na svobodu, schylá

nás Bořivoj a veliká žároviště toliko zůstanou z hradů
našich. Pro spásu svou, pro život svých děti a žen chopte
se jich!“ Bilé, dlouhé vlasy jeho hrůzně poježily se na
temeni lebky, k nepoznání byla ta Radslavova tvář, ší
leně koulely se oči jeho v důlkách pod vysokým roz
rytým čelem.

Dvě strany se utvořily. Několik jich přestoupilo ještě
k Čestiborovi; však čtyřikrát, ba pětkrát tolik skupilo se
jich kolem Radslava.

„Smrť Bořivoji a našim odpůrcům!“ hřmělo síní.
„U bohů věčných, u dědků, střežitelů rodu Zličan

ského, ustaňte!“ zazněl náhle jasný pronikavý ženský
hlas. „U země rodné zaklinám vás!“

Sklesly ku dlažbě mlaty, meče pomizely nad hlavami
a zraky všech upřely se k mistu, odkud vyšel tento hlas,

zdálo se, že prosebný a velící zároveň. Váním větru za
šelestilo cosi po síni od úst k ústům. Úžas objevil se
na obličejích hostí Radslavových, již chystali se krví na
místě spečetiti výsledky rokování.

Sám Radslav a ti nejzuřivější straníci jeho nemohli
utajiti ohromení své zjevem nenadálým.

Bylať to Milína Tuhošťská v rouše kněhyně bohů.
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„Dravci znovu ve velikých davech hotoví se k útoku
na naši zemi, a synové její ke rvačkám se scházejí za
ohradami“, hlasem velebným promluvila. — „Veliká ne
sčíslná vojska sbírají znovu Němci na Čechy a na blízkou
Moravu. Běda zemi české, běda družné Moravě, kdyby
podařilo se jim nyní stéci náspy, o něž otcové jejich
tolikrát tolik tisíc lebek si byli roztříštili. Mořem by obě
země zaplavili, domorodce do jednoho vybili, kdo ne
schýlil by bičům jejich bedra svá; a synové té vlasti ohro
žené vzpouru obmýšlejí, válku domácí proti knězi veli
kému, že odřekl se pro dobro otčiny staré víry a ve
spolek vešel se Svatoplukem křesťanem. Přinesl oběť ve
likou, jakou žádný ještě, co předků jeho sedělo na Vy
šehradě, nepřinesl. Běda, běda zemi, která rodí syny
matce nevděčné ...“

„Ani slova jiz, ty plemeno ještěrčí, krkavčí ditě jsi,
co zapomělas to, he? Však neujdeš odměny!“ zasopiil
Radslav a prudce mrštil oštěpem po Milině, ale nezasáhl

ji, na protější straně ve dví se dřevo zlomilo a železný
hrot hluboko zaryl se do stěny. Mžikem zase vytasil meč
a divokým skokem vrhl se po ní; však ani nyní nepři
stoupila Morana ku dceři Velislavově. Zapomněl ve vzteku
Radslav, že dlí na vyvýšeném mistě, tři stupně že jsou
ještě na dlažbu, nohy klesly pod ním, meč daleko po
kamenech zařinčel; několik okamžiků již uplynulo, ale
Radslav nevstával. Co nejblíže stáli u něho, přiskočili
k němu, pozvedli hlavu jeho, ale oči byly již obráceny
v sloup. Rozrazila se tvrdá jeho lebka v zuřivosti pomsty
a mozek již se prýštil.

Ani blesk, kdyby byl udeřil do síně mezi shromáž
děné, nebyl by tak působil. I ten Čestibor, ač pevné
jako čedič byl povahy, zatruchlil nad nenadálou smrtí
Radslavovou.

„Jednu toliko žertvu požadovala dnes uražená vlasť
a spravedliví bohové splnili přání jeji. Kéž při té jediné
by to jen zůstalo!“ truchlivým hlasem zabědovala Milína.
„Vršové sotva upustí od záměrů svých, srdcem jejich
ani sebe přísnější trest, jimž bohové kárají, nepohne.
Však vy nebudete sledovati příkladu jejich; nad mrtvolou
Radslava, hostitele svého, pod jeho krovem přátelství
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slibte si a zahlaďte v prsou svých hořkost proti vojvo
dovi. Či dosud vy nevražíte na velikého kněze svého?
Vězte, hoří vztekem Němci nad křestem Velehradským,
že vytrhnuta jim příležitost opět a opět pod praporem
kříže loupežiti českou zemi. A ti, již chválili dosud jednání
jejich, s opovržením od nich se odvracejí, od lupičů, ze
ne kříž, ale panství své a s vládou robství chtěli upevnit
na březích Vltavy. Čech a Morava lehce odolají Ludví
kovi, byf i Karel z hrobu vstal a sebral voje od moře
až po Šumavu. Však sami-li svářiti se budete, jen ulehčíte
práci úhlavním nepřátelům svým, již, zdá se, jako by za
heslo si byli vzali, stůj co stůj německé panství utvrditi
na skalách Vyšehradských. Ci myslíte, že Bořivoj bude
ke kříži nutiti vás, že dá rozkotati bůžky vaše? Nepři
kládejte víry slovům utrhačným. Přísný bývá trest bohů
na rušitele míru vlasteneckého; nepřichází vždy v zápětí,
ale přicházívá jistě, čím později, tím děsivějším bývá.
Věřte to Milině! Však zažili toho mnozí z vás!...“

Utichla na okamžik; mocně dmula se ňadra její a
krůpěje potu vyvstávaly po jemných lících a plef jeji
zaruměnila se jako bývá nebe, když slunce zachází za
hory...

„Slibte si, slavní lechové a. vladykové, nad mrtvolou
Radslavovou, že věrni až po Moranu zůstanete knězi
svému, knězi dobrému, šlechetnému. Kéž sedávali by, ty
vlasti česká, vždy tací na Vyšehradě a vládli tobě jako
Bořivojl Vizte, neklaním se před křížem, ale Bořivoje
a Ludmily nemohu nenáviděti. Mnohá léta, šťastná a po
kojná,..“ |

„Mnohá léta Bořivojovi a Ludmile!“ zahučelo to slavně
v síni hradu Kuřímského, kde před několika okamžiky
ještě by byli ke stu mečů vrazili v prsa velikému knězi,
kdyby se byl objevil uprostřed nich. Mnohem méně bylo
těch nyní, již mlčeli a snad opak toho si přáli, než dříve
oněch, již věrni zůstali Bořivojovi. Smrť Radslava a slova
Milinina mnohým navrátily onu pravou lásku k vlasti,
která nevyhledává svárův, ale smiřuje všemožně a jedná
s chladnou rozvahou.

„Bohové žehnati budou počínání vaše a země rodná
zaraduje se ze zdárných synů svých!“ zvolala Milina,
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a rychleji zmizela, než se byla objevila. Neměla zde také
jiz co činiti. Podobná práce, arciť že méně smutná snad,
ale taktéž nebezpečná, na mnoha jiných ještě místech
ji čekala.

„Dlouho ještě zachovejte ji, tu Velislavovu krev zemi
české, vy řiditelé osudů vlasti naší! Bez ní krev byla by
se proudila po dlažbách“, pravil Čestibor Chrudimský
klidně ke shromážděným, „mnohý z nás by to: byl za
platil, a kteří opustili by Kuřim, se vztekem a běsovskou
zlobou byli by se rozjeli, odhodláni jsouce k nejhoršímu
proti vojvodovi. Nechci klnouti mrtvým, smrť Radslava smi
řila mne s ním i všecky soky jeho, a druhům lecha Zli
čanského ochladila lásku k němu i k jeho zámyslům.“

Vynesli Radslava a na tryznu mu zůstati se ustanovili.
„Zajatci svému vězniteli“, trpkým přízvukem dodal

Vladislav z dolních Charvát.
Druhý den pochovali Radslava před ohradami a slav

nou tryznu zapálili nad popelem jeho sněmovníci Ku
římští. Zdali asi pohasly také, když žáry nad hrobem
lecha Zličanského dohořely, plameny záští a nenávisti,
rozdmýchané na Kuřími? Ochabla láska druhů Radsla
vových smrtí jeho k němu a k jeho záměrům, jak byl
doufal Čestibor Chrudimský, či vice rozhořely ještě s ohni
nad mrtvým pohlavárem jejich?

A když poslední jiskra dodoutnala, veliké kameny, jež
určeny byly na opevnění hradu, přivalila čeleď hradní z po
nuknuti Hrušova a vystavila mohylu nad pánem svým.

AŽpodnes strmí na cestě z Kouřimi k bývalému hradu
župnímu, staré Kuřími, hezky vysoký balvan, plochý na
hoře, „lechův kámen“ nazvaný v ústech lidu tamějšího,
Však těžko určiti, zdali pod tím odpočívá popel Radslavův.

Teprve vňuk jeho, taktéž Radslav, dokončil opevnění
Kuřimi, a ohromné valy starého župního hradu až podnes
vzbuzují obdiv poutníků. K šesti stům sáhů táhnou se do
délky a v šíř zaujímají asi ke iřem stům. Ale po hradu
ani kámen nezůstal, holý trávník, vyschlý za paren letních
a tu a tam křoví se stromem a nejvýše na návrší spustlá
kaplička jedinými jsou střežiteli ticha na hradišti Kuřímském.



Jak biskup Methoděj křtil na Tetině.
Pomněnka z doby vévody Bořivoje.

Kolem roku 880.

p roztálysněhy po úžlabiněBerounky a ledy nahořena temenech skal. Opět rozlily se paprsky jarního
slunce a zase zazelenalo se údoli pod skalami a s nim
hroby prvních českých křesťanů u jeskyně, před níž čněl
vysoký, dřevěný kříž zesnulého poustevníka Ivana.

Bylo to asi ke konci června roku 880, kdy bezčetné
davy lidstva valily se do údolí pod skály Ivanovy. Slavným
rouchem zdály se odívati dnes šedé skály vápencové a
nahoře na nich dojemně šuměly stavěké kmeny, vítajice
lo množství připutovavší sem z celé župy Tetinské a ze
vzdálenějších ještě končin, kam stihla jen pověsť o Me
thodějovi, slavném biskupu Velehradském, který za
vital na Vyšehrad, na Tetín a z Telina v údolí pod skály.
Celý vojvodský Bořivojův dvůr doprovázel sem svatého
věrozvěstce Soluňského, jenž na Tetině vysvětil chrám
a požehnal nový hrad.

Ještě předešlý podzimek pracovali kvapem na zřice
ninách, na chrámě zvlášť, a než se vrátilo léto, opět stál
Tetín a zase hradby jeho vysoko čněly nad skalou a nej
výše nad hradištěm dřevo kříže. Vyprávěli také vzneše
nému hosti o Ivanovi, o prvních křesťanech, a stařičký
kmet umínil si navštiviti údoli, kde tak slavné vítězství
slavil kříž a ještě slavnější bude slaviti.

Naproti hrobům u jeskyně upraven byl skvostný stan
a v něm oltář bohatě vyzdobený, jejž z Tetína sem za
vezli. U oltáře v kruhu duchovenstva dlel stařeček tváři
k lidu jsa obrácen a opodál něho rodina vojvodská s dru
žinou a veliká čásť vladyk z okoli, jež zvěsť o Metho
dějovi sem přivedla. —

Kdo Ivana z přítomných znal, na první pohled mnil,
že z hrobu vstal a oblékl se v roucho duchovního pastýře,
Také tak bělounký byl Methodějův vlas, jenz na ramena
splýval mu, i vous, který na prsa se vinul, postřibřil věk,
a vobličeji jeho jevilo se tolik dobroty, tolik lásky sku
tečně, otecké, že s dětinnou důvěrou přitulil se každý
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ku stařečkovi, kdo uzřel jej. Ta šlechetná, mirná tvář,
na níž dosud jevily se stopy surovosti úhlavních jeho
nepřátel, kouzlem působila na nitro posluchačů, nebyli
s to, aby odolali slovům, jež rozrážela proud rozvlněných
vod, staré bludy, a srdce Kristu a víře jeho otevírala
dokořán.

Na oltáři ležela rozložená dvě roucha řeholní, a na
stupních před oltářem klečeli dva mužové s hlavami sklo
penými. Na kněze světil je na žádosť jejich biskup mo
ravský. Jeden nedávno teprve dosáhl as mužských let, ne
zanikly posud stopy jinošství na lících jeho, osmahlých,
ale vábivých temnou pletí, a druhý mohl již ku čtyřiceti
počítali. Však dosud poutala jeho tvář, nepozbyla lepoty
z mladých let; jen jakási zádumčivosť spočívala na nich,
jako by cosi svíralo nitro jeho.

Byli to Dobroslav se Slavitahem, první kněží domácí.
A když ukončen byl posvátný obřad svěcení, ve dvě

dlouhé řady rozestoupl se lid po celé délce údoli, a
dlouhý, velebný průvod hnul se od stanu mezi davy.

Velkopastýř Methoděj sám, doprovázen jsa dvěma no
vosvěcenci a celou vévodskou družinou, poléval vodou
z potůčka hlavy jednotlivcův, a když pokřtil je, svatým
křiížmem natiral čela jejich, aby udatní byli vojínové Kri
stovi a zmužilé hajitelky víry jeho, modlice se k Bohu
jedinému a za pravidlo života majíce blahé učení Ježíše
Krista.

Pak k oltáři zase vrátil se průvod a Dobroslav se
Slavitahem po prvé novou oběť obětovali Bohu nejvyš
šímu, a celý dav lidstva pokřestěný hluboko v prachu
nice kořil se Vykupiteli svému.

A když po ukončení svaté oběti berlu podali do ruky
Methodějovi a mitru postavili mu na stříbroskvělé skráně
jeho, promluvil ještě k lidu českému biskup Velehradský:

„Věrně stůjte ve víře své, drahé duše, a až krev na
vás budou chtiti, abyste zpečetili smlouvu, již nyní uza
vřeli jste s Bohem jediným a Synem Jeho, vaším Vyku
pitelem, životy a hrdly svými, nastavte jim je. Těla vaše
mohou vzíli vám, ale duch na věky bude žiti u slávě
věčné s Bohem Otcem, Synem a Duchem — s Bohem
trojjediným. Viz, drahý lide, zde jinoch ten, jehož na sluhu
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Páně posvětil pastýř tvůj, ve svatém klidu mohl žíti, kdyby
se nebyl zřekl staré víry, I ta mladá jeho chot, na jejíž
hrob patříte, i matka jeji, všickní mohli žíti. Řekněte, že
kříž, jemuž duši svou věnovali, tolik zla způsobil jim, že
zahynuli pod tíží jeho. Zahynuli předčasně, ale žijí věčně
ve slávě Nejvyššího, jehož poznavše milovali a ditky jeho
učiněni jsou. A toho hrdinného kmeta Ivana, který prvním
byl a pravým zasévačem víry Kristovy po Čechách, za
pomene-li národ český? Nikdy nezapomene, ani jeho ani
předrahé dědictví — svaté víry. On jemu, vám bude stálým
přímluvčímna nebesích a vaše doufání v Hospodina bude
pevnější těchto skal. Amen, staniž se tak.“

Biskup Methoděj domluvil a žehnal novému stádci
Kristovu. Pak se ubíral středem lidu, postanul u hrobu
poustevníka Ivana i jeho přátel, pokropil je, první
hřbitov křesťanský. Pak utichlo zas údolí, ve svalé
ticho se pohřížilo, zástupové se rozešli oblaženi klenotem
víry Kristovy.

Jak kněžic Václav navštívil poustevníka.
Pomněnka z doby vévody Vratislava.

Kolem roku 916.

noho poměnilo se toho již po vlasti české. [ vévodu
Bořivoje slavně pochovali a na pomník jeho vyryli

křiž, první nad českým vojvodou. Na otecký stolec do
sedl Spytihněv. Zjevy na Tetině a vůdoli pod skalami,
které hluboko zaryly se ditěti kněžici v mysl, a vzor otce
vojvody a matky kněhyně skalopevnými učinily základy,
z nichž vyrůstala s lety a mohutněla horlivosť pro kříž
a pro víru jeho v prsou jinocha dosednuvšího na Vyše
hradský trůn. V Praze šedý Týn, o jehož zdi tolik bouří
se opřelo, kolik Prahou přeletělo jich, a přece nezdrtilo
je, a na starém hradě Budečském kostelík Svatého Petra
zvěčnily jméno Spytihněvovo.

Po půl věku nezaduněl po vlastech českých válečný
ryk, noha vraží neodvážila se již sem. Anděl, duch jakýsi
strážný, rozestřel peruti své od Šumavy až po Krkonoše,
od prahu Vltavy až nahoru po Srbsko a tajemnou jakousi
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mocí vzdaloval nepřátely hranic české vojvodiny. | li
zpurní leši a vladykové, kteří v nové víře viděli porobu
otčiny, přivykali kříži poznenáhla; vždyť domorodci jim
jej hlásali, ze srdce k srdci šla slova jejich. A jenom
oni, však značná jich byla část, již kříži i rodu Přemy
slovu přisáhli záhubu, zbujně trvali na hradech a dvorech
svých, vzdorovali Vyšehradu, ale neměli odvahy rušiti
zemský mír.

Ve svatém pokoji zapouštěl hluboko do české půdy
kořeny své kříž, a když po letech znovu děsné bouře
rozzuřily se po krajích, a domorodci, oni zbujní lechové,
podníceni jsouce sváry v rodině vojvodské, vší mocí opřeli
se oň, vztekle napjavše všechny síly své, pevně již stál,
ani nepohnuli jím. Prst Božské Prozřetelnosti byl v tom,
a když divoký národ, přišlý od končin kdesi až urálských,
zajásal nad rozvalinami veliké říše moravské a nad mrtvo
lami nesvorných synů velikého Svatopluka a Břetislavy,
tvrdě stála država česká, omlazená; ani neodvážili se
Maďarové na ni. Zdálo se, jako by pomsta surový tento
lid vybrala si za metlu, jímž uzavřela až na kosti mrskati
zemi Ludvíků na odplatu, co zla a křivd se dopustili na
tiché, mírumilovné vlasti sousedské.

Smrtí Methoděje, velikého toho světce slovanského,
zapadla sláva vlasti Mojmírovy, zpěvy pohřební, jež roz
žalily se nad mrtvolou slavného biskupa Velehradského,
platily zároveň slávě moravské.

[ v údolí pod skalami Ivanovými to jinak vypadalo,
když asi půlstoletí uplynulo. U jeskyně naproti hrobům,
kde před lety onoho slavného dne postaven byl stánek
Methodějův, postavili okrouhlý kostelíček s věží nevyso
kou a se zvonkem v ní. K Bohorodičce a Janu Křtileli
a Ivanu modlivali se v něm.

Mnohokrát opláchly jej již lijáky a zdi jeho začernaly
jako ty šedé stěny vápencové. Delší již čas sedával u ko
stelíčka stařec sehnutý, v černém rouchu, splývajícím až
na paty. Vždy ráno zazvonil, rozsvítil dvě svíce na oltáři
a sloužival mši svatou.

Sám připravoval si obětní chléb, sám zrna na mouku
kameny rozemílal a sám zaséval pšenici na uzounké líšce,
již vždy na podzim zryl a připravil ku setbě.
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A když doobětloval, ven si vyšel a usadil se na hrobě,
na tom nejkrásněji ozdobeném, rozevřel starou, velikou
knihu, celé dopoledne čitával v ní a odpoledne pokra
čoval. Znal ji skorem zpaměti; ale přece zdálo se mu,
ze by ani nemohl žíti, kdyby nečetl v ní.

V neděli shromáždili se vždy křesťané z okolních
vsí v údolině a stařec-kněz po mši svaté hlásával jim
slovo Boží.

To kněz Dobroslav, pokřtěný Methodějem, trávil zde
poslední dny. Kříž na kříž proputoval českou vlasf, zvě
stuje evangelium Kristovo. A když ochably síly jeho a nohy
třásly se pod ním, vrátil se v údolí a již ho neopustil.

O všední dny samoten býval zde, jen stařenka jakási
navštěvovala jej. Vznešená to asi byla paní. Vždy několik
sluhů ji doprovázelo a na pokraji lesa očekávali, až se
vrátila od kostelička.

Dnes opět byla u něho a po prvé s ní mladý hošíček.
Nedal jí ani pokoje, dlouho mu to slibovala již a dnes
musila ho s sebou vzíli.

Milostný to byl pacholíček. Dvě růžová poupátka
kvetla mu na ličcích a z očiček zdál se vyhlédati sám
andílek. Na vlas byl podoben stařence, jako by ji z oka
vypadl.

„Takový byl Ivan, babičko, o kterém jsi mně povídala,
jako ten dědeček zde?“ šveholil. „A kde pak je Ivanův
hrob? Aha, již ho vidím, jeden, dva, tři... pět je jich
tu a ten druhý za potůčkem je Ivanův, ne-li, babičko?“

„Až tam ti to povim, holoubku, a ruku mu polib,
tomu stařečkovi“, napomínala babička.

Jako šipka vyskočil pacholíček, když byli již blízko
u kmeta, jenž zahloubán byl do veliké knihy, kterou měl
na kolenou rozloženou. Za ruku uchytil ho a poceloval
vyschlou kůži.

Stařeček pozvedl hlavu, usmál se na pacholíčka, zdálo
se jako by nebyla zvyklá smíchu jeho tvář. Zalekl se jaksi
chlapeček, ale když polibil jej kmet a pohladil, odložil
knihu a naklin posadil si jej a když babička přišla, brzo
seznámil se s ním, hladil bílý, hebounký vous, a stařec
slzel radosti nad tím pacholíčkem nevinným, jehož po prvé
stařenka přivedla k němu.



„Libí se ti lu, Věnceslávku?“ tázala se stařenka.
„Lépe, babičko, než na Tetině, dlouho tu zůstaneme

dnes?“ úzkostlivě pohlédl na stařenku. „Tak jsem se tě
šival do údolí pod skály“, povídal chlapeček stařečkovi,
dosud seděl mu na klíně, „a povíš mně, dědoušku, také
o Božetěšce, jak utikala za laňkou a zabloudila a otec
Ivan nalezl ji ustrašenou. Babička mi povídala o tom,
ale ty mi to také povíš; vždyť jste spolu vyrostli na
skále Perunově a ona ti to desetkrát vypravovala, viď
ze, dědoušku?“ A zase hladil v dětinné přítulnosti bílý
stařečkův vous.

„Ty pláčeš, dědoušku? brzy ji uvidíš, vzali ti ji Němci,
shodili do řeky, ale ona přece žije vysoko nad hvězdami.
Babička mi to říkává, tam že se zase všickni shledáme,
a pak neoddělí vás již. Já také tam uvidim dědouška
svého, a až ty umřeš, babičko, nebude plakati Věnce
slávek, za několik let také umře a bude zase u tebe. Tam
nahoře je to lepší než zde, nejsou tam lidé zlí, ani vojny
nezuří tam, které tolik otců dětem odeberou, jako ta
Tuhošťská vzala Božetěšce tatinka a tobě také vzala jej,
když jsi byl malinký ještě, menší než já.“

Musil mu vypravovati Dobroslav o té choti své, a po
zorně naslouchal chlapeček a každé slovo zapsal si ne
do knihy, ale do srdce hluboko.

„Ubohá Bozžetěška! pomodlime se na hrobé jejím,
vid, dědoušku; ona je v nebi, nepotřebuje našich mod
Jiteb, ale ona přimluví se za nás, říkává mi to babička,
a Ivan také se přimluví za mne, aby mne požehnal Bůh
a posilnil mne, až usadí mne na stolec Vyšehradský.“

„Až půjdeme domů, pomodlíme se na hrobech, za
všecky se pomodlíme, co jich zde odpočívá“, přislibo
vala mu babička.

„Prosim tě, dědoušku, ukaž mi onu velikou knihu,
jiz zavřel jsi, když přišli jsme k tobě, ukáži ti, jak mne
babička naučila čísti.“

Kmet rozevřel knihu a chlapeček zvučným hláskem
započal: „Spravedlivého provedl Pán po cestách přímých
a ukázal jemu království Boží a dal jemu umění svalých:
poctil ho v pracích a doplnil práce jeho... Ostříhal ho od
nepřátel a před svůdci bezpečna učinil ho, a polýkání silné
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dal jemu, aby přemohl a poznal, že nade všecko mocnější
jest moudrost... Ta v okovech ho neopustila, až jemu
přinesla berlu království a moc proti těm, kleřiž ho po
tlačovali, a lživé ukázal býti ty, kteřiž ho skáleli, a dal
jemu jasnosť věčnou Hospodin Bůh náš.“

Dočetl Věnceslávek místo ono z knihy Moudrosti.
———„Dejž ti to Pán, drahé dítě, a uděliž ti moudrosti té,
která hlavě přidává příjemnosti a korunou krásnou dařívá
pěstitele své“, se slzami pravil kmet a ruce k žehnání
položil na hlavinku pacholíčkovu. „A ozdobou budiž lidu
svému na věčný čas a ochráncem národa, který ve vnukovi
bude ctiti i babičku, že tak zdárně si jeho vychovala.“

Dlouho pobyli u stařečka, a když k odchodu se chy
stali a pomodlili se na hrobech za duše zemřelých,
z každého růvku tři kvítky utrhnul Dobroslav a metlicí
v kytici svázal je a dal na památku Věnceslávkovi. Vý
znamný to byl dar! Kdo vi, pochopila-li stařenka, Lud
mila vojvodovna, smysl, co říci tím chtěl kmet, a kdo
ví, zdali i on byl s to, aby vysvětlil, proč podával vnuku
jejímu po mladším synu Vratislavovi kvítky pohrobní.
Spytihněva také pochovali již.

V zátiší Tetinském učila Věnceslávka Ludmila knihám
slovanským a víře křestanské.

Po čase přibyl pod skalami k patero hrobům ještě
šestý, do něhož Loděničtí byli uložili tělesné pozůstatky
kněze kmeta Dobroslava.

Za jednoho večera letního, byl to úmrlní den Ivana,
stál pod skalami jinoch, v hluboký zármutek pohřížen,
dlel u náhrobku Ivanova, slzy prolévaje. Byl to v jinocha
dorostlý vévoda Václav, dědic české země. Dnes nebyla
stařenka-babička s ním. Urvali mu ji, zavraždili na Tetině,
sama matka jeho byla strůjkyní černého skutku, jehož
paměť nezahladily ani rumy Tetinské.

Tehdáž, když se stařenkou chodíval do údolí ku kme
tovi a slýchal jeho vypravování, skoro ani nechtěl věřiti,
že dosud žijí lidé zlí, myslíval v dětinné prostotě, že vy
mřelo pokolení jejich, ale jemu samému naličili na cestu
trní a balvany skal, aby nemohl dojíti cíle svého. Od těch
dob, co bablčku zardousili vyslaní vrazi, začalo se to
stahovati nad hlavou jeho.
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Dávný vrah vlasti české opět hubil slovanské kmeny
a když všecky skorem již od ústí labských až po Rudo
hoří železy ukoval k podnoží trůnu svého, hrnula se
vojska jeho k českým hranicím. V čele jim stál sám král
Jindřich Ptáčník. I doma ve vlásti zase to začínalo
vříli jako za dnů Bořivoje. Sama vlastní matka a bratr
rodný postavili se v řady nespokojenců.

Zbožná, tichá byla povaha Václavova, holubičí, po
babičce zdědil ji, ale po dědouškovi, po rázném Boři
vojovi, měl ducha smělého, odhodlaného, který neváhá
za dobro vlasti a zemský mír život položiti na oběť.

K možnému odporu chystal se mladý vojvoda a přijel
na Tetín do chrámečku, v němž babička ho učívala se
modliti, a tam odtud pod skály, aby vyprosil si požehnání
nebes zbraním svým na hrobě Ivana, o němž po celé
vlasti šla zvěsť, že pomáhá přímluvou těm, kdo v nouzi
a bědách k němu se obracejí.

Klekl a modlil se vroucně, jako babička se modlivala.
Potěš tě Bůh, mladinký vojvodo, v těch dobách zlých,

pevně doufej, že ti první křesťané, kteří odpočívají zde,
uprosí Hospodina, aby nedal pohynouti kříži po zemich
českých, proti němuž opět bezpočetných paží se pozve
dalo, chtějice vyvrátiti jej ze země a zničiti i s vojvodou,
hrdinným obhájcem jeho.

A vyslyšel Hospodin mocný, veliký, modlitbu mladého
Přemyslovce, křestana; netknutý zůstal kříž ve vichřicí,
pevněji do půdy české zapevnil jej Václav a zalil svou
krví, aby nižádná zloba jej vyvrátiti nedovedla ze srdcí
lidu českého.

Tisíc let spočívá zase na oné skále, na niž stálo slavné
sídlo Tetky Krokovny, v rum rozpadl se tichý útulek Lud
milin, sám, čí ruka vraží zapálila jej? To nikdo neví. Bujná
tráva vyrůstá na starém hradišti, skála sama se drobí již,
rozpadává; ale nahoře dosud ční nad kostelikem, pamět
nikem těch starých, zlatých dob, o nichž sniváme již jen,
kříz a ještě více na oblacích se rdí, ale nejenom nad
skalou Tetinskou, nýbrž nad celou vlastí Václavovou.
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Pod růžovým keřem.
Pomněnka z dob Přemysla Otakara ÍÍ.

