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každé krůpěji rosy zrcadlil se v sedmi duhových barvách obraz slunce vycházejícího na
východě v rudé záplavě a halícího se ještě
v noční mlhy. Modravé páry, vznášející se nad zemí,
věšely se jako husté závoje na vrcholky stromů, a
květiny otevíraly lačně rozvíjející se kalichy, aby
zachytily první paprsky denního světla. Slavík pěl
již od ranního rozbřesku své luzné písně, nyní však
překřikovala jeho svůdné zvuky změť popěvků pěvců slabších.
Poli ruselárskými jela mlčky družina rytířů, fiinčení jejich výzbroje a těžký krok jejich koní plašily
pokojné obyvatele lesních samot. Neboť čas od času
se vyřítil z houští jelen a prchal s větrem o závod
před blížícím se nebezpečím.
Oděv a výzbroj těchto rytířů byly nádherné,
takže bylo na první pohled poznati v nich hrabata
a ještě vznešenější panstvo. Hedvábné pláště splývaly v ladných záhybech s těla a na jejich sličných
přílbách vlála nachová a blankytná pera. Jejich rukavice pokryté železnými šupinami a jejich zlatem
protkané nákoleníky zářily rovněž v ranním světle.
Koně, jejichž chřípí byla plná pěn, kousali neklidně
udidla, takže stříbrné spony a hedvábné třásně jejich postrojů se stále živě pohybovaly.
Ačkoli výzbroj putujících bohatýrů se nehodila
k válčení, poněvadž neměli na sobě pancířů, bylo
přece znáti dosti zřetelně, že se dobře opatřili proti
náhodnému nepříteli, neboť v zápěstí vykukovaly
zpod kožených kabátců rukávce jejich drátěných
košil. U sedel jejich koní visely veliké válečné meče,
a štítonošové nesli za svými pány veliké štíty. Na

prsou měl každý rytíř vyšitý rodový znak, podle něhož bylo lze ihned poznati jeho původ.
Ranní chlad tlumil jejich hovor, noční dusivý
vzduch tížil jejich víčka. Zdolávali jen s námahou
ospalost a chvílemi se jí poddávali.
Před nimi kráčel mladý muž. Dlouhé kučeravé
vlasy splývaly na jeho široká ramena. Zpod jeho
obrví svítily modré oči a měkký vous vroubil jeho
tvář. Vlněný kabátec a pás byly jeho oděvem a krátká dýka v kožené pochvě jeho zbraní. Výraz jeho obličeje prozrazoval, že společnost, které sloužil za průvodce, mu nebyla příjemná. Skrýval jistojistě v duši
nějaké tajemství, neboť jeho oči letmo zabloudily
často na rytíře. Byl vysoké postavy a neobyčejně
silných svalů; kráčel tak rychle, že koně někdy stěží
mu stačili.
Když průvod ujel kus cesty, klopýtl kůň jednoho
z rytířů o pařez a klesl náhle k zemi. Tím narazil
rytíř hrudí na šíji svého koně a byl by málem vypadl ze sedla.
„Co to?" zvolal francouzsky, „můj kůň pode mnou
spí?"
„Pane z Chatillonu", odpověděl jeho druh se smíchem, „že jeden z vás spí, pevně věřím".
„Ještě se radujte z mé nehody, posměváčku!"
vzkypěl de Chatillon. „Já jsem nespal. Již po dvě hodiny upírám zrak na tamty zakleté věže, které se
od nás vzdalují čím dál tím více. Ale spíše se dočkám
šibenice, než z vašich úst dobrého slova!"
Zatím co se oba rytíři takto škádlili, smáli se
druzí vesele této příhodě a celý průvod se naráz
probral ze sladkých dřímot.
Chatillon, jenž pomohl svému koni nyní opět vstáti, vida, že smích nebral konce, zachvácen byl takovým hněvem, že bodl svého koně prudce ostruhami do slabin. Tím se zvíře zuřivě vzepjalo, rozdivočilo a rozběhlo se jako šipka mezi stromy. Ani
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ne po sto krocích narazilo hlavou na kmen mohutného dubu a kleslo vážně zraněno k zemi.
Pro Chatillona bylo štěstím, že při nárazu spadl
nebo seskočil stranou se sedla. Přes to se zdálo, že
se při tom vážně zranil v boku, protože zůstal chvíli
nehybně ležet.
Jakmile ho druzí dostihli, seskočili s koní a zvedli
ho soucitně se země. A právě ten, který ho předtím
byl nelítostně škádlil, zdál se nyní míti o něj největší obavu, neboť na jeho tváři se rozhostilo opravdové pohnutí.
„Drahý Chatillone", vzdychl, „lituji vás z celého
srdce. Promiňte mi moje neprozřetelná slova, nechtěl jsem vás uraziti."
„Dejte mi pokoj", zvolal Chatillon, vymaňuje se
z náruči svých kamarádů. „Ještě nejsem mrtev, pánové! Domníváte se snad, že mne Saracenové ušetřili, abych zemřel v lese jako pes? Nikoliv, díky
Bohu, ještě žiji. Slyšte de St. Pole, kdybych se chtěl
mstít, musil byste vy za ten posměch pykat okamžitě!"
„Buďte kliden, prosím", odvětil de St. Pole. „Cože,
jste snad zraněn, milý bratře? Zpod vaší železné košile se řine krev."
Chatillon vyhrnul pravý rukáv poněkud do výše
a spatřil, že mu větve sedraly kůži.
„Zde vizte," prohodil zpola uklidněn, „nic to není,
jen lehké škrábnutí
Ale domnívám se, že ten
Vlám nás vede úmyslně po těchto proklatých cestách! Vyšetřím to a ať ztratím své jméno, nedám-li
ho pověsiti na ten prožluklý dub!"
Vlám, přítomný tomuto výjevu, tvářil se jako by
nerozuměl francouzské řeči a hleděl Chatillonovi
směle do očí.
„Pánové," zvolal rytíř, „vizte, kterak na mne ten
chlap h l e d í . . . Pojď sem, ničemo! Sem, blíž ke mně!"
Mladý muž se přibližoval zvolna a upíral svůj zrak
stále pevně na rytíře. Cosi zvláštního jevilo se v je7

ho rysech. — Výraz, v němž se tajily vztek a mstivost, něco tak hrozivého a tajuplného, že Chatillon
tím byl značně zmaten.
Jeden z rytířů se obrátil a odešel z místa děje. Poodstoupil několik kroků dále do křoví a dal tím dostatečně najevo, že se mu tento výstup nelíbí.
„Neřekl bys mi," otázal se Chatillon průvodce,
„proč nás vedeš po takových cestách, a proč jsi nás
neupozornil, že v cestě leží poražený strom?"
„Pane," odpověděl Vlám špatnou francouzštinou,
„neznám jiné cesty na zámek Wijnendael, a nevěděl jsem, že Vaše Milost ráčila v té chvíli spáti."
„Drzoune!" osopil se na něho Chatillon, „ty se mně
posmíváš, ty mne tupíš! Hola, hoši, pověste toho
chlapa, ať slouží krkavcům za potravu!"
Tu se jinoch rozesmál, jeho koutky se protáhly
a silná bledost odbarvila jeho líce.
„Vláma pověsit?" zabručel, „to si, holečkové, počkáte!"
Poté ustoupil několik kroků, postavil se zády k silnému stromu, vyhrnul rukávy svého kabátce až po
ramena a vytasil z pochvy lesknoucí se dýku. Osmáhlé svaly jeho holých rukou se napjaly a jeho obličej nabyl výrazu lva.
„Běda tomu, kdo se mne dotkne!" zvolal silným
hlasem. Flanderští havrani si na mně pochutnávati
nebudou, ti žerou raději francouzské maso!"
„Vzhůru, zbabělci!" zvolal Chatillon na své zbrojnoše. „Na něj! Ejhle, strašpytle! Bojíte se nože?
Mám si já špinit ruce s tímto chlapem? Já jsem
přece šlechtic! Bezbarvý proti bezbarvému, to jest
vaším úkolem! Nuže, vzhůru!"
Někteří z rytířů se pokoušeli uchlácholit Chatillona, avšak většina mu přizvukovala a byla by ráda
viděla Vláma houpati se na stromě. Jistojistě byli
by zbrojnoši, podníceni svými pány, se vrhli na jino- >
cha a přemohli ho. Ale vtom se přiblížil rytíř, který
se několik kroků odtud procházel v hlubokém pře8

mýšlení. Jeho oděv a výzbroj velmi předčily nádherou ostatní rytíře. Ve znaku, vyšitém na jeho
prsou, byly tři lilie v modrém poli pod hraběcí korunou. To nasvědčovalo, že pocházel z krve královské.
„Zadržte!" zvolal s přísnou tváří na zbrojnoše. Pak
se obrátil na Chatillona: „Pane, jak se zdá, zapomínáte, že já jsem obdržel Flandry v léno od svého
bratra krále Filipa. Vlám jest mým poddaným. Vy
nemáte práva na jeho život, protože náleží jedině
mně!"
„Cožpak mám se dát tupit nějakým mizerným chlapem?" otázal se Chatillon zlostně. „Věru, hrabě, nechápu, proč se vždy ujímáte malého lidu proti šlechtě. Bude se smět tento Vlám vychloubati, že beztrestně pohaněl francouzského rytíře? Řekněte sami,
pánové, zdali si nezaslouží smrti?"
„Pane de Valois," prohodil de St. Pol, „dopřejte
mému bratru malé radosti, aby uviděl tohoto Vláma
houpati se na stromě. Co může Vaší Výsosti záležeti
na životě tohoto paličatého nevolníka?"
„Poslyšte pánové," zvolal Karel de Valois hněvivě,
„Vaše řeči jsou mně krajně nepříjemné. Život poddaného má u mne velikou cenu a já žádám, abyste
mladého muže nechali na pokoji. Nuže nasedat, pánové! Promarnilo se tím již mnoho času."
„Pojďte, Chatillone," bručel St. Pol k svému bratru, „nasedněte na koně svého štítonoše a pojeďte
dále, neboť pan de Valois jest neuvěřitelným přítelem lidu."
Zatím zastrčili zbrojnoši své zbraně opět do pochvy a přivedli koně svých pánů.
„Jste hotovi, pánové?" otázal se de Valois." Nuže,
prosím Vás, rychle dále, neboť jinak přijdeme na lov
pozdě. Ty, občane, jdi po straně a hlas nám, kde bude
třeba odbočiti. — Jak daleko máme ještě do Wijnendaelu?"
9

Jinoch uctivě smekl, uklonil se svému zachránci a
odpověděl:
„Ještě malou hodinu cesty, Vaše Milosti."
„Já tomu muži nevěřím," prohodil St. Pol. „Myslím,
že v něm vězí vlk v rouše beránčím."
„To jsem si myslil už dávno," odpověděl kancléř
Petr Flotte, „neboť hledí na nás jako vlk a naslouchá jako zajíc."
„Aha, již vím, kdo to je!" zvolal Chatillon. „Neslyšeli jste nikdy mluvit o tkalci, bydlícím v Bruggách, jehož jméno jest Petr de Coninck?"
„Pánové, mýlíte se skutečně," poznamenal Raoul
de Nesle, „já sám jsem mluvil s pověstným tkalcem
v Bruggách, a třeba předčí toho zde lstivostí, má jen
jedno oko, kdežto náš průvodčí má oči obě, a to velmi
veliké. Jest nepochybně oddán starému hraběti Flanderskému a (Svá se na nás, kteří sem přicházíme
jako vítězové, zlýma očima, toť vše. Promiňme mu
věrnost, kterou lne ke svému nešťastnému knížeti."
„Již dosti jsme o tom hovořili, pánové," vpadl do
řeči Chatillon, „začněme zas o něčem jiném. U všech
ďasů! víte-li pak, co náš milostivý král Filip zamýšlí s touto flanderskou zemí? Neboť na mou věru,
bude-li náš kníže zamykati svoje pokladny tak pevně, jako de Valois svá ústa, bude se bídně živořiti
u dvora."
„Dobře jsi to řekl," prohodil Petr Flotte, „ale
on není tak uzavřen vůči každému. Jeďme pánové,
trochu pomaleji a já vám povím věci, jež nedovedete
si ani pomysliti."
Rytíři hořící zvědavostí se srazili rychle dohromady a nechali hraběte de Valois poodjeti trochu
napřed. Když byl od nich vzdálen již dosti daleko,
aby nemohl rozuměti jejich řeči, řekl kancléř:
„Poslyšte! — náš milostivý král Filip Sličný nemá
již peněz. Enguerrand de Marigny mu namluvil, že
Flandry jsou zlatým dolem, a není to myšleno špat10

ně; neboť v zemi, ve které nyní dlíme, je více zlata
a stříbra, nežli v celé Francii."
Rytíři se usmívali a přikyvovali mu stále na znamení souhlasu.
„Slyšte dále," pokračoval Petr Flotte, „naše královna Johana jest na Vlámy nanejvýš rozhořčena.
Nenávidí tento pyšný národ tak, že to nelze ani vypověděti. Slyšel jsem z jejich vlastních úst, že by
nejraději uzřela posledního Vláma na šibenici."
„Tak že mluví královna?" zvolal Chatillon.
„Jen až budu já pánem nad touto zemí, jak mi to
moje milostná neteř přislíbila! Naplním hned důkladně její pokladny a zničím Petra Conincka i s řemesly a cechy, a s celou jejich lidovou vládou. —
Než proč naslouchá ten zpropadený žebrák našim
řečem?"
Vlám se nepozorovaně přiblížil a lapal dychtivě
rytířova slova. Jakmile to zpozorovali, rozběhl se se
záhadným smíchem do lesa mezi stromy, zastavil
se v určité vzdálenosti a tasil svou dýku.
„Pane Chatillone!" zvolal výhružně, „podívejte se
dobře na tuto dýku, abyste ji poznal, až vám vjede
mezi krk a šíji!"
„Cožpak tu není nikdo z mých služebníků, jenž
mne pomstí?" rozkřikl se de Chatillon rozzuřen.
Nežli to dopověděl, seskočil jeden z těžkých oděnců se svého koně a kráčel s taseným mečem proti
mladému muži. Ten však než by se bránil svou dýkou, zastrčil ji do pochvy a čekal se zaťatými pěstmi
na svého protivníka.
„Musíš zemřít, proklatý Vláme!" volal zbrojnoš,
míře na něho svou zbraň.
Mladý muž neodpověděl, jen zabodl do zbrojnoše
své veliké oči jako dva planoucí blesky. Ten, zasažen až do útrob sílou tohoto pohledu, se na okamžik
zarazil, jako by pozbyl odvahu.
„Rychle, sekni ho, zabij ho!" pobízel de Chatillon.
Ale Vlám nečekal, až se protivník k němu přiblí11

ží; jediným skokem se uhnul meči, uchopil oběma
svýma silnýma rukama zbrojnoše v pasu a udeřil
jeho hlavou tak prudce o strom, že se zbrojnoš skácel k zemi. Poslední smrtelný skřek zazněl lesem a
Francouz zavřel za křečovitého trhání údů oči na
věky. S posměšným úsměvem přiblížil Vlám svoje
ústa k uchu mrtvého vojáka a řekl posměšně:
„Jdi a řekni svému pánu, že maso Jana Breydela
není pro krkavce. Lépe jim zachutná maso cizinců!"
Po těch slovech odběhl do houští a zmizel v hlubinách lesa.
Rytíři, zůstavší na silnici, přihlíželi s úzkostí tomuto divadlu, ale neměli ani kdy, promluviti k sobě
několik slov. Když se vzpamatovali ze svého překvapení, řekl St. Pol:
„V pravdě, milý bratře, já věřím, že ses potýkal
s čarodějem, neboť to, co se stalo, není přece přirozené."
„Prokletá země!" odvětil Chatillon rozmrzele. „Můj
kůň si zlomí vaz a můj věrný zbrojnoš doplácí na to
svým životem! — Je to nešťastný den
Hoši,
ujměte se svého druha, dopravte ho co nejšetrněji
do nejbližší vesnice, aby tam byl vyléčen nebo pohřben . . . Prosím vás, pánové, dbejte, aby hrabě de
Valois o tom případu nic nezvěděl."
„0, v tom se vyznáme!" vpadl Petr Plotte. „Ale
pánové, bodněte své koně ostruhami a pospěšte si,
neboť vidím, že pan de Valois se nám již ztrácí mezi
stromy."
Povolili tedy koňům uzdy a dostihli brzy hraběte,
svého vojevůdce. Ten jel zvolna dále, aniž si všímal,
že jeho průvodci se opět přiblížili. Hlavu, chráněnou
stříbrnou přílbou, měl zamyšleně skloněnu, jeho železná rukavice spočívala s uzdou ledabyle na hřívě
koně a druhou rukou objímal rukojeť meče, visícího
u sedla.
Zatím tedy, co byl de Valois pohřížen v hlubokém
přemýšlení a ostatní rytíři si po očku tropili z jeho
12

žádumčivosti posměch, vynořil se před nimi zámek
Wijnendael se svými nebetyčnými věžemi a obrovskými valy.
„Sláva!" zvolal Raul de Nesle radostně, „tam je
cíl naší cesty. Vidíme před sebou Wijnendael navzdor
všem čertům a jejich kouzlům!"
„Viděl bych jej raději v pekle," odtušil Chatillon,
„stál mne, již jednoho koně a jednoho věrného sluhu."
Tu se obrátil rytíř s vyšitými liliemi na prsou
a řekl:
„Pánové, tento zámek je sídlem nešťastného zeměpána Gwijda Flanderského, — otce, jemuž bylo vyrváno jeho dítě a jehož zemi jsme my dobyli štěstím
zbraní. Prosím vás, neukazujte mu, že sem přicházíte
jako vítězové a nerozmnožujte jeho utrpení zpupnými řečmi."
„Ale, hrabě de Valois," vmísil se do řeči štiplavě
Chatillon, „myslíte, že neznáme zákonů rytířství?
Nevíte-li, že francouzský rytíř je povinen chovati se
jako vítěz šlechetně?"
„Slyším rád, že to víte", odvětil de Valois důrazně.
„Žádám vás tedy, abyste také podle toho jednali.
Čest nezáleží v prázdném mluvení, pane Chatillone!
Co z toho, má-li někdo zákony rytířskosti jen na
jazyku, nejsou-li napsány také v srdci? Kdo si nepočíná šlechetně vůči nižším, neučiní toho ani vůči
sobě rovným."
Chatillon zahořel při této výtce zlostí a byl by jistě vybuchl nevybíravými výrazy; ale jeho bratr de
St. Pol ho zadržel a pošeptal mu:
„Mlčte, Chatillone, mlčte, neboť náš vojevůdce má
pravdu. Neni-liž rozumné, abychom starému hraběti
Flanderskému nepřidávali ještě více bolesti? —
Vždyť je již dosti nešťasten!"
„Tento věrolomný leník se opovážil opověděti našemu králi válku, a urazil naši neteř Johanu z Navarry takovým způsobem, že z toho téměř onemocněla.
A tu bychom ho měli ještě šetřit?!"
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„Pánové, víte všichni, o co jsem vás žádal", zvolal
opět de Valois. „Věřím, že vám nebude chyběti velikodušnosti. Nuže pánové, vzhůru! Slyším štěkat psy,
už nás zahlédli, neboť spouštějí hradní most, vytahují visuté padací mříže."
Zámek Wijnendael, založený ušlechtilým hrabětem
Gwijdem Flanderským, byl z nejkrásnějších a nejpevnějších hradů své doby. Ze širokých příkopů jej
obklopujících, tyčily se do výše silné zdi, na nichž byly
nastaveny četné strážní věže. Za střílnami bylo vidět
oči lučištníků a hroty železných šípů. Uvnitř valů
zvedaly se střechy hraběcího domu s otáčivými korouhvičkami. Šest kulatých věží stálo jednak v rozích zdí, jednak uvnitř nádvoří; z nich bylo možno
metati různé střely na útočícího nepřítele v poli a
zabrániti mu tak, aby se nemohl přiblížit! k zámku.
Jediný most spojoval tento silně opevněný ostrov
s okolními údolími.
Jakmile rytíři dojeli, dal strážce nad branou znamení stráži uvnitř, a brzy zaskřípěla vrata v stěžejích. Na mostě se ozval dupot koňských kopyt a
rytíři vtáhli do zámku mezi dvěma řadami vlámských pěšáků. Vrata byla za nimi zavřena, mříž zapadla svými hroty na své dřívější místo a most pomalu vytažen.
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II.