1254.

tiskli si vřele ruce, rozloučili se a rty rtům cosi za
šeptaly o věrnosti, jak už bývalo zvykem od pradávna.
Růžový keř na sadě klíčil prvními pupenci. I skřivánek

zašveholil vysoko nad modrým nebem svůj jarní popěvek.
A slunce vyhřívalo tak milounce, že člověk bezděky po
sunul pokrývku na hlavě s čela zpět, aby mohly paprsky
na obě líce. Všude kolem jemninká zeleň, jakoby proužky
hedbáví; tu letní přirovnávají k aksamitu. Užil jsem tohoto
přirovnání sám nejednou; ale nevím — věru nevím, zdali
ten trávník podobal se vždycky této látce, již oko uvyklo
družiti s hrdostí, vypínavostí a skorem nikdy s výrazem
vroucí přitulnosti...

Hoch se potom vyšinul na koně, naposled čapkou za
točil a za několik okamžiků jen kotouče prachu zdvihaly
se za ním ku jarnímu slunci.

Tenkráte táhly české pluky k Baltickému moří po prvé.
A vedl je král železný. Tak maně se mi zase vkrádá
do pera srovnání tehdejších časů s nynějškem. Ale zdá
se mi, kdybych myšlenku tu napsal, že bych památky
velikého našeho Otakara znesvětil.

Děvuška den co den a kolikráte za den vycházela
ku keři růžovému, jenž byl svědkem slibu, z něhož jí
měly vykvésti růže života... Už se celičký zelenal, už
i poupálka počervenávala... A jednoho jitra byl poset
stolístkami; zeleň se takřka úplně ztrácela. Podotýkám,
že ho nikdo nekultivoval. Mám -takové do dneška nej
raději. Co do toho, když člověk ví už napřed, kde které
poupátko se objevi a kde na kleré větvičce kolik růží
vykvete! — A když všude všecko kypí nejbujnějším květem,
když na polích i ta vojtěška ztrácí jemnince červenými
kvítky všednost, že člověk mimoděk zapomíná, k čemu
určena, když v hruších či štěpech nade hlavou ptačí ro
dina švitoři, kterému pak ze srdcí mladistvých nepřiletěla
by s tou jiřičkou ku bílému čílku touha také po takovém
hnizdečku, kde prý ten život bují květy, jichž název:
srdečnost, upřímnosťfatd....
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A děvuška bezděky do trávy usedla, zlatovlasou hlavu
ukrývajíc v příjemný stín keře růžového, pod nímž snilo
se hlavince její nejblaženěji.

Česká vojska byla už té chvíle daleko.
Bilý lev, tehdáž ještě mládě, se zdivil svému řevu,

jak se na všecky strany rozlétal. Byly tu samé roviny,
táhlý ryk neměl, oč by se odrazil, a proto slyšeli mla
dého Iva až v Kodani. Železný král se spokojeně usmíval,
věrná jeho druž tiskla pokaždé oruží novou silou a koním
bylo víc a více do skoku.

Lev na českých korouhvích se osvědčil; ba předčí
i předchůdkyni svou — černou orlici. —

„Pro tvého Boha, pane, nečiň toho! — Tahle lípa
tu jediná ze starých dob!“

Před hloučkem českých jezdců vrhla se náhle na
kolena dívka, sepjala ruce, zalomila jimi nad hlavou a
upřela své velké tmavomodré oči na mladého muže, jenž
odděliv se od hlavního voje, zajel si poněkud stranou,
protože prý tu posvátný háj, kde z rána a u večer do
té chvíle scházivají se starověrci a před modlami sklá
něji své hlavy.

Jezdci chystali se starou lípu osekati.
Ozbrojili se schválně sekerami. Uslyševše však řeč do

mořodnou, zarazili se a ruce klesly všechněm bezděky.
Tak je napadlo, jakoby tahle dívka byla lesní vilou, o nichž
doma vypravují babičky roztomilé pohádečky.

„Vždyťjsme krajané, děti jedné země ...“
„ „Krajané? — Nemožno! — Kde by se až tu vzali
Cechové!“

„Když u vás káceli posvátné háje, když za Břetislava
obětiště bořili, když starých bohů sluhy honili z kraje do
kraje, když mužové i ženy musili, osvědčujíce svou ne
vinnu, kráčeti žhavým železem — předkové moji opustili
rodnou zemi, zašli až sem, rozbili své stany zde a my
tu svatě, tiše žijeme po nich do dneška...“

Divka tkvěla na mladistvém muži se zrakoma, v nichž,
těžko pověděti, ce se této chvili zračilo.

„Nevěř ji, odvrať zraků svých, vzpomeň i na domov,
učarovala by ti, všem nám by udělala... Jen krkavci by
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potom naše kosti ohryzovali! — Ó, já lesní panny znám —
tuze dobře znám.“

Šedivý zbrojnoš musil mladým mužem až zatřásti. Tak
se zadíval v tuhle divnou, nevypověditelně sličnou tvář.

„Jářku! — Nežertuj! — Neznáš jich! — Ó, já lesní
panny výborně znám!“

Mladý muž se na koni nyní zachvěl, jakoby prudké
mrazení jej bylo prorazilo všemi údy.

„A rychle do prácel — Ať dohoníme královských!“
Šedivec rozkazoval nyní sám.
„Pane drahý, ty můžeš pomoci... Stařičkého otce

mého přivede dnešní den do hrobul — Smiluj se, pane!“
Dívka až ku samému koni se vrhá, rukama lomí prud

čeji a zoufanlivěji...
Již rána za ránou do objemného kmene stoleté lípy

se hluboko zasekává, ptactvo se rozletuje na vše strany,
a mladý muž větvice osekává také vlastní oceli.

Za malou chvílku se již posvátný strom klonil ku
pravé straně.

„Zpátky, dcero! — Nepros! — A vy svou práci do
konejtel“

„Pro Bůh — lesní muž! — Pryč! — Pryč!“
„Běda nám!“
„Dobře pravíte: běda náml“
Dívka klesla v náruč starému muži, jenž ve dlouhé

řasnaté říze s bílými vousy, jež až přes pás sáhaly, vy
hrkl v hrozný, příšerný smích, že ujíždějícím v těle srá
žela se všecka krev.

Přiláká-li ve svůj úkryt oběť lesní panna, alespoň prý
chvili rozkoš, byt i potom sledovala smrť; dostane-lí se
kdo do rukou muži lesnímu, třikrát běda nešťastniku.

Jezdci dohonili královské vojsko až teprve k večeru.

Otakar vyslechl všecko, opřel si vysoké, směle vy
klenuté čelo o ruce, jež spočívaly na křížovitém jiílci

těžkého meče, a zamyslil se. Nepřišla mu tahle novina
vhod. Dal sice přísný rozkaz, aby všude káceli stará
drva, pod nimiž živořily ještě zbytky pohanství, aby ne
brali žádného zřetele; ale tahle možnost mu na mysl
nepřipadla. A té noci nezamhouřil ani oka. Neučiní-li
příkoří někomu cizinec, krajan krajanu je jistě — zcela
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jistě uchystá. U nás v Čechách takhle přečasto bývalo.
A po příkoří, jež bratr bratru připravil, až srdce hořem
do dneška usedá. A neodvážil se vyrušiti z tohohle my
šlení železného krále ani nejpřednější důvěrnik.

Starý zbrojnoš byl obklíčen zvědavci do nejpozdnější
noci a otázkami i vyptáváním bezkonečným o lesním
muži i jeho dceři obsypáván.

„Štěstí věčné, že jsme takhle unikli! — Oh, naše
koně! — Dobří Chrudimáci! — Do tahu jako z mramoru
a ku jizdě jakoby křídla měli! — Viď že, ryzečko!“

A koník, dobrý Chrudimák, hlavou pohodil a ku téhle
chvále třikrát si vesele zaržál. Jak by jí rozuměl!

Jen mladý hoch zamyšlen ještě hlouběji než král. —
Proč se mu právě dnes kmitla na mysli děvuška,

s níž se pod keřem růžovým rozloučil? Proč právě dnes
mu tanul obličej její před očima, ať se podíval kam
koliv? A proč právě dnes mu již, ani sám nevěděl po
kolikáté, přišlo ku mladé hlavě, že by bez ní nemohl
a nemohl býti? — A kdy ji uvidi? ... Před nimi ještě
práce značná čásť. Bilý lev chce dál a dále, a železný
král nezná překážek.

Vraceli se do vlasti teprve, když už jim jen rozbou
řené moře překáželo. A koruna na hlavě Ivově leskla se
v oslňujícím třpytu novým drahokamem. Českému krá
lovství přinesla tahle výprava slávy a obdivu plno; ale
užitku? — Co pak z toho mívaly české pluky, když byly
na italských jizdách stavěny skorem po každé do před
vojů? Slávy zase plno, takže si němečtí císařové na ně
navykli, jako na nezbytnou družinu; ale prospěchu? Až
se před očima mžitky dělají, pomyslí-li si na to potomek
předkůproslulých udatenstvím, ale srdcem
příliš — příliš velikých dobrákův.

A mladý muž se pustil z Prahy přímo do dvora, zdali
tam dosud děvuška a zdali nepodehryznut keř růžový.

Na střechách při dvoře přibylo po vrstvě zeleného
mechu, jinak všecko tu na vlas, jako když zde byl na
posled... Ale mladý muž chtěl viděti vice, mnohem více;
nevykládal mu však nikdo ničeho. Oči jeho utkvěly v sadě
na keři růžovém... | zeleň těch lístečků byla nějak kalna;
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o květu nikde ani vidu, jakoby čas růží už dávno byl
pominul.

„A co Věslavka?“
Mladý muž se již ptal starého zemana po třetí a ne

mohl z něho slova jediného dostati.
„A co tvá dcera?“
„Kdo jsi ty, že se mne po dceři ptáš? — Už se mne

po ní neotázal dlouho nikdo.“
Vladyka promluvil hlasem bezezvukým a upřel zaka

lené zraky na tazatele.
„Což mne neznáš?“
Zeman jen zakýval hlavou záporně.
„Jsem Smečenského Boleslava syn!“
„A měls býti mým zetěm? — Dobře že nejsi! — Jdi

s Pánembohem!“
Vladyka si potom přeložil ruce křížem přes prsa,

svěsil hlavu a zahleděl se do země, jako by ho byl nikdo
z těchhle myšlenek nevyrušil.

„Hledáš, pane, nevěstu? — Pojď! ukážu ti ji!l“ —
Panic se ohlédl a oko jeho utkvělo na mladistvé

divce, již už někde bezpochyby viděl... I ten její hlas
mu nějak povědomě zněl do uší.

„Když usnula, uložili jsme ji zde pod tímhle keřem
růžovým. — Já ji k poslední hodince dochovala, já jí
o tobě povídala, jak jsi rukou drzou touhle oceli, jež ti
do té chvile u boku zvoní, pomáhal i poroučel káceti naši
starou drahou lípu... Já se za tebou krok za krokem pli
žila... Pamatuješ se na tu věštkyni ve vojště královském,
jež Otokarovi prorokovala slávu, dosahující až ke slunci?
Ale toho nedořekla nikdy, že všechen ten svit oslňující
shasne najednou... A dověděvši se, kde čeká tebe štěstí,
pustila jsem se až sem, abych ti je také zahrabala...
Slyšíš? — Krajanka krajanovi, jako ty prve nám! —
A víš-li, co jsem tvé nevěstě našeptala? — Že už máš
jinou družku — Něémku— a že podle starých zkušeností
sliby pod keři růžovými učiněné rozplývají se nejrychleji...
To všecko za tu naši starou lípu. Jsem lesní panna z po
mořanskýchkrajů...! Jen se na mne dobře podívej! —
A musím zaklíti i tebe — tebe — do červa, jenž bude do
soudného dne podehrýzati, kde kdy růže vykvetou .....“
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Touhle kletbou hroznou až kůň se vzepjal a jen oblaky
prachu se kolem zdvihly, jak jezdec s větrem se pustil
o závod.

— Uplynulo několik let.
Nad českou zemi den co den vycházelo slunce bo

hatýrské slávy a den co den nořilo se za hory do moře
červánek lesklejších a lesklejších. Ale přišla chvíle, kdy
se zatmělo nebe od Krkonoš až po Šumavu, kdy lidé
novinou hroznou div nezkameněli, kdy věrné srdce na
několik okamžiků jakoby ustávalo v tlukotu... A všemi
silnicemi skorem vozy jely se příkrovy, pod nimiž krváceli
takořka celou cestou bojovníci z pole moravského. A na
jednom z těchto vozů vezli i Drslava Smečenského.

„Vidíte zde toho červa? — Je ze všech největší! —
A nenasytí se nikdy a jeho života nebude konce také
nikdy! — Jen se dobře podívejte!“

A dívka jakási v podivném šatě, jakoby byla z těch
Valdenských, již právě tenkráte začali se všude po Če
chách objevovati, ukazovala na keř růžový, jímž se opravdu
plazil hmyz druhu nevídaného, tak zpola červ a Bůh ví
co ještě jiného.

Lidé ruce úžasem spinali bázlivě nad neznámou dě
vici a zase na živočicha neobvyklého pohlíželi, a potom
se plížili do svých chat „všude všecko bedlivě prohledáva
jice, aby se snad nevetřel tenhle podivný hmyz i k nim
a nepokazil červotočinou štěstí a pokoje pod doškovými
jejich střechami.

„Je to duše Drslavova! —- Slyšíte-liž?“
„Pane Bože — takového pána!“
A lidé ještě pevněji ruce spínali úžasem a všecky

skuliny ve svých domovech, jak mohli nejopatrněji, ucpá
vali, aby se tomuhle hroznému, nenasytnému červu ne
zachtělo k nim.

* * +

Řeknete: prapodivná pohádka! — Trochu pravdy;
ale více smyšlenky. Naději se však pevně, že laskavý
čtenář pravdu pochopil okamžitě a toho druhého že se
bystře domyslí.
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Když člověk, at se podívá kamkoliv, všude utkví
zrakem na keřích růžových mezi nejbujnější zelení, není
potom divu, že dovede napsati i o tomhle nějakou po
vídku či spíše pohádku.— —

Na stráži u Minoritův.
Pomněnka o smrti krále Otakara.

1278.

U Minoritů ve Vídni hlava vedle hlavy, před klášteremvlní se ještě celé davy, jako když se mořská hla
dina vzedme prudkou vichřicí. Chvílemi proráží zástupy
nevypověditelný shon, lid na okamžik umlká, tichne, a ke
dveřím chrámovým prodírá se houfec venkovanů, rukama
lomících nad hlavami, se zraky hořem zčervenalými, tvá
řemi osmahlými řinou se jim proudy potu, hruď jejich
zdvíhá se jim prudčeji a prudčeji, tak se zdá, jakoby
nemohli ani dechu popadnouti.... Jen těm oděncům
u vchodu chrámového kmitá se kolem opuchlých rtů
jízlivý úšklebek. Mají na sobě barvy svaté římsko-né
mecké říše a dle všeho tu dlí na stráži. Před venkovany
kladou halapartny křížem, aby do kostela nemohli.

„Chceme viděti svého krále! — Pustite-liž nás?“
Oděnci tarasí nyní halapartnami vchod ke dveřím

chrámovým ještě urputněji.
„Jářku! — Svého krále chceme viděti! — Ani prý

jste ho tu nepochovali! — Ani prý jste mu hrana ne
zazvonilil“

A vysoký, statný muž v selské haleně opřel se o ha
lapartnu zbrojnošovu oběma rukama i ve dvé ji okamžitě
rozlomil. A Vídeňáci, kterým odjakživa síla, ať to již čí
koliv, imponovala, vyhrkli před chrámem v jásavý ryk,
zbrojnoš se zahryzl vztekem do rtův, ale na venkovany
neodvážil se sáhnouti. Bylo by se mu také dobře ne

ze strážcové pořádku takhle vyplaceni.
Lehká bezstarostná mysl, jež dneškem nepomýšlí na

zítřek, na rozpacích nikdy nebývá a dlouhými úvahami
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se neunavuje, bývala ve zdejším městě odjakživa do
movem. Jedna čásť obličeje stahovala se ke smíchu a
druhá zastirala se výrazem zármutku. Dnes chvěl se
vzduch ulicemi úpěním a zitra již na těchže mistech
hlaholila nejbezuzdnější piseň.

V poboční lodi chrámové, kde obyčejně bývá Boží
hrob, ležel na marách zlatý, čili jak mu jiní říkali
železný král. Promodralé rly jeho sevřeny křečovitě,
oči zatlačeny, barva obličeje přechází do žlutohněda,
vousy přistřiženy, vlasy urovnány, tělo celé pak pokryto
rouchem brunátným... Prvním pohledem by divák před
pokládal, že tohoto vladaře bohatýra zastihla nejpřiroze
nější smrť, že vypustil duši na lůžku, na němž peřiny
z hedvábí, nad nímž nebesa z aksamitu se zlatým tře
pením a po němž erb na erbu a koruna na koruně. Ale
zahleděl-li se kdo v tuhle zažloutlou tvář bystřeji, zpo
zoroval okamžité ránu na ráně, jízvu na jízvě... Co je
stálo jen práce, než aspoň takhle povrchně mohli zoha
venou mrtvolu královskou zastříti rouchem milosrdného
Samaritána!

U hlav velikého krále stařec v koženém krzně, na
němž ocel naryla nespočitatelných brázd, ani na okamžik
se od něho nehýbe, neustále utkvívá očima na zmramo
rovatělých tvářích jeho...

Vídeňáci nevědí, na kom dříve spočinouti zrakem,
zdali na Otakarovi či na starci. Nechce jim z mysli, jak
prý tu tak může vydržeti o hladu a žízni. Oko starcovo
den co den klidnější, jízvy na jeho obličeji den co den
přecházejí více do modra...

„Potěš vás, krajané, milý Pán Bůh náš a svatý Václav
při nás stůj!“

Tahle slova pronáší starý bitec ani už nevím po koli

kráte. Čechy poznal vždycky rázem, at měli na sobě šat
chudičký či drahocenný. Zrcadliloť se ve tvářích všem
hoře nezměrné, jehož kořeny sáhaly až ke dnu duší jejich.

Týmž pozdravením přivítal i přichozí, již octli se již
v poboční lodi u samých královských mar.

Stařík mluvil jasnou češtinou mnohem zvučněji, než
když seklášterské zvony zdejší rozhlaholí.
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„Král váš i můj miloval tyto kraje a v těchto krajích

toto město jako svou rodnou vlast. Chtěl upřímně, aby

král cizozemec, on i soukmenovcům jejich mezi vámi, jak
mohl, nadržoval. Král váš, i můj, když toto město lehlo
takměř všecko popelem, znovu je dal stavěti, od berně
je osvobodil, dal měšťanům svobodu, rozmnožil zboží
jejich... A dnes, krajané drazi, se tu za něho živá duše
nepomodli, přijdou, podívají se v jeho tvář a jdou zase
dál...“

„Dědečku! — Strejčku! — Otče“
Tyto výbuchy vyrazily jedním rázem z kolika hrdel pří

chozích a několik paží snažilo se starce pojmouli v náruč.
Ale bitec se rozkročil a levicí učinil pohyb odmitavý.

Mezi davy ve chrámu zavládlo již za řeči starcovy
hrobové ticho. Videňákům připadal tenhle kmet jako zjev,
jenž neni ze světa tohoto. | jeho řeč, již nerozuměli,
zněla tak neobyčejným zvukem.

„Což mne, otče, nepoznáváš?“
„Ani mne, dědečku?“
„Ani syna bratra svého?“
Stařec si nyní položil ruku na čelo a vzpomínal. Po

tom hovořil dlouhým, táhlým hlasem: „Syn? — Měl jsem
arciť syna! —Í rád jsem ho míval! — Vnuk? — I na
toho se pamatuji. Kolébal jsem ho a hýčkal na klíně. —
Syn bratra mého? — I ten dosud v mé paměti. — Vítám
vás, krajané, vítám! — Jen se dobře na svého i mého

krále podivejte! — Sehněte hlavy níže a pozorujte zoha
veny obličej pána našeho!“

Mladý hoch, otec jeho i muž stejného věku s po
sledním, přistupují opravdu blíže a pozorují Otakarův
obličej bystřeji.

„Tak nebyl týrán ani sám Kristus Pán, o němž nám
vypravuje vždycky plebán náš!“ zdivil se hoch.

„Vy prostí lidé na selských statcích, vy má krev...
Jsem rád, že vás vidím, ne proto, abych se vás zeptal,
jak se máte, jste-li šťastni, co a jak v domově, ale abych
vám toto pověděl: Všecky tyhle jízvy připravili vašemu
i mému králi krajané! Vrazedné ruce cizácké byly jen
nástrojem. Když ten proklatec se svými houfci opouštěl
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bojiště, já na koni vstal, bělouš můj letěl za nimi ptačím
letem, já stoje na něm rucé spínal, já je zapřisahal, že
s Otakarem zle... Ach, ty krvi má, ať přejdou tí do po
slední krůpěje slova, jež slyšíš naposled od otce svého,
od děda svého, od strýce svého: Štír horší nejjedovatější
zmije jest bratří svár! — Podívejte se: my pláčeme,
oni se nám smějí, nám srdce krvácí, oni slaví
vitězství, nám hlava žalem omdlévá a oni v jásot
propukají. — Slyšíte ten jejich smích? — Bodá do
mozku, proráží do duše, vniká do ledví — srdce se
trhá — — u nás smutek, u nich radosť! — — Ach,
pamatujte si, pamatujte slova má —

Stařec klesá nyní na mrtvolu královu.
„Tatíčku! — Dědečku! — Strýčku! — Jak se to

shledáváme!“
Ale stařík už neslyší. Na čele jeho studené krůpěje

jako kroupy, když se za červencových dnů znenáhla roz
pouštějí... Starý bitec, jenž v královské družině bojoval
na poli moravském, a prchající houfce Miloty z Dědic
pro všecko na světě i po smrti zapřisahal, aby postáli
a krále neopouštěli — našel již Otakara ubitého a poznal

svého pána sám nejpřednější. Pak se již od něho nehnul
ani na okamžik, až ho dnes vynesli ze chrámu nejbližší
jeho pokrevenci. Živnosti jejich ležely ve zboží korunním,
a staříkovi slušel v ruce vždy lépe meč, než aby zvolna
se plouhal za pluhem. A proto kdykoliv král sbíral pole,
vždycky se pod praporec s bílým lvem dostavil mezi nej
přednějšími.

Ale tak se mi zdá, že se slova jeho do Čech ani
nedostala. Snad by se byla spíše rozletěla i do nejod
lehlejších koutův osiřelé vlasti, kdyby byla prošla rty
vznešeného korouhevníka některého. Kde pak však výrok
starého muže v posekaném krzně, v pohmožděné přilbě
a s otupělým mečem!

Dojdou-li do všech končin, kde živá dušečeská, nyní
po šesti stech letech? — Z Vídně do Čech prý od
jakživa nejobtížnější cesta. Bývalo dříve potřeba plných
šestatřicet hodin a za nepohody ještě déle — mnohem
déle. Nejdůkladnější vozy se cestou porouchaly a roz
bortily. A přece jeli kurýrové s tak důležitými a neod
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kladnými zprávami. Aby přirazili v čas, záležela od toho
vzácná privilegia a smrf či život nejedné drahé hlavy.

A poslíčkem mým pouze tento skromničký lísteček,
jejž může vítr každým okamžikem zanésti po Dunaji
k Cernomoří. Ale proto přece naděje se nespouštím.

Královka.
Pomněnka z dob krále Jana Lucemburského.

1325.

ráčeli jsme s dědečkem do hájků. Bývala to jeho
každodenní vycházka. Hájky leží asi čtvrt hodiny od

Třebíze. Nejraději tam chodíval dědeček, a musilo již
býti, nešel-li já s ním. V hájcích jsme si sedli a celé
to Boži odpoledne poseděli, a teprve, když slunce stálo
nad zříceninou Týneckou, vraceli jsme se k domovu.
Dědeček byl na výměnku a proto mohl choditi do háj
kův, a proto také chodil, že si ten borový lesík vysázel
a že pod těmi štíhlými sosnami nejlépe se mu to od
počívalo.

V hájku vanul tak čerstvý, vonný vzduch, a to jehličí
temně zelené šumělo tak ukolébavě.

„Dnes půjdeme trochu dále. Je hezky. Z lesů věje
chladivý větřík. — Byl jsi již u „královky“?“ tázal se
dědeček.

„Nebyl, dědečku.“
„Vyjdeme si tam tedy. Není to daleko. Půjdeme „La

dami“. Povím ti zase, chlapče, kus naší historie, je to
smutný kus. Při tomhle mi vždycky slzy vstoupí do očí.
Co ti budu povídati, stalo se už dávno, pradávno. Za
psáno to sotva asi bude kde. U nás stávala ještě bílá
věž, v Žirotině zámek a v Pálči tvrz. Poslouchej:

V Praze vládl cizí král, první po vymření rodu Sta
dického vladyky. Však víš, kde leží Stadice. Tamhle za
tou nejvyšší horou ve vrších. Páni si ho sice zvolili, ale
potom o něj nestáli, protože se o českou zemi nestaral,
cizáky k nám vodil, s těmi cizáky mrhal a prohyřoval,
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co nastřádali předkové. Dobrá žena jeho, hodná Eliška,
plakávala a prosívala ho, aby nenadržoval cizákům a
Čechům navykal. Ale král byl zlý, tak zlý, že chlapečka
vlastního jí vzal a chudinku odevzdal na Křivoklát, daleko
od matky. A proto byl na královnu zlý, že ti cizozemci
nedobře o ni mluvili a do uší jeho našeptávali mrzké
utrhačství, jakoby prý spikli se páni proti němu a králová
jim pomáhala. A chytří bylí ti cizáci, chytří jako zmije,
když se uschová před zvadlou travou a nalíčí žihadlo.

Namlouvali králi, aby si Čechy vyměnil za rýnskou
zemi, protože prý na nivách českých roste jen oves
s ječmenem a v zemi rýnské že je více vinohradů než
lesů po Čechách. Ale to nepověděli, že sami by měli
rádi krále Jana tam. A král Jan držel na víno a ještě
více než na víno, na radu cizákův. Proto poručil pánům
českým a králové, aby mu vydali od koruny klíče — zlaté
klíče sedmery. Nelekli se však páni rozkazu královského,
k vojné se chystali, že krále-cizáka ze země vyženou a
sami že budou říditi českou zemi. A králové poradili,
aby ušla pomstě muže svého, by do Bavor k příbuzným
odejela, dokud pokoje v zemi nevybojují. Poslechla krá
lová rady jejich, sebrala nečetnou družinu a dala se na
úlék do Bavor naší silnicí. Ale zlaté klíče sedmery od
koruny nenechala v Praze choti svému, s sebou je vzala
a ukryla na ňadrech. Sotva že však z Prahy vyjela, v pa
tách byli za ní stihači králem vyslaní, že stěží jen mohla
jim uniknouti. Uřiceni byli již koňové, uhnáni do vydech
nutí, a do Bavor ještě daleko. Za Slaným dali se na levo
do lesů. Králové kůň dvakráte již klopýtnul a dvakráte
pomohli mu na nohy. V lese klopýtnul po třetí, a po třetí
mu pomoci nemohli. U studánky, pod vysokými doubci
stanuli, se sedel seskočili, přílbami vodu si z čistého
praménku nabrali, občerstvili se, meče vytasili a očeká
vali stihačů. „Budeme tě brániti, jasná pani“, slibovali
králové, „naše meče jsou dosti široké na jejich těla ci
zácká.“ — Králová také nahnula se ke studánce, svlažiti
chtěla vyprahlé hrdlo, ale sotva že se nahnula, stařeček
s bělounkým vlasem a tváří usměvavou vznesl se nad
vodou. Ulekla se ho králová a chtěla volati po prů
vodčích; ale slova na jazyku jí uvázla.
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„Nelekej se mne, sta let čekám již zde, čtyřikrát
každý rok sem ze svých říší zacházím a plávám se lidu
okolního, zdali neutikala tudy česká králová se sedmero
zlatými klíči od české koruny před chotěm svým“, pří
větivě zahovořil stařeček.

„Ty znáš mne, dědoušku, a víš, kam utikám a s čím?“
podivila se králová.

„Arciže znám a vím, kam utikáš a s čím. Ale ne
utekla bys, v patách jsou za tebou, vzali by ti klíče,
tebe by nazpět přivedli do Prahy a král by opravdu
prodal korunu a s korunou českou zemi. A proto čekal
já tady a proto po sta let každý rok čtyřikrát zacházím
sem, abych ustřehl, uchránil zlaté klíče a s klíči českou
korunu. Mně je, jasná paní, svěř, v dobrých rukou budou.
dokud se nevrátiš. Ale do Bavor jich nenos s sebou,
protože nesluší se, aby klíče české koruny do cizí země
unášeli před vlastním králem-křivopřísežníkem.“

„Tobě že je svěřiti mám, v ruce cizí, neznámé?“
úzkostlivě zašeptala králová.