V

zduch byl prosycen takovou čirou modří, že
oko nedohlédlo jeho hloubky. Slunce vycházelo nádherně na obzoru a unylá hrdlička vypíjela poslední krůpěje rosy se zelených listů stromů.
Ze zámku Wijnendaelu ozýval se nepřetržitě štěkot
psů. Ržání koní se mísilo do zvuků lesních rohů; padací most byl stále ještě vyzdvižen, a mimojdoucí
venkované mohli jen hádat, co se chystalo. Četné
stráže, ozbrojené luky a štíty, chodily po vnějších
valech; střílnami bylo lze pozorovati, že i uvnitř hradeb dlí mnoho zbrojnošů.
Konečně přišlo několik mužů k bráně a spustili
padací most; zároveň otevřena vrata, aby mohl vyjeti zástup lovců. Skvělá družina přejíždějící pomalu
po mostě, skládala se z těchto pánů a paní:
Vpředu jel na vraném klusáku osmdesátiletý Gwijde, hrabě Flanderský. V jeho tváři se zračila tichá
odevzdanost. Jeho hlava, obtížená stářím a neštěstím, byla hluboce nachýlena dopředu; tvář zbrázděna hlubokými vráskami. Nachový plášť splýval mu
s ramen na sedlo a jeho sněhobílé vlasy byly spjaty
žlutou hedvábnou stuhou. Na jeho mohutných prsou
skvěl se na srdcovitém štítku černý lev flanderský ve
zlatém poli.
Nešťastný kníže byl na sklonku svého života, kdy
stáří má se užívati v klidu jako odměny za práci,
oloupen o svoji korunu. Jeho děti byly následkem
osudného výsledku zbraní zbaveny dědictví a hrozila
jim chudoba, ačkoli mohly býti z nejbohatších knížat
evropských. Vítězní nepřátelé obklopovali nešťastného zeměpána, ale přece si zoufalství nenašlo cestu
do jeho srdce.
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Vedle něho jel Karel de Valois, bratr francouzského krále. Hovořil živě se starým Gwijdem, ale
zdálo se, že stařec nesouhlasí s jeho míněním. Nyní
se nehoupal válečný meč po boku francouzského vojevůdce; dlouhý kord nahradil těžkou zbraň; také
neleskly se kovové pláty na jeho nohou.
Za ním jel rytíř neobyčejně mrzutého a zlostného
vzhledu. Jeho oči bloudily těkavě kolem, a padl-li
jeho zrak na některého Francouze, sevřely se jeho
rty takovou nevolí, že zaskřípěl zuby. Byl to asi padesátník, ale ještě v plné životní síle, širokých prsou
a^ svalnatý, musil proto býti považován za nejsilnějšího z rytířů. Také jeho kůň byl o mnoho větší,
nežli ostatní, takže přečníval o hlavu celý průvod.
Lesknoucí se přílba s modrými a žlutými pery, těžký
vojenský kabátec a zakřivený meč byly "hlavními
částmi jeho výzbroje; plášť, který mu spadal na koně, byl ozdoben rovněž flanderským lvem ve zlatém
poli. Šlechticové tehdejší doby byli by poznali mezi
tisíci jinými v rytíři Robrechta van Bethune.
Po řadu let byl pověřen svým otcem vnitřní správou Flander. Vedl vlámská vojska na všech polních
taženích a získal si i v cizině znamenitou pověst.
V sicilské válce, při níž dlel se svým vojskem ve
francouzském táboře, vyznamenal se tak podivuhodnými válečnými činy, že ho od té doby počali nazývati „flanderským Lvem." Lid, který vždy ctí a
miluje hrdiny, opěvoval statečnost „Lvovu" ve svých
pověstech a dvořil se tomu, jenž měl v budoucnosti
státi se dědicem flanderské koruny.
Poněvadž Gwijde pro svůj věk zřídka opouštěl zámek Wijnendael a netěšil se přílišné oblibě Vlámů,
získal Robrecht spolu titul hraběte Flanderského á
byl v celé zemi považován a uznáván za pána a velitele.
Po jeho pravici jel Vilém, jeho nejmladší bratr,
jehož bledé líce a smutná tvář vyjímala se vedle
osmahlé tváře Robrechtovy jako tvář nemocného
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děvčete. Jeho oděv se nelišil v ničem od oděvu jeho
bratra, výjimku činil pouze křivý meč, kterého nebylo viděti u nikoho, kromě u Robrechta.
Za nimi následovali různí jiní pánové, jak francouzští, tak vlámští. Nejvznešenější z nich byli: Walter, pán z Maldeghemu, Karel z Knesselaru, pán
z Expoela, Jan z Gaveru; Rase Mulaert, Dětřich Voss
a Geeraert Moor.
Rytíři Jakub de Chatillon, Vít de St. Pol, Raoul
de Neste a jejich druhové jeli bez určitého pořadí
mezi vlámskými pány a bavili se zdvořile se svými
nejbližšími sousedy.
Poslední byl Adolf van Nieuwland, mladý rytíř,
potomek jednoho z nejušleehtilejších rodů bohatého
města Brugg. Jeho obličej neokouzloval dívčí krásou, nebyl z těch růžolících a smavých mužů, kterým
nebylo by zapotřebí nic, nežli obléci si dlouhý šat
s vlečkou, aby se přeměnili v ženu. Příroda si s ním
tak nezahrála. Slunce poněkud opálilo jeho líce a zbarvilo je vážným odstínem. Jeho čelo brázdily již dvě
hluboké vrásky, které svědčily o předčasné vyspělosti. Jeho tvář byla výrazná a mužná, a ostré rysy,
jimiž se vyznačovala, činily ji podobnou řecké klasické soše. Jeho oči, zpola ukryté pod hustým obočím, jevily známky dobré, ale samotářské duše. Ačkoli nacházel se ve středu družiny, přece dával rytířům přednost a nedbal jimi najevo dávané pozornosti, aby je předejel. Zdálo se, jakoby byl pohřížen
v hluboké dumání.
Na první pohled byl by každý mohl Adolfa považovati za syna Robrechta van Bethune, neboť nehledě
k věku, kterým se oba velmi lišili, byl Robrechtovi podivuhodně podoben. Jejich šat se lišil barvou a znak,
který měl Adolf vyšitý na prsou, představoval tři
zlatovlasé děvy v červeném poli. Na štítě bylo lze
čisti heslo: „Pulchrum pro patria mori." („Krásné
jest zemříti pro vlast.")
Tento mladý šlechtic byl od svých dětských let
H e n d r i k Con&cience: Z l a t é o s t r u h y . —
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vychováván v rodině Robrechtově. Byl nyní jeho důvěrníkem a Robrecht s ním zacházel jako s milovaným synem. Ctil proto svého dobrodince jako otce
a byl jemu a jeho dětem oddán s nesmírnou láskou.
Maličko za ním následovaly dámy, tak rozkošné, že
zlatem a stříbrem jejich oděvů až přecházel zrak.
Všechny seděly na lehkých konících; dlouhý jezdecký
šat splýval s jejich nohou po bocích koní až k zemi. Zlatotkané živůtky objímaly jejich ňadra a s vysokých čepců, posetých perlami, vlály dlouhé stuhy.
Většina jich nesla na ruce sokola.
Mezi všemi těmi šlechtičnami jedna nádherou a
krásou zastiňovala všecky ostatní. Jmenovala se Matylda a byla nejmladší dcerou Robrechtovou. Této
mladičké dívce bylo sotva patnáct let; ale její vysoká
stepilá postava, kterou zdědila ze vznešené krve svých
rodičů, vážnost, zračící se v jemných rysech její tváře, ušlechtilost jejího chování, dodávaly její osobě
cosi královského a vynucovaly si u mužů nesmírnou
úctu. Ačkoli jí rytíři prokazovali veškeré dvornosti
a předstihovali se v nich, přece se neodvažoval ani
jeden pomýšleti na získání její lásky. Věděli, že toliko vladař by mohl dostati Matyldu Planderskou
za choť.
Mladá dívka útlého těla seděla jako jarní pohádka
na svém koni s majestátně vztyčenou hlavou. Její
levice držela elegantně uzdu, kdežto na její pravici
seděl sokol s červeným čepečkem a zlatými zvonky.
Hned za touto rozkošnou dámou následovali četní
štítonošové, panoši a pážata, odění vesměs šatem,
ušitým pro každou půli těla z hedvábí jiné barvy.
Služebníky, náležející k domu hraběte Gwijda, bylo
lze snadno rozeznati, neboť jejich pravá půle těla
měla šat černý, levá zlatožlutý. Někteří byli nachoví a zelení, jiní červení a modří, podle barev znaku jejich panstva.
Ke konci šli myslivci a sokolníci. Před nimi běželo
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na padesát psů, vedených na kožených řemenech;
byli to chrti, ohaři a stopaři různých odrůd.
Podivuhodná byla nedočkavost těchto zvířat; smýkala tak silně za šňůry, že myslivci se musili za nimi
pořádně vzpírat.
Sokolníci nesli na bidlech různé dravé ptáky,
jako jestřáby, ostříže, krahujce, káně a j. Tito
ptáci měli na hlavách červené čepičky se zvonečky
a nohavice z měkké kůže. Dále nesli sokolníci nepravé volavky z nachové látky s křídly, aby jimi
mohli přivábiti za lovu sokoly nazpět.
Jakmile se průvod vzdálil na určitou vzdálenost
od mostu a dostal se na širší cestu, promísili se pánové bez rozdílu hodnosti mezi sebou. Každý si vyhledal přítele nebo druha, aby si jízdu ukrátil zábavou ; také mnohé dámy se přiblížily k rytířům.
Přes to byl Gwijde Flanderský s Karlem z Valois
stále ještě napřed, protože nikdo by nebyl býval tak
nezdvořilý, aby je předejel. Robrecht Bethunský a
Vilém, jeho bratr, přidružili se na svých koních po
bok svého otce; Raoul de Nesle a de Chatillon jeli
rovněž poblíž Karla z Valois, jejich vojevůdce. Ten
si prohlížel soucitně šediny Gwijdovy i ustaraný
obličej jeho syna Viléma a řekl:
„Věřte mně, prosím, šlechetný hrabě, mne váš
trudný osud velmi dojímá. Cítím váš zármutek, jako
by vaše neštěstí stihlo mne sama. Není ještě všecka
naděje ztracena; můj královský bratr na moje
prosby odpustí a zapomene vše, co předcházelo."
„Pane Valois", odvětil Gwijde, „mýlíte se: váš
vládce ukázal, že nejvyšším jeho přáním jest zaniknutí Flander. Což nepoštval moje poddané proti
mně? Což nevyrval mi nelidsky moji dceru Filipinu
a neuvrhl ji do žaláře? Jak si představujete, že
znovu postaví budovu, kterou zbořil za cenu tolik
krve. Vězte, že se mýlíte. Filip Sličný, váš bratr
a král, nikdy mi nevrátí zemi, kterou mi odňal. Vaše
velikomyslnost zůstane zapsána v mém srdci až do
2'
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konce mého života; ale já jsem již příliš stár, abych
se oddával klamným nadějím. — Moje panování jest
u konce: tak tomu chce Bůh."
„To neznáte mého královského bratra Filipa", prohodil de Valois. „Jest pravda, že jeho činy svědčí
proti němu; ale ujišťuji vás, že jeho srdce jest tak
šlechetné, jako srdce nejdokonalejšího rytíře."
Robrecht van Bethune vskočil panu de Valois do
řeči a zvolal netrpělivě:
„Co pravíte? Ze je šlechetný jako nejdokonalejší
rytíř? Copak smí rytíř nedostáti danému slovu a
porušiti věrnost? Když jsme přijeli s naší nešťastnou Filipinou bez lsti do Corbeille, porašil váš král
pohostinnost a všecky nás uvěznil. Povězte sám, zda
sluší řádnému rytíři tak zrádný čin?"
„Pane van Bethune", odpověděl de Valois podrážděně, „mluvíte velmi vášnivě. Nemyslím však,
že máte v úmyslu mne pohaniti anebo zarmucovati ?"
„Nikoli, na mou čest!" řekl Robrecht. „Vaší šlechetností stal jsem se vaším přítelem; než nemůžete
z přesvědčení přece říci, že král je vzorným rytířem ?"
„Poslyšte," pokračoval de Valois, „pravím vám,
že Filip Sličný má nejlepší úmysly na světě; avšak
obklopují ho a radí mu zbabělí pochlebníci. Enguerrand de Marigny je vtělený ďábel, který ho pudí
ke špatným činům a jiná osoba ho dohání k neslýchaným hanebnostem. Úcta mi brání, abych ji jmenoval; ale ta jest vinna vaším neštěstím."
„Kdo by to mohl býti?" otázal se úmyslně de
Chatillon.
„Ptáte se na známé věci, pane Chatillone," zvolal
Robrecht van Bethune. „Dejte pozor na moje slova,
já vám to povím: vaše neteř Johana Navarrská je
to, která drží v žaláři moji nešťastnou sestru; vaše
neteř Johana to je, která padělá francouzské mince. Vaše neteř to je, která přísahala Flandrům
zkázu."
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De Chatillon zbrunátněl zlostí; obrátil prudce
svého koně před Robrechta a vzkřikl mu do obličeje:
„Vy hanebně lžete!"
Touto pohanou uražen na cti strhl Robrecht
rychle svého koně několik kroků zpět a tasil svůj
křivý meč z pochvy. V okamžiku, kdy se chtěl
vrhnouti na Chatillona, zpozoroval, že jeho přítel
neměl zbraní. Zřejmě znechucen schoval opět svůj
meč, vrátil se k Chatillonovi a řekl temným hlasem:
„Myslím, pane, že není třeba, abych vám hodil
svou rukavici. Vy víte, že vaše pohana jest u mne
skvrnou, kterou lze smýti jedině krví. Před slunce
západem požádám od vás dostiučinění za tuto pohanu."
„Budiž", odvětil Chatillon, „jsem hotov brániti
čest své královské tety proti rytířům celého světa."
Poté se odmlčeli a zaujali opět svá místa v průvodu. Za tohoto krátkého sporu naslouchali ostatní
rytíři s různými pocity smělé řeči Robrechtově.
Mnozí z Francouzů se zlobili na odvážného Vláma;
ale zákony cti zakazovaly jim, aby se vměšovali mezi
dva protivníky. Karel de Valois potřásal netrpělivě
hlavou a výraz jeho tváře prozrazoval, že je mu
celý spor naprosto proti mysli. Na tváři hraběte
Gwijda se objevil radostný úsměv; — hovořil tiše
s de Valoisem:
„Můj syn Robrecht je srdnatý rytíř. Toho zakusil
váš král Filip, když obléhal Rijsel, nebot tam podlehl mnohý udatný Francouz Robrechtovu meči.
Občané bruggští, milující ho více než syna, nazývají ho flanderským Lvem •— a tohoto čestného
názvu si zasloužil v bitvě u Beneventu proti Manfriedovi."
„Já znám pana Robrechta již dávno. Neví-li každý, s jakou zmužilostí a odvahou vytrhl damascenský
meč z rukou tyrana Manfrieda? Jeho válečné činy
velebi rytíři mé země. Lev flanderský je u nás považován za nepřemožitelného — a zaslouží si toho."
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Starý otec usmíval se zprvu blaženě, ale náhle
zesmutněla jeho tvář; jeho hlava sklesla, a stařec
smutně zavzdechl:
„Pane de Valois, není to neštěstí, nemohu-li synu
zanechatí nic dědictvím? Jemu, jenž získal rodu
Flanderskému tolik cti a slávy? Běda, pomyšlení na
to a žalářování mé nešťastné dcery Filipíny jsou
dvě strašidla, která mne sklátí v hrob."
Karel de Valois neodpovídal na tyto stesky. Dlouho byl pohřížen v hluboké přemýšlení a nechal
otěže svého oře spočívati na sedle. Gwijde ho pozoroval a podivoval se jeho šlechetnosti; neboť viděl,
že neštěstí, které postihlo dům Flanderský, rmoutilo
srdce dobrého Francouze.
Pojednou se de Valois rozjařen vzpřímil v sedle,
položil svou ruku na ruku Gwijdovu a řekl:
„Vnuknutí Boží!"
Gwijde se na něho podíval zvědavě.
„Ano", pokračoval de Valois, „chci prosaditi, aby
můj královský bratr vás opět dosadil na trůn vašich
předků!"
„A který prostředek máte za dostatečný, aby
uskutečnil toto zázračné dílo, když vám vydal moji
zemi?"
„Poslyšte, šlechetný hrabě! Vaše dcera dlí smutná v žaláři v Louvru; vaše dědictví je zničeno; vaše
dítky nebudou již míti léna, kterým by byla vaše
dcera osvobozena, a vy byste získal zpět svoje
hrabství."
„Ba ne!" zvolal Gwijde nedůvěřivě. „Nevěřím tomu, pane de Valois, leda kdyby královna Navarrská
zemřela."
„Ne tak! Náš král Filip Sličný dlí nyní se svým
dvorem v Compiěgne. Moje švekruše Johana mešká v Paříži, a s ni Enguerrand de Marigny. Pojeďte
se mnou do Compiěgne, vezměte do svého průvodu
nejlepší šlechtice své země, poklekněte na kolena
před mým bratrem, a holdujte mu jako kající leník."
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„A potom?" otázal se Gwijde udiven.
„Přijme vás milostivě, dá zemi Flanderské a vaši
dceři svobodu. Věřte pevně mým slovům, neboť muj
bratr je v nepřítomnosti královny nejvelikomyslne]ším knížetem."
„Díky vzdávám vašemu dobrému andělu za toto
šťastné vnuknutí a též vám, pane de Valois, za vaši
šlechetnost," zvolal Gwijde radostně. „Ach, Bože,
kéž uzřím tímto způsobem osušení slz svého ubohého dítěte! Ale kdo ví, neěekají-li také mne v nebezpečné Francii žalář a okovy!
„Nebojte se, hrabě," odpověděl de Valois, „já sám
vás budu brániti a chrániti; svobodný glejt, potvrzený mou pečetí a mým čestným slovem, dovedou
vás zpět do Rupelmondu, kdyby se vaše pokusy nesetkaly se zdarem."
Gwijde pustil uzdu svého koně, uchopil ruku
francouzského rytíře a stiskl ji s hlubokou vděčností.
„Vy jste šlechetný nepřítel," povzdechl.
Zatím co pokračovali v rozmluvě, dospěl průvod
do široké roviny, kterou se vinul potok Cvrček.
Všichni se připravili k lovu.
Každý vlámský rytíř vzal svého sokola na dlaň.
Psi byli rozděleni v různé skupiny a šňůry sokolů
uvolněny.
Paní se vrátily nyní mezi rytíře, i stalo se, že
Karel de Valois stal se sousedem sličné Matyldy.
„Domnívám se, vznešená paní, že cena lovu připadne vám, neboť nikdy jsem neviděl krásnějšího
ptáka nad tohoto. Tak stejnoměrně opeřeného, s tak
silnými perutěmi, tak žlutými pařáty. Není snad pro
vaši ruku příliš těžký?"
„Ů ano — pane, je velmi těžký," odpověděla Matylda. „Ačkoliv je vycvičen pro nízký let, dovedl
by loviti ve vzduchu také za volavkami a jeřáby."
„Zda se mi, vzácná paní," poznamenal de Valois,
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„že jej necháváte příliš tloustnouti. Měli byste jej
krmiti lehčí potravou."
„Nikoliv, promiňte, pane de Valois," zvolala dívka
hrdě, „to se jistě mýlíte. Můj sokol je hodně správný. Sama jsem toho krásného ptáka vychovala; vyznám se dobře v sokolničení. Vycvičila jsem si jej
pro lov a v noci jej opatrovala při světle svěc.
S cesty, pane de Valois, s cesty! — Tam nad potokem poletuje sluka!"
Zatím co de Valois díval se naznačeným směrem,
stáhla Matylda čepičku s hlavy sokolovy a vymrštila
jej do výše.
„Nuže leť, můj milý sokolíku!" zvolala.
Po těchto slovech vyletěl pták jako střela k nebi;
oko jej nestačilo sledovati. Nějakou chvíli vznášel
se ve vzduchu a hledal pronikavým zrakem svou
kořist. Brzo spatřil poletovati v dáli sluku. Rychleji
než padající kámen vrhl se na ubohého ptáka a sevřel jej svými ostrými drápy.
„Vidíte, pane de Valois," zvolala dívka radostně,
„vidíte, že ruka ženy dovede cvičiti také sokoly? —
Tu již přichází můj věrný pták se svým úlovkem!"
Ještě ani nebyla tato slova jejími ústy dokončena
a již dopadl sokol se slukou na její ruku.
„Dostane se mi cti, abych obdržel tuto zvěř z vašich krásných rukou?" otázal se Karel de Valois.
Při této otázce se zasmušila tvář dívčina; pohlédla
prosebně na rytíře a řekla:
„Ach, pane de Valois, nemějte mi za zlé, ale slíbila
jsem první svůj úlovek bratru Adolfovi, který stojí
tam u mého otce."
„Svému strýci Vilémovi, chcete snad říci?"
„Nikoliv, svému bratru Adolfovi van Nieuwlandu.
On je tak dobrý a úslužný vůči mně; pomáhá mi při
cvičení mých sokolů, učí mne písním a pohádkám,
a hraje mi na harfu. Všichni ho tolik milujeme!"
De Valois utkvěl za této řeči pronikavým zrakem
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na Matyldě, ale shledal při této prohlídce, že háralo v ňadrech dívčiných pouhé přátelství.
„Pak si zajisté zaslouží této přízně," řekl s úsměvem. „Prosím vás, neohlížejte se tedy na mé prosby."
Nedbajíc přítomnosti ostatních rytířů zvolala Matylda hlasitě:
„Adolfe! pane Adolfe!"
A zamávala mu vstříc úlovkem, radostně vzrušena jako dítě.
Jinoch přiběhl na jeji zavolání.
„Zde, Adolfe", řekla mu, „máte odměnu za krásné
pohádky a zkazky, kterým jste mne naučil."
Mladý rytíř se jí uctivě uklonil a přijal sluku
s radostí. Rytíři pozorovali tento výjev se závistivou zvědavostí, a nejeden snažil se vyčisti z jeho
tváře výraz tajných citů, avšak nadarmo. Náhle
byli vyrušeni ze svého zkoumám.
„Rychle, pane van Bethnune!" zvolal vrchní sokolník. „Sejměte svému sokolu čepičku a pusťte jej,
neboť tam utíká zajíc."
Za okamžik nato vznášel se pták již v oblacích
a snesl se bleskurychle kolmo na prchající zvíře.
Byla to zvláštní podívaná na tento úlovek.
Nyní bylo vypuštěno několik psů. Ti se vyřítili
na zajíce a sokolu jej vzali. Statečný pták vznesl
se vítězoslavně nad psy a doprovázel je k honcům;
pak vyletěl vysoko do vzduchu a dával kroužením
v podivných obratech najevo svoji radost.
„Pane van Bethune", zvolal de Valois, „toť pták,
který koná srdnatě svůj úkol; je to krásný sokol
supovitý.
„Ano, pane, a to z krásných nejkrásnější! Ukáži
vám také ihned jeho obrovité pařáty, abyste se
měl čemu podivovat."
Pak zvedl čižebního ptáka vzhůru. Jakmile to sokol spatřil, spustil se okamžitě na ruku svého pána.
„Hle", prohodil Robrecht, ukazuje ptáka panu
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de Valois, „vizte ta krásná světlá pera, čistou bílou
hruď a vysoké modrobarvé nohy!"
„Věru, pane Robrechte", odpověděl de Valois, „je
to vskutku pták, který si v ničem nezadá s orlem,
ale zdá se mi, že mu prýští z nohy krev."
Robrecht zvolal, prohlédnuv obě nohy sokolovy,
netrpělivě:
„Sokolníku, rychle sem! Můj pták se vážně poranil, roztrhl si kalhoty. Ach, Bože, to ubohé zvíře
se příliš vysílilo. Ošetřte je pečlivě! Ty, cvičiteli
Steveno, uzdrav jej! Jeho smrt by mne velmi
rmoutila!"
Odevzdal zraněného sokola Stevenovi, který se
nad touto nehodou přímo rozplakal; neboť jeho povoláním bylo vyučování a cvičení sokolů, a staral se
o ně, jako o vlastní děti.
Když vypustili nejpřednější páni své sokoly, počal lov všeobecný. Ve dvou hodinách byla ulovena
různá zvěř vysokého letu, jako kachny, luňáci, volavky, jeřábi, a také mnoho zvěře nízkého letu, jako
křepelky, kvíčaly, drozdi a lindušky. Když pak slunce
stálo již nad hlavami, rozlehly se rovinou jasné zvuky polnic. Celý průvod se shromáždil a vrátil se pomalu do Wijnendaelu.
Cestou pokračoval Karel de Valois opět ve své
rozmluvě se starým Gwijdem. Ačkoli hrabě Flanderský pohlížel nedůvěřivě na svou cestu do Francie,
chtěl se přece z lásky ke svým dětem odvážiti této
nebezpečné cesty. Na naléhání francouzského vojevůdce se rozhodl, že se všemi šlechtici, kteří mu
zůstali věrni, pokleknou na kolena před Filipem
Sličným, aby ho tímto pokorným holdem p o h n u l i
k slitování. Nepřítomnost královny Johanny naplňovala ho radostnou nadějí, že Filip Sličný se dá
uprositi.
Robrecht van Bethune a de Chatillon se již nesešli; vyhýbali se všem cestám, které by je mohly
svésti spolu, a žádný nepromluvil již ani slova.
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Adolf van Nieuwland jel tentokrát vedle Matyldy a
jejího strýce Viléma. Dívka se zdánlivě zaměstnávala tím, aby se naučila písni nebo pohádce, kterou
jí Adolf předříkával, neboť čas od času volaly udivené šlechtičny:
,Jaký to učený minestrel je ten pán van Nieuwland!"
Tak dojeli konečně zpět do Wijnendaelu. Celý průvod odebral se do zámku. Nebyl za nimi vytažen
padací most, ani nebyla spuštěna padací brána.
Krátce poté vyšli ze zámku francouzští páni v plné
zbroji. Když odjížděli po mostě, řekl de Chatillon
svému bratrovi:
„Víte, že musím dnes večer hájiti čest naší tety.
Spoléhám na vás jako na zbrojnoše!"
„Proti tomu neurvalému Robrechtu van Bethune?", otázal se de St. Pol. „Nevím, ale zdá se mi, že
pochodíte špatně. Neboť flanderský Lev není kočka, která by se mohla chytati v rukavičkách. To
snad víte dobře i sám."
„Co na tom!" zvolal de Chatillon podrážděně. „Rytíř musí spoléhati na dovednost a odvahu, nikoliv
na svou sílu tělesnou."
„Máte pravdu, milý bratře: rytíř nesmí couvnouti
před nikým, ale je lépe nevydávati se bez rozmyslu
v nebezpečí. Já bych byl na vašem místě nechal
zuřícího Robrechta mluvit. Co záleží na jeho slovech teď, když jest zbaven léna a v našem zajetí."
„Mlčte, St. Pole, nemluvte tak neslušně. Nedostává
se vám snad odvahy?"
Za tohoto hovoru zmizeli s ostatními rytíři mezi
stromy. Potom stráže spustily bránu, vytáhly padací most a zmizely.
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III.