„Mně, jasná paní; ale ne v ruce cizí, neznámé. Jsem
strážníkem české koruny od těch dob, kdy nosí korunu
této země vladaři. Sedm je nás jako těch klíčů, sedm, a
z těch sedmi jedním já. — Co nevidět budou zde, jasná
paní, stihači, prchej hluboko do lesů, nepomohly by ši
roké meče obhájců tvých na těla cizácká, ke stu je jich,
a u tebe jen několik.“

„A kliče?“ zase tak úzkostlivě zašeptala králová.
„Já je uchráním. Do říší mých nemůže tvůj chof a

nemohl by, kdyby i z celé země rýnské sezval si rytíře,
aby mu pomohli dobývati klíčů z rukou mých. A až se
vrátíš z Bavor, nechoď sem pro ně, ale do Třebíze zajeď
ke skále, vrátí ti je tam starý poustevník na vlas podobný
mně. Však nikomu se nesvěřuj, kde jsou ukryty.“

Dala králová stařečkovi sedmery zlaté kliče od české
koruny, a sotva že dala mu je, zařehtali koně několik
krokův od studánky, zajásali poslové krále Jana, že do
stihli královou a že po plných přilbách stříbra dostane
se jim z dolů Kutnohorských.

Ale stařeček s bělounkým vlasem, bělounkým vousem
a tváři usměvavou výše vznesl se nad studánkou v rukou



se sedmero zlatými klíči; s tváří vymizel úsměv, bělounký
vlas a bělounký vous změnily se v černý mrak, sedmery
zlaté klíče v sedmero šlehavých bleskův, a poslové krále
Jana leželi okamžitě v mechu na tvářích, poloomráčeni.

Průvodčí králové na své koně vzali ji a hluboko do
lesův prchali s ní k Bavorům.

Celé odpůldne, celou noc a celý den leželi poslové
krále Jana omráčeni v mechu tvářemi a koňové jejich
rozběhli se daleko po lesích. Teprve druhého dne ve
čerem procitnuli a procitnuvše, po ořích počali se shá
něti. Ale zminky po nich nebylo; pásli se kdesi na ze
lených lukách v Podlesí.

Všimnuli si stařečka jakéhosi, jenž seděl několik
krokův opodál u studánky. Bělounký měl vlas, bělounký
vous, ale tvář rozesmutnělou.

„Neviděl jsi koní našich?“ zeptali se ho.
„Neviděl“, řekl stařeček.
„Ani paní jakési neviděl jsi v průvodě jezdců, jež

tady ujízděla?“ zase ptali se.
„Viděl, ovšem že viděl. Byla to česká králová a prchala

před mužem svým do Bavor se sedmero zlatými kliči“,
pověděl dědoušek.

„A dlouho-li to?“ ptali se opět.
„Celý den je to už, celá noc a dne včerejšího půl.“
„To marně bychom jeli, nedojeli bychom ji už“, po

vidali si.
„Ba že ne. Bude v Bavořích pomalu“, přisvědčoval

stařeček.
„Do Prahy se vrátíme a vysmějí se nám“, odpověděli.
„Ale než odjedete, pro krále vašeho nějaké vzkázání

mám“, řekl stařeček.
„Ty pro krále našeho, pro krále Jana?“ podivili se.
„Arciže. Tohle to mu řekněte: Protože chtěl prodati

českou zemi, za Rýnsko si ji vyměniti, a protože prchati
musila králová před vlastním chotěm s klíči od české
koruny, protože nemá Čechy rád, ale nadržuje cizákům,
s cizáky. toulá se po světě a o království se nestará,
neumře také v české zemi, ani ho v ní ke králům-domo
rodcům nepochovají a kosti jeho také se budou toulati
po cizině, jako sám se toulával, když byl živ.“
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Když to stařeček pověděl, zmizel ve studánce, a po
slové vraceli se ještě téhož večera do Prahy pěšky, za
rmouceni. A když přišli ke králi a řekli mu, že v rukou
měli již skoro královou, ale že vznesl se nad nimi černý
mrak, v mraku tom že sedm blesků zasvítilo a omráčilo
je, a když procitli, že stařečka uviděli u studánky — a
pověděli mu jeho vzkázání: zamyslil se lehkovážný král
a od těch dob již nikdy nepomyslil na výměnu české
země za Porýní, třeba by jen oves s ječmenem rostl v ní
a na Rýně bylo vinohradů jako lesů v Čechách.

Dlouho zůstala králová u příbuzných v Bavořích, pokud
se nevybouřil její choť. A ten když bouřil a svářil se,
bouříval dlouho a sváříval se ještě déle.

A když se po půltřetíim roce vracela, touž cestou
dala se, kudy ulíkala z Čech. Dobře našla s průvodci
studánku za Líským, ale stařečka tam neviděla, a odtud
pustila se ku Třebízi. Se skály hned nade vsí spatřila
na „pousce“ starce na vlas podobného tomu, jemuž klíče
svěřila a jenz ji před stihateli zachránil. Družině řekla,
aby posečkali chvilenku, a sama sešla dolů k poustev
níkovi. Teprve když octla se u něho a pozdravila jej,
pozdvihl hlavu kmet, přísné, skorem až nevlídné čelo se
rozjasnilo a po zatrudilém obličeji jeho rozlila se jakási
podivná záře.

„Teprve? — Vítám tě, jasná pani, do země otců tvých“,
zahovořil šedý kmet. „Dříve čekal jsem tebe, od jara hned,
kdy první vlašťovice zakroužily nad bílou věži a nad mou
chatrčí. Den co den hledíval jsem drahně k západu, ne
vraci-li se domů česká králová. Ale nevracela se. Kliče
dobře jsou uschovány, pojď, vrátím ti je.“

Poustevník vstal, šel ke skále, po -niž pryštil se pra
men, čerstvý, jemuž dosud není rovného široko daleko,
a králová s ním.

„Sem třikrát za den chodivám, z rána, v poledne a
u večer. Bylo to za jednoho jitra před půl třetím rokem,
když uviděl jsem na dně pramene sedmero klíčů z ryzího
zlata. Lehce vydobyl jsem jich a sotva že byly v rukou
mých, kmet jakýsi, mnohem starší než já, stanul přede
mnou. — „Viš, odkud sem ty klíče připluly?“ zeptal
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se. — „Nevím“, řekl jsem. — „Ze studánky za Liským.
Jsou to klíče od české koruny, tobě to mohu pověděti.
Sedm je strážců jejich a mezi těmi sedmi jedním já“ —
A všechno mi pověděl, jak hnali se za tebou, jak těch
sedm klíčů v sedm bleskův proměnil, a potom, aby kliče
zase byly z nich, jak do studánky hodil je a proto že
sem připluly. A když všecko pověděl, ukázal mi skrýši,
kam je mám uschovati, Každý den za noci vídal jsem
nad skalou, kde byly klíče ukryty, modravý plamének,
a stařeček čtyřikrát za rok chodival sem a ptával se mne,
co lidé říkají, kdy že se vrátí česká králová. Před čtyřmi
nedělmi viděl jsem jej naposled.“

Co toto mluvili, zašumělo vodou cosi, kruhy utvořily
se, a z čistého, průhledného pramene vznesl se jako oblak
dědoušek s bělounkým vlasem, bělounkým vousem a tváří
přívětivou.

-„Vítám tě, jasná paní, do země otců tvých“, vítal
královou dědoušek. „Vidiš, dobřes udělala, že poslechlas
mne. A lépe ještě uděláš, v tomhle-li mne poslechneš.
Nejezdi do Prahy s klíči, na Mělník odtuď jeď a klíče
zlaté pro syna svého uchovej. Odvezli ti ho daleko, až
do Francouz. A neshledáš-li se s ním, nikomu je nedávej.
Na konec života tvého přijdu si pro ně sám a jakožto
odkaz tvůj mu je zachovám. Bude dobrým otcem Čechům
svým, jako matka jeho Eliška byla věrnou matkou lidu
svého a země své. Za to nezapomene na vás český lid. —
A že sedmero zlatých kličův uschováno bylo ve skále Tře
bizské, nevyhyne za to pramen zdejší, dokud v Čechách
Čechové budou žili, a vodě jeho nebude rovně široko
daleko. — A dy, staroušku, povídej lidu zdejšímu, že klíče
od české koruny, sedmery zlaté klíče, připluly sem ze
studánky za Liským a že v sedm blesků byly promě
něny, aby nechytili stihači krále-cizáka královou, a aby
tulák-král nemohl prodati Cechy za rýnskou zemi — af
pamatuje si to do věků nejpozdějších.“

A když to dopověděl, usmál se, do výše vznesl se
nad skálu, jakoby do širého kraje se chtěl podívati, a
potom ponenáhlu spouštěl se zase do vody, až udiveným
zrakům králové a poustevníka v průhledném křišťálovém
prameni unikl.
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Králová blahořečila dobrému stařečku, a poustevník
modlil se za dlouhý život její, za štěstí českého národa,
za brzký návrat mladinkého Václava a za zdárné jeho
kralování. Potom rozloučila se králová s ním, poslechla
rady stařečkovy a nejela s věrnou družinou do Prahy,
ale na Mělník; patřívalf Mělník českým královnám.

Ale na studánku za Líským nezapomněla po všechen
život svůj. Dala tam vystavěti na památku kapličku, stu
dánku vyzditi, a každé léto u výroční den zajiždívala sem,
a vždycky, dokud byl poustevník na „pousce“ v Třebizi
živ, zastavovala se u něho.

Studánce dali jméno „královka“ a říkají tam tak do
dneška.

Ale za našich let málo jich asi umí povídati o sedmeru
zlatých klíčích od české koruny, jež byly v Třebízské skále
ukryty, o stařečku podivném a o české králové, nešťastné
Elišce...

Došli jsme zvolna ke studánce. Dědeček již chvilku
umlknul. Snad si vzpomínal dob dávno, dávno zašlých,
o nichž tak hezky uměl vyprávěti, tak prostince, tak do
jemně. Musil by z hrobu na Kvilickém hřbitově vstáti,
abyste ho slyšeli, a podivili byste se mu.

„Napijeme se, voda je zrovna taková, jako v naší
skále. Je to týž pramen; ale také mu není rovno široko
daleko a nebude“, pravil za chvilku.

Studánka byla vyzděna a nad studánkou klenula se
stará kaplička, rozpukaná, otlučená. Připadala mi chu
dinka jako nevlastní dítě naší doby, jako sirotek v oše
třování macechy.

„A kdykoliv přijdu do Prahy a hledám ty hroby našich
králů, toho Jana Lucemburáka tam opravdu nevidim“, do
pověděl ještě dědeček, když jsme se napili z čistého,
křišťálového pramene „královky“.

Na chvilku usedli jsme si do chládku pod stromy.
Tichounce šuměly hlavy jejich, jako kdyby si také po
vidaly pověsť z dávno minulých dob, trudnou, neveselou,
o české králové — nešťastné Elišce. Korunou nedale
kého buku Sšelestilo to hučivěji, jako tesklivý vzdech,
jenz dere se z prsou roztříštěných ven do světa širého.
Zdálo se mi, že šepotaly si drvo drvu, bříza bříze, buk
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buku ten dumavý, žaluplný zpěv ubohé matky, prchající
z otčinyj:

„Větry, k vlasti milé spěchající,
pozdravujte hroby otců mých — —

Leťte, lefle hradu ku tvrdému,
celujte tam drahá očička — —

Tam, ach, tam mé duše touha spěchá,
k ostatkům těch hrdoslavných dob...“

Zase stálo již dnes slunce nad zříceninou Týneckou.
Byli jsme na „drahách“. Dědeček se zastavil a zadíval
se na bývalý chrám a klášter klarisek. Vlevo bělely se
v lese na výšině dvě mohutné stěny, jediné zbytky ze
slavného druhdy Žerotína, slavného rodem bohatým a
šlechetným. Slzy zakmitly se ve starých, bystrých očích
dědečkových. Kdo by také neslzel nad tou slávou. naší,
nad tou pýchou jména českého, roznesenou větry po bez
četných rumech širé vlasti. Krev to žene do tváří, s tváří
do hlavy, křečovitě se svírá ruka, oko slzí a blýská se
při tom, jako bývá nebe, když je zahali chmury a těmi
chmurami šlehají křivolaké čáry ohnivé a přívalem valí
se na zemi déšť.

V posledním čase vzala prý „královka“ za své. Nebyl
jsem tam; ale povídali to u nás. Studánka je prý za
sypána a z kapličky hromada kamení. Tak si váží Lišťáci
památky staré, věštkyně pověsti pradávné o. dobré Elišce
Přemyslovně poslední. Snad ani pověsti neznají. — Ty
lide náš — ty český lide náš!

Pokrm laskavec.
Pomněnka z dob císaře Karla Čtvrtého.

1353.

pídili se nejvíce po knihách čarodějných. Jmenovali
je takto „verbáře“. Člověk se v nich dočetl všeho

nejmožnějšího, až se potom z toho hlava točila. Byly
v nich prostředky na všecky nemoci i na lidskou zlobu.
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A skorem pod každým stálo: probalum est. Dověděl se
z těch knih velmí mnoho hospodář, myslivec, pytlák —
i zloděj. A kde se mohl kdo takového spisu domakati,
byl by za něj dal nevím co. Důvěrnější si všecko opi
sovali a nejednu věc zkoumali. V takovýchhle případech
se však všetečnosť jaktěživa nevyplatila. Jednou chtěli
také zlého ducha přivolati.“

„A k čemu?“
„Inu k čemu. — Chtěli ho někam poslati, jen tak

k vůli žertu!“
Stařík se potutelně pousmál a podíval se ku stavení,

kde se krvavé mozoly lidu příšerně ve zlatě a stříbře
obrážely. [ mohl jsem mu zcela zřetelně ve vráskovité
tváři čísti: „Kdybych ho tak mohl jen někam poslati, ani
okamžik bych se nerozpakoval!“

Já mu tak v duchu úplně přisvědčil.
„Ale zaklinač tenkráte praskl a nemohli ho ani po

chovati. — Ríkáte vždycky, že za těch časů nic neuměli.
Podívejte se!“

Stařík vytáhl ze záňadří pečlivě stužkami zavinutou
knížku se zazloutlým papírem a ještě žlutějším inkoustem.
Nápis na té knížce byl proveden ozdobnou frakturou a
zněl: Herbář čili navedení, jak si může člověk
k lecčemus a od ledačehos pomoci. My byli
s kmetem velmi dobře známi a proto mi dovolil, abych
do svazečku směl nahlédnouti. Ale opsati jsem si ne
směl ničeho.

„Jste na to ještě tuze mlád“
Stařík se zase tak potutelně pousmál.
A mně se před očima až kola dělala, co tam bylo

sneseno za umění. „Jak zastavit kulku anebo brokyz flinty,
aby vypadly a neletěly.“ — „Abys dobře střílel!“ —
„Aby se lě nepřítel bál!l“ — „Aby nikdo mušketu ne
pokazil.“ — „Jak můžeme poznati po stopě laně, nosi-li
jelinka anebo srnku!l“ — „Aby zvěř k tobě šla“ —
„Aby na tě psi neštěkali.“ — „Aby u tebe nikdy neho
řelol“ — „Chceš-li míti holuby zelené anebo blýskavé!“
— „Abys měl bystré a rychlé koně!l“

A někde bylo až třikrát i čtyřikrát za sebou: „item“.
A „probatum est“ hnedle za každou zkušenosti. Za
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čínal jsem již skorem věřiti, že za starých časů věděli
až příliš mnoho.

A jeden prostředek byl také nadepsán: „pokrm
laskavec“.

Smysl tohoto léku pochopí trpělivý čtenář z násle
dující věrohodné události. Za císaře Karla čtvrtého přišlo
do Prahy mnoho Vlachů, slavných i neslavných, moudrých
i přeučených, ale nejvíce nemajetných. Zlatá Praha byla
tenkráte zlatou opravdu. Nebylo v široširém světě města,
jež by mohlo býti ke hlavnímu městu českého království
připodobněno. Nejednou jsem již podotkl, že Časy ru
dolfinské byly proti dnům Karlovým pouhý matný stín.
Karel měl tenkráte plné ruce práce. Smíření s Bavory,
s Rakušany půtky a k tomu všemu pletky italské zaměst.
návaly ho nocí dnem. A znepokojoval hlavu jeho ještě
svými dalekosáhlými záměry i římský tribunus plebis, Cola
di Rienzi. Nežádal od Karla nic menšího, než aby se usadil
v Římě sám jako panovník jediný a neobmezený.

Nebylo potom divu, že si nejednou královna Anna
stěžovala svým družkám do chotě svého, jakoby mu byla
lhostejnou. A také ji tahle myšlenka sužovala měrou ne
vypověditelnou. Některé dny skorem obličeje vznešeného
manžela ani nespatřila, a nesnesitelným stal se jí tenhle
stav za přítomnosti vlašského náčelníka strany národní,
jenž neustával naléhati na Karla, aby zámysly jeho hleděl
všemožně a co nejdříve provésti.

„Věděla bych, milosti královská, co jediné by zde
mohlo pomoci!“

„Ty že bys, Gertrudo, věděla?“
„Ač směla-li bych tvé milosti raditi!“
Gertruda, družka královnina, byla i jeji krajankou

z Rýnské Falce.
„Dvorský lékárník, Angelo z Florencie, zná výborný

prostředek [“
„Ten úlisný Vlach?“
„Nechci nijakž tvé milosti něco vnucovali; pouze jen

pozornu tebe učiniti!“
Královna se nyní zamyslila. Vnitřní hoře jí bylo či

telno £ v obličeji, Svědčily o něm jeji začervenalé zraky.
„A v čem záleží jeho lék?“
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„Několik květin, jež zná on jediné sám, dobře sva
řených, jistými slovy zaříkaných a nasypaných do něj
oblíbenějšího jidla, působí prý až zázračně.“

Královna Anna přivolila.
Co všecko už z lásky kdy neučiněno! Někdy to bez

děky vynucuje smích a jindy se hlava nad lidskou pošeti
lostí těžce sklánívá a rty zanevřením se křečovitě svírají.

A ještě ten den připravoval Angelo z Florencie „po
krm laskavec“. A jako tenhle, málo který lék tolik
zlata stál, na Karlově dvoře zvláště. V životě domácím
byl tento panovník z míry šetrným a spořivým.

A když téhož dne zasedali ke stolu, tváře královniny
jen hořely, oči nezvyklým svitem planuly a na zrůžovělých
rtech jejich nejmilostivější řeč.

„Jsem již těmi záležitostmi veřejnými přetížen! —
Toužím opravdu po oddechu !“
<= „Po štěstí života rodinného!“

„Pravdu díš, choti má!“
„Jen se uchyl v zátiší a přej si pokoje!“
„Hodlám tak učiniti co nejdiive!“
„Neodkládej, drahý můj! — Nejposlednější tvůj pod

daný má život tvého pokojnější!“
„Již zítra odjedeme do lesů Berounských. Kraj ta

prve tam si tak v těle srdce poskočí nejvolněji. — Zvláště
dnes cítím únavu, jež i oči bezděky zavírá ke spánku. —
Měljsem s tímVlachemnesnesitelnouobtíž.—Mohu-liž
já poštvati proti sobé všechen svět? — A jak na mne
dorážel!“

„Co pro Bůh chtěl?“
„Abych Italii všecku z líce na rub obrátii!“
„Arnošt mu zatím vykázal Roudnici, aby tam přemýšlel

o uskutečnění svých záměrů důkladněji.“
„Nemohl jsi lépe učinitil“
— V tak radostném rozechvění neprožila královna

Anna již dlouho žádného večera jako dnes. Lék podle
všeho začínal působiti nejslibnějí.

Ale ještě touže nocí byla vyburcována na Hradčanech
všecka živá duše a povstalým zmatkem neslyšel nikdo ani
slova vlastního. Vyděšené výrazy ve tvářích dvořanstva
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svědčily o případě nejhorším a jeden přes druhého volal:
„Umirá — umírá — umiírá!“

A zdálo se opravdu, že Karel král se smrti zápasi.
Již ani nemluvil; jen na zmodralých jeho rtech o bo
lestech hrozných bilá pěna svědčila. Svolání lékaři z celé
Prahy a soud všech určoval stejnou diagnosi: otráveni.
A ze zločinu tohoto byli obviněni dva úředníci od samého
dvora královského. Nic platno nebylo všecko jejich za
klínání se Bohem živým, vševědoucím, duše jedné ne
smrtelné věčnou spásou, u krve Spasitelovy, že nemají
viny nejmenší, rozsudek zněl: smrt.

Karel sice z lůžka povstal; ale následky nechtěly
dlouho a dlouho odcházeti.

Královna si vlasy z hlavy rvala a Gertruda, družka
jeji, uprchla ode dvora.

Již byly vystavěny šibenice a rozsudek měl býti vy
konán.

Karel té chvíle ve své komnatě s hlavou o ruce
opřenou, ve tváři bled, v oku rmuten a s čelem za
chmuřeným.

„Čím bych jen byl komu ublížil? — Nevím — ne
pamatuji se. — Snažím se, abych každému po právu
činil — ode stupňů trůnu svého neodpuzuji nikdy ni
koho... A přece mám nepřítele!“

„A byla jím tvá vlastní žena! — Nikdo jiný v celém
království než tvá choť!“

Královna vrhla se s těmito slovy na rtech na kolena
před muže svého, ruce před ním sepjala, i zaplakala,
jak mohla nejůpěnlivěji.

„Chtěla jsem si tě nakloniti blíže, připoutati k sobě
těsněji, horoucnější láskou a dala jsem ti požiti jídla,
v němž přimíchán byl „pokrm laskavec“. — Smiluj
se nade mnou, odpusť mi a nevinným odsouzencům dej
svobody.“

Karel vstává, usmívá se, tvářemi červeň se rozlévá,
čelo jeho se jasní a rty jeho šeptaji: „Z duše ti všecko
odpouštím... Z duše nejupřímnější!“ A shýbá se ke krá
lovně, do té chvile ještě klečící na zemi, béře ji v náruč,
na tváře ji tiskne políbení vřelé a těší ji, upokojuje, ko
nejší, jak může nejvýmluvněji.
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Týmže dnem oba úřednici dosazeni opět ve své hod
nosili.

Královna však chřadla od té doby ustavičně. Marně
ji hleděl Karel vypuditi z hlavy chmurné myšlenky; pokud
seděli proti sobě tváří ve tvář, upokojil ji; ale sotva že
octla se ve svých komnatách, nejednou dala se do nářku,
ze se báli až i o rozum jeji. A skonala také brzy, a to
dne 2. února 1353 — bezdětkyně.

A proto by nebylo radno, abych ze stařečkova „ver
báře“ opsal půl stránky o „pokrmu laskavém“, při němž
slovo „item“ opakováno asi sedmkrát a pokaždé připsáno
rukou pevnou, jež přitlačila péro důkladně k papíru:
probatum est, bezpochyby aby si toho každý všiml
okamžitě. Nevím sice, zdali by upravení léku a požiti
téhož mělo takový účinek, jak jsem byl svrchu vypra
voval, ale pomlčím o „speciích“ přece.

Vypověděl jsem tenhle případ i stařečkovi a ukázal
mu jej v knize, které věřil jako svatým písmům, ale víry
jsem u něho nedošel. Skorem mi začal nedůvěřovati.
Držel jsem „verbář“ ještě v ruce, přehlédl jsem jej tak
do polovice a k vůli kuriosité bych si byl ještě ledacos
rád pročetl. Ale kmet přestupoval netrpělivě z podpatku
na podpatek, a když jsem se k tomu neměl, abych mu
knihu vrátil, řekl poněkud podrážděn: „Dejte to sem! —
Však jsem už pravil: „Jste na to trochu mlád!“ — Kdo
nevěří, at nečte! V pozdějších letech přijdete dozajista
také k rozumu a ne-li, chyba pro vás!“ Měl jsi pravdu,
stařečku dobrý: chyba pro mne!

Rektor Konrád Soltov.
Universitní obrázek.

1384.

bh“ přestání po ovoci dobrých umění lačnící Čechovénemusili již zebrati o cizí almužny; mělit připravený
stůl k nalévání ve království svém. Nemusili k vyhledá
vání věd kraj světa obcházeti a cizích národů se prositi,
aby se jejich dychtivosti zadost stalo, a mohli i to sobě
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pokládati za slávu, když by jiné, přespolní, k té libosti
vůně, k účastenství takové rozkoše vyzývati mohli.“)

Na neštěstí však se za ten stůl hned záhy usadili
zcela pohodlně cizinci, nalévali samým sobě, až jim po
háry veškerým dobrem přetékaly, a věrným tohoto krá
lovství obyvatelům už samým počátkem jen slivky, i ty
ještě vyvětralé, zbývaly.

Na zlaté bulle Karlově, kterou dne 7. měsíce dubna
1348 založil obecné čili svobodné učení Pražské, usa
zovaly se silnější a silnější vrstvy prachu. Cizinci si spo
kojeně pomlaskovali, vtírali se v hodnost za hodnosti,
uvelebili se všude po zvyku ježčím, a potom ať se někdo
opovážil poukázati ke slovům zakládací listiny! Mohl
miti důvody, jež by svou průzračností vynikaly nad křišťál,
cizinci jen hlavami záporně kroutivali, řkouce: „beati
possessores.“

Tak na příklad za rektorství Kunrada Soltova zvole
ného o svatém Havle léta P. 1384 byly tři kolleje vyso
kého učení osazeny samými Němci. Přišli, jak se řiká,
s mošnou v ruce, ohřáli se zde, oděli se hedbávím, stali
se děkany fakulty artistské, juridické i medicinské a bo
hatě nadané úřady podělovali mezi sebe navzájem. Mistři
čeští musili vziti zavděk správami nižších škol po vsích
a městečkách.

A proti rektoru Kunradu Soltovi vypukla mezi stu
denty prudká bouře ponejprv. Tenhle mistr přistěhovalec
měl prý „libros sententiarum Petri Lombardi“ v maliku;
ale v srdci ke všemu, co českého, nenávist, a ve hlavě
proti domorodcům odpor nevypověditelný. Na kathedře
vykládal učení nejčistší lásky, rozčlánkované do nejne
patrnějších podrobností, a rektorování jeho bylo obrazem
nejkřiklavějšího bezpráví. A když Jan z Jenštejna vynesl
dne 2. prosince rozsudek, kterým měli do kolleji cizo
zemci býti připuštěni jen tehdáž, když by se Čechů ne
dostávalo, učinili Němci odvolání až do Říma.

Bylo za pochmurného ranního jitra adventního téhož
roku, když se před kollejí Karlovou, umístěnou ještě
v domě někdy Lazarově, nahromadilo studentů, že se

*) Zlatá bulla Karlova.



—18 —

mistři do učebných síní nemohli ani protlačiti. A bylo
slyšeti řečí, kterými se Němcům až ledví otřásala. Před
černým prknem, vyvěšeným po pravé straně průjezdu,
kupila se hlava vedle hlavy.

Rektor Soltov vyhlašoval všeobecnou zápověď všech
čtení v universitě pod nejtěžšími pokutami, jakéž statuta
universitní stanoví.

„Dolů, braši, s beránčí kůzi! — Jednou se oblékneme
také do lví!“

„Tak — do lví! — Do lvi!“
Mluvčímu přisvědčilo ku tisici hlasův.
„Naši mistři musejí čístil — Budou čistil“
„Musejí — Budou!“
Rektor Kunrad Soltov vzteky pozelenával i promo

drával od hlavy až do prstův.
„Výborně, studenti! — Hlavy vzhůru! — Vy doma,

a pod svým krovem si může každý zadupnouti!“
„A my si zadupneme!“
„Nedejte se, studenti!“
„Jeho milosť král je na vaší straně!“
„Af žije král Václavl“
Hromovým jásotem se až všude okna třásla.
Muž, jenž studenty vybízel, byl tak v prostředních

letech, vysoké postavy, hnědých vousů, oděn po lovecku,
s biretem k levému uchu posunutým, a jmenoval se Čti
bor z Drastu. Patřil ke královské družině a vladař mu
byl zvláštní přízní nakloněn, protože se vyznal mistrovsky
v umění loveckém. A sokolnictví nerozuměl tak nikdo
jako tento dvořenín. Kde se mohl jen jakého spisu o lovu
dopiditi, zjednal si každičký. A král ho mnohdy vydržel
poslouchati celé hodiny. Pan Ctibor uměl své výklady
proplésti nejzajímavějšími příhodami.

„Poslouchejte,studenti!“
Ctiborův hlas prorazil hukotem tisícerých hrdel zvu

čivěji než roh, když jej v Křivoklátských lesích přiložil
ke rtům, aby rozptýlence svolával.

„Císař Karel nemůže spáti.“
Studenti stichli pěnami.
„Vstává na Hradčanech ze své hrobky každý den,

obchází ve svatovítském kostele hroby naších králův,
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u toho, v němž odpočívá Arnošt z Pardubic, se pokaždé
zastavuje, těžkého, mramorového náhrobku se třikrát zle
hounka dotýká, mramor potom povoluje. Arnošt z Par
dubic se zdvihá z hrobu v plném ornátě a dává se s ne
božtíkem císařem do řeči. Že prý nebudou míti pokoje,
dokud český národ na vysokém učení bude sedati jen
na trnožích... Jářku, studenti: Český národ už ani na
trnožích nesedá. Nechtějí nás pouštěti ani na schody,
ani do průjezdu! — Jářku, studenti: Vy si musíte sami
pomoci. Cizáckou zpupnosť musíte potrestati sami! Po
dobrém to nepůjde! Rozumné slovo u nich neplati. —
Či nechcete, aby císař Karel s Arnoštem mohli si po
lopotách života pokojně zdřímnouti? — Jářku, studenti:
Vy si dozajista pomůžete! Vy mi všichni dozajista dobře
rozumitel“

„Až tuze dobře, pane Ctiborel“
A ten den cizím mistrům husí kůže po těle naskako

vala. A němečtí měšťané Starého města Pražského ne
předvídali dobrých věcí. Proto se také na ulicích ani
neukázali. Bylo jich tu téměř ob dům, a jací boháči!
Všecko zboží jejich z českých řemenův. A nadutcí, jako
by tahle země a vní zlatá Praha byla jim od pradávna
zaslíbenou!

— „Studenti českého národa osadili kolleje. Jsou
všichni ozbrojení. Cizí mistři nemají přístupu do síní.
Čtou jenom Čechové.“

Dvořenín, jenž králi Václavu oznamoval tuto příhodu,
nemohl ani dechem stačiti.

Král se po svém zvyku zlehounka pousmál. Tak se
zdálo, jakoby dříve již o všem byl zpraven co nejdů
kladněji.

„Co si cizi mistři navařili, ať si dovaří a krále nezvou
k obědu. Král Václav budé tentokráte „nad stranami“!“

„Rektor Soltov od přestrojenců právě potrestán ci
telně!“

S touhle novinou vešel k panovníkovi Ctibor sám.
„A ty bezpochyby toho všeho strůjcem !“
Král Václav Ctiborovi pohrozil.
„Nebylo by divu, královská milosti. Už té nadýma

vosti přes příliš!“
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„Mému panu otci už nyní říkají, že byl svaté ně
mecké říši otčimem a jak potom nazvou mne! — A pan
otec můj byl k nim nejvyšší měrou shovívav. Nemohli
míti lepších časů než za jeho vlády!“

„Co po tom tvé milosti, jak ti přezdívají cizinci! —
Jen když bude tvé jméno v srdcích všeho lidu zlatem
vepsáno!“

Král Václav se hluboce zamyslil.
„Kdybys cizinu zasypal diamanty, přece hodí, až tě

nebude, po památce tvé kamenem... Rač si vzpome
nouti města Vídně a krále Otakara...!l“

„Máš pravdu, Ctibore!“
Král Václav zvážněl nad obyčej a spisu Alberta Magna

„de falconibus, asturibus et accipitribus“, jejž
dvořenín položil na vkusně vyřezaný stůl před něho, si
téměř ani nevšiml.

„»Věrným mým řekni, že stane se jim po právu, byť
bych si měl celou řiši proti sobě popuditi. Je mi ta ko
runa beztoho z duše protivna...“

Touže chvíli táhlo kolem králova dvora studentů, že
by jablko mezi nimi nebylo propadlo. A byli opravdu
všichni ozbrojeni.

„Bude prý čísti Mikuláš Litomyšlský! Němci mu zbra
ňují vstupu do síně...“

„„Tohoť bohdá nebude, aby český král z boje utikal“,
vzkřikl u Kreščaku nebožtík můj děd, a já také dím: „Tohoťf
bohdá nebude, aby nám cizí mistři přes hlavy přerostlil“

A nebylo toho. Kunrad Soltov, nechtěl-li se soudruhy
svými již nyní nastoupiti osudný exodus, musil, byť i zuby
skřípaje, přistoupiti k narovnání, tak aby v kolleji Karlově
vždycky pět kollegiátních míst dáno bylo Čechům a šesté
aby zůstalo nedilné, jsouc otevřeno jak Čechům, tak
ostalním třem národům. A tentýž poměr ustanoven při
fakultě lékařské, čili kolleji krále Václava.

* * *

Laskavý čtenář již zajisté postřehl, že i ten první.
zlatý věk, jenž se v milé vlasti naší zahostil, byl dů
kladně promíchán křemenem, a dosti ostrým křemenem.
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Zlaté časy.
Pomněnka z doby krále Václava IV.

1400.

Je“ časy, tací lidé; zlaté časy, zlatí lidé.Tenkráte v Čechách zlato rostlo, do Čech se všemi
silnicemi hrnulo, a jaký div, že svitu jeho přivykli a dra
hého kovu si méně vážili. Přiváželi je do Prahy kupci,
studenti, i králové a knižata. A kde rostlo? — Skorem
pod každou střechou; pod doškovou už se tehdáž lesklo
nejtřpytivějším jasem. Proto se ho také asi o třicet let
později najednou tolik objevilo, že září, jež z něho vy
rážela, cizincům padala z ruky těžká zbraň a že klesali
s koní k zemi jako mladistvý horlitel Jerusalemského sy
nedria cestou do Damašku.

Praha byla za těch časů středoevropským Římem a
sláva Pražského učení Karlova rozletěla se na perutich
větru do všech úhlů světa. Polská královna Hedvika,
chtějic, aby synové litevští byli osviceni jasnosti umění
a ctnosti, založila při universitě zdejší kollej litevskou,
kteráž přispěla k rozmnožení vysokého učení i statků
jeho znamenitě.

Cizinci, přicházející do vlasti naší, nemohli se čes
kému lidu ani dosti vynadiviti. Přirovnávali své rodné
země ke kraji zdejšímu a až se lekli stinů, jež se za
nimi vlekly i přes hranice. Proto se jim také odtud živou
mocí nechtivalo.

„Jářku, za mým dvorem táhlý hvozd, vedou jim dvě
cesty veřejné, lidu tu projde každým dnem dosti, zvláště
o téhodní trhy v nedalekém městě —; sejmi, pane, s hrudi
své tenhle řetěz, pověs ho na který chceš strom, nech
ho tam, pokud se ti uzdá, a nikdo se ho ani netkne.
Kdybys měl o něj přijíti, řekl bych, že ti čtvernásob za
platím: ale kdybych to řekl, už bych o poctivosti zdej
šiho lidu pochyboval.“ — A cizinec, jenž byl návštěvou
na rytířské tvrzi v bývalé župě Dřevíčské, pověsil těžký,
zlatý řetěz svůj opravdu na starém habru zrovna vedle
veřejné cesty. Příští den tudy šlo a jelo lidu na výroční
trh do Loun celé zástupy. Na vyvěšený skvost se podívali,
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pověděli si cos, ale šli dál a zlatého klanečníku se ani
nedotkli... Avšak když si zdejší rytiř s cizincem. zašli
pod habr, řetězu tu -, nebylo. Host vyhrkl v polupný
smích. To prý by musil zrovna býti anděl, aby pokušení
odolal! —-Rytiřzakýval povážlivě starou, zkušenou hlavou,
zamyslil se a pravil: „Ať jsem beze cti, jestli se 'loho
kdo z našich dopustil.“ A když se vrátili do tvrze, po
ručil svolat všecku čeleď, čelo jeho bylo zachmuřeno

"jako tmavý mrak, z oči prudký žár mu planul a rly jeho
prodrala se tato slova: „Od neblahých dob Jana Lucem
burského nebylo ve zdejším okolí slyšeli o krádeži, až
dnes! —Budu hledati od jednoho ke druhému. Nena
leznu-li řetězu, opětuji, jsem, pane, beze cti a ne čtyř
násob, ale stonásobně ti ztrálu ze zboží svého nahradim.“
— A zdejší rytíř hledal — hledal — a nenalézal ni
čeho. -— Čelo jeho chmuřilo se temněji a temněji, oči
jeho přimhuřovaly se přisněji a přisněji; čeleď bledá
strachem a úžasem... „Pane, ty dovoliš, abych pro
hledal i tvé krajany?“ — „Pro mne! — Jak chceš!“
Tato slova zněla tak přiliš uštěpačně. — A zdejší rytiř
prohližel nyní také cizincz. Náhle se zraky jeho vítězně
zasvílily a ústy jeho vyrazilo: „Krzno dolů, chlape!“ —
A rytíř strhl kabátec s cizáka takměř sám. Tu chvili za
leskl se zlatý řetěz hostovu čelediínu na samých prsou. —
„Však jsem to věděl! Kde pak naši! — Zloděje však
potrestáme si sami. Ty, pane, již dovoliš!“ — Cizinec
skřípal zuby, bělel i zelenal se i modral. Ale musil
mlčeti. — „Járku, kdo sem přichází, aby zlému učil zdejší
lid? — Kdo že? — Cizina?“ — A ještě ten den houpal
se zlodějský čeledín na starém habru.

Trochu jsem odbočil; ale kdo může za pero, když
si někdy zajede. A byla konečně tahle črta skorem nutna,
abych doložil výpověď: jaké časy, tací lidé; zlaté
časy, zlatí lidé.

A k tomuhle rytíři přicházeli kolem svatého Martina
studenti až z Prahy, ať bylo, jak bylo. A ten Čas skorem
vždycky nepohoda straší. Větry, déšť, sníh; někdy všecko
najednou. Do zdejšího kraje cesty přebídny. Noha se za
každým krokem takměř po kolena boří, a koník, dobrý
chodec, každým okamžikem klopýtá.
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A studenti si zavýskli, jakmile střechy téhle tvrze
uzřeli. A dali se už nyní do zpěvu, až se tu všecko
třáslo.

A rytíř vycházíval před vrata, kroutil si bílý knír,
usmíval se, kynul příchozím vstříc a vítal je, jakoby
všichni rodné děti jeho byli.

Na zdejší tvrzi nebylo třeba popěvku:

„Ale vy, bratřie
milí, majíce
na paměti svatého
Martina rytieře,
nynie v této mieře,
nechcete-li husi dáti,
dejte dva penieze.“

Stoly, kde jaké měli, sneseny a bílými ubrusy pota
zeny; na stolech, nač si kdo pomyslil. Ani dobrá Mělni
čina nescházela. Husičky vykrmeny, milounce pročerve
nalé, medovina, že se po ní rty svíraly, pečivo z výražky
vejci a máslem sežloutlo... Křehounké podkovy jakoby
ke koni báječnému!

„Jezte, studenti, pijte, hoši... Neohližejte se, neše
třete! Hus dobrá jen do Martina, od Martina starým
skopcem čpívá... Jářku, studenli! — Dokud na Divicích
starý Dobrohost, svému jménu hanby neudělá!“

A studenti se nedali pobízeti. A čím lépe jim chutnalo
a čím rychleji se talíře prázdnily, tím spokojeněji se ho
stitel usmíval a tím nepřetržitěji si kroutil bílý zahrotělý
knír.

Potom musili vypravovati, co kdo věděl, Dobrohost
prošedivělou hlavou kýval, přikyvoval, leckdy se ipo
usmál, a když byli všichni hotovi, začal povídati sám.
A bylo smichu k přetrhání a veselí k nevypovědění.
RytiřDobrohost projel půl světa a již mohl tak ledacos
věděti, čemu se z knih člověk jaktěživ nenaučí.
„Ai mistři zajíždívalisi rádi na Divice; ale jen dobří
Češi a svého národa na vysokém učení jasné hvězdy.
Až žasli nad rozumem svého hostitele!

„Já studoval v Bononii, já znám Padovu jako zdejší
ves, mé jméno zapsáno v matrikách Sorbonských, já
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slyšel mistry Salernské, i Neapolské učení mi není ne
známým, já viděl až Kordovu... Jářku! — Ale nejmi
lejším ze všech krajů je mi rodný kraj!...“

Rytíři Dobrohostovi chvěl se nějak hlas a tak se
zdálo, že se mu v bystré oči slzy vkrádají...

„A studenti z rodného kraje všichni děti
mé...“

Dobrohost zdvihl do výše pohár, prastarý pohár dře
věný, v němž se Mělničina hezky přes okraje pěnila.

„A otcem naším ty, starý brachu!... Buď dlouho živ
a zdrávi“

Dudáci spustili nejprudčim fortem a kozlíci se na
dmuli z nejplnějších plic.

A za těchhle okamžiků bývalo zdejšímu pánu nejbla
ženěji; říkával, že mu tak ani v nebi někdy nebude.

„Poslechněte, hoši, stárnu, dnů mých nebude na
dlouho...“

„Oho, pane otče, dnů tvých musí býti bez počtu...“
„Jářku, jsem stár, bezdětek; Divické zboží slušná

živnosť; chci, aby se dostalo v dobré ruce; alespoň bych
rád, velmi rád... A přál bych si, aby tu bývalo o svatém
Martině veselo i potom, až mne nebude... Poslechněte,
studenti: jste všichni hodni, poněvadž mne máte rádi.
Zlý člověk mne neměl rád jaktěživ. Ale přece bych něco
chtěl věděti. -— Kdo z vás je nejhodnější?“

„Tuhle Česlav, pane otče!“
Dobrohost zakýval zašedivělou hlavou po třikráte.
Mladý muž se zarděl nezvyklou červení. Rytíř položil

na jeho rámě svou pravici.
„Chtěl bys, CČeslave, u mne zůstati? — Chtěl bys

na Divicích býti dědicem?“
Mladý muž neodpovídal. Mezi studenty ticho.
„Zde sepsány podmínky! — Jsou kratičké! — Druhou

jsi již slyšel; první li povím: dochovati mne poctivě
ke smrti...

Dej Pánbůh, abychom se tu ještě ode dneška za rok
a za den sešli. — Ale nevím; věru nevim!“

Dnes odcházeli studenti z Divic mlčky a skorem se
svěšenými hlavami.
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„Nic si z toho, hoši, nedělejte, až mne tu nebude! —
Divická vrata každému z vás budou otevřena dokořán
i v půlnoci, ať zaklepáte kdykoliv“

A byla opravdu otevřena i za Ceslava, jenž se na
zdejším zboží podle Dobrohostovy závěti usadil. Stará,
přepodivně řezaná skříň zůstala po vůli bývalého vlast
níka ve velké jizbici. A byly v ní knihy vzácné ceny:
summulae magistri Hispani, vetus ars, tractatus de sphae

ra, sex libri Euclidis, perspeciiva communis, Aristotelovalogika atd..
Jářku: nebyly to tenkráte zlaté časy a v těch

časích zlatí lidé? Psal bych ještě více; ale rámec
tohoto obrázku by mi již nevystačil. Jen toto přidávám:
kde student, jehož hlava na pravém místě,
všude živo bylo, všude jej měli rádi, protože
dovedl přivésti ve svěží proudění i stydnoucií
krev. A tenhle rys v povaze českého lidu nevyhynul
do dneška, ačkoliv zlaté časy dávno, předávno vybledly.

Když vycházel Israel z Egypta.
Universitní obrázek.

1409.

N35 zlatou bullou Karlovou skláněla se hlava s obličejem, v němž se zračila nejjedovatější jizlivosť. Oči
plny sžíravého žáru, rty jakoby prorážel sykot ještěři, vý
dechy prudčí co chvili, a ob čas zaskřipal tíhou pravé ruky
i uměle řezaný stůl z dřeva prý cedrového. Prošedivělé
vlasy zakrývala hranostajová čapka, čtenářovo tělo za
haleno tabardem, na němž záhyb na záhybu, opodál na
židlici nedbale přehozen drahocenný kožíšek, jehož účelem
zdobiti bedra i rámě, na kožišku černal se biret misterský
z přeskvostné látky...

Tvář tohoto muže měnila se všemi barvami: promo
drávala, prozelenávala a žloutla každým okamžikem...

„Než bych tě měl vydati, raději tě roztrhám, raději
vše hodim do ohně!... Jen ne vydati! — Jen aby toho
oni neměli!“ í
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Muž mluvil drsným německým nářečím.
„Tenhle prsten mi budete musit s ruky stáhnouti! —

A s řetězem nejinak. Budu vzdorovat až do krajnosii
a uvidím, zdali se proti mně ten slaboch král odváží.
Matriku universitní spíše spálím, pečeť učení zdejšího
zruším a klíče od pokladnice zahodím, kde jich nikdy ne
naleznou. Ještě štěstí, že dosud všecko v rukou mých!“

A rektor vysokého učení Pražského, Henning Balten
hagen, udeřil nyní do stolu tak prudce, že se mu prsten
zaryl az do masa. Potom se rozhlédl po insigniich do
savadní moci své. Jizlivosť se v obličeji jeho ještě o ně
kolik stupňů zvýšila.

Ceský národ choval se proti němu dosud se zvláštní
shovívavosti.

Volba nového rektora měla se konati už o sv. Jiří;
ale Henning postavil si hlavu, znamení rektorské moci
nedal z rukou, a volba musila býti odložena. Děkan fa
kulty artistické, Albert Varrentrappe z Miinsteru, tolikéž
nechtěl se vzdáti svého úřadu. Česká země bývala od
jakživa zemí zaslibenou; žel však, že tak často jen pro
cizince. Těmto stala se nevyčerpatelným zdrojem všeho
blaha, a jen domorodcům jevila se nejednou jakožto be
zedná studnice utrpení nejmožnějších. Až se ruka třese,
az se oči kalí a pero píšíc tyto řádky bezděky ustává!
A úkazem nejsmutnějším, když cizincům blaho připravo
vati pomáhaly české ruce, české hlavy...

Toho času dlel král Václav na Točníku.
Ještě štěstí, ze na trůně Přemyslovců seděl tenkráte

on. Přívaly německých vod by se byly všemi průsmyky
do českých krajů nahrnuly, ale tak zcela nepozorovaně,
tak tichounce, jako když šumí milounký větérek za lel
niho podvečeří. Beztoho již mezi tehdejšími Pražskými
patricii samé cizi jméno a rozlézali se odtud pliživým
sice, ale zcela jistým krokem po zvyku krtčím do veške
rého vůkoli.

Uslyšev král o rektorově zpupnosti, zadupl si nohou
a zvolal, až Pražské poslý sluch přecházel: „Tohoť ne
bude — přísámbůh — nebude — abych v Čechách po
slouchal někoho já! — Jednou páni, po druhé cizinci a
po třetí — das ví ještě kdo! — Nemohl by .ani jinak



—127—

jednati nebožtík otec můj! — Ať si táhnou, chtějí-li, kam
koliv! — Chtěla-li by Praha z cizího peří zbohalnouti,
po čertech draze by se jí to vyplatilo! — Zastesklo-li
by se po nich jejich pokrevencům, af následují jen pří
kladu svých předchůdců. Beztoho bych rád — tak z duše
rád —-aby ve hlavním městě našem byl čerstvý vzduch, —
domácí, tak jako ve zdejších lesich.“

Na dvoře ozvaly se pojednou rohy, zaštěkali psi, a za
několik okamžiků vešel pan Ctibor ze Drastu do královské
komnaty, oznamuje příjezd německých mistrů z Prahy. Zá
dají prý naléhavě za bezodkladné slyšení.

„Aj — právě vhod! — Přiveď je, Tlame!“
Král Václav se dal do smíchu.
„Vy zatim na chvilku do těchto dveří ustupte!“
Němečtí mistři objevili se před králem s hlavami hrdě

vztyčenými. Jedva že se tak zlehka uklonili.
Mluvčím byl dotčený již Albert Varrentrappe z Můiin

steru. —
„My jednou, jasný pane, přisahali na stará universitní

statuta a nijakž není naší vůli, abychom rušili přísahu...
Z porušení této naší přísahy vzešla by neodvratitelná
zkáza celého učení... Obracíme se za touto záležitosti
na tvou milosť naposled; jinak vytáhneme všichni u počtu
velikém do jednoho, i opustíme navždy Prahu, jakož i
toto království.“

„A Praha i celé království oddychne si nejspokoje
něji, mili pánové! — A věztež, že se všemu lidu bez vás
lépe povede!“

Král Václav se zlehounka pousmál.
Obličeje německých mistrův až zesinaly.
„Za týmž účelem nařizuji a poroučím: Dne devátého

května sejdou se po našem rozkazu mistři všech čtyř ná
rodů do kolleje, jež honosí se jménem zvěčnělého otce
našeho! Henning vydá bez odkladu klíče od pokladnice,
rektorskou pečef i universitní matfriku, rektorem učení
Pražského ustanovujeme pro tentokráte milého věrného
svého mistra Zdeňka z Labouně a Šimona z Tišnova
děkanem fakulty artistské... Dixi!“

Král Václav se potom od ztrnulých mistrův odvrátil...
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Kdyz toto nařízení stihlo do Prahy, Henning Balten
hagen strhl tak prudce pečeti při zlaté bulle, že stužka,
na níž byla zavěšena, přetržena na kolikero dílův a zlatý
plech velikosti někdejšího říšského tolaru zakutálel se
po zemi.

Ale co platno! Devátý květen již za dveřmi, královský
rozkaz neodvolatelný, ustanovení již i komisaři a všecka
čeleď městská ve zbrani. Německým mistrům rostla od
vaha, jen když na druhé straně slabosťf a kolisavosť po
zorovali...

Dne devátého května v Karlově kolleji opravdu hlava
na hlavě. Přítomen nejen královský komisař, ale i všichni
konšelé Starého města Pražského. Mistrův i studentů zá
stup nepřehledný; ani se nemohli do označených prostor
směstnati.

Když pan Mikuláš z Lobkovic přečetl vůli královskou,
rozlehl se mezi studenty i inistry českými hřimavý ne
konečný potlesk. A když uvedení Zdeněk z Labouně a
Šimon z Tišnova ve své úřady, ozvalo se bouřlivým já
sotem: „Vivant ad multos — perennes annos!“ Německé
mistry musili z dotyčných sedadel vypuditi...

Za několik dní po usazení nového rektora i děkana
artistské fakulty honil král Václav v lesích Karlštejnských.
Mimo obvyklou družinu loveckou byl tentokráte přítomen

i šašek jeho.. . Dnešní den byl v letošním máji jedním

marnými popěvky, a když na nějakou chvíli zavládlo zdej
šími hvozdy ticho, spustila nejlahodnějšími melodiemi
všecka ptačí druž...

Král Václav byl z miry vesel...
Po polednách rozložili se všichni na hebounkém me

choví poď hustými košatými buky.
Náhle se šašek vzchopil, zakryl si tvář oběma rukama

a zvolal pronikavě:
„Neciti-liž královská milosťf ničeho?“
„Jen nudu při tvých vtipech!“ pousmál se král.
„Táhne divný vitr... Drazí pánové, zakryjte si ústa

i nosy...
Šašek odběhl; ale byl tu zase opět za několik oka

mžikův.



„Nadarmo to tak netáhlo! — Pospěšte, pánové; uvi
dite převzácné divadlo! — Silnice oklikou zcela blizounko.
— Jen rychle, předrazi pánové!“

Všecka družina se zdvihla a zaměřila k silnici.
A objevilo se zrakům jejich prazvláštní divadlo. Kam

až mohli silnici dohlédnouti, hlava na hlavě, kůň na koni,
vůz na voze... Tudyhle vedla cesta od Prahy do Bavor.
V obličejich zástupů nevypověditelný vztek. Někteří vy
lévali si svůj hněv i na větvicích, jež dosahovaly do
cesty...

Královský šašek začal posměšným hlasem. „Když vy
cházel Israel z Egypta...“ A potom náhle přešel jakoby
ve ptačí cvrlikání: „Sťastnou cestu — šťastnou
cestu —"“

Všecka čeled královská vyhrkla v ohlušujicí smích.
Rázem porozuměli, co tenhle nekonečný průvod zna

mená. Poznali Henninga, Varrentrappa, Mindena, Hohen
kirchena, Algernussena, Meystermanna, Pfystra, Eyslet
ského a jak se všecky tyto německé hlavy jmenovaly..

Šašek neustále pokřikoval, všemožně ptačí hlasy na
podobuje:„Šťastnou cestu... šťastnou cestu...
šťastnou cestul!“

Povídka o rytířské jízdě do Němec.
Pomněnka z dob Ladislava Pohrobka.

1447.

P“ Čechách zase všecko ticho, jež rušil pouze hlaholslov rozvaděných pánův. A když mnoho mluveno a
velmi málo prováděno, bývalo u-nás vždycky nedobré
znamení. Jen otevříti letopisy a čísti v nich stránku za
stránkou bedlivě. Ale kdo pak si s tím vezme práci!
Po venkově takových čtenářů již hrozně málo. A přece
jsou ty naše staré kroniky studánkami, v nichž voda kři
šťálová a perlaza perlou jeví se na průhledné hladině...
Naši dědové a tu a tam i otcové pili z těchto studánek
plným douškem, a synové či vnukové? — Nad těmi stu
dánkami již hustá tráva, cestička k nim zarůstá a ký div,
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ze si jich oko nevšímá, třeba byla voda křišťálovou
do dneška, a dosud v ní perla za perlou, jedna druhé
drahocennější.

Abych však nezapomněl — po Čechách všecko ticho.
I ta řeč — planá řeč, a ta váda — hluchá váda. Ocel
českých mečů zvonila v severozápadních komitátech uher
ských, do Čech nezaletěla ani ozvěna, a dunění vozových
hradeb odráželo se pouze o tatranské vrchy. A v Čechách
byli rádi spokojeni i při té plané řeči a při té hluché

vádě. Rušitelé zemského míru, na němž rděla se příšernou
záři jakožto pečeť Lipanská krev —bili se za práva krále
ditěte, jenž odměňoval je měďáčky. Vždycky mi bý
valo nějak nevolno — už hned té mlade dětské hlavě —
když utkvívaly mé oči v čítankách na článku: „Jiskra
z Brandýsa“.

A léta Páně 1447 sbiráno po krajích svatováclav
ského dědictví zase vojsko, ale nikoliv proto, aby planou
řeč hádajícího se panstva ocelí přeťali a hluchou vádu
umičeli... Tohle vojsko najímal za sumu znamenitou
pan Apl z Fiktum, přední rada saského knižete Viléma,
jenž měl za manželku Annu, sestru krále Ladislava Po
hrobka. I najato branných lidi devět tisíc. A když tyhle
zástupy hnuly se ke hranicím severním, bylo našim pá
nům, jako by jim byl spadl kámen těžký se srdce. Jen
s těmito kazimíry pryč; čím dřiv, tím lépe. Mohli by lenoš
sky, pohodlný život každou chvíli znepříjemniti. A proto
všude, kde mohli, pana Apla z Fiktum všemožně pod
porovali. Ti milí, drazí pánové!

Na tvrzi Pakoměřické seděl tenkráte pan Čeček starší,
po levé straně schvácen mrtvicí. Kolem hrdla nosil den
co den zavěšený řetěz železný; už rezavěl, a lidé krátko
zrací si vyprávěli, že prý se mění do zlata. A neodložil
ho ani, když si ulehl pozdě večer k odpočinku. Pan Čeček
starší svým zevnějškem až strašil. Obličej měl všecek
zarostlý, obočí nerozdělena, popelavé vlasy visely mu
neladem přes ramena, šal jeho záležel z koženého krzna,
kožených spodkův a na krznu ozdobou jedinou svrchu
podotknutý řetěz železný. | měl syna — Čečka mladšího,
jenž se minulého roku vrátil z Uher. A nemohli se spolu
srovnati a nemohli. Byl toho příčinou ten železný řetěz
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na hrdle. A když se roznesla novina, že pan Apl z Fiktum
najímá českou krev, starší Čeček prohodil ku mladšímu:
„Doma se povalovati nebudeš. Darmo chleba jíš. Jdi si
ho vydělat!“ A tahle starcova slova zněla tak nezvykle
drsně, že synovi bezděky se ruce zachvěly a pravice
sáhla k boku po meči. Ale vzpamatoval se ještě v Čas a
rychle se odvrátil, aby nespatřil hrozného výrazu v otcově
obličeji po druhé. A potom se chystal opravdu k jízdě do
Saska. Pojedou s Petrem Kdulincem...

A když tu sobotu po Božím vstoupení odjížděl z Pa
koměřic, řetěz na hrdle otcově zvonil mu v uších na
dobrou hodinu cesty ku Praze. Ceček starší jakoby také
ten den naschvál železem zavěšeným na krku rachotil.
A kdykoliv zaslechli lidé nezvyklý chřestot řetězu, podo
bajicího se klanečníku, po každé urychlili krok a neradi
se ke tvrzi ohlíželi. Kdo do Pakoměřic nemusil, vždy se
raději vyhnul, aby ani okem nezavadil o starou, zčernalou
střechu a šedivou čtverhrannou věž, pod jejímiž krovy
hnizdila všecka ptačí havěť Od patnácti let tu také ne
bylo člověka, jenz by sem byl zavital pohostinu.

Pakoměřická tvrz byla zpuštěna až běda. Jizbami roze
střeno pavučin jako rybářských „keserů“. A kde noha
učinila krok, po každé musil nezvyklec sevřiti těsně rty,
ztajiti pod hrudí dech a rychle pokročiti zpět, protože
se tu mohly plíce snadnince zalknouti.