R

ytíř nebo potulný pěvec, který byl obyvateli
Wijnendaelu vpuštěn ze zdvořilosti nebo ze
soucitu do hradu, octl se nejdříve na čtverhranném nádvoří pod širým nebem. Po pravici spatřil
stáje, v nichž mohlo státi pohodlně sto koní; vedle
pak mrviště, pokryté nesčetnými, věčně hladovými
kachnami a holuby. Po levici budovu, v níž přebývali zbrojnoši a vozatajská chasa; dále vzadu stály
nástroje užívané ve válčení: předně berani s jejich
příslušenstvím a vozy, za nimi metací stroje, jimiž
byly házeny střely na obležená města, dále praky,
jimiž metány velké kameny na hradby a cimbuří a
konečně ještě různé útočné můstky, kozy, smolné
sudy a spousty jiného válečného nářadí.
Přímo před příchozím návštěvníkem zvedal se obytný palác s věžemi, vypínajícími se nad nízké jej obklopující budovy. Kamenné schodiště, u jehož pat leželi dva černí kamenní lvi, vedlo nahoru do prvního
patra s dlouhou řadou prostranných pokojů, z nichž
mnohé byly opatřeny lůžky, aby se v nich mohli
případně ubytovati hosté. Jiné byly vyzdobeny starými zbraněmi zemřelých hrabat, nebo dobytými
prapory a korouhvemi.
V pravém rohu této rozlehlé budovy se nalézala
menší síň, která se značně lišila od ostatních. Na
gobelínu, pokrývajícím stěny, bylo živě zobrazeno
křižácké tažení. Na jedné straně stál Gwijde, oděný
v železo od hlavy až k patě a obklopený rytíři, jimž
podával kříž. V pozadí bylo vidět houfec válečníků,
kteří se již vydali na cestu. Druhá strana představovala bitvu u Masoury z roku 1250, v níž odnesli
vítězství křesťané. Přede všemi jinými bylo zde po28

znati podle praporů Svatého Ludvíka, francouzského
krále, a hraběte Gwijda. Třetí strana ukazovala
příšerný výjev. Četní křesťanští rytíři, sehvácení morem, leželi na vyprahlém poli mezi odpornými mrtvolami a zcepenělými koni; černí krkavci poletovali
nad tímto nešťastným vojskem a čekali, až někdo
padne, aby se nasytili jeho krví a masem. Čtvrtá
strana představovala radostný návrat hraběte Flanderského do vlasti. Jeho první paní, Fogaats van
Bethune, spočívala na jeho prsou plačíc, kdežto jejich synové Robrecht a Boudewijn mu tiskli vřele
ruce. To znázorňoval obraz poslední.
U mramorového krbu, v němž hořel slabě malý
oheň, seděl starý hrabě Flanderský v černé lenošce.
Pohřížen v hluboké přemýšlení měl hlavu skloněnu
k pravému rameni a hleděl se zájmem na svého syna Viléma, modlícího se z knihy se stříbrným kováním. Matylda, mladá dcerka Robrechta van Bethune, stála se svým sokolem na druhé straně komnaty.
Laškovala s ptákem, nedbajíc starého Gwijda^ a
jeho syna. Zatím co Gwijde dumal o starých časech a přemýšlel s temnými předtuchami o svém
neštěstí, a co Vilém prosil nebesa o slitování,
mazlila se Matylda se svým oblíbeným sokolem, aniž
pomýšlela na to, že dědictví jejího otce bylo dobyto od Francouzů. Přes to nebyla dívka nepřístupna dojmům, avšak její zármutek netrval nikdy
déle nežli případ, který rozechvěl její srdce. Když
jí bylo oznámeno, že všecka flanderská města byla
dobyta Francouzi, plakala hořce a prolévala celé
proudy slzí; ale již večer téhož dne celovala opět
sokola. Slzy dívčiny oschly a všecka bída byla zapomenuta.
Když Gwijde dlouho a plaše pozoroval svého syna, vzal náhle jeho hlavu do svých rukou a otázal se:
„Viléme, synu můj, zač se modlíš stále tak vroucně k Bohu?"
„Modlím se za svoji ubohou sestru Filipinu,"
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zněla jinochova odpověď. „Bůh milý ví, zda-li ji
královna Jana již nepřipravila do hrobu . . a l e pak
se modlím již za její duši."
Při těchto slovech sklonil hluboce hlavu, jako by
chtěl skryti dvě slzy, které mu skanuly s obličeje.
Starý otec povzdechl bolestně. Cítil, že příšerné
tušení Vilémovo by se mohlo uskutečniti, protože
Johana Navarrská byla žena zlá; přece však nedal
svoji sklíčenost najevo a řekl:
„Viléme, nebylo by moudré vzdáti se veškeré
naděje. Naději dal Bůh smrtelníkům jako útěchu;
nu a proč bys nesměl doufati? Od uvěznění své
sestry teskníš a chřadneš, a úsměv nikdy nerozjasnil tvojí tváře. Je chvalitebné, že ti osud sestřin
není lhostejný, ale jménem Páně vymaň se ze svého ponurého zoufalství."
„Úsměv, pravíte, otče? Mám se usmívati, když
naše ubohá Filipina úpí v žaláři? Toho nedovedu.
Její slzy kanou na studenou dlažbu jejího žaláře;
ona žaluje nebi svůj zármutek, vyzývá nás všechny
ku pomoci — a kdo jí odpovídá? Příšerná ozvěna
podzemních hrobek v Louvru. Nevidíte-li jí, kterak,
bledá jako smrt, slabá a malátná jako odumírající
květina, zvedá své ruce k Bohu? •—• Neslyšíte-li jí
volati: Ó, můj otče, moji bratři, vysvoboďte mne,
sice zemru v okovech!... To v srdci svém vidím
a slyším — to cítím ve své duši, a tu bych se
mohl usmívati?"
Matylda, zpola naslouchající jeho smutné řeči, postavila svého sokola na lenoch židle a padla v záplavě
slz a prudce štkajíc k nohám dědečkovým, složila
hlavu na jeho kolena a volala:
„Je snad moje milá vychovatelka mrtva? 0, Bože,
jak je to smutné! Jest skutečně mrtva? Už jí nikdy
neuzřím?"
Hrabě ji pozvedl něžně se země a řekl laskavě:
„Upokoj se, milá Matyldo — neplač! Filipina není
mrtva!"
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„Nezemřela?" otázala se dívka udiveně. „Proč tedy
mluví pan Vilém o smrti?"
„Nerozuměla jsi mu dobře," odpověděl hrabě. „Filipinin stav se nezměnil."
Stírajíc své slzy vrhla mladičká Matylda vyčítavý
pohled na Viléma a pravila s pláčem:
„Pane, vy mne vždycky zarmucujete zcela bez potřeby. Mohla bych se domnívati, že jste zapomněl
všecka slova útěchy, neboť mluvíte vždycky tak příšerně, že se při vaší řeči celá chvěji; můj sokol se
leká vašeho hlasu, zní tak dutě. To není rozumné
od vás, pane, a mne to neobyčejně trápí."
Vilém se zahleděl na dívku pohledem, který se
zdál prošiti o soucit s jeho bolem. Sotva zachytila
Matylda tento pohled, běžela k němu a uchopila ho
za ruku.
„Ach, odpusťte mi, milý Viléme," řekla, „já vás
mám velice ráda; ale nesmíte mne také mučiti již
tím strašlivým slovem smrt, které mi stále zní
v uších. Odpusťte mi, o to vás prosím!"
A ještě nežli mohl Vilém odpověděti, odběhla zase
zpět ke svému sokolu a věnovala se opět své zábavě, třebaže nepřestala také ještě plakati.
„Milý synu", promluvil Gwijde, „urážlivě nepřihlížej ke slovům slečny Matyldy. Víš, že v ní není
zloby."
„Věřím tomu ze srdce, otče, neboť ji miluji jako
sestru. Zármutek, který projevila pro domnělou
smrt Filipíny, byl mi velikou útěchou."
Při těchto slovech otevřel Vilém svoje modlitby
a četl z nich nyní hlasitě:
„Ježíši Kriste, Spasiteli náš, smiluj se nad mojí
sestrou! Pro své hořké umučení vysvoboď ji.
ó Pane!"
Starý Gwijde obnažil hlavu, sepjal ruce a spojil
svou modlitbu s Vilémovou. Matylda posadila sokola
na stolici, a poklekla v koutku síně, kde ležel polštář
před velikým krucifixem.
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Vilém pokračoval:
„Svatá Maria, matko Boží, prosím Tě, vyslyš mne!
Potěš ji v temném žaláři, ó svatá Panno! Ježíši,
sladký Ježíši, který jsi milosrdný, smiluj se nad
mojí ubohou sestrou!"
Gwijde posečkal, až byla modlitba u konce a pak
se otázal, nedbaje Matyldy, která se opět odebrala
k svému sokolu:
„Nuže, Viléme, pověz, nezdá-li se ti, že jsme panu
de Valois zavázáni velkými díky?"
„Pan de Valois jest nejctihodnější rytíř, jejž
znám," odvětil jinoch. „Nezacházel-li s námi šlechetně? Ctil vaše šediny a sám vás potěšoval. Vím
dobře, že by vaše neštěstí a zajetí mé sestry ukončil, kdyby to bylo v jeho moci. Dejž mu Bůh věčnou
blaženost za jeho ušlechtilé city."
„Ano, Bůh budiž mu milostiv v hodince smrti!"
doplnil starý hrabě. „Pochopil-li bys, milý synu, že
on, náš nepřítel, jest ušlechtilý tak, že by se pro nás
sám vydal v nebezpečí a přivodil si hněv Johany
Navarrské"?
„Ano, chápu to, milý otče, jakmile mluvíte o Karlu
de Valois. Než co může učiniti on pro nás a pro
naši sestru?"
„Poslyš, Viléme, když dnes ráno jel s námi na lov,
naznačil mi prostředek, kterým bychom mohli s pomocí Boží usmířiti Filipa Sličného."
Radostně vzrušen sepjal jinoch ruce a zvolal:
„0, nebesa, to anděl strážce mluvil jeho ústy.
A co máte, milý otče, činiti?"
„Vyhledati krále s jeho dvorem v Compiěgne a
padnouti před ním na kolena."
„A královna Johana?"
„Nemilostivá Johana Navarrská dlí s Enguerrandem de Marigny v Paříži. Nikdy nebylo příznivější
chvíle, nežli je tato."
„Dejž Bůh, aby vás ve vašich nadějích nezkla32