A takovéhoto Čečkova života i tvrze Pakoměřické
dočasného zpuštění podmětem byla událost následujici:

Před patnácti lety přijel do tábora Prokopova rytíř
o třiceti koních. Byl tak v nejlepším mužném věku. Rekl,
že pochází od Prahy a česť jeho že mu nedá seděti za
pecí, když se všecky paže chystají, aby rodné zemi za
počaté dilo pomáhaly šťastně dokončiti. Tenkráte byly
právě podnikány bohatýrské jizdy české až k moři; ně
mecká sila rozmetena do všech koutů světa..

Prokop ho přijal po svém způsobu laskavě a vlídně.
Chystal se zrovna na výpravu do Branibor. Ceská země
byla už dosti dlouho jevištěm hrozných bojů, jimž neni
rovných v celém středověku. Af zakusí i Němčici, jaky
to život, když se rozhoří sžiíravým žárem pochoden vá
lečná.
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„Neber ho s sebou, veliký muži! — Všecko štěstí
se od tebe odvráti!“

Do rady vojenské veběhla náhle stařena s rozpuště
nými vlasy, ve tvářích s vráskou na vrásce a vrhla se
k nohám Prokopovi.

„Co na sobě má, všecko pochází z loupeže — i koně
i zbraň. Svou manželku ku smrti utýral, svého tchána
i mne tchyni vlastní hůře obloupil, než někdy v ráji had
Evu s Adamem. K sobě si nás pozval na hody, přepadl
nic netušicí za stolem a učinil nám jako pravý Jidáš.
A vedou ho kroky za tebou také jen z pychu a mamonu!“

„A kdo jsi ty?“
„Matka jeho manželky! — Vlastní matka!“
Stará žena zalomila rukama, až jí v nich kosti za

praskaly.
„Komu jsem tě, dcero milá, vydala? — O, mne ro

dičkynešťastné! — Trestejte ho za mne! —Vy můžete!“
„CČečku z Pakoměřic — slyšíš tyhle žaloby?“
„Upři mi to, můžeš-li! — Podívej se mi do očí,

můzeš-li! — A přeběhl by od vás, kdyby mu jen o groš
vice dávali! — Ty prorado z pekel horoucích; — ne
nadál jsi se, že půjdu za tebou, kdybys chtěl utéci třeba
až na konec světa! — Suďte ho za mne! — O tobě všude
říkají, veliký muži, že jsi spravedliv, jak kdo zaslouží!“

„Přiznáváš se k této žalobě ?“
„Tchán i tchyně — tato ještěřice — —
„Skoda že nemám žihadla, abych tě uštkla ke smrti

věčné!“
„Překáželi mi, abych se vydal za tebou!“
„A tys se k nim opravdu zachoval, jak tahle stařena

vypovídá?“
„Ženu připravil o život, nám zbylo jen, co na těle

máme...“
„Takového bojovníka Táboři ve svém středu netrpí

a vyvrhují ho... Sedni na kůň a tu chvíli jeď se svými,
kam chceš.“

„Mne že se odvažuješ pohaniti ty...?
Ceček již nedomluvil; ocitl se na zemi a několik

rukou ho svázalo provazy. Z čeledi, jež s ním přitrhla
do tábora, nehnul se nikdo, aby ho obránili. Potom ho
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posadili na koně s rukama na zad svázanýma a s obli
čejem obráceným zpět. — A vranika rozdráždili k nej
prudšímuběhu...

A za divýmjezdcem hnala se žena stará, prostovlasá,

pořád tak lomíc nade hlavou.
„Tak učiním každému, kdo by k našemu praporu při

trhl se cti pokálenou!“ prohodil Prokop Veliký, ostrým
okem rozhližeje se po soudruzích, jakoby jim chtěl až
ke dnu duší prohlédnouti, a dával rozkazy k pochodu.

Tahle jízda za hranice potkala se s nejskvělejším vý
sledkem. Německá města vztyčovala bilé praporce už
z daleka a měšťané vycházeli táborskému vojsku vstříc,
v čele majíce celé řady družiček bělounce oblečených
a zpívajíce písně plné pokory a nábožnosti. Na polštá
řích aksamitových podávali vítězům klíče od městských
bran a přikazovali se poslušenstvím až do těch statků
svých. — .

A když se vracel veliký vůdce do Cech, kde se vzala,
tu se vzala stařena s vlasy opěl tak rozpuštěnými, ale
ještě popelavějšími, tentokráte však byla již kosf a kůže,
hlas měla osípělý, oko nějak zakalené a dlaněmi ji bylo
takměř viděti.

„Vy jste ho vyhnali a tam ti ho rádi přijali! ... Na
jejich erbech hříchy proti všem Božím přikázáním —
proti všem — proti prvnímu — proti čtvrtému — proti
šestému — proti všem — proti Bohu, proti lidem ....
Uvidí, co z toho budou miti!“

A potom již Prokop téhle ženy šílené, vdovy po slo
vutném panoši Matěji z Chřenov, někdy zemských desk
písaři, neviděl až u Lipan; ale jen se mu tak kolem zraku
zakmitla, zaměřivši do vojska nepřátelského, jakoby ně
koho hledala.: ,

A hledala opravdu zetě svého, Jana Cečka staršího
z Pakoměřic, i setkala se s nim tváří ve tvář, kdyz házel
pochodně na stodoly, v nichž hodlali Sirotci spasiti své
zivoty.

„Znáš mne, Čečku? — Podívej se na mne dobře —
oběma očima — a dovrš míru hříchů svých i životem
mym... Boztoho tu všude vítězí hřích proti všem Božím
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přikázáním, proti prvnímu, proti čtvrtému, proti šestému, —
proti všem... Slyšíš-li Cečku? — Hfřích!“

Stará žena uchytila paliče oběma rukama kostnatýma
za ramena, zatřásla jim, že se mu smolnice z pravice
vysmekla, a potom na ném utvěla očima, div že ho jimi
neprobodla.

„Zde všude kolem vítězem hřích!...
Praskot plamenů přehlušil další slova stařenina, jez

se zarývala Cečkovi až do ledví, proto že klesal k zemi,
chvěje se na celém těle, jakoby nejprudší zimnici....
Stařena mu ovíjela kolem krku řetěz z rozdrcených vozů
táborských za posunků, jichž nelze vylíčili. I zdálo se, že
ho vší mocí chce zavléci do ohně. A podivno, muž ja
koby na rukou i nohou byl ochroml; ani se nebránil.
Kdyby ho několik zbrojnošů panských nebylo osvobodilo,
zajisté by byl mezi sty Sirotků ve blizounké stodole do
doutnal.

„Hřích tu vítězi — hřích — proti všem Božím při
kázáním — hrozný hřích. — Vem si tedy mne — vem —
ty obludo přišerná!“

A stařena vrhla se potom sama do plamenů, jichž
praskotem prorazilo několik nenapodobitelných zvuků,
kterými se ve člověku srážela všecka krev.

Jan CČeček starší z Pakoměřic vrátil se od Lipan na
celém těle schromený, levou rukou a levou nohou ne
mohl ani takměř vládnouti, a pamětníci říkávali, že přilezl
po čtyřech.

Potom prý sem chodivali léčit jeho duši se všech
stran. Přicházeli mužové učení, o nichž šla pověsťf, že
zakletce nejhorší dovedou zprostiti ďábelského jha. Ale
nic platno; Ceček si pokaždé řetěz z rozdrcených vozů
táborských ku hrdlu těsněji přitáhl, a slova z něho ne
mohl nikdo dostati. Mohl by mu prý pomoci jediné sy
náček, jemuž bylo tak kolem osmi let. Ale otec vždycky
zachřestil řetězem na hrdle, až všecky mráz přešel. Hošíka
vzal si k sobě příbuzný jakýs, a když vypukly v Uhřích
ty vojny, vydal se s nim k Jiskrovi z Brandýsa, kdež
zmužněl v udatného válečníka...

A z Pakoměřic jsme Jana Cečka mladšího viděli od
jizděti k Petru Kdulincovi za panem Aplem z Fiklum.

«“
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Od tohoto dne však olec chřestíval na krku řetězem, že
ho slyšeli na čtvrt hodiny, volával ženu, tchána i tchyni
do osípění, náhrobní kámen nad svou manželkou celý
zelezem otloukl, s nikým nemluvil, do tvrze nikdo nesměl
a každou chvilkou hrozival v tu stranu, kde leží Lipany
a kde mu tchyně na krk tenhle řetěz hodila a rozum jím
zadrhla. Nejednou i článečky v řetěze ohryzoval, až se
mu z úst krev vyřinula.

Takový život vedl Jan Čeček starší z Pakoměřic, jenž
umluviv k sobě prosbou a řečí pěknou na tvrz do Pako
měřic slovutného panoše Matěje z Chřenov, někdy desk
zemských písaře, který dceru svou byl zaň vdal, zjimal
jej i s manželkou jeho za stolem, věznil je i šacoval a
obloupil ze všeho, co jsou měli, a učinil jim zrádně jako
pravý Jidáš — i za to, že rukou běsovskou u Lipan nad
hlavami Sirotků střechy zapálil, aby uhořeli dočista.

Za časů Prokopových byly jízdy do Němec podnikány
na česť i slávu jména českého, ovšem že také trochu na
odplatu, ale později za peníze.A proto také postrádají.

velmi málo záleželo, který ze saských knížat měl by vlád
nouli v dědictví Fridricha Bojovného; jeden nebyl ani
o vlas lepší druhého a kdyby jen byli mohli, byli by za
své otce zaplatili oběma...

Tentokráte projeli zemí Brunšvickou až na samý Rýn.
A sloužili nejrozmanitějším pánům, města za městem do
bývali, hrad za hradem rovnali se zemi, až konečně ne
nalezajice již téměř nikde odporu, vraceli se nazpět do
vlasti.

V cizině vadne i vítězný věnec vavřínový a ratolest
palmová podobna lupenu hořkému.

Německá věra projevila se tu opět v prastarém světle
svém. Sasíci zastoupili náhle vracejícím se zástupům cestu.
Cechové opuštění znenadání i od těch, kteří je byli za
hranice volali. Saský markrabě Vilém odejel od nich,
nechav je u veliké chudobě a úzkosti. Starý letopisec
vypravuje, kterak tam měli bídu ve vší potravě i nápoji,
též i koňové jejich hladem mřeli; a utratili všecko, kde
co měli, odění, kuše, meče i koně. Písař rozhorlil se
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2 toho hněvem spravedlivým a tuto paměť zakončil: „Věř
čert Němcuom!“

Petr Kdulinec rozložil se táborem na poli nedaleko
Eisenachu a když dojel za ním Čeček mladší z Pako
měřic, vytrhli bliže k českým hranicím. Už se jim modraly
v dálce chlumy Krušných hor. Ale každou chvilkou koně
pod jezdci klesali, a pěšáci také jedva se potáceli. Slunce
pražilo sotvaže vstalo na východě, a pot selil proudem
tvářemi, i když se krajem rozestiraly černé stíny.

Tahle jízda byla jednou z nejsmutnějších. Šaty na
oděncích rozedřeny, obuv zůstala Bůh ví kde, a sila z paží
také kvapem mizela. Ale i tohohle zástupu zmořeného
a zbědovaného báli se Němci. Vesnice před nimi byly
prázdny. Sasíci vyklidili se před příchozími se vším všudy
a nikdo by byl ubohým sousta nedaroval a lžíci vody
nepodal. A táhli přece zemí, jejímuž pánovi pomáhali.

„Nic platnol — Musíme si získati chléb v rukou
s ocelí! — Takhle bychom se sotva kdy domů dostali!“

Petr Kdulinec rozhlédl se krajinou pátravým zrakem.
Musil s koně sesednouti a vésti jej za uzdu. Oslatní
opírali se o meče jako o hole.

„Tamhle hrad! — Bude v něm všeho, nač si jen
pomyslíme! — Musíme se o něj pokusiti!“ prohodil
mdlým hlasem Čeček z Pakoměřic, ačkoliv by mu bývalo
lhostejno, kdyby tu byl zahynul. Jaký život ho očekává
v rodné tvrzi! Proto také tenhle návrh učinil. V tako
vémto stavu není jim možno, aby doběhli jen ke hradbám,
natof aby se dostali do vnitra. Budou zničení prvním ná
během. Oko mladého muže zalesklo se také příšerným
svitem a obličejem jeho rozestřel se výraz zoufalství.
Jan Čeček nebyl k sobě ani podoben. Krunýř na hrudí
zohýbaný, helmice pomačkána a suknice podobna sitině.

Petr Kdulinec utkvěl na svém soudruhu pronikavým
zrakem, jakoby se chtěl přesvědčiti, zdali tak Čeček
myslí opravdu.

„Neučiníš-li toho se mnou, podniknu útok se svým
houfcem sám!“

Oko mladého muže lesklo se ještě příšernějším svitem.
„Jářku, kdo z vás za mnou půjde?"
„Všichni, bratře — do jednoho!“
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Petr Kdulinec svěsil na okamžik hlavu, jakoby chtěl
přemýšleti, zdali nebudou s to, aby si jiným způsobem
pomohli. Ale rozhodl také rázem.

A potom sebraly zástupy poslední svou sílu, jezdci
sedli na koně, zrychlili klus, pěšáci zase krok a již se
hnali jako černé mračno ke hradu, jenž se šedal odtud
nedaleko na mírném návrší. Smrť v bitvě je nepoměrně
výhodnější, než umírati hladem. Nad hlavami jejich vlálo
vzduchem dvé praporců, barvou nerozeznatelných, pro
sekaných, rozbodaných, prostřílených...

Starým válečníkům vzpružila se náhle všecka krev,
do rukou i nohou jakoby se jim vracela síla, i koně ržáli
veseleji, Petr Kdulinec s Cečkem v čele obou houfců;
náhle začínají všichni jakoby si řekli: „Kdo jste Boží
bojovníci...“ Vzduchse třese, půda duní, ocel řinči,
koně řehtají bujněji, a české houfce už u hradeb na do
střel, když se otevírá brána, na věži vztyčují bílý praporec
a útočníkům přichází vstříc mladistvá dívka ve sněho
bílém šatě s rukama sepjatýma, na růžových rtechs ci
zími slovy, ale znějícími tak dojemně, že Kdulinec scho
vává meč do pochvy a Čeček svírá prudce uzdu koňovy,
aby ho zastavil...

Ve hradě bylo opravdu všeho, nač si jen pomyslili.
A nechybělo tu ani pravého vína rýnského.

„Měls ty věru dobrý nápad, Čečkul“ potřásal Kdu
linec synovi Pakoměřického rytíře ramenem a přihýbal
si z ozdobného korbeliku plným douškem.

eček však zamlklý, rty jeho sevřeny a oči co chvili
zalétají v tu stranu, kde Němka častuje ohladovělé dě
dice táborské slávy. Hostitelce kvetou líce nejsvůdnějšími
růžemi a hlas její podoben štěbotání slavičímu. Cečkovi
jde z toho zjevu hlava kolem.

O hradské posádce nikde ani pohádky, jakoby tenhle
zámek byl začarován a tahle hostitelka zakletkyní. A co
chvíli byla podivná Němkyně vlídnější a vlídnější; sama
hladovým předkládala a sama jim korbelíky plnila. Jediný

eček jakoby nestál již ani o sousto a jako by se tohohle
nápoje bál. A hostitelka nutila ho přece nejvlídnějšími
posunky. A jak se usmívala a skláněla se nad ním tak
nizounko, že cítil horký až omamující její dech!
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Vojinové se však pobizeti nedali. Za takovýmhle
stolem neseděli už dávno, ani ve vlasti. A takováhle dě
vice jich v celém životě nikdy nehostila. Kdo pak se kdy
usmál na tyto bojovníky, jimž tváře palem slunečním a
zimní psotou osmáhly do hněda. A slova vlídného jim
dal málo kdo. Usmivala se na ně pouze Morana.

Dědicům táborské slávy bylo veseleji a rozmarněji od
minuty k minutě. Už se jim olevíraly rty i k popěvkům
a jazyk překypoval radosti. Němka přítulnější a přitul
nější, a leckterýs vojín ucitil na skráni své ruku jeji, jak
lebkou přejížděla, jakoby se chtěla přesvědčiti, co by
všecko vydržela a zdali opravdu zasluhuje tvrdá, česká
lebka pověsti tak obecné.

I ten Petr Kdulinec samý žert a samý smích. Jen
dudák lu ještě scházel, a hostitelka by byla s ním musila
do kola. Už si i dvěma prsty zaluskl a zadupl. Potom
si usedla děvice ku Čečkovi, aby prý jí něco vypravoval
z dobrodružného svého života. A přilulila se k němu,
jakoby byli spolu známi ode dávna, hned od malička,
a každým třetím slovem ho pobízela, aby pil, tohle víno
že lehounké, hlavě prý po něm nejvolněji a což teprve
údům...

vv 2

jakoby ze dřeva byl. Jedva že si tak vždy omočil rty a
navlažil jazyk.

Hostitelka se náhle ztratila. Ve vysoké, klenuté jizbé
uhasinalo světélko za světélkem, hlava za hlavou klesala
na dlouhý, dubový stůl. ... Venku náhle zařičelikoně,
ozval se třeskot oceli a bylo slyšeti pádné kroky. Ceček
se vzchopil a přiskočil rychle k oknu. Zdálo se mu, že
náhradim hemží se plno tajemných postav, a že se tu
rozproudil nezvyklý ruch. Obrovské dvéře dubové, jimiž
se vcházelo do hodovní síně, byly pootevřeny. Už se
rozléhal cinkot mečův o ostruhy po schodech nahoru,
Pakoměřičák tasí ocel a rozhlíží se po soudruzích; ale
všichni jakoby dleli o půlnoci pode krovem nejjistějším.
I ten Petr Kdulinec.

„Kdo jste Boží bojovníci a zákona mi
lovnicil!“
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Tuhle píseň zanotil Čeček mladší, jak mohl nej
plnějším hrdlem, a tu chvíli se za stolem hlava za hlavou
zdvihala; Ceček zpíval, co měl hrdla dál a dále: „Ne
přátel se nelekejte, na množství nehleďte.“
Probouzi se i Petr Kdulinec a za několik okamžiků všecko
vzhůru; ale Sasíci derou se také již do jizby.

A potom nastala seč. Čečkův hlas přehlušuje i třeskot
oceli, hřmí bouří za prvního jara znovu a znovu: „Ne
přátel se nelekejte!“ a dědicové táborské slávy,
opět ti staří, již všecko před sebou drtí krupobitím a
přivalem. Němečtí rytíři klesají pod jejich ranami jako
přezralé ovoce. A byla prý tu tenkráte mezi těmihle zá
keřníky i sama saská knížata...

„Mohl bych ti zaplatiti častování tvé jednou ranou:
ale žij, proradná zmije.... Však uštkneš jednou sama
sebe!“ vzkřikl Pakomětický, když se mu namanula pod
ocelí napřaženou hostilelka, a levicí ji ještě z bitevní vřavy
vyklidil. A děvice zasyčela opravdu jako zmije, když jí
noha chodcova šlápne mimoděk na hlavu, i vrhla se po
mladém muži, v ruce svírajíc břitkou dýku, aby mu ji po
hroužila do hrudi. Ale Pakoměřičák uhnuv se mrštnosti
úhoře, dýku Němkynií vyrval a ji samu pirkem odšoupl.

Sasici se již rozprchli, kam jen kdo mohl. Dnešní
výprava se jim po ďasech vydařila! Z Cechů tu nechalo
životy pouze několik. Čeček mladší nebyl ocelí takměř
ani dotknut a přece se mu před očima křižilo dlouhých
mečů k oslepnutí.

„Ale na cestu si, braši, posvitime! — Jářku! — Ke

Krušným horám ještě několik hodin cesty, venku čirá tma
a nám třeba dáti pozor, abychom nezabloudili.“

Čeček z Pakoměřic hodil sám první na střechu smol
nou pochodeň a za čtvrt hodiny ozářil se všechen vůkolní
kraj světlým dnem.

„Ať věští tyhle plameny proradným duším, že neradno
Iva drážditi, i když už jen sotva nohy vleče, a byťi ho
vlákali do nejjistější pasti, z níž není uniknutí!“

„Ale tahle zásluha tobě patří, pane Cečku! — Bez
tebe nevím — nevim!“

Potom se oba hejtmani ohlédli ku žárovišti a tak
se jim zdálo, jakoby se byla plameny kmitala postava
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v bílém šatě, také již hořícím. Petr Kdulinec pobodl ko
níka, Čeček taktéž svého pobídl, i jezdci jejich urychlili
klus, a pěšákům se také vrátila sila. A když ráno vzešlo
slunce, zazelenaly se před nimi chlumy rodných hor, za
nimiž rozkládá se jeden z nejpožehnanějších krajů české
země.

Ale čím dále přijížděl Čeček mladší ke tvrzi, jež byla
jeho kolébkou, tim nevolněji mu bylo kolem srdce; i koník
věšel hlavu nějak smutně k zemi. A když uviděl zčer
nalou věž, zdálo se mu, jakoby tam odtud vanul vzduch
k zalknuti. Divné přivítání z ciziny do otčinyl

Ve tvrzi ticho, pusto, nikde živé duše, v celém sta
vení ani psa, koník už po druhé zařičel; ale nevyšel
vstříc nikdo, jen s věže ozvalo se táhlé, smutné za
houknutí... Ve světnici pavučin k neprohlédnutí, vzduch
jako centy a za stolem starý muž na hrdle s železným ře
tězem, s hlavou skleslou zpět, očima obrácenýma v sloup,
rty otevřenýmidokořán... Příšerný obraz! Na stole před
mužem kus papiru a trhaným písmem toto napsáno: „Ten
den po svatém Vavřinci se mi náhle ulehčilo.
Pane Bože, odpusť všechny hříchy svému sluze
a přijmiž ho na soudě svém milostivě! Amenl!“

Mladý muž opakoval, jakoby po paměti: „Ten den
po svatém Vavřinci!.... Zrovna téhož večera jsme
hnali útokem na proradné hnízdo a tou nocí, když jsi
umíral, osvobodil jsem bděním i střízlivosti své sou
druhy! — Snad proto se ubohému ulehčilo!“ —
I Cečkovi mladšímu. spadla náhle se srdce všecka tiže
i přes tenhle vzduch, a oko jeho rozeznalo zcela zřejmě
pavučinami polici, kde visely hračky, jež mu byl někdy
přinesl dědeček, slovutný panoše Matěj z Chřenov —
takměř netknuty. Tak byla tedy tahle jízda do Němec
přece k něčemu! A přinesla jiný ještě užitek i celé zemi.
Poděbradská jednota, jejíž někteří členové cítili se z ně
meckého věrolomství i pohanění krajanův uražení v hloubi
duší svých měrou nejvyšší — zdvihla praporec svůj sebe
vědoměji. aby jej již za rok nejslavnější muž z jejich řad
vztýčil na Staroměstské radnici Pražské.
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Krvavé kvítky.
Pomněnka o slávě rodu Zajicův z Hasenburku.

1450.

yl parný den srpnový, a v srpnu bývá v podvečer, když
zapadne slunce a člověk se usadí vysoko-mezi nebem

a zemi, prsoum nejvolněji. A v takový podvečer dostoupil
jsem temene černého, zvětralého Hanžburku v českém
Poohří. — Teprve ve chvilce povšimnul jsem si starce,
jenž seděl na skalnatém výběžku pod čtverhrannou věží,
jakoby zdejší hrad byl jeho hradem a on ve hradě tom
králem samovládným. Vedle něho ležely housle o dvou
toliko strunách. Seznámili jsme se spolu brzy. Mám ten
zvyk, že se starými lidmi hovořím velmi rád.

„Bývám tu noc jako noc, od jara do zimy! Hm! —
Což nyní! Ale byly, pane, časy, že by tu byl nikdo ne
přenocoval, dělej co dělej, i kdyby mu byli slibovali
Libochovský zámek!“

„A proč?“ otázal jsem se hovorného kmeta.
A stařec začal vypravovati.
„O tomhle zámku říkají, že ho rozbil Žižka. Ale není

to pravda. Hanžburek zašel sám. Kdy, to nevím. Ale roz
padnul se, jako se sláva jeho pánů rozplynula. Přivedli
prý to až na hůl. Povídá se, že si páni Zajícové připíjeli
s Košťálovskými po drátech. S českými králi bývali často
na meče a vždycky se jim lépe libívala cizina než domácí
krb. Na hradech jejich bývalo hlučno, jako na Hrad
čanech, a čeští páni posilali syny své na zdejší zámek,
aby se tu učili dvornosti. A proto byli ti Zajícové hrdi
nad míru. Rekl-li král: ano, Zajícové řekli na Hanžburku:
ne. A dcery provdávali za první české pány. Ale pan
Mikuláš myslil ještě výše než na korouhevný erb; saští
vojvodové bývali jeho nejvítanějšími hostmi a některému
z nich by byl dal dceru nejraději. Ze by jeho Lucie srdce
své byla už rozdělila s mladým Košťálovcem, ani ve snách
mu nenapadlo, protože na Košťálově neměli v těch časech
nic než holé zdi a musili býti živi jako vladykové z toho,
co jim Pánbůh na polích nadělil. Pan Mikuláš měl sice
svou dceru příliš rád; ale na korunu vojvodskou si také
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už příliš navykl, a odvykati těmlo snům, bylo by mu jako
sebrati se z Hanžburku a někde v kmetcím dvoře bydleti.
A ono již to bývá, že, ukolébá-li se člověk těmi nej
pěknějšími sny, probudí se náhle a zočí před sebou
mrzutou skutečnosť. Panu Mikulášovi vedlo se také tak.
Už určil den zasnoubení a k lomu dní sezval panstva
z Široka a z daleka. Přijeli cizinci i z říše a syn saského
kurfiřta — ženich — dostavil se v průvodu četného ry
tiřstva, protože Hanžburský pán uchystal na dnešek skvělý
turnaj. — Pan Mikuláš teprve dnešním jitrem zašel si
ku slečně Lucii, přinesl ji osobně skvostný šat, samé
perly a samý drahokam, ale se šaty novými zprávu, že
bude ode dneška nevěstou pana Albrechta Saského a že
k erbu Zajíců přidruží se saský volenecký znak.“

„A kdyby ku znaku našemu i koruna císařská měla
se přidružiti, musil bys se vzdáti těch nadějíl“ pevně a
odhodlaně pravila dcera jeho.

Pan Mikuláš se zarazil.
„A tys mne, otče můj, zamlouval beze mne?“
„Bez tebe, dcero má; protože vím, že otce poslou

chalas jaktěživa a že ho poslechneš i dnes, když tě po
výší nade všecky rody české, i.nad samé Rožmberky.“

„A kdybys se byl zmínil, otče můj, a kdybych rekla
já, že nechci býti povýšena nade všecky rody české a
nad Rožmberky nejméně?“

„Nebyla bys ani dcerou mou!“
„Ze bys mohl svou krev zapříti, tatičku můj?“
„Nemluvme vícé o tom, a štěstí, kteréz tě čeká, si

važ!“
„A nemohu-li a nepodám-li ruky cizinci?“
Pan Mikuláš podíval se na dceru svou ostře, třikrát

změnil barvu v obličeji, rty se mu chvěly a zdálo se,
ze pokouší se o něj závrať.

„A komu že bys uvolila se podati ruku svou?“
„Pláš se, otče, upřimně?“ |
„Upřimně, dcero mál!“
„Věslavu Košťálovskému — jedinému, tatičku!“
A s těmi slovy vrhla se slečna Lucie otci do ná

ručí. Ale pan Mikuláš se jí zlehounka vymknul a kvapně
odešel.
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Ve hradě hemžila se již sila ryliřstva, a ještě každou
minutu oznamoval roh hlásného nové a nové hosty.
A když dali hlasalelé znamení k sedání a na lešení
usedla slečna Lucie oděná v nádherný šat, pan ženich
první pustil se v boj a za ním ostatní knižata. Ale ne
známý rytiř jednoho po Aruhém vyrážel ze sedla a ne
věstě rděly se tváře nejjemnějším červcem a oči leskly
se ji svitem jitřenky, protože tušila, kdo neznámý ryliř
jest, před nímž se dosud každé kopí sklonilo. Saští pání
nevěděli, kam se studem poditi, ženich se ku dceři Mi
kulášově ani neodvážil, protože cena vítězova dostane se
jinému — statnějšímu. Pan Mikuláš seděl tiše, jakoby
v něm nebylo života: toliko oči jeho svědčily, že je
v něm života až přiliš.

„Daru nevěstina jste, jasný pane, nepříznivým osudem
zbaven, ale ruky její, myslím, že nikoliv!“

A s těmi slovy dal pan Mikuláš znamení k ukončení
sedání. í

„S cenou vítězovou podám, otče můj, udatnému rytíři
i srdce své, ať je kdokoliv.“

„Sejměte hledí, pane rytiřil“ poroučel pan Mikuláš.
Vítěz uposlechl okamžitě; na obličeji všech projevil

se úžas, s úžasem u jedněch vztek, u druhých záští,
u jiných posměch, radosť na málo kterém.

Byl to Věslav z Košťálova.
„Dcera má podává vám, udatný rytíři, s cenou vítě

zovou i srdce své. Svoluji k tomu, ale pod touto vý
minkou ....“

V zástupech rozhostilo se ticho, jako bývá v našich
dnech na zdejším hradě den ode dne, týden od týdne,
rok od roku.

„Vydáte se na cesty a z těch cest přivedete mi na
řetěze živého draka, podobného tomu, jemuž na Hrad
čanském zámku svatý Jiří proráží jícen kopím.“

Mladý rytiř se uklonil, podíval se na nevěstu, jež
zbělela jako sníh. Pan Mikuláš vstal a hlasatel dával
znamení k hostině ve veliké sini rytiřské...

A již druhý den odjížděl na bujném oři od Třebenic
pan Věslav, v oknech hradových objevila se slečna a
divala se za odjíždějícím s očima plnýma bohatých slz.
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A když zajel za vrchy, klesla nazpět, zabědovala, a když
přikvapily do komnaly služky, nalezly ji ve mdlobách.

Daleko široko po českých krajích roznesla se zpráva
o nemilosrdném panu Mikuláši, všechen lid litoval z těch
dobrých duší svých Košťalovského Věslava a prosili Pána
boha, aby se vrátil s drakem živ a zdráv. Jediné panstvo
přálo ubohému ze srdce ještěrčího všecko zlé, proč že
se odvážil pozdvihnouti oči ku dceři prvního bohatýra
českého.

Den plynul za dnem s Oharkou do Labe a s Labem
do moře, měsíc za měsícem míjel nad starými věžemi
Hanžburskými, přešlo léto, přešla zima, už začaly táti
sněhy, okolní vrchy odívaly se ve svěžestnou zeleň, při
létali skřivánci z dalekých krajin zámořských a vlašťo
vinky obletovaly cimbuří hrdého hradu — ale o mladém
rytíři nepřinesla zprávu ani jediná. Nikde o něm ani

slechu ani pohádky.
Dcera páně Mikulášova se tratila vůčihledě. Umírala

znenáhla, jako když se do vábné květiny zahryzne červ
a hlodá ji, ohlodává, až dohryzne. Do hradu přijížděli
lékaři až z Vlach, ti nejvyhlášenější, ale odjížděli s ne
pořizenou vrtíce hlavami.

Pan Mikuláš začal v Budyni stavěti nový, ještě nád

hernější zámek, protože na Hanžburku bylo mu smutnoaž k zoufání.
A když po třeti přiletěly vlašťovinky, obletěly hrad

a usedly na chvilinku do oken, bylo to jedno okno ote
vřeno, tim oknem ulétala bílá holubice k nebi tak vy
soko, jak nedoletěla ještě žádná vlašťovice, a s holubicí
duše Lucinčina...

Byl podzimek sedmý od těch dob a večer už hezky
chladno. Poslední tažní ptáci odletěli za moře. Už se

šeřilo, když se blížil k Hanžburku krokem volným vysoký
muž S vousem až po pás a v podivném oděvě. Vlekl
cosi za sebou, jakési ohromné těleso. Šel s hlavou sklo
penou a zrakoma upřenýma do cesty, jež zarůstala tráv
níikem. A kudy šel, vybihali lidé ze stavení, ale oka
mžitě se zase schovávali a čela svá znamenali křížem,
protože vracel se Věslav z Košťálova pro nevěstu a že
vedl na řetěze draka živého, na vlas podobného tomu,
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jemuz svatý Jiří na Hradčanském zámku kopim rozráží
chřtán.

Hradní brána byla již zavřena. Poutník bušíil na těžká,
zelezem pobitá vrata už po druhé, a teprve nyní otevřel
vrátník branku ve vralech.

„Jedeme na nocleh; necháš nás tu?“
„Na Hanžburku nikdo nebydli“, odpověděl opět vrálník,

ale ještě nevrleji a zas chystal se zatarasiti branku zá
vorou, protože se toho neznámého, dotiravého muže bál.

„Neznáš mne? — Jsem Věslav z Košťálova, přicházím
upomenouti pana Mikuláše na jeho slib.“

„Pan Mikuláš bydlí na Budyni, slečna Lucie zde ve
veliké síni rytířské leží v rakvi skleněné a já jsem jejim
hlidačem.“ ,

A ještě hovořil, kdyz rozevřel bránu dokořán Věsla
vovi, a když uviděl za ním krotce kráčeti netvora tolik
sáhů dlouhého, div že duše zděšením nevypustil, i křížem
poznamenati se zapomněl proti všem úkladům zlým.

Opravdu nebylo na hradě živé duše. Hanžburk po
dobal se ohromné hrobce. Do rytířské síně byly dveře
otevřeny, uprostřed na marách vystavena rakev, zvenčí
kovová a uvnitř z křišťálu. Kolem rakve hořelo šest
mnoholiberních voskovic a v rakvi s rukama polože
nýma křížem přes prsa mladá divka s lehounkým úsmě
vem na rtech a ve tvářích s výrazem nebeského pokoje
a na hlavě s věncem myrtovým.

Poutník udělal na skleněném víku tři kříže, políbil
rakev, na mramorové dlažbě poklekl a dal se do mod
lení. Strašlivý průvodčí jeho ulehl na prahu síně jako
na stráži.

A když dole ve vsi dohučel roh ponocného jede
náctou, zdálo se mu, že víko rakve odstává, že mladá
dívka oživuje, že se probouzí z hlubokého snu, že jí
s tváří mizi umrlčí bledosť, zraky že nabývají opět ně
kdejšího svitu, že se vznáší již znenáhla nad hlavou jeho,
z labutích ňader že se ji prýští krev a na mramorové
dlažbě že se ty krůpěje krve mění ve kvítky červené
opět jako krev, jakýchž nikde v celém okolí neroste,
a že divka ty kvítky sbírá, uvíjí u věnec a tím věncem
věnčí skráně jeho se slovy, jež hlaholí hudbou, přivá
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dějicí krev v prudké proudění: „Hle! — Náš věnec sva
tební!“ a náhle že cítí jeji objetí, na rtech svých jeji rty
a kolem ramenou svých lokte jeji...

Poutník se ráno z rytiřské síně nevracel. Stařec
vrátník pokropil se svěcenou vodou, do rukou vzal rů
ženec, křížek přitiskl ke rtům; a nahoře přesvědčil ho
jediný pohled z pozdálí o všem.

Věslav objimal rakev oběma rukama, přímo nad hla
vou nebožky měl položenou hlavu svou, svíce hořely
jako z večera, jedině že poutník už o sobě nevěděl, že
duše jeho dlela za oblaky a na prahu rytířské síně že
střežil pána svého netvor, jakéhož v Čechách uvykli si
vidati toliko na obrazich svatého Jiří.

Vrátník zavřel opatrně hlavní bránu a šel do Budyně
k panu Mikulášovi.

„Slyšel jste, pane, jak váli v noci větrové? Na hradě
to fičelo všemi okny, nezdřímnul jsem celou noc, ve
vašich pokojích jsou všecka okna rozbita a nábytek pře
vrhán.“

Takto dopověděl střežitel nebožky slečny Lucie, co
slyšel a viděl za noci minulé a dnes ráno.

Pan Mikuláš na to neřekl ani jediného slova; toliko
ruce měl sepjaty, rty sevřené křečovitě chvěly se mu
jako by se plížila na něho zimnice, a oči upíral ku sta
rému kříži na protější stěně, jejž sám papež poslal prý
před lety jednomu z jeho předků z Ríma za to, že stál
věrně po boku krále Zikmunda. A potom dal za duše
dcery své a Věslava na mše svaté ve všech kostelích
na panstvích svých a do Ríma poslal značnou sumu
zlufáků na získání odpustků. — Drak z rytířské sině se
nehnul, dokud nezcepeněl. Střežil věrně pána svého i po
smrti, když uložili jej vedle slečny Lucie. A někde si po
vidají, že je to týž drak, kterýž visí do dneška na ře
tězích na radnici v Budyni pro věčnou památku.

Od těch dob „Hanžburek“ pustnul, rozpadával se kus
po kuse, nejdříve střechy, po střechách trámy, s trámy
cimbuří, s cimbuřím klenutí, s klenutim nádherné kom
naty, až zbyly už jen dvě věže a nepatrné zdi, ačkoliv
tyhle stojí do dneška pevně, jakoby byly z litiny.
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Říkají, že dnešní hrad rozbil Žižka. Ale jděte kam
koliv a uvidite-li rozbořeniny, ptejte se, kdo to udělal,
a všude vám řeknou, že Žižka. Co tu natropila cizácká
sběř, sehnaná se všech končin světa, všecko má na svě
domí Žižka.

„Hanžburek“ zašel sám, zrovna tak jako sláva jeho
někdejších pánů. Přivedli to skorem na mošnu. Chtěli
se naučiti, jak se dělá zlato, a naučili se, jak se roz
hazuje zlato. ..“

Tak vypravoval mi kmet. A když dokončil, zase se
tak bystře na mne podíval, opět se usmál tak šelmovsky
a pokračoval: „V mých dětských letech by se tu byl
nezpozdil nikdo ani do soumraku, natof pak aby tu byl
přenocoval. Po každé, když dohučel v Klapém roh jede
náctou, vyplynula nad hradem mladá dívka s vlasy roz
puštěnými, v bílém svatebním rouše, vznášela se níž a
níže, z prsou prýštily se ji polůčkové krve, a když do
padli do rumův a na skály, vyrůstaly z těch rumův a
z těch skal červené, krvavé kvítky, a ráno prý je tu děti
sbíraly, hrávaly si s nimi, pletly z nich věnce, ale ni
kdy nedopletly, protože se jim pod rukama rozdrobily.
A prvním zahučením dvanácté zmizelo zase tajemné zje
vení v oblacích.“

Stařec utichl a zadival se k nebi.

Dnešní noc byla opravdově půvabná. Na nebi jasno,
hvězda vedle hvězdy a nad nedalekým Řípem zasrpený
měsíc a vedle mne kmet se svými zkazkami ze za
šlých let.

„A vy jste nikdy neviděl slečny Lucie?“
„Viděl a neviděl. Sám Pánbůh ví, co to tehdáž bylo. —

Jen jednou, vícekrát už nikdy. Snad jí vyšel čas. Ale
o tom vidění svém povídám nerad.“

V Klapém troubil ponocný nevím už kolikátou, na
venkově troubívají někdy i čtyryadvacet, nad okrouhlou
věží vyplynul náhle obláček, zakryl na okamžik dvé třpy
tivých hvězd, ale ve chvilince se zase rozplynul — či
byla to dcera páně Mikulášova?

„Dobrou noc, staroušku!l — kdy se zas uvidíme?“
„Zdali kdy!“
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Stařec rozestřel si rozedřený vojenský plášť na hra
nolovitém čediči tak lhostejně, jakoby ta skála byla nej
jemnější poduškou.

„Lidé se na světě sejdou, poznají se a rozejdou se
zas; ale jednou shledají se všickni“, řekl mi dobrý kmet
na rozloučenou.

Za dračí korunu.
Pověsť ze Slánska.

1460.

létě byli jsme s otcem na Smečně na pouti. Vyšli
jsme si schvalně trochu dříve z domova, abych prý

si mohl prohlédnouti zámek a na jedné z věží zámeckých
pověstného draka. Na Smečno dorazili jsme dosti časně;
ale věru, byli jsme rádi pod stinným chladem košatých
stromů na prostoře zámecké, protože slunce začínalo už
páliti, jakoby zažihati chtělo nivy, na nichž žloutla se žeň
jako zlato, ryzi zlato kalifornské.

„A kde že, tatičku, je ten drak?“ nedočkavě otázal
jsem se olce.

„Tamhle na té menší, zašedivělé věži se černá, vidiš
ho?“ řekl otec a dovedl mne až ku příkopu, v němž
v minulém století chovali ještě daňky a medvědy.

Opravdu černal se na té menší, zašedivělé věži drak
s kamennou korunou na hlavě, s křídloma rozepjatýma,
tlamou rozevřenou, ohnivým jazykem a zuby ostrými jako
tesáky tuleni.

„A hleďte tatičku, v té tlamě dračí je hnízdo, hezounké
hnizdečko jako pod naší komůrkou. Nebojí se vlaštovinky
ohnivého jazyka, zubův ostrých, daleko ostřejších, než má
vinopalovic bureček“, propověděl jsem.

A co dívali jsme se na draka, dvě vlaštovinky při
letěly, letěly kolem našich hlav a zrovna do tlamy dra
kovy — do hnizdečka, a mláďata zapiskala, ne že jsou
v dračí tlamě, ale že samec se samičkou do zobáčku

přinesli jim pochoutku. A nestiskl šelma drak, pořád s tou
tlamou rozevřenou a křídloma rozpjatýma díval se do lesů
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Smečenských, jakoby uletěti tam chtěl a hnizditi zase
v nich dobrým lidem na postrach.

„Sta let už je zde, chlapče, nikomu nemůže ubližili
a neublíží, protože je kamenný a proto se ho také ty
vlaštovinky nebojí a zrovna do tlamy zahnízdily se mu“,
vysvětloval mi otec. „Ale někdy to býval živý drak, ta
kovou korunu, jako je tahle z kamene, míval ze zlata,
diamanty posetou, a když litával z lesa do lésa, hučívalo
to, jako když vítr hučí s naší stráně a zaléhá nám do
okenice.“

Ještě díval jsem se na draka ve věži a zdálo se mí,
jakoby jižjiž se chystal pohltit v nenasytný jícen vlašto
vinky s mláďátky i s hnízdečkem.

„Ale bylo to, chlapče, před dávnými lety. Tam, kde
je městečko, stálo několik chatrčí, tak sešlých, že se
v nich chudáci ani před větry nemohli uchrániti, natof
pak aby se uživili, a kde stojí zámek, černal se les a
uprostřed lesa bělal se dvůr Smečenského vladyky. Vla
dyka jmenoval se Bořita. Tehdáž neříkali ještě Smečen
ským pánům hrabata. V zemi nebývalo žádných hrabat
a knižat, ani netýrali ubohý lid robotou. Tvůj pradědeček
říkával, že robota povstala, když ze starých vladyk a ze
manů nadělalo se rytířů, hrabat a knížat, když do země
nahrnulo se cizího mravu a s cizím mravem cizáků jako
kalných vod. Pamatuj si to, až se tě budou někdy ptáti,
jak povstala v Čechách robota, a kdyby ji zase chtěli
někdy zaváděti“, začal otec, když usadili jsme se opodál
na měkký, zeleňoučký trávníček pod vysoký kmen.

„Tuze bohatý byl Smečenský vladyka, ale lakomý, až
hrůza lakomý, a lidé báli se ho pro tu jeho lakomosf,
protože přišel-li do dvora nuzák a prosil-li, na kolenou
mohl prositi, Boha a všecky svaté sezvati, aby mu prositi
pomohli, nic nedostal a fenami ho vyštvali ještě ze dvora.
Chrtů měl k nespočítání a děsíval jimi celé okoli. A při
všem bohatství jen jediného syna měl. Říká se sice, že
jablko nikdy daleko od štěpu nepadne, ale ve dvoře
Smečenského vladyky hezky daleko se odkutálelo, jakoby
bylo z jiného kmene. A proto neměl také vladyka syna
rád, vytýkal mu, že není z krve jeho, a proto ještě, že
si chtěl přivésti do dvora nevěstu, hezounkou jako je
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růze rozvitá, tichounkou jako fialinka v máji, ale chudou,
chudobinkou jako bývá v lesích chudobka. — Zlý to byl
muž, tvrdého srdce, tvrdšího než je naše skála, a syn
se modlival k Pánubohu za otce, aby to tvrdé srdce
jeho obměkčil a milosrdenství měl s ním. Ale čeho Bůh
nechce, neučiní. A proto zůstalo to srdce Bořitovo tvrdé
jako je mramor a studené jako bývá v zimě na našem
rybníce led.

„Dokud korunu zlatou nepřinese mi nevěsta tvá za
věno, nepovedeš si jí do dvora Smečenských vladykův,
a to by se musil div státi, div divoucí, a za našich dnů
již na divy nedrži“, řekl Bořita, odvrátil se od syna, na
chrty zahvízdal, a okamžitě byl jich kolem něho celý
roj, na koně se posadil, zašlehl bičíkem a vyjel do lesův.
A vlesích to zase bouřilo, jako když chodívali vlkodlaci
za starodávna, anebo když býval veliký hraběcí hon a
strýc Jan z Kvilic musíval na robotu.

„Zlatou korunu, Maruško, máš přinésti tvrdému otci
mému za věno a potom prý si tě teprve smím přivésti
do dvora“, zasteskl si nevěstě své hoch, a divka oči si
zástěrkou zakryla, modroučké oči jako pomněnky, a za
plakala.

„Zlatou korunu nikdy nebudu, Slávku, míti, a proto
nikdy nebudu tvou“, zašeptala s pláčem chudinka.

„Budeš, Maruško, budeš, musím si tě přivésti do
dvora, kdybych do šedin čekati měl a kdybych si tě
měl přivésti bělounkou, tak bílou, jako je v zimě sníh,
jenž o sv. Martině napadne“, těšil ji hoch, dobrý hoch.

„Zlatou korunu nikdy nebudu míti a proto nikdy ne
budu tvou“, zase Maruška zašeptala, a nad mladými hla
vami jejich, utrápenými, usouženými, dva staré duby si
povídaly, co že to na světě žijí za lidi, že pro kus lesk
navé rudy kali život jeden druhému. Ale Slávek s Ma
ruškou nerozuměli, co ty dva staré duby si povídají,
a kdyby byli rozuměli, hlasitěji by se byli rozplakali,
protože dřevo, staleté dřevo, je citlivější nad cizími, než
rodný otec nad vlastním dítětem.

„Ale hledati ji půjdu, tu zlatou korunu, v širý světa
kraj, abych ji tvému otci mohla přinésti za věno, a abych
byla tvou, třeba az budou vlasy mé bílé jako peruti labutí
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a ta má tvář uvadlá jako v jesení na těchhle dubech
lupeni“, řekla Maruška, a opět ty dva staré duby nad
mladými jejich hlavami se rozšuměly a povídaly si, že
není tady ještě na světě tak zle, když tito si tu věčnou
věrnosf slibuji.

Polibili se, rozloučili se, a Maruška šla opravdu hledat
do světa zlatou korunu. Byla sirotou, chudinka, taliček
s matičkou již dávno zemřeli, a k lesům Smečenským
ji nevázalo nic leda bělavý dvůr, ve dvoře milý hoch a
tomu k vůli pustila se do světa širého.

Ale sotva že se rozešli a zmizeli každý jiným směrem
v houštinách, smečka ohařů vyrazila z doubravin a za
fenami na upěněném vraníku Smečenský vladyka; dlouhým
vlasem se zachytil o ratolesti dubův a zaklnul, že oba
je dá u samého mechu useknouti za to, že neuhnuly se
mu, a oba ty kmeny se zase rozšelestily, zaplakaly a po
věděly si, kdyby blesk raději do nich udeřil a rozířištil
je, jen aby tomu vladykovi nepřišly do rukou. — Nedaleko
Maruška lesem šla a nedlouho chudinka plakala.

Stařenka jakási vyšla jí z houštiny v ústrety, mílounká
babička, jako ta naše bývalá, zdaleka usmívala se, zda
leka mladinké divce kynula, aby se nelekala.

„Kam, Maruško, kam? Uplakaná jsi, polekaná?“ sla
dounce zahovořila stařenka, jako když babička vnoučátka
hladívá po tvářích a s nimi se cukruje.

„Znáš mne, stařenko, odkud znáš?“ divenka se divila
a nebála se.

„Znám dobře, Maruško, znám, ale odkud, to ti ne
povím. Jen to ti řeknu, že všechny lidi znám, co si myslí,
vím, a Co si přejí, jsou-li hodni, dávám jim.“

„Syna má vladyka Smečenský, říkají mu Jaroslav, a my
rádi se máme spolu odedávna, tak rádi jako holoubci
siváčkové, a rádi bychom byli, babičko, spolu také jako
holoubci-siváčkové. Ale vladyka je zlý, lakomý, zlatou
korunu chce, abych mu přinesla za věno, a potom že si
mne Slávek může přivésti do dvora. Proto jdu hledat tu
zlatou korunu, kdybych měla jíti širý světa kraj, a Slávek
počká si na mne, do šedin prý, kdyby si mne měl při
vésti do dvora bělounkou, tak bílou, jako je v zimě sníh,
jenž o sv. Martině napadne“, důvěrně hovořila dívka.
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Babička opět se usmívala a opět tak slaďounce ho
vořila: „Nemusíš, Maruško, v širý světa kraj a nemusí
tvůj hoch čekati do šedin a až budeš bilá jako já; touhle
stezkou jdi a přijdeš do houštin ke skalce. Ve skalce uvidíš
jeskyni, tichounkou skrýš, loubím opletenou, ve skrýši hnízdí
dřak, veliký drak, a na hlavě má korunu ze zlata ryzího.“

Zachvěla se Maruška při pomyšlení na netvora, o němž
od dětských let již slychávala, že hnízdí v lesích Sme
čenských a že běda bývá nešťastníkům, již v brlohu jeho
zabloudi.

„Neboj se, Maruško. Zanedlouho bude poledne a
musíš si pospišiti, protože o polednách opouští drak
skrýš a k potůčku zalétá, k čisté vodě, pramenité; na
zelený mech tenhle bílý šáteček rozložíš a zítra zase
půjdeš k polednímu do houštin ku skalce, zlatou korunu,
posetou diamanty, uvidíš uloženou na šátečku, vezmeš ji
a prchati musíš, co nohy ti stačí, úprkem ubíhati zrovna
do dvora martinického, ale neohližej se, kdyby hřímalo
třebas za tebou a nad hlavou ti blesky svítily. Kdybys
nebyla hodná, nic bych ti nebyla pověděla“, dořekla
stařenka, a než se Maruška nadála, pryč byla babička a
před dívkou poletoval jediné motýlek, hezounký motýlek
barev nejpestřejších. Jaktěživa neviděla takového Maruška,
za nim držela se houštinami stezkou neschůdnou a za
nedlouho octla se ve dračí brloze.

Sta let nebylo zde snad nohy lidské, protože každým
krokem zabořily se nožky Maruščiny hluboko do mechu
hebounkého, jako do nejjemnější podšívky. Nad brlohou
zdvíhaly vysoké duby staré hlavy, zase šuměly a poví
daly si, kdyby tak té divce mohly říci, aby pryč odtud
prchala okamžikem, že po všechen ten čas, co stojí
kolem, živé duše zde neviděly, protože lito bylo jim
toho mladého života Maruščina. Ve skalce byla opravdu
jeskyně loubim. spletená a hned u vchodu lože dračí,
mechem vystlané, ohromné lože, kolik loket zdéli a šířky
sáh. Zrovna nad skalkou svítilo slunce, pražilo jen —
jako dnes, a zelený mech bledl vedrem a drobil se
pod nožkama Maruščinýma. Mžikem rozložila dívka před
samou skrýší kmentový šáteček, a sotva že rozložila,
pryč dala se co nohy jí stačily, ubihala.
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A měla čas Maruška, že uprchla, a staré duby si za
šeptaly, že s tou dívkou byl anděl strážce, prolože roz
vlnil se teplý vzduch, vzduchem rozhučel se divný šum,
a na mechu, právě kam pražilo slunéčko, usadil se veli
kánský drak a vyhříval se. Na hlavě měl zlatou korunu,
drahocennou, posetou diamanty, k neviídání; žádný král,
co bylo jich na světě od počátku, neměl takové. Viděti
mohlo se v blesku jejím, a ta háďata, jež kolem draka
se vinula na službu jemu, také viděla se v ní a proio
bála se draka krále-hada nejstaršího. Zelený byl celý
svrchu, tak zelený jako tento hebounký mech, pruhovaný
hnědými rýhami, vespod měnila se zeleň do žluta, oči
svítily mu jako dva uhlíky a řada zubů bělala se v dračí
čelisti, jakoby to samé dýky byly v ní zasazeny.

Všimnul si netvor bílého šátečku, kmentového, roz
loženého po mechu, zahýbal hlavou, na hlavě zlatou ko
runou a mžíkem ovinuli se mu kolem koruny dva zhadů
nejstarších, sňali ji králi svému a položili na ubrousek
bělounký, kmentový.

A staré duby, když uviděly na bílém šátečku zlatou
korunu, podivně starými hlavami svými zakroutily, ale
šuměly tichounce, aby neslyšel jich drak a níkdo z dračí
družiny, protože ti hadi rozuměli i tomu, co stromy v lese
si povídají. — —

Celou noc Maruška ani nezdřimnula, k Bohorodičce
se modlila od večera do svítání, aby jí zítra na útěku
pomáhala, nožkám jejím dodala rychlosti a srdci jejímu
odvahy, a ku svatému Michalu, archandělu, od svítání do
poledne, aby za ní stál a kryl ji ohnivým štítem svým
a bránil mečem plamenným.

A kdyz se chýlilo k polednimu a slunce dostoupilo
nad lesy Smečenské, zase kmitla se houštinami mladá
dívka, hezounká, ale bleďounká jako měsíc bývá, když je
jasno za noci, a chvěla se jako mladá jedle se chvívá,
když zimní větry zafičí. Zase poletoval před ní motýlek
barev nejrůznějších, jakoby cestu ukazoval divence.

Brzy byla v brloze na mechu hebounkém, zeleňounkém,
uprostřed vysokých dubů, jež, zdálo se, že hlavy své,
veliké koruny zelené, skláněly nad ni, jakoby ji chtěly
chrániti. Zdaleka leskla se na bílém ubrousku zlatá ko
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runa, poselá diamanty. Zhlížela se v ní Maruška, žasnula
nad září zlata ryzího — nad třpylem drahokamův; ale
upamatovala se, co řekla ji stařenka, střelou se sehnula
po ubrousku, zavinula jim korunu a co nohy jí stačily
prchala odtud; ale ani se neohlédla. A staré duby opět
zašuměly — strachy o Marušku, protože viděly už draka,
jak žene se do brlohy s celou družinou, jakoby věděl již
to, že dívka mladinká, hezounká, odvážila se do doupěte
a ještě více než odvážila, že o korunu ho oloupila, již
dědil had po hadu, vždy nejstarší had, stalelý, jemuž
říkají lidé drak.

A když do brlohy se přihnal a neviděl ani koruny
ani ubrousku, zahvízdnul divoce, až stromy sebou kolem
pohnuly a háďata zasyčela, že do kosti sykot příšerný
zarážel. Zase rozvlnil se vzduch, ale tak jako když vichr
burácí vzduchem, rozezvučel se šum, ale tak jako když
v oblacích duní hrom, a lesem rozletělo se slrašlivé
hvízdání, jako když hoří celá ves a praskaji plameny.

Uhýbaly se stromy hadům rozezleným, již na sáh
sebou vždy mrštili jediným vyšvihnutím, a vysoko nad
lesem letěl drak, kolem draka dvé hadů nejstarších,
kteří také již křídla dostávali a někdy děditi měli po
něm zlatou korunu a s korunou hadí království. Dvě oči
dračí jako uhlíky řeřavé hleděly do země v zelený les,
kudy v dáli prchala dívka Maruška se zlatou korunou
v ubrousku.

Daleko široko slyšeli lidé příšerné zvuky, ale oka
mžikem zavírali okenice a v jizbách se ukrývali, protože
nad nimi letěl drak z lesů Smečenských, rozezlený, kolem
něho dvé hadů nejstarších a zemí mrskala se háďat celá
družina.

Uděšena, uřicena vrazila Maruška do dvora a klesla
na zápraží. Vladyka se chystal ven do lesův, a když
mladou dívku uviděl, zaklnul a zabouřil:

„Pryč odtud, žebrácká zběři, sice feny pošlvu na
tebe.. .“

Ale nedořekl již, jakési strašlivé hvízdání a sykot
až do kostí vnikal vladykovi. Stařenka jakási s tváři
zamračenou pojevila se před ním a hrozila nemilosrd
niku.
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„Drak to lelí, Bořito, do dvora tvého s celou. dru
žinou, okamžitě bude zde. — Dáš Marušce syna svého
a vezmeš ji do dvora?“ zeptala se vladyky stařenka a
prstem mu pohrozila. Nad dvorem rozvlnil se vzduch,
vzduchem rozhučel se divný Šum, blíž a blíže ke dvoru
dolétal drak bez koruny, rozezlený, a blíž a blíže ke
dvoru mrskala sebou mláďata — příšerná dračí družina.

Vladyka zbledl, po celém těle se chvěl, a zuřivé feny
do všech koutů ve dvoře zalézaly s ohony schlípenými.

„Dáš Marušce syna svého, vezmeš ji do dvora, třeba
byla žebračka a jen plachetku přinesla-ti za věno?“j

„Dám, stařenko, dám.“
Nade dvorem byl již netvor, a když uviděl bilý

ubrousek, jejž držela Maruška na prsou přitisknutý, di
vočeji zahvízdal á háďata příšerněji zasyčela, ale v témž
okamžiku dopadl do dvora bez života, zkamenělý, a celá
ta havěť hadí změnila se jediným kynutím stařenky
v opuku, v bělavou opuku, jaké jsou v lesích Smečen
ských celé hromady.