mala! A kdy se hodláte vydat na tu nebezpečnou
cestu, otče?"
„Pozejtří dorazí pan de Valois se svým průvodem
do'wijnendaelu, aby nás doprovodil. Sezval jsem
šlechtu, pokud mi zůstává věrná, abych ji o tom
zpravil. Ale tvůj bratr Robrecht nepřichází. Proč
asi mešká tak dlouho mimo zámek?"
Což jste již zapomněl na jeho spor z dnešního
rána? Jest se mu ospravedlnit! z pohanění; nyní
jest jistě u Chatillona."
„Máš pravdu, Viléme; ušlo mi to. Tato rozepře
nám může ublížiti, protože pan de Chatillon má velikou moc u dvora Filipa Sličného."
Za oněch dob byla čest a dobré jméno nejcennějším rytířským statkem; rytíř se nesměl dát postihnouti ani stínem úhony, aniž by nežádal dostiučinění. Proto byly souboje na denním pořádku a
nikdo si jich ani nevšímal.
Gwijde povstal a pravil:
„Slyším padati most. To jsou jistě moji leníci již
zde. Pojďme do veliké síně."
Odešli z komnaty a nechali tam mladou Matyldu
o samotě.
Brzy se dostavili pánové van Maldeghem, van
Roode, van Kortrijk, von Oudenaarde, van Heyne,
van Nevele, van Roubais, pan Wouter van Lovendeghem s oběma bratry, a mnoho jiných v počtu dvaceti a dvou, po řadě do síně k starému hraběti.
Několik z nich bylo v této době ubytováno zde
v zámku, jiní měli svá bydliště v blízké končině.
Všichni čekali zvědavě na zprávy nebo rozkazy,
které jim hrabě sdělí, a stáli s obnaženou hlavou
před svým pánem.
Ten po chvíli pravil:
„Pánové, jest vám známo, že věrnost, kterou jsem
osvědčoval svému lenímu pánu, králi Filipovi, jest
příčinou mého neštěstí. Když mně uložil, abych od
představenstev obcí vyžádal a předložil obecní účty,
H e n d r i k Coivscience: Z l a t é o s t r u h y . — 3.
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chtěl jsem jako oddaný leník jeho požadavku vyhověti. Bruggy mi odepřely poslušnost a moji poddaní povstali proti mně. Když jsem se svou dcerou
odejel do Francie, abych králi holdoval, všechny
nás uvěznil; moje nešťastné dítě úpí dosud ještě
v žaláři v Louvru. To všechno víte, neboť jste byli
věrnými průvodci svého knížete. Chtěl jsem, jak
toho vyžadovala moje důstojnost, obhájiti své právo zbraněmi, ale osud byl proti nám: věrolomný
Eduard Anglický nedodržel spojenectví, na němž
jsme se dohodli, a v nouzi nás opustil. Moje země
je zabrána — já jsem nejmenší mezi vámi, a moje
šediny nesmějí již nositi hraběcí korunu. Máte nyní
jiného vladaře."
„Ještě ne", zvolal Wouter van Lovendeghem, „neboť pak bych zlomil svůj kord provždy. Neznám
jiného pána, nežli ušlechtilého Gwijda van Dampierra!"
„Pane van Lovendegheme, vaše věrnost a příchylnost jest mi nejvýše milá; ale vyslyšte mne chladnokrevně až do konce. Pan de Valois dobyl Flandry
štěstím zbraní a obdržel je od svého královského
bratra v léno. Kdyby nebyl tak dobrosrdečný, nebyl
bych již s vámi zde ve Wijnendaelu; neboť byl to
on sám, jenž mne z Rupelmondu povolal na moje
oblíbené sídlo. Ba více, rozhodl se, že znovu vybuduje
dům Flanderský a mne opět dosadí na bývalý trůn!
Toť věc, o níž jest mi jednati s vámi, neboť potřebuji při tom vaší pomoci."
Údiv pánů pozorně naslouchajících vzrostl při
těchto slovech ještě více. Ze by Karel de Valois
vrátil zemi, kterou sám dobyl, zdálo se jim neuvěřitelno. Hleděli s údivem na hraběte, který po malé
přestávce pokračoval:
„Pánové, nepochybuji nijak o vaší oddanosti ke
mně; proto mluvím v důvěře, že mi dopřejete ještě
poslední prosbu: pozejtří táhnu do Francie, abych
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králi padl k nohám a přeji si, abyste mne tam doprovodili."
Pánové odpovídali jeden po druhém, že jsou
k cestě ochotni a že chtějí svého hraběte všude provázeti a chrániti. Jenom jeden tu byl, který nepromluvil, a to Dětřieh zvaný Liška.
,,Pane Dětřichu", otázal se ho hrabě, „vy nepůjdete
s námi?"
„Ó ano, zajisté!" zvolal Dětřieh, „Liška půjde,
i kdyby se šlo do jícnu pekelného. Ale pravím vám,
vzácný hrabě — a promiňte mi to — že tu není
ani třeba býti liškou, aby se poznalo, kde zde je
nastražena past. Polapili do ní již jednou Vaši Výsost a běžíte nyní zase touže cestou. Dejž Bůh, aby
to dopadlo dobře! Ale ujišťuji vás, že Lišku Filip
Sličný nechytí."
„Soudíte a mluvíte, pane, příliš lehkomyslně,"
opáčil Gwijde. „Karel de Valois napíše nám svobodný glejt a slibuje nám na svou čest, že nás přivede bez úhony zase zpět do Flander."
Pánové, kteří již znali spravedlnost pana de Valois,
uvěřili jeho slibu a pokračovali v rozpravě s hrabětem. Dětřieh se zatím vytratil nepozorovaně ze
síně a procházel se po nádvoří, přemýšleje o věcí
dále.
Po chvilce byl spuštěn most a Robrecht van
Bethune vstoupil do zámku. Když sesedl s koně, přistoupil k němu Dětřieh Liška a řekl:
„Není zapotřebí, pane Robrechte, ptáti se, jak jste
pochodil u svého nepřítele: meč Lva flanderského
nikdy neselhal. Jistě je pan de Chatillon již na cestě
na onen svět?"
„Nikoliv", odpověděl Robrecht, „můj meč dopadl
tak těžce na jeho přílbu, že nebude tři dni mluvit,
ale mrtev není, bohudík. Než přihodilo se nám dnes
jiné neštěstí. Adolf van Nieuwland, můj průvodce
svědek v souboji, zápasil s panem St. Polem. Adolf
již poranil pana de St. Pola na hlavě, když se
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otevřel krunýř nešťastného jinocha, a nepřátelská
zbraň ho smrtelně poranila. V několika okamžicích
ho uvidíte; neboť moji zbrojnoši ho přinesou do
zámku."
„Nuže, pane van Bethune", otázal se náhle Dětřich,
„nemyslíte, že cesta do Francie jest lehkomyslným
počinem ?"
„Jaká cesta? Překvapujete mne."
„Nevíte tedy o ní nic?"
„Ani slova!"
„Nuže, pozejtří táhneme s hrabětem do Francie."
„Co to? Dětřichu, můj milý příteli, žertujete. —
Do Francie?"
„Ano, ano, pane Robrechte, abychom padli francouzskému králi k nohám a prosili ho za odpuštění!
— Nikdy jsem ještě neviděl, že kočka vleze do pytle
sama od sebe. Ale co nejdříve to budu moci uzříti
v Compiěgne, anebo nemám zdravého rozumu."
„Jste si jist tím, co pravíte, Dětřichu? Vy mne
zarmucujete."
„Ano, jist! Libo-li, jděte do sálu. Tam uvidíte
všechny naše pány shromážděné u našeho hraběte,
svého otce. Pozejtří odjíždíme do vězení; věřte mi,
že uděláte kříž nad branou Wijnendaelu."
Při této, zprávě nemohl se Robrecht zlostí udržet.
„Dětřichu, příteli můj milý", řekl, prosím vás,
dejte odnésti zraněného Adolfa do mého pokoje na
lože po levici, a pečujte o něho, než se vrátím. Dejte
zavolati mistra Rogaerta, aby obvázal jeho ránu."
Potom běžel netrpělivě do sálu, kde byli páni shromážděni a pronikl násilně jejich řadami až k svému otci.
Rytíři byli velmi udiveni, vidouce Robrechta ještě
v plné zbroji.
„Ó! pane a otče," zvolal, „čeho jsem se doslechl?
Chcete se vydati do rukou svých nepřátel, aby vaši
šedivou hlavu pokryli hanbou, — aby vás zlopověstná Johana uvrhla do okovů?"
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„Ano, synu můj," odpověděl Gwijde důstojně,
„tak jest, jedu do iFrancie, a ty pojedeš se rnnou,
je to vůle tvého otce!"
„Nuže — budiž," řekl Robrecht, „půjdu s vámi.
Ale co s pokleknutím, s tím hanebným pokleknutím?"
„Já pokleknu, a ty se mnou", zněla neúprosná odpověď.
„Já?" zvolal Robrecht rozčileně. „Já pokleknouti?
Já, Robrecht van Bethune, mám padnouti před naším nepřítelem na kolena? Planderský lev má se
kloniti a ponížiti před Francouzem, penězokazem a
křivopřísežníkem ?''
Hrabě mlčel několik vteřin, když pak seznal, že
se Robrecht poněkud uklidnil, pokračoval:
„A ty tak učiníš se mnou, synu!"
„Ne, nikdy!" volal Robrecht. „Nikdy tím neposkvrním svého erbu. Sklonití se před cizincem, —
já? Otče, to neznáte svého syna!"
„Robrechte," mluvil Gwijde klidně dále, „vůle tvého otce jest zákonem, který nesmíš porušit. — Já
tomu chci!"
„Nikoliv," odpověděl znovu Robrecht, „Flanderský lev kouše, ale nelísá se. Jedině před Bohem a
před vámi, otče, skláním svou hlavu. — Nikdy, nikdy ji neskloním před jiným člověkem na zemi!"
„Ale Robrechte," pokračoval otec, „což nemáš slitování se mnou, se svou nešťastnou sestrou Filipinou,
se svojí vlastí, že odmítáš jediný prostředek, který
nás může zachrániti?"
Robrecht uchvácen bolestí, zatínal pěstě s malomocným vztekem.
„Pročpak žádáte ode mne, pane a otče," odpověděl,
„aby Francouz shlížel na mne jako na otroka? Již
při pouhém pomýšlení na to bych zemřel hanbou.
Ne, ne, nikdy! Váš rozkaz, ba i vaše prosba jsou
marné. — Neučiním toho!"
Dvě slzy se zaleskly na vpadlých lících starého
hraběte. Při pohledu na podivný výraz jeho obličeje
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nevěděli přítomní rytíři, značí-li radost nebo bolest.
Zdálo se, že se na konec rozhostil v jeho tváři spokojený úsměv.
Robreeht byl slzami otcovými velmi dojat, cítil ve
svém nitru všecka pekelná muka. Jeho rozčilení rostlo; zvolal šíleně:
„Proklete mne, zlořečte mi, ó můj otče a vládce,
ale přisahám vám, že mne nikdy neuzříte plazit se
před nějakým Francouzem!"
Robreeht van Bethune zalekl se svých vlastních
slov. Zbledl a chvěl se na všech údech; jeho prsty
se zarývaly křečovitě do pěstí jeho rukou, a bylo
slyšet, kterak železné šupiny jeho rukavic se chřestotem třásly. Cítil, že ztrácí odvahu, a se smrtelnou úzkostí očekával otcovu kletbu.
Zatím, co rytíři čekali v největším vzrušení a úžasu na odpověď, ovinul hrabě svoje slabé paže kolem Robrechtovy šije a volal v slzách radosti a
lásky:
„0 můj šlechetný synu! Moje krev, krev hrabat
flanderských koluje ryzí ve tvých žilách. Tvoje neposlušnost připravila mi nejradostnější den mého
života. Nyní již mohu zemřít! Obejmi mne synu,
neboť jsem nevýslovně šťasten!"
Podiv a účast rozechvívaly srdce všech přítomných pánů. Za slavnostního ticha pohlíželi na toto
objetí. Starý hrabě pustil syna a obrátil se nadšeně
ke svým leníkům:
„Vizte, pánové," řekl, „tak tomu bylo také za
mých mladých let — takoví byli Dampierrové vždy!
Posuďte podle toho, co jste slyšeli a viděli, není-li Robreeht hoden hraběcí koruny. — 0 Flandry, takoví
jsou tvoji mužové! Ano, Robrechte, máš pravdu.
Flanderský hrabě nesmí sklonit hlavy před žádným
cizincem. — Ale já jsem stár, jsem tvým a uvězněné Filipíny otcem, můj statečný synu; já skloním
koleno před Filipem Sličným — Bůh tomu^chce! Podrobuji se jeho svaté vůli. — Ty půjdeš se mnou.
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Neskloníš hlavu; postojíš přímo, aby hrabě, který
bude následovati po mně, měl čistý štít."
Potom byly podrobněji projednávány přípravy
k zájezdu; byla také prodebatována politická stránka zájezdu se všech hledisk. Robrecht van Bethune,
který se opět uklidnil odešel ze sálu a odebral se do
menšího pokoje, v němž meškala Matylda. Vzal dívku za ruku a vedl ji k lenošce; pak nepouštěje její
ruky, přitáhl sám jinou stolici a posadil se vedle
dívky.
„Milá Matyldo, miluješ svého otce, pravda-li?"
„6, to přece víte dobře", zvolala dívka, hladíc svýma hebkýma rukama rytíře po drsné líci.
„Nuže," pokračoval Robrecht, „kdyby některý
muž pro moji záchranu dal v sázku svůj život, nemilovala bys jej rovněž?"
„Zajisté", zněla odpověď, „a byla bych mu za to
vděčna na věky."
„Nuže, milé děvče, jeden rytíř bránil tvého otce
proti nepříteli a je smrtelně zraněn."
„Ach Bože!" vzkřikla Matylda, „budu se za něho modliti čtyřicet dní — a ještě mnohem déle, aby
se uzdravil."
„Dobře, modli se také za mne, dobré dítě; ale musím tě prošiti ještě o něco."
„Mluvte, milý otče, jsem vaší poslušnou služebnicí."
„Rozuměj mi dobře, Matyldo, odjíždím na několik dnů na cesty — také tvůj děd a všichni šlechticové, které znáš, jedou také s námi; kdo podá zraněnému rytíři nápoj, bude-li žízniv?"
„Kdo? Já, milý otče; neopustím ho, dokud se nenavrátíte. Vezmu svého sokola do jeho komnaty a
budu mu stále společnicí. Nebojte se, že ho přenechám služebným; vlastní má ruka přidrží mu číši
ke rtům. Bude to mojí velikou radostí, uzdraví-li se."
„Velmi dobře, milé dítě, znám tvoje laskavé srdce;
ale musíš mi ještě slíbiti, že udržíš ticho v prvních
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dnech jeho nemoci v jeho komnatě a že ani služebnictvu porušení klidu nestrpíš."
„Ach, nestrpím, toho se neboj, milý otče. Budu
rozmlouvati se svým sokolem zcela tiše, aby toho
nemocný rytíř neslyšel."
Robreeht vzal mladistvou Matyldu za ruku a vedl
ji z komnaty.
„Ukáži ti nemocného," řekl, „ale nemluv hlasitě
v jeho přítomnosti."
Panošové přinesli Adolfa van Nieuwlanda do komnaty v příbytku Robrechtově a položili ho tam na
lože.
Dva ranhojiči obvázali ránu a stáli s Dětřichem
Liškou u lůžka. Raněný nedával známky života; měl
bledý obličej a oči zavřené.
„Nuže, pane Rogarte," otázal se Robreeht jednoho z lékařů, „jak se daří našemu nešťastnému
příteli?"
„Špatně", odpověděl Rogart, „velmi zle, pane van
Bethune. Nemohu ještě říci, co se může státi, přece
však věřím, že nezemře."
„Rána tedy není smrtelná?"
„Smrtelná je a není. Přirozenost jest nejlepší léčitelkou; často dokáže to, čeho byliny a nerosty nesvedou. Položil jsem mu na ňadra trn z pravé trnové Koruny Spasitelovy — tento svatý ostatek nám
přispěje ku pomoci."
Během této rozmluvy se Matylda pomalu přiblížila k nemocnému. Puzena zvědavostí snažila se
spatřiti tvář trpícího rytíře.
Poznavši, že je to Adolf van Nieuwland vykřikla
zděšeně a ustoupila. Slzy vytryskly jí z očí. Vypukla v hlasitý pláč.
„Ustaň, milá dcero!" řekl Robreeht vyčítavě. „Copak nemůžeš se opanovati? U lůžka nemocného musíš zachovati klid a ticho."
„Klid?" říkala dívka, „mám býti klidná, když pan
Adolf umírá? On, jenž mne učil tak krásným pís40

ním? Kdo bude nyní minestrelem na Wijnendaelu?
Kdo mi pomůže zacviěovat sokoly, kdo mi bude
bratrem?"
Pak se připotácela blíže k lůžku, pozorovala rytíře ležícího v bezvědomí a volala vzlykajíc:
„Adolfe, pane Adolfe! Dobrý můj bratře!"
Když se jí nedostalo odpovědi, zakryla si oběma
rukama tvář a klesla do lenošky. Robrecht z obavy, že jeho dcera neustane v pláči, a proto by její
přítomnost zde spíše škodila, než prospívala, vzal
mladistvou Matyldu za ruku.
„Pojď, mé dítě," řekl, „opusť tuto komnatu, až
se tvůj zármutek trochu utiší!"
Matylda však vzpírala se odchodu. Odvětila:
„Ó nikoliv, otče, ponechej mne zde! Nebudu již
plakati. Nechej mne ošetřovat mého bratra Adolfa.
— Nejvroucnější modlitby, kterým mne učil on sám,
budu za něho vysílati k nebesům."
Pak vzala polštář s jedné lavice, položila jej na
zem u hlavy nemocného, klekla naň a počala se tiše
modliti. Při tom vycházely hluboké vzdechy z jejich
ňader a proud slzí zaplavil její líce.
Robrecht van Bethune zůstal až dlouho do noci
u lůžka Adolfova, doufaje, že se dočká jeho procitnutí z mrákot; než tato naděje se nesplnila. Raněný
dýchal slabě a pomalu; na jeho těle nebylo lze pozorovati nejmenšího pohybu. Mistr Rogaert začal se
vážně strachovati o jeho život, neboť u nemocného
objevovala se mírnější horečka.
Urození pánové, kteří nebydleli ve Wijnendaelu odjeli ze zámku uspokojeni; jako věrní rytíři se radovali, že mohli svému starému knížeti projeviti skutkem svou lásku. Ti, 'kdož bydleli v hraběcím zámku,
odebrali se do svých ložnic. Dvě hodiny později nebylo ve Wijnendaelu slyšet již nic, nežli volání stráží, štěkot psů a houkání nočních sov.
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ýprava, kterou hrabě Gwijde hodlal podniknouti na radu pána de Valois byla pro něho
a pro Flandry velmi nebezpečná. Francie měla
velmi vážné příčiny, aby podržela bohaté Flandry
co možná nejdéle ve své moci.
Filip Sličný a jeho choť Johana Navarrská stáhli,
aby uspokojili svoji bezmeznou hýřivost, všecky peníze z celé říše do své pokladny, ale nestačily ani
obrovské částky, které jim byly národem povoleny,
aby ukojily jejich hrabivost. Když již nenašel jiného
prostředku, aby si opatřil peníze, padělal Filip říšské mince, uvrhl nesnesitelná břemena na tři zemské stavy — a přece ještě neměl dosti. Jeho lakomí
ministři, především Engerrand de Marigny doháněli
ho denně k ukládání nových poplatků a daní, přes
reptání lidu a známky hrozící vzpoury. Jest nepochopitelno, že Filip Sličný, který vyhnal také několikráte Židy z Francie, aby si pak mohl dáti jimi
vyplatiti veliké sumy za povolení k návratu, přes
všechno drancování měl stále stejný nedostatek
peněz.
Padělání mincí byl zhoubný čin; neboť kupci nechtějíce prodávati svoje zboží za neplatné peníze,
opouštěli Francii; lid chudí, veřejná břemena nebyla
placena, a král se octl ve velmi povážlivé situaci.
Flandry rozkvetly průmyslem svých obyvatel; všecky národy známého světu považovaly je za svou
druhou vlast a zřizovaly na jejich půdě překladiště
svého zboží. V Bruggách samých bylo směněno více
peněz a zboží, nežli v celé Francii, a toto město bylo
vskutku zlatým dolem. To věděl dobře Filip Sličný.
Proto také od několika let pokoušel se všemi pro42

středky, aby dostal Flandry do své moci. Nejdříve
žádal po hraběti Gwijdovi nemožné věci, aby ho vyprovokoval k neposlušnosti a odporu, pak si podržel
jeho dceru Filipinu v zajetí a na konec přemohl
Flandry brannou mocí a podrobil si je.
Starý hrabě to vše uvažoval a nezatajoval si pravděpodobných následků své cesty; avšak zármutek,
který mu působilo věznění jeho dcery, mu nedovoloval, aby odmítl prostředek, kterým ji mohl osvoboditi. Svobodný glejt, který mu Karel de Valois
přislíbil, přispíval také poněkud k jeho uklidnění.
Vydal se tedy se svými syny Robrechtem a Vilémem a s padesáti vlámskými urozenými pány na
cestu. Karel de Valois ho doprovázel s velikým počtem francouzských rytířů.
Když hrabě dospěl se svým průvodem do Compiégne, byl tam přičiněním pana de Valois, v předpokladu, že bude povolán královským rozkazem ke
dvoru, nádherně ubytován. Ušlechtilý Francouz se
tolik namáhal u krále, svého bratra, až ho naklonil
ke shovívavosti. Gwijde pozván pak samým králem
ke dvoru.
Starý hrabě se odebral, pln ošemetných nadějí,
s důvěrou do královského paláce, kdež byl uveden
do veliké, skvostné síně. V pozadí místnosti stál královský trůn; závěsy z blankytného sametu, protkané
zlatými liliemi, splývaly po obou stranách až k zemi,
a zlatými a stříbrnými nitěmi protkaný koberec ležel na stupních skvělého trůnu. Filip Sličný se procházel se svým synem Ludvíkem Svárlivým po síni.
Za ním následovalo mnoho francouzských pánů, mezi
nimiž byl jeden, který často přerušoval rozmluvu
s králem. Tento oblíbenec byl pán de Nogaret, který
se odvážil na Filipův rozkaz zajati a ztýrati papeže
Bonifáce.
Jakmile byl ohlášen Gwijdův příchod, vystoupil
král na trůn, ale neposadil se. Syn jeho Ludvík se
postavil po jeho boku; ostatní pánové se rozestou43