„Vidíš“, řekla stařenka ku vladykovi. „Přinesla ti Ma
ruška zlatou korunu, a ješlě vice než jsi chtěl, posetou
drahokamy, jakou z králů žádný ještě na hlavě nenosil.
Není žebračka, ale bohatší tebe, stokrát bohatší. — Ne
k vůli tobě jsem tak učinila, ale k vůli ní a synu tvému,
protože jsou hodni a zasluhují, aby se dostali za sebe.
Ale věř, že kdybys byl odepřel žádosti mé, v jícnu dračím
bys byl — zkoušela jsem tě tak.“ — A vladyka zachvěl
se jako list při pomýšlení na jícen netvorův.

„Věno mé!“ zašeptala Maruška osmělivši se, pretoze
kynula ji dobrá babička, a k nohám vladykovi položila
na ubrousku zlatou korunu.

Starý Bořita přivinul ji na prsa svá, na bilé čelo
políbil, na syna zavolal a požehnal oběma na zápraži,
a stařenka, k modrému nebi ulétajíc, také požehnala jim
a toto povídala: „Buďte pořád tak hodni a nezapomeňte,
jak jsem vám ke štěstí pomohla, netýrejte chudý lid, až
jej všude budou týrati, važte si ho, milujte jej, a laké
svým potomkům to říkejte, aby nezpychali v bohatství,
nesužovali chudiny, ale vážili si jí a milovali ji, a dobře
se vám i jim po všecky časy povede.“ — Poslední
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slova zaletěla k nim už jen z bělounkých oblak, jež vy
plynuly nade dvorem, a ukryla zrakům jejich milounkou
stařenku — dobroditelku.

Celé zástupy chodily se dívat do dvora na draka
zkamenělého s křídloma rozpjatýma, tlamou rozevřenou,
ohnivým jazykem a zuby ostrými jako tesáky tulení, a
ještě více než na draka, na zlatou korunu, posetou dia
manty, jaké nenosil ještě nižádný král, co jich vladařilo
od počátku kde, a králů by se od počátku světa celé
pluky napočitaly.

Potom poslali korunu do Prahy, v Praze ji rozlili na
peníze a za peníze z té koruny tenhle zámek vystavěli;
ale diamanty dlouho a dlouho chovali a do dneška cho
vají snad na Smečně. Do věže draka zadělali, korunu,
jaká byla ta ze zlata, přidělali mu z kamene, aby neza
pomněli někdy po letech, ani v desátém koleně, zač vy
stavěli zámek Smečenský. — Pamatuj si to! Ještě o tom
sice lidé jinak vypravuji, ale takhle se mi to libí nejlépe,
a v tom jsou všichni za jedno, co slýchával jsem o zdejším
zámku, že ho vystavěli za dračí korunu.

V brloze dračí vymýtili staré duby a založili na pa
mátku tvrz a nazvali ji Martinicemi. Peněz z koruny zlaté
ještě prý zbylo. Do dneška je viděti, kde stávala, rumy
jsou z ní, zarostlé mechovím a ovroubené lesinami. Dosud
je tu nevolno, jakoby ještě hnízdil zde drak a celá jeho
družina.

Vladyka nebyl již lakomým, nespílal žebrot chudině,
nejezdil s fenami do lesů, neděsíval lid a neštval ho
ohaři, a Jaroslav s Maruškou si dobře také zapamatovali,
co kladla jim ta přívětivá stařenka na srdce, a také to
povídávali dětem svým. Ale děti na to zapomínávaly —
vnuci zapomněli a pravnukům ani ve snech se už ne
zdálo o tom, že prababička jejich, hezounká Maruška,
byla z rodu chudého.“ —

„A kde že přišel drak, tatíčku, k té koruně?“ zeptal
jsem se, když si otec pooddechl. „V našich letech ani
draci v lesích nehnízdí a ani hadi zlatých korun nenosí.“

„Inu, chlapče — za starých dob leccos věděli, co
nyni nevědí. Proč — nevím. A kde že přišel drak k té
koruně? Také, chlapče, nevim, ale řikaji, že pry ti hadi
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za dávných let, když bývalo zlata ještě více a lidé tak
po něm nebažili, po zrnkách v roklích, ve výmolech na
sbírali drahokamů, ze zlata korunu udělali, nasázeli do
ní diamanty a dali nejstaršímu, aby nad nimi kraloval.
Tak to říkají, tak jsem to slýchával a tak ti to také
povídám.“

Na prostoře zámecké hemžilo se již lidu v nejpestřejší
směsicí, ani nevšimnuli jsme si toho.

Na druhé věži zámecké tloukla desátá, a sotva že
dotloukla, zahlaholily zvony — sezváněly. Lid hrnul se
proudem bývalým zdvihacím mostem na nádvoří. Vstali
jsme a šli také. Za malou chvilku vystoupil na kazatelnu
pan páter, v protějším okně objevil se hrabě s hraběnkou
a poslouchal kázání. Tak maně mi napadlo, a co mladé
mysli nenapadá, zdali vědí o tom, co si lidé v pověsti
ze starých, šedých časů vypravují, že dávná prababička
jejich byla hezounká Maruška, sirota, z rodu chudého,
a že za korunu zlatou, posetou diamanty, již hrdému vla
dykovi přinesla za věno z dračího doupěte, ve dnešním
zbořeništi Martinickém, vystavěli zámek Smečenský.

—O
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POZNÁMKY.

Albert Magnus (1193—1280)dominikán, slavný filosof středo
věký, učitel Sv. Tomáše Akvinského. Mezi jeho přírodovědec
kými spisy nalézá se i pojednání o sokolnictví „De falconi
bus“, viz stránku 120.

Apl z Fictum, pocházelz rodu saské šlechty, zakoupil se
v polovici 15. stoleti v Zatecku a jeho potomci udrželi se
v Čechách až do bitvy bělohorské, viz 130.

Aristotelova logika, spis slavného řeckého filosofa, který byl
vykládán od křesťanských učenců na slředověkých universi
tách, viz 125.

Arnošt z Pardubic (+ 1364), první arcibiskup pražský, rádce
císaře Karla Čtvrtého, který jej důvěrně nazývá Arnoštem,
viz 114.

Avaři, národ uralský, hnul se roku 558od Kavkazu, dobyl slo-'
vanské Panonie a odtud opanoval i Čechy. Od hrozných úů
tisků vysvobodil český lid teprve Samo roku 623, viz 19.

Baltenhagen Hening, německý rektor Karlovyuniversity v době
Husově; když král Václav IV. rozhodl r. 1409 spor o hlasy
čtyř národů ve prospěch Čechů a vyžádal si od něho vy
dání odznaků rektorských, vystěhoval se s ostatními Němci
z Čech, viz 125. .

Bech vojvoda, vojenský náčelník Čechů, padl hrdinsky v bo
jich s vojsky Karla Velikého roku 805. Třebízský jej učinil
účastníkem bitvy na Radbuze, viz 13.

Bělboh, bilý bůh, uctívaný pohanskými Čechy jako původce
všeho dobrého a protivník Cernoboha.

Bělochorvatsko, Bilé Chorvatsko, byly to krajiny zatatranské,
nynější Halič a Malopolsko, ohraničené na západě řekou
Odrou. Odtud přišel do Čech kněžic Ivan, viz 22.

Běs, v slovanském bájesloví zlý duch; slovem tím křesťanšlí
věrozvěsti označovali ďábla.

Bojar, staroslovanský název šlechtice, vojevůdce, vynikajícího
muže, u Rusů dosud užívaný.

Bononie, Bologna, italské město s nejstarší universitou, na
níž Čechové rádi studovali a přijímali akademická důsto
jenství, viz 123.
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Bořita z Martinic, starožitný rod šlechlický, jehož předek vy
stavěl r. 1460 zámek ve Smečně u Slaného. Po přeslici udržel
se rod podnes, viz 149.

Bořivoj, první české kníže křesťanské, pokřtěn r. 873 na Vele
hradě od Svatého Methoděje, načež vystavěl první křesťanský
kostel na Levém Hradci. Zemřel asi r. 894, zanechav vdovu
kněžnu Ludmilu, viz 72.

Břetislav Druhý, kníže české, snažil se vyhladiti v zemi všecky
zůstatky pohanské, ale zapověděl i slovanskou liturgii a do
kláštera Sázavského uvedl r. 1097 mnichy latinské, viz 95.

Břetislava, sestra knížete Bořivoje, choť velkomoravského Sva
topluka, viz 75, 77, 89.

Budeč, knížecí hrad v Čechách, poblíž vesnice Kovar, v němž
kníže Spytihněv vystavěl po r. 895 kostel světců Petra a Pavla;
proslul výtečnou školou, v níž Sv. Václav učil se liternímu
uměni, viz 88.

Budyně nad Ohří, sídlo děkanství pražské arcidiecése, známé
již ve 14. století; patřilo kdysi rodu Zajíců z Hasenberka,
kteří si tu vystavěli zámek, viz 144.

Cola di Rienzi (1313—1354), římský vlastenec, „tribun vdov
a sirotků“, snil o obnovení slávy starého císařství římského

„a nabádal! Karla IV. k uskutečnění, viz 113.
Čáslav, hrad župy Čáslavské, patřící ke knížectví Zlickému;

Třebízský uvádí jménem tím župana, viz 77.
Čech praotec přišel z Bělochorvatska se svojí čeledí „přes

tři řeky“ do země, která odtud nese jeho jméno; pověst ne
odporuje v ničem historické pravdě, pouze doba příchodu,
který Hájek klade do r. 644, ale stal se spíše již v 5. stoleti,
je nejistá, viz 19.

Černoboh, bůh temna, protivník Bělboha, původce všelikého
zla, v křesťanství ztotožněn s čertem, viz 37.

Čestmír slul udatný vojevůdce knížete Neklana, který v bitvě
u Turska r. 839 porazil lučanského knížete Vlastislava, zabil
jej, ale sám rovněž svým ranám podlehl, viz 21.

Čtrnáct prázdných míst na sněmovištivyšehradském značí
nepřítomnost oněch pošumavských lechů, kteří již 1. ledna
845 dali se v Řezně pokřtiti a nechtěli se asi stýkati s po
hanskými Čechy; Třebízský jejich čin pojímá jako národní
zradu, viz 49. i

Ďas značil pohanským Čechům prvotně dobrého bůžka, teprve
později křesťanství dalo slovu význam zlého ducha.

Doudlebi, český kmen, usazený v jižních končinách po obou
stranách řeky Malše až na hranice rakouské, kde tvořil župu
Doudlebskou, viz 52.

Dřevíčsko, s župním hradem Dřevičem blíž Citolib v Žatecku,
rozkládalo se od dolejší Ohře u Loun k jihovýchodu přes
Slaný až k Libušinu, viz 52.
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Duryňk slul německý vychovatel lučanského kněžice, syna
padlého Vlastislava; aby se zalíbil knížeti Neklanovi, zabil
pachole a hlavu přinesl na Vyšehrad; za trest musil se obě
siti na olši, viz 21.

Eliška (T 1330), poslední Přemyslovna, manželka krále Jana Lu
cemburského, matka prince Václava, později zvaného Karlem,
musila před úklady svého chotě prchnouti do Bavor, odkudž
se r. 1325 vrátila, viz 105.

Fridrich Bojovný (+ 1428). kurfirst Saský, zakladatel lipské
university, o jehož dědictví vedly se krvavé spory, kterých se
zúčastnili i čeští bojovníci, viz 135.. ©

Hájové posvátní bývaly pohanským Cechům, kteří neměli
chrámů a vzývali své bohy na skalách, konali jim pod sta
rými stromy oběti; krahujci chováni v nich jako posvátní
ptákové, viz 95.

Hanžburk, vlastně Hasenburk, hrad severně od Libochovic
nade vsí Klepým v Litoměřicku, nyní zřícený; od r. 1336 ná
ležel rodu Zajíců z Hasenberka, viz 141.

Hostimysl vojvoda, pohanský panovník v Bělochorvatsku
v 9. století, pojal za choť kněhyni českého rodu, křesfanku,
která víře Kristově vyučila i svého syna Ivana, viz 19.

Hostivít, sedmé kníže české po Přemyslu Stadickém, syn Ne
klanův, poslední pohanský panovník (845—870), otec prvního
křesťanského vládce Bořivoje; za něho pokřtěno oněch 14
českých lechů pošumavských, viz 47 a 534.

Hrabě, z německého Graf, vysoký stupeň šlechtický, který
do Čech vnikl teprve po bitvě na Bílé Hoře, jsa před tím
Jen ojediněle užíván; český název pro německé slovo byl
zupan, viz 59.

Charváti, český kmen usazený v Krkonoších ve dvou župách,
sousedící na severu se srbskými Milčany; župními hrady byly
Turnov a dnešní Mnichovo Hradiště; chotí jejich knížete byla
kněhyně Přibyslava, sestra Svatého Václava, viz 72.

Ivan, kněžic bělochorvatský, jsa křesťanemnásledoval příkladu
prvních poustevníků, usadil se za knížete Neklana v krajině
okolo potoka Loděnice, kde se živil mlékem laně; měl velký
vliv na upevnění křesťanství v Cechách za Bořivoje i Lud
mily; místo zove se podnes Svatý Ivan pod Skalou, viz 17,
25, 29, 86, 88.

Jan z Jenštejna (+ 1400), třetí pražský arcibiskup, potomek
vznešeného rodu panského, ctitel Panny Marie a Svatého
Václava, básník a hudebník, viz 117.

Jan Lucemburský (+ 1346), král český, manžel Elišky Pře
myslovny, otec Karla IV., muž dobrodružný, ale uvádějící
český národ poprvé ve styk se světem francouzským, viz 104.

Jindřich Ptáčník (+ 936), král německý, podmaňovatel Slo
vanů polabských, přítel Sv. Václava, zbavil střední Evropu
Maďarů, které r. 933 potřel u Merseburku.
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Jiskra z Brandýsa (+ 1467), proslulý český válečník ve služ
bách krále Ladislava Pohrobka, který proti Maďarům dlouho
ovládal Slovensko, viz 130.

Kadaň, hrad stejnojmenné župy, rozložené při Ohři v severo
západních Čechách, důležitý bod v bojích s německými vojsky,
viz 52.

Karel Čtvrtý (+ 1378), císař římský a král český, zvaný odechů „Otec vlasti“, největší panovník našich dějin, viz 110.
Karel Veliký (+ 814), císař římský, zakladatel říše francské

a německé, podmaňovatel Polabanů, válčil s Čechy, které
donutil k ročnímu poplatku, viz 20, 47.

Karloman (+ 880), nejstarší syn krále Ludvíka Němce, vladař
Bavor a Korutan, bojoval s Moravany, uvěznil Rostislava a po
zději i Svatopluka, který však vyhnal Němce z Moravy, viz 74.

Katalaunská pole, rovina ve francouzské Champagni mezi
městy Chalonsem a Troyesem, na niž r. 451 byl hunský král
Attila (+ 453) poražen na hlavu od Římanů, spojených
s Němci, viz 20.

Kdulinec z Ostroměře Petr (+ 1493), válečník a státník z doby
Jiřího z Poděbrad, přední vůdce strany podobojí, viz 131.

Khuenburkové, vznešený rod šlechty korutanské, jehož větev
v 17. věku usídlila se i v Čechách, viz 56.

Klarisky, jeptišky řehole Svatého Františka Serafinského, uve
dené r. 12354do Čech kněžnou Anežkou Českou, přesídlily
v bouřích husitských do Panenského Týnce, viz 111.

Kmeti, staročeští rádci knížecí a zemští soudci, vybíráni z nej
vzácnějších lidí celého národa, viz 21.

Kordova, španělské město, v němž Maurové r. 755 zřídili první
vysokou školu; Čechové chodili na ni ve středověku studo
vati, viz 124.

Korouhevník, mocný a bohatý šlechtic, který mohl do boje
vypraviti tolik oděnců, že měl svou vlastní korouhev s erbem
rodu, viz 141.

Košťálovští, šlechtický rod téhož původu jako Zajícové z Ha
senburka, stejného s nimi erbu, v němž vedle kančí hlavy
byl zlatý zajíc, viz 141.

Kouřim, jedna z nejstarších osad v Čechách, od slovanského
pravěku župní hrad, střed župy kouřimské, která byla jádrem
knížectví Zlického, ovládaného větví Slavníkovců, viz 72, 75.

Krzno slul starým Čechům vrchní oděv z koží, jejž nosili v zimě
a jdouce do boje obláčeli jej přes odění, viz 33.

Křesomysl, šestý v řadě pohanských panovníků z rodu Pře
myslova, otec Neklanův, válčil šťastně s Franky, viz 12.

Křest na Velehradě, arcibiskup Methoděj pokřtil r. 873 čes
kého knížete Bořivoje s družinou, později v Čechách pokřtil
i kněžnu Ludmilu, viz 72.
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z Labouně Zdeněk, milec krále Václava IV., jmenovánr. 1409
rektorem Karlovy university, viz 127.

Lada, bohyně mladosti, krásy a lásky, staročeská Venuše,
viz 28.

Ladislav Pohrobek (+ 1457), král ditě, jenž vojenské hejt
many odměňoval měďáčky, v Čechách vládl jeho jménem Jiří
z Poděbrad a na Slovensku Jiskra z Brandýsa, viz 130.

Lechové, staročeský stav velmožů, majitelů velkých pozemků,
z nichž vyvinula se šlechta, viz 48.

Levý Hradec, staroslavný hrad nad Vltavou blíže Prahy, sídlo
župy Řípské, oblíbený pobyt pražských knížat, Bořivoj zde
vystavěl první křesťanský kostel Svatého Klimenta, viz 5, 21.

Libice, župní hrad na pravém břehu Cidliny, sidlo knížat Slav
níkovců, viz 81.

Libri sententiarum, středověký filosof Petr Lombardus se
stavil nauky čili sentence církevních Otců o otázkách filoso
fických i bohoslovných do čtyř knih, které se staly učebni
cemi na universtách, viz 117.

z Litomyšle Mikuláš, mistr Karlovy university z doby Husovy,
protivník mistrů německých, viz 120.

z Lobkovic Mikuláš (+ 1435), předek vzácného rodu šlechtic
kého, oblíbenec Václava IV., účastnil se převratu na Karlově
universitě ve prospěch Čechův, viz 128.

Loděnice, ves v Berounsku na potoce Loděnici, viz 9,
Ludvík Pobožný (+ 840), císař římský, syn Karla Velikého,

válek nemiloval, od Čechů poplatek vybíral, viz 20.
Lumír, báječný pěvec staročeský, připomínaný v dobách válek

s Karlem Velikým, viz 15.
Lutomiřici, český kmen usazený v župě Litoměřické po obou

březích Labe, sousedící s Cechy i Lučany, viz 54.
Markomani, kmen německý, obývající v Čechách před pří

chodem slovanských Čechů, viz 20.
Methoděj biskup (+ 885), slovanský věrozvěst a světec, starší

bratr Svatého Cyrilla, arcibiskup moravský,“který na Vele
hradě pokřtil Bořivoje a v Čechách kněžnu Ludmilu s množ
stvím pohanského lidu, viz 86.

Mežsko, prastará župa pomezní proti Bavorům, většinou po
krytá pralesem, který teprve kláštery počaly mýtiti, viz 12.

Milota z Dědic (+ 1307), rádce krále Přemysla Otakara II.,
který v bitvě na Moravském Poli pána svého zradil; Třebízský
jej proto zove „proklatcem“, viz 102.

Minorité čili Menší bratři řehole Svatého Františka Serafin
ského, usazeni r.1231 v Brně a r.1232 v Praze, rozšíření po
celé říši habsburské, ve Vídni dosud drží chrám a klášter
„U Minoritů“, viz 100.
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Mohyla slove ze země nasypaný náhrobek hrdiny nebo pá
novníka, kteří bývali pod ní pochováni s koněm a věcmi jim
drahými, viz 85.

Mojmír (+ 846), první známé kníže moravské, zakladatel rodu
Mojmirovcův, který podlehl Němcům zradou synovce Ro
stislava; za něho šířili již křesťanství na Moravě kněží ně
mečtí, viz 22, 89.

Morana, staroslovanská bohyně smrti a zimy, protivnice Vesny,
viz 31.

Nejslavnější muž, Třebízský tu míní Jiřího z Poděbrad, který
byl r. 1448 dobyl Prahy a utvrdil v ní pořádek, viz 140.

Neklan, kníže české, nástupce Křesomysla, muž mirný a ne
bojovný, který se musil brániti Lučanům jako později Václav
Zličanům, viz 20, 25, 29, 47.

Panoše, nižší šlechtic stavu vladyckého, jemuž náležel titul
„slovutný“, viz 133.

Perspectiva communis, středověkáučebnice mathematikyna
universitách, viz 125.

Perun, nejvyšší bůh staroslovanský, stvořitel světa i světla,
vládce hromu i blesku, viz 31.

Poděbradská jednota v čele s Jiřím z Poděbrad bojovala
v Čechách proti straně Oldřicha z Rožmberka o nadvládu
strany podobojích, viz 140.

Postřižiny, posvátné a slavné střihání vlasů v době přechodu
pacholat do jinošství, viz 79.

Probatum est, česky „osvědčilo se již“, viz 112.
Prokop Veliký (+ 1434), slavný vojevůdce husitský, padl v bitvě

u Lipan, viz 151.

Přemysl Otakar „Druhý (T 1278), jeden z nejslavnějších čes
kých králů, zvaný „železný“i „zlatý“; podnikl r. 1254 křížovou
výpravu proti pohanským Prusům, jež dal pokřtíti a založil
jim město Kralovec; padl r. 1278 v bitvě na Moravském poli,
mrtvola vystavena ve Vídni, ve Znojmě a posléze pohřbena
v Praze, viz 94, 100.

Pšované, český kmen, usazený kolem župního hradu Pšova
v dnešním Mělnicku; sousedili s Cechy a s Charvaty; z to
hoto kmene pocházela kněžna Ludmila, dcera župana Sla
vibora.

Rostislav (T po r. 870), slavné kníže moravské, obhajitel své říše
proti Němcům; povolal svaté věrozvěsty Cyrilla a Methoděje
na Velehrad; zemřel ve vězení německém oslepen, viz 74.

Salerno, italské město, slynoucí ve středověku slavnou univer
sitou, Čechy hojně navštěvovanou, viz 124.

Samo (+ 658), veliký panovník slovanský, osvoboditel Čech od
Avarů, ochránil je před útoky francského krále Dagoberta,
založil první mecnou říši slovanskou.
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Sex libri Euclidis, knihy o měřictví, sepsané starořeckým
mathematikem Euklidem, vykládány byly na středověkých uni
versitách, viz 125,

Sirotci, po smrti Žižkově nazývala se tak mírnější strana mezi
Tábory, soustřeďující se hlavně kol Hradce Králové pod vůd
covstvím hejtmana Prokůpka, viz 133.

Skřítek, ochranný bůžek domovní, zvaný i šotek, hospodářík,
vypodobňovaný soškami ze dřeva nebo kovu, stavěnými na
význačná místa světnice, viz 35.

Slavníkovci, nejmocnějšírod kmenovýchknížatčeskýchpo Pře
myslovcích, vládnoucí celou jihovýchodní částí Čech z hradu
Libice, viz 73.

Spytihněv (+ 916), druhé křesťanské kníže české, syn Boři
vojův, stavitel kostelů na Hradčanech i na Budči, zemřel
bezdětný, viz 88.

Srbové, jeden z hlavních slovanských národů, sousedící s říší
Karla Velikého, osazený v dnešních Sasích a Lužicích, stýka
jící se s českými kmeny Sedličanů, Lemuzů a Děčanů, viz 58.

Stodorané, slovanský kmen Luticů, osedlý v dnešních Brani
borech; zněho pocházela kněhyně Drahomíra, matka Svatého
Václava.

Svatopluk (+ 894), panovník Velkomoravský, synovec Rostislava,
pojal r. 871 za choť Bořivojovu sestru Břetislavu, viz 72.

Tetín, hrad poblíž Berouna, vdovské sídlo Svaté Ludmily,která
zde byla 15. září 921 zavražděna, viz 22.

Tetka kněhyně, jedna z tři dcer Krokových, znala podrobně
pohanské bohosloví a náboženské obřady, vystavěla si hrad
Tetín.

z Tišnova Šimon (+ asi r.1430), mistr Karlovy university, stou
penec strany Husovy, později jeho protivník, viz 127.

Tractatus de sphaera, učebnice matematiky na středověkých
universitách, viz 125.

Tryzna, slavnost nad hrobem, oběti, tance a hry ke cti pod
zemních bohův, aby zjednali pokoj duším zemřelých.

Tuhošťf, starodávné jméno Domažlic, onen francský Togastis
burk, kde Samo porazil r. 630 krále Dagoberta; byl to po
mezní župní hrad, viz 56.

Turské planiny v okresu Smíchovském, kde svedena r. 839
bitva mezi Vlastislavem Lučanským a Čestmírem, vojevůd
cem Neklanovým, viz 21.

Václav Čtvrtý (+ 1419), král český, syn Karla IV., zasloužil
se o počeštění Karlovy university, viz 116, 121.

Valdenští, náboženská sekta francouzského původu, vyskytla
se v Čechách ponejprv v 13. století, viz 99.

Varyto, staročeský nástroj hudební, nejspíše strunový, viz 15,
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Velehrad, hlavní hrad slaré říše Velkomoravské, rozbořený
od Maďarů asi r. 907, dějiště nejkrásnějších události křesťan
ského úsvitu českého, viz 72.

Verbář, míněn herbář, bylinář, dílo popisující rostliny a vy
kládající hojivé jejich účinky, viz 111.

Vesna, bohyně jara a mladistvého života, opak Morany.
Vitorad, župan Vitorázský, patrně jeden ze čtrnácti velmožů

českých r. 845 v Rezně pokřtěných, jehož syn Slavitěch
zde vystupuje jako ctitel Hostivíta, viz 70.

Vitoraz, jihočeská župa, náležející církevně k diecési Pasov
ské, která. po smrti Přemysla Otakara II. spojena byla s Ra
kousy, viz 70.

Vladyka, hlava staročeské zemanské rodiny, representující ji
na sněmu, později tvořící český stav rytířský.

Vlastislav Lučanský, kníže původem z rodu Přemyslovců,
vládnoucí pěti župám Lucka, bojovný muž, vedoucí válku
s Neklanem a padnuvší na Turské planině, viz 20.

Vlchevci a vlchvice, pohanští čarodějníci, kouzelníci a hadači,
kteří se zachovali až do dob křesťanských, viz 66.

Vratislav (+ 920), třetí křesťanské kníže české, syn Bořivojův,
zanechal s manželkou Drahomírou syny Václava a Boleslava,
dceru Přibyslavu, viz 88.

Vršův rod, Vršovci, prastarý rod knížecí, stejně vzácný s Pře
myslovci a Slavníkovci, vždy protivnicky vystupující ke kní
žatům Pražským, 73.

Zajíci z Hasenburka, panský rod z nejstarších a nejvzácněj
ších v Čechách, větev prastarých Buziců, majících v erbu
hlavu kančí, viz 141.

Žertva, krvavá oběť bohům, konaná pohanskými žreci, viz
33 a 34

Žirotínové, větevpanského rodu Janoviců, mající v erbu černou
orlici v stříbrném poli, píšící se dle hradu Žirotínu v Žatecku,
viz 104.

Župan, náčelník župy a velitel župního hradu, vojevůdce zbroj
ného lidu župy, tolik co německý hrabě, Graf.

G©
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Zprávy o Dědictví Svatojanském.

I. Přehled členů koncem roku 1926.

Zakladatelů jest -< < < 2 22 8
Spoluzakladatelů <. 2 2 22 69
Členů první třídy © © 2 2 22. 2 < < < 4 32Členůdruhétřídy<... <<<<. 138
Členů třetí třídy <... < << © © © 4 ee 40.491

Úhrnem zapsáno členů žijících i zemřelých. . . 40.738

Z toho jest: 1. rodů- . . . -2 -2 < < + < 6.918

2. spolků,škol, knihovenatd.......... 1.659
3. členů duchovního stavu (kněží, boho

slovců) -2 2 2 22 4.456

Během roku 1926 přistoupilo k „Dědictví“ 137 nových členů
(mezi nimi jest 11 rodů, 11 spolků a 15 osob duchovního
stavu); od uveřejnění jejich jmen bylo nutno upustiti pro ve
likou drahotu tisku.

Během roku 1926 došlo ředitelství „Dědictví“ oznámení
o úmrtí 15 členů.

I. Pravidla „Dědictví Svatojanského“.
1. Vklad člena třetí třídy obnáší jednou pro vždy

80 Kč (z toho připadá 60 Kč na vklad, 5 Kč na diplom
a 15 Kč na zásilku starších kníh, darem dávaných). Člen
třetí třídy dostává každého roku jeden výtisk podílu.

2. Za rod, školu, obec, spolek, knihovnu a pod. platí se
za členství třetí třídy jednou pro vždy 170 Kč (z toho připadá
150 Kč na vklad, 5 Kč na diplom a 15 Kč na zásilku starších
knih darem dávaných).

3. Člen druhé třídy se vkladem440 Kč dostává dva vý"
tisky, člen první třídy se vkladem 200 Kč dostává tři vý
tisky podílu. Rody, školy, obce, spolky, knihovny a pod. platí
za členství druhé třídy 320 Kč, za členství první třídy 470 Kč.
Doplněním vkladu možno postoupiti do třídy vyšší.