pili ve dvou řadách podél stěn. Pak se přiblížil
volným krokem starý hrabě flanderský a sehnul
před králem koleno.
„Vasale!" řekl král, „tobě patři toto pokoření po
všech útrapách a starostech, které jsi nám způsobil.
Zasloužil jsi smrt a byl jsi k ní odsouzen; přece
však se vidělo naší královské milosti vyslechnouti
tě. Vstaň a mluv!"
Starý hrabě se vzpřímil a odpověděl:
„Pane a králi!" Důvěřuje ve vaši královskou spravedlnost přišel jsem k nohám vašeho Veličenstva,
abyste se mnou naložil podle libosti."
„Toto vzdání se", promluvil král, „přichází pozdě.
Spolčil ses s Eduardem anglickým, mým nepřítelem;
vzbouřil ses jako nevěrný vasal proti svému pánu,
a byl jsi tak domýšlivý, že jsi mu vypověděl válku.
Tvoje země ti byla pro tvou neposlušnost odebrána."
„Ó králi," řekl Gwijde, „přijměte mne na milost.
Vaše Veličenstvo račiž povážiti, co bolestí a utrpení
zakusil otec, jemuž bylo vyrváno dítě. — Neprosil
jsem vás úpěnlivě, aby mně byla vrácena? Ó králi,
kdyby vám urvali vašeho syna, mého budoucího
krále, Ludvíka, jenž stojí nyní tak mužně vám po
boku, a uvěznili ho v cizí zemi, zda by nedoháněla
bolest Vaše Veličenstvo ke všemu, abyste tuto krev
z krve vaší pomstil nebo osvobodil? Ó jistě mi vaše
otcovské srdce rozumí, a já dojdu milosti u vašich
nohou."
Filip Sličný se podíval něžně na svého syna; v tom
okamžiku představil si živě trýzeň Gwijdovu a pocítil vroucí účast na bolu nešťastného knížete.
„Sire," zvolal Ludvík dojat, „buď mu milostiv.
Měj slitování s ním i s jeho dítětem, prosím o to."
Král se vzchopil a jeho tvář vzala na se přísný
výraz.
„Nedej se tak snadno svésti slovy neposlušného
vasala, synu můj!" řekl. „Nechci však býti neúprosný, bude-li mi podán důkaz, že se uchyluješ k tomuto
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kroku, puzen jedině otcovskou láskou, nikoli ctižádostí."
„Pane," odvětil Gwijde, „Vašemu Veličenstvu je
známo, že jsem podnikl vše, co bylo možné, aby mi
mé dítě bylo vráceno. Moje usilování nemělo úspěchu; mé prosby byly marné, všechny mé žádosti byly zamítnuty, a vše dokonce i prostředkování papežovo, vyšlo na prázdno. Co jsem mohl učiniti více?
Kojil jsem se nadějí, že by zbraně mohly přivoditi
vysvobození má dcery, ale osud mi nebyl přízniv,
Vaše Veličenstvo zvítězilo."
„Co však," vpadl mu do řeči král, „můžeme pro
tebe učiniti? Dal jsi našim vasalům špatný příklad;
budeme-li tobě milostivi, povstanou všichni proti
nám, a ty se třebas znovu spojíš s našimi nepřáteli!"
„Ó pane můj," odpověděl Gwijde, „Vaše Veličenstvo račiž navrátiti nešťastnou Filipinu jejímu otci.
Ujišťuji vás, že mne spojí nezlomná věrnost s korunou vaší."
„A seženou Flandry žádané částky a opatříš potřebný peníz, aby byly uhrazeny náklady, vzniklé
nám tvojí neposlušností?"
„Za milost, kterou mi Vaše Veličenstvo může prokázati, nebude mi nic dosti drahé. Chci vaše rozkazy
uctivě vykonati. Ale moje dcera, králi, moje dcera!"
„Tvoje dcera?" opakoval Filip Sličný otáleje.
Nyní si v mysli vzpomněl na Janu Navarrskou,
která by dceru hraběte flanderského sotva propustila po dobrém. Neodvážil se poslechnouti dobrého
vnuknutí svého srdce, protože se příliš obával hněvu
zpupné královny. Nechtěje o tom slíbiti Gwijdovi
nic určitého, řekl;
„Nuže, dobrá slova našeho milovaného bratra vykonala pro tebe mnoho. Buď dobré mysli a doufej,
neboť tvůj osud mne dojímá. Provinil ses, ale trest
tvůj je trpký. Pokusím se jej zmírniti. Zatím se
nám dnes ještě nevidí přijmouti tě na milost. Je
třeba ještě dalšího šetření v této důležité věci. Žá45

dáme též, aby ses podrobil přítomnosti všechnšch
pánů, našich vasalů, aby si z tebe mohli vzíti příklad.
Nyní odejdi, abychom uvážili, co můžeme učiniti
pro nevěrného leníka."
Podle rozkazu vyšel starý hrabě Planderský ze
síně. Ještě ani paláce neopustil, když se již rozšířila mezi francouzskými pány pověst, že prý mu
král navrátí jeho zemi a dceru. Mnozí mu srdečně
k tomu blahopřáli; druzí, kteří na podmanění Flander stavěli své ctižádostivé úmysly, zachváceni byli
nad tím velkou zlostí. Poněvadž však vůli králově
nemohli odporovati, nedali toho na sobě znáti.^
Radost a důvěra se zmocnila vlámských pánů, lichotili si sladkou nadějí a radovali se již předem
z osvobození svojí vlasti. Zdálo se jim, že nic nemůže zmařili dobrý výsledek jejich úsilí,Jelikož král
mimo dobré přijetí, které připravil hraběti, dal panu
de Valois ujištění, že bude s Gwijdem jednat velkodušně.
Vy, kteří jste zápasili s osudem a při tom zápasu
trpěli a plakali, jak snadno si podmaní radost vaše
ztýrané srdce! Jak snadno zapomínáte svých útrap
a honíte se za nejistým štěstím, jako by kalich vašeho utrpení byl již vyprázdněn, zatím co ta nejtrpčí ssedlina ještě zůstává na dně. Nacházíte úsměv
na všech tvářích a tisknete ruku všem, kdož se
zdánlivě těší z vašeho štěstí! — Ale nedůvěřujte
točícímu se kolu šalebné Štěstěny, ani ujišťování
těch, již v době neštěstí byli vašimi nepřáteli. Neboť závist a zrada se skrývají za dvojakou tváří,
jako se skrývá zmije pod květinami a škorpion pod
zlatým ananasem. Nadarmo hlfedá člověk stopu hada
v poli; pocítí jeho jedovaté uštknutí, aniž by seznal,
odkud se objevil. Tak pracují zlí a závistiví lidé
v temnotách. Jsou si vědomi své zloby a stydí se za
své skutky. Jejich podlosti zraňují vaše srdce, ale
my je považujeme za přátele, protože nerozeznáme
jejich černou duši v jejich lichotící tváři. Tajnost a
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dvojakost jsou jejich neproniknutelným pláštíkem;
jedovatá havěť se někdy objeví v paprscích slunce, tito zlomyslníci však nikdy . . .
Hrabě Gwijde činil již potřebná opatření, aby vykonal po návratu do Flander rozkazy královy, tak
aby jeho poddaní dlouhým mírem zapomněli na válku. Robreeht de Bethune sám nepochyboval nijak
o slíbené milosti, neboť od té doby, kdy byl jeho
otec přijat u dvora, francouzští rytíři projevovali
Vlámům neobyčejnou laskavost. Věřili, že je to důkazem dobré vůle královy; věděli, že úmysly a
myšlenky vládců lze vyčisti z proměnlivých tváří
dvořanů.
Také Chatillon navštívil někdy hraběte a zahrnoval ho blahopřáními. Ale v jeho srdci vězelo ďábelské tajemství. Usmíval se, aby je zakryl. Johana Navarrská, jeho teta, slíbila mu Flandry v léno; všechny své panovačné plány osnoval na základě majetku tohoto bohatého hrabství a nyní se
tyto vyhlídky měly rozplynouti jako sen.
Není vášně, která by člověka více pudila k zlobě,
nežli ctižádostivá panovačnost. Ta drtí nemilosrdně
všecko, co se jí postaví v cestu a neohlíží se na
spáchané ohavnosti, protože její oči zůstávají tvrdošíjně upřeny k vytouženému cíli.
De Chatillon, zachvácený touto vášní, rozhodl se
pro zrádný čin, který mu vnukl jeho vlastní zájem,
a omlouval jej před svým svědomím povinností.
Ještě téhož dne, kdy dospěl s ostatními pány z Flander ke dvoru, zavolal k sobě jednoho ze svých nejvěrnějších služebníků, půjčil mu svého nejlepšího
koně a vyslal ho na rychlo do Paříže. V listě, který
posel vezl, podával zprávu královně a Enguerrandovi
de Marigny o všem, co se přihodilo, a zval je do
Compiěgne.
Jeho zrádný úmysl se plně zdařil. Johanna Navarrská, když list přečetla, byla zachvácena prudkou
zuřivostí. Přijmouti Vlámy na milost? Ona, která
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jim přisahala věčnou nenávist, měla by si dát ujiti
svou kořist! A Enguerrand de Marígny, který peníze,
jež měly býti z Flander vymačkány, již dávno předem prohrál a prohýřil! Tyto dvě osoby měly příliš
veliký zájem na záhubě Flander, než aby připustily
jejich osvobození. Jakmile obdržely zprávu vyrazily
co nejspěšněji do Compiěgne a objevily se neočekávaně v královských komnatách.
„Sire!" zvolala Johana, „cožpak u vás již ničeho
neznamenám, že přijímáte moje nepřátele na milost
bez mého vědomí? Či opustil vás rozum, že chcete
chovat tyto vlámské hady pro svou vlastní záhubu?"
„Paní", odpověděl Filip Sličný klidně, „slušelo by
se vám, abyste si svého manžela a krále více vážila.
Zlíbí-li se mi uděliti starému hraběti vlámskému milost, stane se tak po mojí vůli."
„Nikoliv" vzkypěla Johana, rudá zlostí, „to se
nestane! Nechci toho, slyšíte, sire, nechci toho!
Jakže, tito povstalci, kteří utratili mé strýce, neměli
by býti potrestáni? Směli by se honositi, že pohaněli
beztrestně královnu Navarrskou v její krvi?"
„Dáváte se strhovati hněvem, paní," odvětil král.
„Uvažte v klidu a řekněte mi, není-li slušno, abych
Filipinu vrátil jejímu otci?"
Tu se zuřivost Johanina ještě zvýšila.
„Cože, vrátit Filipinu?" vybuchla. „To přece nemyslíte vážně, nebot pak se provdá za syna krále
Eduarda anglického a vaši vlastní dceru připravíte
o tuto naději. Ne, nikoliv, to se nikdy nestane, tím
můžete býti jist! A co více, Filipina jest mým vězněm, a vy nebudete míti dosti moci, abyste ji dostal
z mých rukou."
„Ale, paní," řekl Filip, „vy ztrácíte vládu nad sebou; pamatujte, že tato hrdá řeč se mi tuze nelíbí
a že jest mi volno podati vám důkazy svého hněvu.
Má vůle jest vůle vašeho knížete."
„A vy chcete vrátiti Flandry vzdorovitému Gwijdemu? — Vy mu chcete umožniti, aby vám ještě
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jednou vypověděl válku? Tento nerozvážný čin bude
míti pro vás zlé následky a budete ho trpce litovati. Pokud jde o mne, vrátím se do svého království navarrského a vezmu Filipinu s sebou, když
se ve věci, na které mi tolik záleží, rozhoduje bez
mojí součinnosti a vůbec bez mého vědomí!"
Tato poslední slova zapůsobila silně na královu
mysl. Navarra byla nejlepší částí Francie a Filip
by byl nerad o ni oloupen. Poněvadž mu královna
již znova hrozila rozchodem a rozlukou, obával se,
že by přece jen mohla jednou svoji hrozbu uskutečniti. Po krátkém rozmýšlení řekl:
„Madame, rozčilujete se bez příčiny. Kdo vám
praví, že chci Flandry vrátit? V tom směru jsem
ještě nic nerozhodl."
„Z vašich slov lze dostatečně poznati vaše
úmysly," opáčila Johana. „Ale ať je tomu jakkoli,
pravím vám, že vás opustím, budete-li mne tak podceňovati, že zavrhnete moje rady; neboť se nechci
vystaviti následkům vaší neprozřetelnosti. Válka
s Flandry vyčerpala pokladny říše a nyní, když
máte příležitost, abyste je opět naplnil, chcete povstalce přijmouti na milost! Nikdy nebyly vaše finance horší nežli nyní! Pan de Marigny vám to
může dosvědčiti."
Při těch slovech předstoupil Enguerrand de Marigny před krále.
„Sire, jest mně nemožno", řekl, „abych vyplácel
dále žold. Lid již nechce dostáti uloženým mu povinnostem. Starosta pařížských kupců odepřel přirážky a brzo nebudu moci uhrazovat již ani výdaje královského dvora. Také nelze dále již ani
padělati peníze. Jedině Flandry nám mohou vypomoci. Celníci, které jsem tam vyslal, vybírají již
pilně peníze, které vás z této situace mají vytrhnouti. Uvažte přece, Sire, že vzdáte-li se té země, vydáváte se do velikého nebezpečí."
H e n d r i k C o n s c i e n c e : Z l a t é o s t r u h y . — 4.
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„Což již zmizely všechny peníze, vybrané od třetího stavu?" otázal se Filip roztrpčeně.
„Sire", odvětil Enguerrand, „vrátil jsem Štěpánu
Barbettovi peníze, které Vašemu Veličenstvu půjčili
pařížští pachtýři cel. Ve státní pokladně nezbylo
nic nebo jen málo."
Královna Johana pozorovala s radostí, že tato
zpráva krále velmi zarazila. Usuzovala, že bude
těžko docíliti odsouzení Gwijdova. Přiblížila se k svému choti a řekla mu lstivě:
„Vidíte nyní dobře, Sire, že moje rada je pro
vás výhodná. Jak byste mohl pustiti se zřetele blaho Francie a zahrnovati přízní svou odbojníky? Pohaněli vás i mne, podporovali vaše nepřátele, nedbali vašich rozkazů. Peníze, jichž mají dostatek,
činí je hrdými a nadutými. Nic snadnější, než vybrati od nich tyto přebytečné peníze. Ještě mohou
pak políbiti vám vaše královské ruce na poděkování
za to, že jste jim ponechal životy, neboť všichni
jsou hodni smrti."
„Avšak, pane de Marigny," otázal se král, „nevíte o jiném prostředku, abychom mohli státní výdaje ještě nějakou dobu hraditi? Neboť se domnívám, že peníze z Flander nepřijdou tak brzo.
Tato skutečnost mne přivádí do největšího zoufalství."
„Neznám jiného prostředku, Sire. Už jsme užili
kdejakého."
„Slyšte," vpadla do řeči Johana, „poslechnete-li
mé rady^ a budete-li s Gwijdem postupovati podle
mých návrhů, vyzvednu z království navarrského
mimořádnou půjčku, a pak nebude nutno po dlouhou dobu mysliti na tyto obtížné a nechutné věci."
Ať už vlivem slabosti své povahy, nebo z touhy
po penězích král vyhověl požadavku Johany a starý
Gwijde byl jí vydán. Zrádná žena rozhodla, aby
starý hrabě Flanderský poklekl před trůnem, ale
pak se již do své vlasti nevrátil.
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yl již pozdní večer, když Johana Navarrská
přibyla do Compiěgne. Zatím co lstí a hrozbami vynucovala na králi rozsudek nad
Vlámy, seděl hrabě Gwijde se svými urozenými
leníky v síni svého příbytku. Bylo podáváno víno
ve stříbrných číších a rytíři se navzájem utěšovali
radostnou nadějí a slibnými vyhlídkami.
Změnili již několikráte předmět své příjemné zábavy, když vstoupil do síně a k společnosti se připojil Dětřich Liška, který jako důvěrný přítel
Robrechtuv bydlel v domě hraběcím.
Mlčky prohlížel si po řadě starého hraběte a oba
jeiw syny.^ Na jeho tváři se zračila hluboká bolest
a vřela ucast. Poněvadž byl vždy veselý a bodré
nalady, podivili se rytíři nemálo, spatřivše ho zarmoucena, neboť usoudili, že asi nějaká zlá zpráva zachmuřila jeho tvář.
Robrecht van Bethune byl první, který své pohnuti vyjádřil slovy.
„Což pak vám, Dětřichu, vypadl jazyk? Mluvte!
A chcete-li nás zarmoutiti, pak upusťte od svých
žertovných řečí."
^ „Není naspěch, pane Robrechte," odpověděl Dětřich, „ale nevím, kterak bych vám měl oznámiti
zprávu; bolí mne, že já musím býti poslem neštěstí."
Na tvářích posluchačů se rozhostila bázeň, pozorovali Dětřicha s úzkostlivou zvědavostí. Ten uchopil se číše, naplnil ji vínem a když se napil, řekl:
„To mně dodá potřebné odvahy. Slyšte tedy a
promiňte starému služebníku, že jeho ústa musí
vam zvěstovati takovou zprávu. — Domnívali jste
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se, že Filip Sličný vás přijme v milosti, a měli jste
k tomu důvody, neboť je to šlechetný kníže. Předevčírem byl šťasten, že vám může podati důkaz svojí
velkodušnosti; to však nebyl, jako dnes, posedlý
zlými duchy."
„Jak to?" zvolali užaslí rytíři. „Král jest posedlý?"
„Pane Dětřichu," řekl Robrecht přísně, „zanechejte těchto zakrytých slov; chcete nám zajisté
říci něco jiného. Zdá se, že vám to nejde dobře
se rtů."
„Máte pravdu, pane Bethune", odvětil Dětřich.
„Poslyšte tedy zprávu, která vás smrtelně zarmoutí.
Johana Navarrská a Enguerrand de Marigny jsou
v Compiěgne!"
Tato jména působila na všechny rytíře jako blesk.
Byli jako omráčeni, sklonili své hlavy a nikdo nepromluvil ani slova. Konečně zvedl mladý Vilém ruce
a zvolal zoufale:
„Nebesa, zlá Johana — Enguerrand de Marigny!
Ó ubohá moje sestra! — Otče, jsme ztraceni!"
„Nuže," povzdechl Dětřich, „to jsou ďáblové, jimiž jest dobrý kníže posedlý. Vidíte, osvícený hrabě,
že služebník váš Dětřich to dobře vytušil, když vás
ve Wijnendaelu upozorňoval na tuto past."
„Kdo vám řekl, že královna navarrská přijela do
Compiěgne?" otázal se hrabě, jako by měl ještě pochybnosti.
„Moje vlastní oči pánové", odvětil Dětřich. „Obávaje se, aby snad nebylo jednáno s námi zrádně —
neboť nevěřím jejim dvojstranným slovům — ustavičně jsem bděl, číhal a naslouchal. Viděl jsem Johanu Navarrskou — slyšel jsem její hlas. Zaručuji
se vám svou ctí za pravdivost svých slov."
„Slyšte, pánové," ozval se Wouter van Lovendeghem, „Dětřich mluví pravdu. Zaručuje-li se nám svou
ctí, věřím mu, že Johana Navarrská jest zpět u krále.
Nemilostivá královna vynaloží vše, aby zničila naši
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věc, a Bůh ví, kolik má k tomu prostředků. Nejlépe
bude, abychom co nejrychleji uvažovali, jak bychom
se vyhnuli nastražené pasti. Až nás zajmou, bude
již pozdě."
Starý hrabě se zachmuřil a poddával se zoufalství.
V této nebezpečné situaci nemohl najiti nic, co by
ho dovedlo vysvoboditi; útěk do Flander zdál se mu
nemožný, poněvadž byl uprostřed v královském území. Robrecht van Bethune reptal a proklínal v duchu cestu, která ho tak bezbranného přivedla do
rukou nepřátel.
Zatím co všichni zírali tiše na zoufalého hraběte,
objevil se u dveří dvorní panoš a volal:
„Pán de Nogaret, královský posel!"
Náhlé pohnutí při tomto hlášení projevilo dostatečně tíseň, zmocnivší se všech vlámských pánů. Pán
de Nogaret byl obvyklým vykonavatelem tajných
rozkazů králových. Nyní se domnívali, že provázen
osobní stráží přišel, aby je zajal. Robrecht van Bethune tasil meč a položil jej před sebe na stůl. Ostatní pánové sáhli rovněž po zbrani upírajíce oči ztrnule ke dveřím.
V tom postoji je zastihl pán de Nogaret, když
vstoupil do síně. Uklonil se zdvořile před rytíři, obrácen ke Gwijdovi, jal se mluvit:
„Hrabě Flanderský! Můj milostivý král a pán žádá, abyste zítra k jedenácté hodině před polednem se
dostavil se svými leníky ke dvoru, abyste si od něho
veřejně vyprosili odpuštění svých poklesků. Příjezd
nejjasnější královny navarrské urychlil tento rozkaz. Ona sama prosila u krále, svého chotě, o milost pro vás, a uložila mně, abych vám vyřídil, že
vaše vzdání se jest jí velmi příjemné. Nuže, pánové,
zítra na shledanou! Promiňte mi, že tak brzo odcházím. Její Veličenstvo mne očekává; nesmím prodlévati. Bůh vás ochraňuj!"
S tímto pozdravem odešel ze síně.
„Budiž nebi dík, pánové," promluvil Gwijde, „král
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jest nám milostiv. Nyní můžeme klidně a s radostí
se odebrati k odpočinku. Slyšeli jste královo přání;
račte se připraviti, abychom mu vyhověli." — Rytířům se vrátila radostná nálada. Hovořili ještě chvíli o obavách Dětřichových a o šťastném výsledku,
který jim byl slíben; poslední číše vína byly vyprázdněny na zdraví jejich hraběte.
Před rozchodem uchopil Dětřich Robrechtovu ruku
a řekl přitlumeným hlasem:
„S Bohem, příteli a mistře! Ano s Bohem; neboť
je možné, že moje ruka nikdy více již tvou nestiskne.
Pamatuj si, že váš služebník Dětřich bude vždycky
při vás a stále vám bude přinášeti útěchu, ať budete
na kterémkoli místě — v kterémkoliv žaláři."
Robrecht zahlédl slzu v očích Dětřichových a porozumněl, jak hluboce byl jeho věrný přítel dojat.
„Rozumím vám Dětřichu," šeptal mu tiše. „Čeho
se obáváte, předvídám také; ale není již zbytí. S Bohem tedy a na shledanou za lepších dnů!"
„Pánové," pravil Dětřich, odcházeje, „máte-li nějaké zprávy pro své pokrevné příbuzné ve Flandrech, radím vám, abyste si je brzo připravili: já
budu vaším poslem!"
„Co pravíte?" zvolal Wouter van Lovendeghem:
„Nepůjdete, Dětřichu, s námi ke dvoru?"
„O ano, budu s vámi a při vás, ale ani vy, ani
Francouzové mne nepoznáte. Řekl jsem vám, že Filip
Lišku nedostane. Bůh vás, pánové, ochraňuj!"
To byl již ve dveřích, když jim poslal poslední
pozdrav.
Hrabě odešel se svým dvorním panošem a ostatní opustili rovněž síň, aby se odebrali k odpočinku.
#