4. Spoluzakladatelem „Dědictví“se stává, kdo složí

jednou pro vždy nejméně 1000 Kč; dostává ročně čtyři výtiskypodilu.
5. Vkladydlužno složiti v plném obnosu najednou: splátky

se nepovolují.
6. Kdo k „Dědictví“ přistoupiti hodlá, necht zašle poštovní

poukázkou příslušný obnos pod adresou „Reditelství Dědictví
Svatojanského v Praze-IV. (Hradčany)“ a na odstřižku poukázky
nechf napíše své jméno, příjmení, stav a bydliště, pak svou
osadu farní a diecési, ke kteréž přináleží. Jde-li o členství
rodu, budiž udáno jméno jak manžela, tak manželky i s jejím
příjmením, které měla za svobodna.

7. Každý člen af si Jístek na odebírání knih dobře uschová
a každého roku před vyzvednutím nového podilu od svého du
chovního správce podepsati dá. Na tento listek může si pak
člen, žije-liv Čechách, podíl v knihkupectví B. Stýbla v Praze,
Václavské nám. č. 30 n., vyzvednouti(lístkymají barvu ze
Jenou). Clenové v olomouckém arcibiskupství vybírají knihy
svého podílu v knihkupectvíR. Prombergra v Olomouci
(lístky jsou barvy červené), členové pak z biskupství brněn
ského nechť se o podil hlásí v knihkupectví Karla Winikera
v Brně (lístky jsou barvy žluté). Ostatrí členové z jiných
diecésí vybírají své podíly u toho knihkupectví, které mají na
lístku udáno. Každý člen povinen jest o podil svůj každoročně
hlásiti se u toho knihkupectví, které na přednístraně jeho
odběrného lístku jest vyznačeno, a nikoliv u ředitelství, jak
omylem se stává.

8. Každý člen bez výjimky, nechf přistoupil kdykoliv,
povinenjest každéhoroku při vybírání podílu
v příslušném knihkupectví zapraviti 2 Kč ve prospěch
„Dědictví“ a knihkupci za vydání podílu 50 h, celkem
tedy Kč 250, jinak by mu podíl nemohl býti vydán.

9. Kdo by si přál, aby mu knihkupec knihu poštou
zaslal, nechť připojí ještě příslušný obnos na poštovné.
Clenové z Ameriky nechť složí v knihkupectví B. Stýbla

v Krnze jistou část peněz jako zálohu na další zasílání ročníchpodilů. i
10. Přestěhuje-li se některý člen z Cech na Moravu, nebo

odebéře-li se z brněnského biskupství do olomouckého, nebo
naopak, af to oznámí ředitelství a připojí svůj odběrný lístek
dosavadní, načež mu ředitelství pošle nový lístek na odebírání
knih, aby mu pak v příslušném knihkupectví vydávány byly.

11. Poněvadž členský či podílný lístek může se ztratiti nebo
i odcizen býti, každý si číslo jeho pro takový případ na jiném

-místě, na př. v modlitební knížce, zaznamenej; když skutečně
ztráta se udála, požádej ředitelství o nový lístek s udáním čísla
lístku ztraceného nebo aspoň čísla diplomu a zašli zároveň
20 Kč jakožto poplatek za vydání lístku nového. Připomínáme
však, že kdyby se potom pohřešovaný lístek zase nalezl, týž
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žádné platnosti již nemá. Podobně, kdo by z jiné příčiny po
třeboval lístek nový, na př. je-li dosavadní lístek jeho již vy
plněn, ať pošle jej ředitelství a přiloží 20 Kč, načež mu bude
zaslán -lístek nový.

12. Když by člen umřel, žádáme snažně pozůstalých
přátel, aby úmrtí jeho poznamenali na jeho podílný lístek a
tento ředitelství „Dědictví“ buď sami zaslali nebo požádali
svého pastýře duchovního, aby listek ředitelství zaslal.

13. Knihy za rod se odebirají tak dlouho, pokud jméno
rodu toho se neztratí. Není-li synů, odebírají knihy dcery za
kladatele rodu, dokud žijí; dítky jejich však, jiné jméno již
nesoucí, nemají práva toho; rod vymřel.

14. Kazdý nově přistoupivší člen dostane mimo podíl
toho roku, kdy se přihlásil, ještě darem některéstarší
knihy podle ustanovení ředitele (nikoliv podle vlastní volby
přistoupivšiho člena!).

15. Kdo si nevyzvedne podílu během dvou let po
jeho vydání, pozbývá naň práva; podíl ten propadá. Po
volení k dodatečnému vybrání propadlých podílů v žád
ném případě se nedává.

16. Knihy „Dědictvím“ vydané, pokud jsou na skladě, lze
objednati přímo u ředitelství „Dědictví“. Ředitelství vyřizuje
objednávky, pokud možno, obratem pošty. Při objednávce knih
buďtež příslušný obnos za knihy i poštovné zapraveny vždy
předem, a to jak od jednotlivců, tak od knihkupectví. Na úvěr,
na účet nebo na dluh „Dědictví“ knih nedává. Knihy zasílají
se jen buď proti hotovému zaplacení předem nebo na
dobírku.

17. Clenů stavu kněžského snažně žádáme, aby, jak veškeří
členové očekávají, mezi oktávem svatého Jana Nepomuckého
oběf mše svaté za živé i mrtvé členy „Dědictví“ každoročně
obětovali. Ostatní členové nekněží buďtež v označeném čase
s týmž nábožným úmyslem přítomní mši svaté. U hrobu svatého
Jana Nepomuckého v Praze slouží ředitel „Dědictví“ každého
roku ve dnech svátku sv. Jana Nepom. blízkých dvě zádušní
mše svaté: jednu za všecky v Pánu zesnulé členy a druhou
za Antonina Hanikýře, zakladatele „Dědictví“'

III. Činnost „Dědictví Svatojanského“
v roce 1926.

Podilem na rok 1927 jsou tři knihy: 1. Svatý František Se
rafinský“ od P. Bonaventury J. Wilhelma, část II., 2. „Světový
eucharistický kongres v Chicagu a účast katolíků z Českoslo
venska“ od Dra Jos. Hanuše a poslance V. Myslivce, 3. Václav
Beneš Třebízský: „Levohradecké pomněnky“, padesát drobných
povídek historických vybral Vilém Bitnar, část I.
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x Mimo lo vyšly nákladem „Dědictví“ během roku 1926 lytenihy:

Nový zákon v kapesním formátě. Páté vydání.
Život podle Božského Srdce Páně. Napsal P: Josef

Jaroš S. J. K druhému vydání upravil P. Frant. Sal. Kubíček S. J.
Z duchovního života. Napsal P. Alois Stork T. J. Druhé,

rozmnožené vydání.
Modlitby za v Pánu zesnulé. Podle nových překladůse

slavil Dr. J. Hejčl.

IV. Dary pro „Dědictví Svatojanské“.
„Dědictví věnovali: Terezie Wilhelmová, Praha VIII. 20 Kč.

Fr. Dovrtěl, katecheta v Mor. Oslravě Kč 21:40. Odkaz + vdp.
Jos. Pánka 300 Kč. M. Zwettlerová, Č. Budějovice 5 Kč. Em.
Hořínková, odb. učitelka, Načeradec 50 Kč. N. N. k uctění sv.
Jana Nep. 30 Kč. P. Prokop Neužil z Ameriky 1 dol. Fr. Jur
čová ve Vidči 5 Kč. Václ. Symon, říd. učitel v Sloupně 5 Kč.
M. Vacková, učitelka v Bohuslavicích 20 Kč. Jos. Skála, děkan
na Kladně 25 Kč a od + Anny Šletrové 100 Kč. Nejmenovaná
50 Kč. L. Nastoupil, Brno-Královo Pole 8 Kč. Jos. Bartoníková,
Rokytnice 10 Kč. Karel Pýro, Vinohrady 10 Kč. St Jech, Ces.
Budějovice 10 Kč. + Josef Šťastný, kostelník, Všejany 100 Kč.
Vojt. Průša, profesor nábož., Praha II. 3 komun. úpisy města
Prahy a 1000 Kč. Leop. Jašková, Domoradovice 10 Kč. Ant.
Vymazal, vrchní účetní rada, Brno 10 Kč. Alois Klapěc, Dar
kovičky 50 Kč. N. N., Domažlice 20 Kč. Alžběta Kadlecová,
Rozdvojovice 10 Kč. Antonie Kindlová, Králův Dvůr 60 Kč.
OS Čamra, vikář, Malotice 500 Kč. Jar. Juzek, kaplan, Trmice

20 Kč.



Seznam knih a obrázků

vydaných„Dědictvím Svatojanským“.

Prohlédněte bedlivě a objednejte!

Doporučte svým přátelům!

I. Písmo svaté.

A) Veliké vydání.
Bible Česká. I. Písmo sv. Starého zákona. Přeložil a vý

kladem provázi dr. Jan Hejčl. Svazek I. Genesis | Judith.
Cena 30 Kč (váz. 60 Kč), pro členy „Dědictví“ 27 Kč (váz.
57 Kč). -- Svazek II. Ester —-Kniha Sirachovcova. 49 Kč
(váz. 75 Kč), pro členy Dědictví 44 Kč (váz. 70 Kč). 
Svazek II. Isajáš — Čtvrtá kniha Esdrášova, 113 Kč (váz.
145 Kč), pro členy Dědictví 103 Kč (váz. 135 Kč).

Bible Česká. II. Písmo sv. Nového zákona. Přeložil a vý
kladem opatřil dr. J. L. Sýkora. — Část I. Evangelia a Skutky
apoštolské. 38 Kč (váz. 50 Kč), pro členy Dědiciví 34 Kč
(váz. 46 Kč). — Část II. Listy apoštolské a Zjevení sv. Jana.
32 Kč (váz. 50 Kč), pro členy Dědictví 28 Kč (váz. 46 Kč). -—
Obě části dohromady svázané 90 Kč, pro čl. Děd. 82 Kč.

Celá Bible Česká 262 Kč (váz. 370 Kč), pro členy Dě
dictví 236 Kč (váz. 344 Kč). —-Desky na celé dílo (4 svazky)
50 Kč.

B) Zkrácené otisky z velikého vydání.
Evangelia se stručnějším výkladem. — Svazek I. Evange

lium sv. Matouše. 6 Kč, pro čl. Děd. 5:40 Kč. —-Svazek II.
Evangelium sv. Marka. 2 Kč, pro členy Děd. 1:80 Kč. —
Svazek III. Evangelium sv. Lukáše. 3:50 Kč, pro členy Děd.
310 Kč. - Svazek IV. Evangelium sv. Jana. 3 Kč, pro členy
Dědictví 2'70 Kč. — Všechny 4 svazky najednou zakoupené
14 Kč, pro členy Dědictví 13 Kč.

C) Kapesní vydání.
Nový zákon. Přeložil dr. J. L. Sýkora. — Část I. Evangelia.

3 Kč, váz. 12 Kč. — Část II. Apoštolář či Skutky a listy
apoštolské se Zjevením sv. Jana. 10 Kč, váz. 19 Kč. — Obě
části najednou zakoupené pouze 12 Kč, váz. 25 Kč.



VÍ

Žaltář. Přeložil a výkladem opatřil dr. Jan Hejčl. 8 Kč, pro
členy Dědictví 7 Kč; ve vazbě celoplátěné 25 Kč.

D) Otisky z kapesního vydání.
Evangelia: Sv. Matouše, 1 Kč. — Sv. Marka, 80 h. — 5v. Lu

káše, 80 hal. -- Sv. Jana, 80 hal.

E) Perikopy.
Perikopy čili Výňatky ze Starého i Nového zákona. Upravili

dr. J. L. Sýkora a dr. Jan Hejčl. 10'50 Kč, váz. 25 Kč.

F) Nový zákon, staré vydání.

Nový zákon. Staré vydání z roku 1888. Cena 6 Kč.

II. Spisy nábožensko-poučné.
Katolická mravouka. Napsal dr. K. L. Řehák. Cena 450 Kč.
Liturgika o posvátných dobách svaté katol. církve. Se

stavil Bohumil Fr. Hakl. Cena 450 Kč.
Epištoly nedělní a sváteční celého roku. Výklad sepsal

Jan Felizna. Cena 6 Kč.
Výklad katechismu. Napsal dr. Ant. Podlaha. Ctih. Tomáše

Kemp. čtvero knih o následování Krista. Cena 9 Kč.

Milosrdný Samaritán. Poučná a modlitební knihapro nemocné a jejich ošetřovatele. Cena 6 Kč.
Jaká má býti víra naše? Hovory náboženské. Podává Filip

Jan Konečný. Cena 1'50 Kč. .
Falešní proroci. Napsal Fr. X. Wetzel. Česky upřavil V. H.

Šrámek. Cena 1 Kč.
Po stopách Boží prozřetelnosti. Sepsal B.. Jiříček. Cena

1:20 Kč.
Křesťansko-katolická domácí kniha na každý den v roce.

Napsal J. P. Silbert, přeložil Frant. Klíma. Cena 6 Kč.
Pravdou k životu. Katolické vodítko. Upravil František Synek.

Dva dily. Cena 3 Kč.
Tomáše Kempenského Čtvero knih o následování Krista.

S obrazy od Fiihricha. Přeložil a modlitby připojil dr. Jan
Nep. Sedlák. 14 Kč, pro čl. Děd. 12 Kč; váz. v celoplát.
vazbě 28 Kč. ,

Soustavná věrouka pro lid. Napsal P. František Žák T. ).
Díl I. 9 Kč. — Dílu II. část I. 7:50 Kč. — Část II. 10 Kč. —
Dil III. 40 Kč, pro členy Dědictví 38 Kč.

Dědův odkaz. Kniha pro dospívající jinochy. Napsal K. Balík.
Cena 3 Kč.
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Květnice. Kniha pro dívky. Napsal K. Balík. Cena 5 Kč,
váz. 16 Kč.

Matka. Kniha pro malky. Napsal K. Balík. Cena 3 Kč.
Otec. Kniha pro otce. Napsal K. Balík. Cena 4 Kč.
Pane, nauč nás modliti se! Několik slov o modlitbě Páně.

Sepsal n Melka. Cena 6 Kč, pro členy Dědictví 5 Kč;váz. 12 Kč.

Nedělní a sváteční čítanka. Napsal K. Balík. Cena 15 Kč.
Druhá nedělní a sváteční čítanka. Napsal K. Balík. Cena

15 Kč.

Z duchovního života. Napsal P. Alois Štork T. J. 2. vyd. Cena
6 Kč, váz. 12 Kč.

Život podle Bož. Srdce Páně. Napsal P. Josef Jaroš S. J.
II. vyd. 20 Kč, váz. 32 Kč.

IH. Modlicí knížky.
Misálek česko-latinský. Vázaný v plátně 40 Kč, váz. v kůži

55 Kč.

Útěcha duše. Modlitby, které upravil dr. J. Nep. Sedlák. Cena
3 Kč, pro členy Dědictví 2'50 Kč.

Hodinky Marianské. Přeložil dr. Jan Hejčl. Cena 1 Kč.
Modlitby za zemřelé. Napsal dr. Jan Hejčl. Cena 5 Kč,

váz. 12 Kč.

IV. Knihy pro dítky.

Cestou za štěstím. Napsal K. Balík. Cena 53Kč.
Prvosenky. Citanka pro školy obecné. Dil |. váz. 18 Kč.

V. Životopisy svatých.
Církev vítězná. Životy svatých a světic Božích. Napsal
„ Fr. Ekert. 4 díly. Cena 30 Kč, pro nové údy Dědictví 24 Kč.
Ctrnácte ctihodných mučedníků Pražských z řádu sv.

Františka. Napsal P. Klemens Minařik. Cena 3 Kč.
Svatá Lidmila. Napsal dr. Frantisek Stejskal. Cena 750 Kč,

pro členy Dědictví 6 Kč.
Svatý Jan Nepomucký. Napsal dr. Frant. Stejskal. — Dil I.

Životopis. 12 Kč. — Díl II. Ucta, kanonisace a obrana.
Cena 14 Kč.

Svatý Václav. Jeho život a úcta. Napsal dr. Frant. Stejskal.
25 Kč, pro členy Dědictví 20 Kč.

Svatý František Serafinský. Od P. BonaventuryJ. Wilhelma.
I. 7 Kč, II. 7 Kč.
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VI. Spisy dějepisné.
Trojí Řím. Od Msgra Gauma, přel. A. Koutný. Díl I. 450 Kč. —

Díl H. 650 Kč.

Posvátná místa král. Českého. Sepsal dr. A. Podlaha. Díl I.
Vikariáty: Českobrodský, Černokostelecký, Mnichovický a
Prosecký. 6 Kč. — Díl II. Vikariáty: Berounský. Bystřický
a Plzeňský. 6 Kč. — Dil III. Vikariáty: Královický, Vlašim
ský a Zbraslavský. 6 Kč. - Díl IV. Vikariáty: Kolínský a
Rokycanský. 4'50 Kč. — Dil V. Vikariát Libocký. 3 Kč. 
Dil VI. Vikariáty: Sedlčanský a Votický. 5:20 Kč. — Dil VII
Vikariát Slánský. 6:70 Kč.

Jubilejní kniha k oslavě tisícileté památky úmrtí sv.
Methoděje, jakož i k oslavě 50letého trvání Dědictví
sv. Jana Nepomuckého. Cena 1'50 Kč.

Památky Staroboleslavské. Sepsal Jan Křt. Votka. Cena
2:40 Kč.

Svatý Hostýn ve svém původu a svých osudech. Vypra
vuje Frant. Vídenský S. J. Cena 450 Kč.

Lid český s hlediska prostonárodně náboženského. Na
psal Karel Procházka. Cena 450 Kč.

Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtářeMilčického,
z let 1770—1816. Knihy I. část I. 450 Kč, — část [I. 450 Kč.
— Knihy II. část I. 3 Kč, — část II. 3-70 Kč. — Knihy III.
část I. 3:70 Kč, — část II. 3:70 Kč, — část III. 3:70 Kč, —

, část IV. 10 Kč, pro členy Dědictví 8 Kč.
Zivot Ant. Hanikýře od V. A. Pohana. Cena 3 Kč.
Dějiny diecése Pražské. Národní dům český v Římě.

Sepsal dr. Kl. Borový. Cena 10 Kč.
Světový eucharistický kongres v Chicagu a účast kato

líků z Ceskoslovenska. Napsali dr. Jos. Hanuš a posl.
V. Myslivec. Cena 5 Kč.

VN. O misifch.

Cesty misionářské Mongolskem, Tibetema říší Čínskou.
Napsali Huc a Gabet. Cena 8 Kč.

VII. Zpěv chrámový.
Kancionál. Dva dily. 3 Kč, poštou 9 Kč.
Hlas varhan k písním v kancionálu obsaženým. Cena

4 Kč, poštou 10 Kč. |

IX. Povídky.
Mžikové obrázky. Napsal Jindř. Š. Baar. Řada I. 150 Kč.

Řada II. 150 Kč. -- Řada III. 3 K.
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Na cestě k lepšímu. Napsal Alois Dostál. Cena 150 Kč.
Z měst a městeček. Napsal Alois Dostál. Cena 3 Kč.
Od Krkonoš. Krátké povídky z pohorského kraje. Napsal J.

Ježek. Cena 3 Kč.
Irena. — Pro Boha a pravdu. Povídka. Z polštiny přeložili

Václav T. Kamejský a Josel T. Kajetán. Cena 10 Kč.
Z nedávných dob. Různé obrázky a povídky. Napsal Julius

Košnář. Cena 1'50 Kč.
Otcové a děti. Povídka V. Pakosty. Cena 1:50 Kč.
Selská pýcha. Obraz ze života lidu. Napsala Vlasta Pillnerová.

Cena 3 Kč.
Povídky. Napsal Jan Nep. Ráž. Cena 1 Kč.
Rozvětvená rodina. Povídka. Napsal Al. Dostál. Cena 3 Kč.
Fabiola neboli církev v katakombách. Napsal N. P. S.

Wiseman, přeložil dr. K. Vrátný. Cena 7 Kč.
V různých barvách. Napsal Jindřich Š. Baar. Cena 370 Kč.
Rodina Kulichova. Napsala Vlasta Pittnerová. Cena 7 Kč.
Cestou — necestou. Sepsal Julius Košnář. Cena 5 Kč.
Vlna zkoušky. Napsal Alois Dostál. Cena 2 Kč.
Biblické povídky. Napsal Prokop Holý. Cena 7 Kč.
Jan Prchalů. Napsal Jos. Pospíšil. Cena 8 Kč, na velínovém

papíře 12 Kč.
David a Saul. Napsal P. Vinc. Zapletal O. P. Cena 12 Kč.
Podvod Fulgenta Ohma. Napsal Ant. Thein. Cena 3 Kč.
Po cestách pokroku. Napsal Václav Špaček. Cena 4 Kč.
Jan Cimbura. Napsal Jindř. Š. Baar. Cena 15 Kč.
Z horských far i z jich okolí. Napsal Frant. Jiří Košťál.

Cena 1 Kč.
Levohradecké pomněnky. Napsal Václav Beneš Třebízský.

Vybral Vilém Bilnar. Čast I. Cena 5 Kč.

X. Umělecké obrazy barvotiskem provedené.
Klanění se sv. tří králů. Maloval Fr. Urban. Cena 2 Kč.
Odpočinek svaté rodiny na útěku do Egypta. Maloval

Fr. Urban. Cena 2 Kč.

XI. Umělecky v barvách provedené obrázky
(k vložení do modlitebních knížek)

a dopisnice.
Svatý Václav (S. Rudl). -— Sv. Václav (Fr. Urban). —

Sv. Lidmila (Fr. Urban). -- Sv. Lidmila učí sv. Václava



X

dobročinnosti (Jos. Hellich). - Sv. Vojtěch (Fr. Urban). —
Sv. Prokop (Fr. Urban). — Sv. Jan Nepom. (Fr. Urban). —
Ctih. Milada (Fr. Urban). — Blahosl. Anežka Česká (Fr.
Urban). — Cena jednoho obrázku 30 hal., 100 kusů za 30 Kč. —
Umělecké dopisnice Oldř. Blažíčka: velechrám sv. Víta, kaple
Svatováclavská a jiné 10 kusů 5 Kč.

Objednati lze tyto knihy a obrázky u

Ředitelství „Dědictví sv. Jana Nepomuckého“
v Praze-IV. (Hradčany), Vikářská ulice č. 35.

Ceny v dřívějších seznamech uvedené
pozbývají platnosti.

Při objednávce knih nebo obrázků nutno příslušný obnos jakož
i poštovné (do 5 kg 6 Kč, do 10 kg 12 Kč.) zaslati předem.

Knihy zasílají se jen buď proti hotovému zaplacení
předem nebo na dobírku. Na úvěr, na účet nebo na

dluh „Dědictví“ dávati nemůže!
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Výtah z pravidel „Dědictví Svatojanského“.

„Dědictví svatého Jana Nepomuckého“ v Praze, založené
r. 1856,jest ústav k vydávání dobrých knih českých pro lid.

Údem „Dědictví“ se stává, kdo složí jednou pro vždy
80 Kč (z toho připadá 60 Kč na vklad, 5 Kč na diplom a
15 Kč na zásilku starších knih darem dávaných). Rod, škola,
obec, spolek nebo knihovna stávají se údy, složí-li jednou pro
vždy 170 Kč (z toho připadá 150 Kč na vklad, 5 Kč na diplom
a 15 Kč na zásilku starších knih darem dávaných). Vklad
dlužno složiti v plném obnosu najednou; splátky se nepovolují.

Každý člen povinen jest každého roku při vybírání podílu
v příslušném knihkupectví zapraviti 2 Kč ve prospěch „Dě
dictví“ a knihkupectví za vydání podílu 50 hal., celkem tedy
2 Kč 50 h; jinak by mu podíl nemohl býti vydán. Kdo by
žádal, aby mu knihkupec podíl poštou zaslal, připojí ovšem
ještě příslušný obnos na poštovné.

Každý člen povinen jest o podíl svůj každoročně se
hlásiti u toho knihkupectví, které na přední straně jeho
odběrného lístku jest vyznačeno, a nikoli u Ředitelství, jak
omylem se stává.

Kdo si nevyzvedne podílu během dvou let po jeho vyjití,
pozbývá naň práva; podíl ten propadá. Povolení k dodatečnému
vybrání propadlých podílů v žádném případě se nedává.

Za vydání nového členského lístku, za lístek již vypotřebo
vaný nebo ztracený nutno předem zaslati poplatek 20 Kč.

Přihlášky nových údů přijímá Ředitelství „Svatojanského
Dědictví“ v Praze-IV. (Hradčany), Vikářská ulice (u kostela sv.
Víta) čís. 35. Nově přistoupivší člen dostane mimo podíl toho
roku, kdy se přihlásil, ještě darem některé starší knihy, podle
ustanovení ředitele „Dědictví“

Přistupujte hojné k našemu „Dědictví“
a jiné k tomu povzbuzujte!

Ředitelem „Dědictví Svatojanského“ jest Dr. Ant. Podlaha,
světící biskup Pražský, v Praze-IV., Vikářská ulice, u kostela
sv. Víta.



Stručné dějiny
„Dědictví Svatojanského“.

Kněz Ant. Hanikýř věnoval r. 1831 jistinu 1000 zl. str.
k založení fondu, pod názvem „Dědictví sv. Jana Nep.“,
z jehož příjmů by se vydávaly užitečné knihy v jazyku
českém pro katolický lid. Jistinu tu zaslal konsistoři Praž
ské, žádaje, aby věci té se ujala. Teprve r. 1833 schválila
vláda „Základní pravidla“ Dědictví, jež vešlo v činnost
teprve po smrti zakladatelově (r. 1833) přičiněním prvního
reditele a redaktora Dědictví melropolitního kanovníka
Václava Pešiny r. 1835. První knihou nákladem Dědictví
vydanou byl spis Jana Valeriána Jirsíka „Proč jsem ka
tolikem?“ Pešina staral se nejen všemožně o získávání
údů Dědictví, jichž počet, jenž obnášel r. 1846 toliko
1151, zvláště od r. 1847 rychle se množil, takže r. 1857
dostoupil výše 16.492, ale i o utěšenou Činnost vydava
telskou, takže možno nazvati jej právem druhým zakla
datelem Dědictví. R. 1855 bylo Dědictví od Apoštolské
Stolice schváleno a 'odpustky obdařeno. Po Pešinovi
(r. 1857) následovali v úřadě ředitele a redaktora Dě
dictví: Dr. Innocenc Francl 1858 —1862 a Vincenc Bradáč
1862—1874; r.1874 oddělen byl úřad ředitele od úřadu
redaktora. V úřadu ředitele vystřídali se: Karel Schwarz
1874—1884, Dr. Kl. Borový 1884—1895, Dr. Jan Nep.
Sedlák 1896—1908, Dr. Josef Tumpach 1909—1916;
v úřadě redaktora: František Srdínko 1874—1906 a Dr.
Ant. Podlaha 1907—1916; od r. 1916 zastává úřad ře
ditele i redaktora Dr. Ant. Podlaha. Počet členů obnášel
roku 1860: 21.188, r. 1870: 24.792, r. 1880: 26.419,
r. 1890: 27.830, r. 1906: 29.965. Od r. 1854 do 1906
vydávána byla každého roku pouze jedna vázaná kniha;



od r. 1907 do 1920 vydáváno každého roku několik ne
vázaných knih rozmanitého obsahu. R. 1907 bylo 30.343
údů, r. 1920: 39.575, r. 1926: 40.738; z nich jest na živu
asi 13.000. — Pro drahotní svízele poválečné bylo nutno
zvýšiti r. 1920 členský vklad z 20 K na 45 Kč, r. 1922
na 80 Kč, pro rody, školy a knihovny z původních 40 K
na 470 Kč; mimo to jest každý člen každého roku při
vyzvednutí podílu povinen zapraviti v příslušném knih
kupectví (v Čechách u B. Slýbla v Praze, na Moravě
u R. Prombergra v Olomouci a K. Winikera v Brně)
2 Kč ve prospěch Dědictví a knihkupci za vydání podilu
50 hal. Přes nesmírné zdražení tisku vychází každého roku
několik knih jako podíl, a mimo to i několik jiných knih
ve prospěch Dědictví. Po převratu mělo Dědictví svého
jmění na 400.000 Kč, z čehož roční důchod jest skrovný
vzhledem k tomu, že Dědictví potřebuje ročně na 80.000 Kč.
Činnost Dědictví udržuje se tedy většinou soukromou
obětavostí ředitele Dědictví, výtěžkem z prodeje starších
knih a ze vkladů členů nově přistupujících. — Zásluhy
Dědictví o církev katolickou v zemích českých jsou veliké:
valná část důležitých spisů nábožensko-poučných vyšla
jeho nákladem; mimo to vykonalo Dědictví knihami svými
veliký úkol i na poli národním, posilujíc jimi v lidu vě
domí národní, a to zvláště v krajinách poněmčovaných.
Kéž by Dědictví nalézalo hojně štědrých příznivců, aby
vždy víc a více mohlo rozkvétati!
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