V ustanovené hodině stáli vlámští rytíři se svým
starým hrabětem Gwijdem ve veliké síni královského paláce. Své zbraně musili odložiti v předsíni. Radost a spokojenost zářily z jejich tváří, jako by již
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předem byli ujištěni, že dosáhnou plně slíbené milosti. Tvář Robrechtova lišila se velmi svým výrazem
od ostatních; bylo lze z ní vyčisti trpký žal a tajemný vnitřní vztek. Udatný Vlám nemohl snésti hrdých
pohledů francouzských pánů, a kdyby ho nebyla
zdržovala láska k jeho otci, byl by mnohého z nich
vyzval na souboj. Útlak na něho doléhal z osudných
poměrů, působil bolestně na jeho mysl, a ostré oko
dobrého pozorovatele, snadno mohlo uzříti jeho křečovitě sevřené pěsti, jako by chtěl rozbiti jakási
pouta.
Karel de Valois stál u starého Gwijda a mluvil
s ním přívětivě, čekaje na okamžik, kdy měl na rozkaz krále, svého bratra, Vlámy doprovoditi ke trůnu.
V síni bylo přítomno také několik opatů a prelátů.
S nimi přišel sem též leckterý bodrý občan compiěgneský, jejž připustili k této slavnosti.
Zatím co^ všichni tiše hovořili, vstoupil do síně
starý poutník. Jeho hlava, pokrytá širokým kloboukem, byla pokorně skloněna hluboko k prsům, takže
bylo vidět jen málo z rysů jeho tváře. Hnědá, stuhami ozdobená kutna zakrývala tvary jeho těla, a dlouhá poutnická hůl, na níž visel džbánek na vodu, podpírala jeho starou postavu. Jakmile ho preláti zpozorovali, shlukli se kolem něho a zahrnovali ho různými otázkami. Jeden chtěl míti zprávy o křesťanech
v Sýrii, jiný o válce v Itálii; třetí se tázal, zda-li přináší cennější ostatky svatých, a ještě mnoho jiných
věcí, jež poutník mohl vysvětliti. Poutník zodpovídal
otázky jako by země tyto teprve nedávno opustil a
vyprávěl tolik podivuhodných zpráv, že okolostojící
mu naslouchali s uctivou zvědavostí. Ačkoli bylo
jeho vyprávění naprosto vážné a případné, volil občas při něm tak žertovná slova, že se preláti sami
tomu museli smáti. Brzo se shromáždilo více nežli
padesát osob kolem něho; mnozí zacházeli v úctě
a podivu tak daleko, že se tajně dotýkali rukama
jeho kutny v domnění, že jim to přinese požehnání.
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Přes to nebyl tento podivný poutník ve skutečnosti
poutníkem; země, jež zdánlivě znal tak dobře, navštívil jen ve svém mládí a nevěděl o nich o mnoho
více, nežli co viděl tehdy. A když nesloužila pamět,
pomáhala mu obrazotvornost; pak vyprávěl kromobyčejné věci vysmívaje se v duchu těm, kteří mu
věřili. Byl to Dětřich Liška.
Nikdo neovládal takovou měrou umění změniti se
a vytvořiti ze sebe různé postavy. Dovedl učiniti
vodou a barvami svůj obličej starší nebo delší, a to
tak dovedně, že ho nemohli poznati dokonce ani jeho
přátelé. Protože slovům francouzského panstva ani
v nejmenším nedůvěřoval, a jak to řekl hraběti, nechtěl se dát zajati, přestrojil se takto, aby nepadl do
rukou nepřátel.
Zakrátko vstoupil král a královna s četným průvodem rytířů a urozených paní do síně a posadili
se na trůně. Většina francouzských pánů se seskupila ve dvou řadách podél stěn; ostatní zůstali státi
blízko měštěnínů. Dva hlasatelé s vlajkami Francie
a Navarry postavili se po obou stranách trůnu.
Na královo znamení předstoupil Karel de Valois
s vlámskými šlechtici před trůn. Tito poklekli na
jedno koleno na sametové polštáře před trůnem a
setrvali mlčky v tomto pokorném postoji. Po pravici hraběte klečel jeho syn Vilém, a po levici, na místě Robrechtově, Wouter van Maldeghem, ušlechtilý pán. Robrecht zůstal státi mezi francouzskými
rytíři. S počátku se mu podařilo, že král Filip Sličný jeJ nezpozoroval.
Šaty královny se skvěly zlatem a drahým kamením, a zlatá koruna, zdobící její hlavu, soupeřila
svými nesčetnými zářícími diamanty se světlem slunečním. Pyšná a zlomyslná žena vrhala pohrdavé
pohledy na Vlámy, klečící před ní, a na jejím obličeji objevil se ďábelský úsměv, když spatřila Gwijda
a nechávala úmyslně čekati starého hraběte hodně
dlouho. Konečně tiše pošeptala Filipovi Sličnému ně56

kolik slov, načež ten promluvil silným hlasem ke
Gwijdovi takto:
„Nevěrný vasale! Naší královské Milosti se zlíbilo dáti vyšetřiti tvoje zločiny, aby se zjistilo, je-li
nám dovoleno, dáti tobě odpuštění. Ale nalezli jsme,
že otcovská láska sloužila ti pouze za pláštík pro
tvoji nepodajnost a že tě zločinná pýcha nutila k neposlušnosti."
Sotva pronesl tato slova, byli vlámští rytíři zachvácení úžasem a hrůzou. Nyní zpozorovali past,
kterou jim Dětřich Liška naznačoval. Když Gwijde
zůstal klečeti, nezvedli se ani oni. Král pokračoval:
„Vasal, který se neoprávněně vzbouří proti svému zeměpánu a králi, propadá životem; kdo se spikl
s nepřáteli Francie propadá hrdlem. Ty's s Eduardem anglickým, naším nepřítelem, pozvedl válečné
zbraně proti nám. Proto jsi jakožto falešný leník
propadl hrdlem. Než přesto nechceme vykonati tento ortel příliš rychle, nýbrž věc zrale uvážiti. Proto
budeš se svými rytíři, kteří se tvé odbojnosti zúčastňovali, vzat do vazby na tak dlouho, dokud se nám
neuvidí učiniti jiná opatření!"
Karel de Valois, jenž naslouchal této řeči s nesmírným bolem, předstoupil před trůn a řekl:
„Pane můj a králi! Jest vám známo, jak věrně
jsem vám sloužil, stejně jako nejmenší z vašich
poddaných. Nikdy nikdo nesměl říci, že jsem poskvrnil své zbraně třeba jen zdáním falše nebo zbabělosti. A máte to býti, ó králi, vy sám, jenž chce
pohaněti moji čest, čest svého bratra? Chcete ze
mne učiniti zrádce a připustiti, aby váš bratr byl
nucen rdíti se studem jako falešný rytíř? Pomněte
přece, že jsem dal Gwijdovi Flanderskému svobodný
glejt a že vy učiníte ze mne křivopřísežníka!"
Za této řeči se Karel de Valois rozohňoval hněvem vždy více. Z jeho pohledu sálal takový oheň,
že Filip Sličný již již se chystal odvolati svůj ortel.
Poněvadž sám si vážil cti jako nejvyššího rytířské57

ho statku, cítil ve svém srdci, jakou bolest způsobil
svému věrnému bratru. Mezitím Vlámové povstali;
naslouchali úzkostlivě výtkám pána de Valois'.
Ostatní posluchači se nehýbali a očekávali zděšeně,
co se bude díti dále.
Královna Johana nenechala svému manželi času
k odpovědi. Z obavy, aby jí kořist neuklouzla, vykřikla vášnivě:
„Pane de Valois, není vám dovoleno, brániti nepřátele Francie. Proviňujete se nevěrností. Není to
ponejprv, že se protivíte vůli svého krále!"
„Madame," vyjel Karel kousavě, „vám nepřísluší
viniti bratra Filipa Sličného z nevěrnosti. Má se
k vůli vám říkati, že Karel de Valois zradil nešťastného zeměpána? Má tato pohana poskvrniti můj
erb? Nikdy, nebesa! To se nestane! Táži se vás,
ó Filipe, můj kníže a bratře, strpíte-li, aby krev
svatého Ludvíka byla ve mně pohaněna. To má býti
odměna za moje věrné služby?"
Bylo znáti, že král se přimlouvá u královny, aby
docílil zmírnění přísného ortele; ta však, neúprosná ve své zášti proti Vlámům, odmítla pyšně královu prosbu, a zrudla při slovech Karla de Valois
tak, že její obličej se zdál hořeti. Náhle vykřikla
hlasitě:
„Hola, tělesné stráže! Staniž se vůle králova! Falešní leníci buďtež zajati!"
Po tomto zvolání vnikly četné stráže všemi vchody síně dovnitř. Vlámští rytíři se dali zajati bez odporu; věděli, že násilí se neubrání, protože byli odzbrojeni a obklopeni četnými nepřáteli.
Jeden ze stráže přistoupil ke starému Gwijdovi,
položil ruku na jeho rámě a řekl:
„Pane hrabě, ve jménu krále, mého pána, jste
zatčen!"
Hrabě Flanderský se podíval na něho smutně.
Obrátil se k Robrechtovi a vzdechl:
„Ď můj nešťastný synu!"
58

Robrecht van Bethune stál tu bez hnutí, těkaje
očima po francouzských rytířích, kteří ho zpytavě
pozorovali. Jako by se ho byla dotkla neviditelná
ruka kouzelným proutkem, celé jeho tělo se křečovitě zachvělo. Každý jeho sval se napial a zdálo se,
že z jeho očí srší blesky. Vyskočil jako lev vpřed,
a celá síň zaduněla ozvěnou jeho tuřího hlasu, když
vzkřikl:
„Nešťastníku! Viděl jsem, že nešlechtíc vložil ruku na rámě mého otce. Ta ruka nechť uschne, nebo
já zemřu."
Přiskočil a vytrhl násilně jednomu ze žoldnéřů
z ruky halapartnu. Přítomní rytíři vykřikli hrůzou a všichni tasili své kordy, neboť se domnívali,
že život králův je v nebezpečí. Okamžitě se obavy rozptýlily, neboť rána Robrechtova již dopadla.
Co řekl, to učinil. Rámě toho, jenž se dotkl jeho otce,
leželo i s opovážlivou rukou na zemi, a krev stříkala
proudem ze strašlivé rány.
Tělesné stráže se sběhly ve velikém počtu kolem
Robrechta, aby se ho zmocnily, ten však, slepý a
šílený ve svém vzteku, mával halapartnou s nesmírnou rychlostí v kruhu kolem sebe. Nikdo se neodvážil přiblížiti se do jeho dosahu. Možná, že by bylo
došlo ještě k dalším nehodám, ale starý Gwijde, strachující se o život svého syna, zavolal na něho úpěnlivě:
„Robrechte, můj velikomyslný synu, vzdej se, mně
k vůli; učiň to, prosím, rozkazuji ti to!"
?ři těchto slovech objal Robrechta kolem krku,
a ukryl svůj obličej na synově hrudi. Ten ucítil, kterak horké slzy otcovy kanou na jeho ruce. Tu si
uvědomil velikost své nerozvážnosti. Vymaniv se z náruče otcovy mrštil halapartnu mohutným rozmachem
přes hlavy stráží proti stěně a zvolal:
„Nuž, pojďte, proklatí námezdníci, chyťte Lva
Planderského! Ničeho se nebojte, neboť se vzdává!"
Přepadl ho veliký počet tělesné stráže a zajali ho.
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Když byl se svým otcem odváděn ze síně, volal na
Karla de Valois:
„Váš znak není zhanoben. Vy jste byl a jste ještě
nejušleehtilejší rytíř Francie. — Vaše věrnost nebyla porušena. To říká flanderský lev, aby to bylo
slyšeno!"
Francouzští rytíři schovali své meče opět do pochvy, jakmile zpozorovali, že život jejich vladaře není
ohrožen. O zatčení Vlámů se nestarali; to byla práce,
která se nesrovnávala se šlechtictvím.
V srdci krále a královny háraly různé pocity. Filip Sličný byl smuten a litoval vyřknutého rozsudku;
zato Johana se radovala z Robrechtovy ukvapenosti.
Za přítomnosti královy se opovážil zraniti jednoho
z jeho sluhů! To byla skutečnost, která mohla jejím pomstychtivým záměrům poskytnouti cennou
podporu.
Král nedovedl skrýti svého pohnutí a svého zármutku a chtěl, aniž dbal žádosti své pyšné choti,
trůn a síň opustiti. Povstal a řekl:
„Pánové, litujeme nadmíru prudkosti tohoto výslechu, a byli bychom vám raději při této příležitosti
podali důkazy naší přízně, ale k našemu velikému
politování nemohlo se to v zájmu naší koruny státi.
Chceme, abyste bděli nad tím, aby klid našeho paláce nebyl ničím rušen."
Královna se rovněž zvedla a chtěla již se svým
chotěm sestupovati se stupňů trůnu; avšak nová
překážka ji zdržela proti její vůli.
Karel de Valois stál dlouho v hlubokém zadumání
na konci síně. Úcta a láska k jeho bratru zápasily
v něm dlouho proti hněvu, který v něm vzbudila
dnešní zrada. Náhle propukl jeho hněv; zrudl v obličeji, zbledl, opět zrudl a přihnal se před královnu.
„Madame," křičel, „nesnesu, abyste mne zneuctila
beztrestně! Slyšte, vy pánové, mluvím před Bohem,
soudcem všech. Vy jste to, Johano Navarrská, jež
vyssáváte moji vlast svým hýřením! —Vy jste ta, jež
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ničí říši mého bratra! Vy jste skvrnou a hanbou
Francie! Poddané královy jste ožebračila paděláním
peněz a nespravedlivým vydíráním! — A vám bych
měl ještě sloužiti? Nikoliv, vy jste žena falešná, žena zrádná!"
Nejvyšší měrou rozzuřen tasil svůj meč, zlomil jej
přes kolena a mrštil jim tak prudce o zem, že úlomky jeho se odrazily a doletěly až na stupně trůnu.
Johana přímo šílela vztekem a zlostí; rysy její
tváře neměly již nic ženského, ba nabyly téměř pekelného výrazu.
„Chopte se ho! Chopte se ho!" ječela.
Tělesné stráže, které byly ještě v síni, chtěly tomuto rozkazu vyhověti, a již se první přiblížila k panu de Valois; avšak král, jenž svého bratra nadmíru
miloval, toho nedovolil.
„Kdo se dotkne pana de Valois, ještě dnes zemře!"
zvolal.
Na tuto pohrůžku se stráže okamžitě zastavily.
De Valois odešel nerušeně ze síně přes královnin
pokřik.
Tak se skončil tento vášnivě vzrušený výstup.
Gwijde byl uvězněn v Compiěgne; Robrecht byl odvezen do Bourges v krajině Berry, jeho bratr Vilém
do Rouenu v Normandii. Ostatní vlámští pánové byli
uvězněni každý v jiném městě, takže se nemohli
vídati a navzájem utěšovati.
Dětřich Liška byl jediný, který se vrátil do Flander, protože ho v přestrojení nikdo nepoznal.
Karel de Valois se odebral za pomoci svých přátel neprodleně do Itálie, a nevrátil se do Francie
dříve nežli když po smrti Filipa Sličného nastoupil
na trůn Ludvík Hašteřivý. Tu obžaloval Enguerranda
de Marigny z četných zločinů proti státu a dal ho
v Montfauconu pověsit na šibenici. Jest však jisto,
že příčinou ministrovy smrti bylo spíše zatčení hraběte Gwijda, nežli jeho vlastní zločiny. Karel de Valois dal ho oběsit, aby se mu pomstil za tuto zradu.
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oné době byly ve Flandrech dvě strany, které se navzájem potíraly a ničeho se nelekaly,
čím by si vzájemně mohly uškoditi. Většina
šlechty a mocných se prohlašovala při každé příležitosti pro francouzskou správu a obdrželi proto
název „Leliaarti" („Lilijníci"), protože byli oddáni
lidovému znaku Francie. Proč přáli tolik nepřátelům
vlasti, vysvitne snadno z dalších řádek.
Většina šlechty byla vlivem tehdy obvyklých nákladných her, vnitřních válek a dalekých křižáckých
výprav ochuzena. Tím byla donucena, aby odprodala
svoje_ práva městům, nebo svá panství občanům za
veliké částky a postupovala jim svobody anebo výsady. Města se tím na nějakou dobu ochudila, než
brzo přineslo jim vykoupené osvobození nejkrásnější ovoce.
Nižší lid, náležející tehdy s tělem i duší svému pánu, pochopil, že jeho pot netekl nyní již pro nespravedlivé a nehodné mnohdy panstvo; volil si starosty a radní a vytvořil správu, o niž se zeměpáni
nepotřebovali starati ani v nejmenším. Cechy pracovaly společně pro obecné blaho a ustanovovaly si
cechmistry, kteří spravovali jejich věci.
Lákáni velmi příznivým pohostinstvím, přicházeli
ze všech končin a směrů cizinci do Flander, a obchod nabýval rozsahu a živosti, které by byly za
vlády zeměpánů bývaly nemožný. Rozkvetl i průmysl, lid bohatl, a hrd na svou dlouhou neuznávanou cenu povstával stále směleji s ozbrojenou rukou
proti svým dřívějším pánům. Šlechta domnívající se,
že je tím zkracována na svých právech a statcích
více a více, snažila se lstí i násilím omezovati rostou62

ci moc obci. To se jí však nikdy nepodařilo, neboť
mestum dovolovalo jejich bohatství také, aby si postavila vojsko a tak své nabyté svobody chránila a
zachovala neztenčeny. Ve Francii tak tomu nebylo.
Filip Slicny svolaval sice z peněžní tísně tu i tam
treti stav, nebo zástupce dobrých měst k valným
hromadam, to vsak dávalo lidu pouze dočasný význam který byl y zápětí lenními pány zase zničen.
Byli slechticove, kteri ve Flandrech neměli iiž
valné moci, a jimž zbyla již jen vlastnická práva
truchlili velmi nad ztrátou své moci. Jediným pro'
středkem k jejímu znovunabytí bylo zničení kvetoucích obcí. Poněvadž ve Francii ještě nezasvitlo slunko svobody, a lenní pánové tam vládli ještě neomezené a výlučně doufali, že Filip Sličný změní stav
veci ve Flandrech a opet obnoví jejich bývalá práva,
Francu
ná™
proti Flandrům a obdrželi
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£ ° P " h a n u - Byto jich v Bruggach t tehdy vedle Benátek nejbohatším obchodním
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- ?
> dokonce i starosta a jiní
mocni dosazeni francouzským vlivem na jejich místa, přináleželi k Lilijnikům.
O zajetí hraběte a jemu věrných rytířů, uslyšeli
s radosti, neboť nyní byly Flandry získány nebo
zajištěny pro Filipa Sličného, který mohl tedy zrušiti
nove zákony a nová práva.
Lid přijal zprávu o věrolomnosti francouzského
dvora s nejvetsi skličeností; láska, kterou vždv lnul
k svému hraběti, zvroucněla ještě živou účastí a crojevovala se reptáním proti porušení přísahy. Avšak
francouzské vojenské posádky, kterých leželo všude
hojnost, a nesvornost, která panovala mezi občanstvem, braly zprvu „Lvíěkařům" (Klauwart) upřímným přívržencům Gwijdovým, všecku odvahu. Filip
cny zůstával klidně v držení Gwijdova dědictví.
došla smutna
zvěst do Flander, odebrala
ř P H n - a r a ' s e s t r a A ( iolfa z Nieuwlandu s četným služebnictvem do Wijnendaelu a dala převézt svého ra63

něného bratra v nosítkách do otcovského domu
v Bruggách. Mladistvá Matylda, opuštěná pojednou
všemi svými příbuznými, následovala svou novou
přítelkyni a odjela ze zámku wijnendaelského, na
který dosazena francouzská posádka.
Dům van Nieuwlandů stál v Bruggách ve Španělské ulici. Dvě vysoké věže týčily se na obou rozích
domu s jeho větrovými korouhvičkami k nebi nad
střechu a ovládaly všechny okolní budovy; dva kamenné sloupy v řeckém slohu podpíraly klenbu, tvořící bránu. Nad ní umístěn erb Nieuwlandů s nápisem
nad přílbou ve znaku: „Pulchrum pro patria mori".
(Krásné jest zemříti pro vlast.) Po každé straně
erbovního štítu stál anděl s palmami v rukou.
V pokoji, ležícím dosti hluboko v domě, aby byl
ušetřen nepřetržitého pouličního hluku, ležel nemocný Adolf na drahocenném lůžku. Byl nadmíru bledý, a následkem bolestí, které mu působila jeho rána,
tak zesláblý, že jen stěží mohl někoho poznávati.
V hlavách postele na stolečku stál džbánek a stříbrná
číše; na stěně visel krunýř, který neodolal oštěpu de
St. Polovu, jímž byl Adolf zraněn; vedle stála harfa
se popouštěnými strunami. Kolem panovalo hrobové
ticho. Jelikož byly okenice zpola uzavřeny, byl pokoj osvětlen jen polosvitem, a nebylo slyšeti nic než
těžké oddechování rytířovo a šelest jeho hedvábného
obleku.
V jednom koutě seděla tiše Matylda se sklopeným zrakem. Sokol, sedící na opěradle její stolice,
nebyl, jak se zdálo, nepřístupný zármutku své velitelky, neboť ukrýval hlavu rozmrzele mezi peřím a
nehýbal se.
Mladá dívka, kdysi tak dobrosrdečná a veselá, že
ji nezasáhl žádný zármutek, se nyní zcela změnila.
Zajetí všech, kdo jí byli drazí, otřáslo tak těžce jejím mladým srdcem, že neznala radostí. Pro ni nebylo
nebe již blankytné, ani pole zelené, její sny nebyly
již také protkány zlatými a stříbrnými nitkami. Ny64

ní měly pouze smutek a tiehá zoufalost cestu k jejímu srdci. V bolestných vzpomínkách na zajetí otcovo nemohlo ji nic utěšit.
Po chvíli se pomalu zvedla a vzala svého sokola
na ruku. Se slzami v očích pozorovala ptáka a hovořila s ním tichým hlasem, stírajíc si čas od času
slzu s bledých lící:
„Ó, můj věrný ptáku, netruchli tolik; náš pan
otec se brzy opět vrátí. Zlá královna navarrská mu
nesmí ublížiti — vždyť jsem se za něho modlila tak
vroucně k svatému Michalovi. A Bůh je přece spravedlivý! Netruchli již tedy, můj milý sokolíku!"
Dívka plakala stále víc a více. Ačkoliv se její
slova zdála plna útěchy a naděje, v jejím srdci tomu
bylo jinak: zmocnila se jí nejtěžší trudomyslnost.
Pokračovala:
„Ubohý sokolíku můj, nyní již nesmíš lovit na domácích mvach, neboť Francouzové přebývali v našem krásnem Wijnendaelu. Uvrhli našeho nešťastneho otce do žaláře a spoutali ho těžkými okovy.
Nym upi v temném vězení a kdo ví, nedá-li ho ukrutna Johana usmrtit! Ó, můj milý ptáčku, pak zemřeme úzkostí i my. — Ta myšlenka, ta strašná
myšlenka připraví mne o všecky smysly. Posaď se
zde, protože moje třesoucí se ruka tě již neudrží..
Zoufalá dívka klesla znavena do křesla; její tvář
přes to nepohledla více, neboť již od dlouhé doby
zvadly růže na jejích lících a oční víčka její zrudla
od věčného pláče. Něha zmizela z jejích rysů a oči
ztratily oheň a živost.
Zůstala dlouho pohřížena do svého žalu a vzpomínala, po radě na všecko, co jí ještě více vrhalo
v zoufalství. Pak jí tyto truchlivé vzpomínky přinášely smutné sny: uzřela svého nešťastného otce
spoutaného ve vlhkém žaláři, a slyšela řinčení řetezu a bolestné jeho vzdechy, rozléhající se příšernou místností. Jed, jehož se ve Francii tak často
užívalo, hrál také stále v její obrazotvornosti, a nejHendrlk Oonacience: Zlaté ostruhy. — 6.
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strašnější výjevy střídaly se před jejími zraky. Tak
byla dívenka bez ustání trýzněna a zarmucována až
k smrti.
S lůžka se ozval tlumený povzdech.
Spěšně osušila Matylda slzy a spěchala starostlivě^ k nemocnému. Nalila nápoje do stříbrné ěíše,
vložila pravici pod hlavu Adolfovu, zvedla ji trochu
do výše a podala číši k jeho ústům.
Rytíř nepromluvil ještě srozumitelně od svého
zranění; dokonce se zdálo, že nerozuměl slovům k němu promluveným. Ale nebylo tomu tak. Když ho
Matylda v prvých dnech jeho nemoci přívětivě oslovila: „Uzdravte se, můj milý Adolfe, můj milý bratře; budu se za vás modliti, neboť vaše smrt by mne
učinila nešťastnou", a jiné podobné řeči, které mluvila bezelstně u jeho lůžka, Adolf ji vždycky slyšel
a rozuměl jí, i když nedovedl ještě mluviti.
V předcházející noci nastalo znatelné zlepšení
v jeho zdravotním stavu. Přirozenost si vynutila po
dlouhém boji blahodárný spánek, z něhož čerpal více
síly a života. Povzdech, který při procitnutí unikl
s jeho rtů, byl hlasitější a delší, nežli oddechy, které
mu dosud dovolovalo jeho poranění.
Když Matylda odnímala číši od jeho úst, užasla
nemálo, neboť Adolf promluvil slabým, avšak jasným
hlasem:
„Ó šlechetná děvo! Můj anděli strážný! Děkuji
dobrému Bohu za útěchu, které mi ve vás dopřál.
Nejsem hoden vaší péče, vznešená slečno, čím si zasloužím, že vaše osvícená ruka podpírá tak šlechetně moji hlavu? Kéž požehná Bůh vaší péči o ubohého r y t í ř e . .
Dívka pozorovala ho nejprve zděšeně. Když však
zpozorovala, jak mnoho mu přibylo zdraví, zatleskala radostně rukama a svému jásotu dala výraz
radostnými výkřiky:
„Ó, pane Adolfe, vy se uzdravíte! Nyní již nebudu
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truchliti — nyní budu míti alespoň bratra, který
mne bude utěšovati!"
A jako by si v tom okamžiku náhle vzpomněla na
něco zapomínaného, náhle se zarazila; její tvář opět
zvážněla; vrhla se na kolena před obrazem Kristovým, který stál v hlavách lůžka. Sepjala ruce a vysílala dlouhou děkovnou modlitbu k Hospodinu, jenž
zachránil jejího přítele, ba bratra.
Když opět povstala, pozorovala znovu rytíře a
promluvila k němu vesele:
„Chovejte se tiše, Adolfe, a nehýbejte se, neboť
mistr Rogaert vám to zapověděl."
„Co jste již všechno pro mne neudělala, osvícená
dcero mého pána!" řekl Adolf. „Vaše modlitby zněly
ustavičně k mému sluchu, váš útěchyplný hlas mne
posílil tak mnohokrát! Věru, v dřímotách se mi zdávalo, že anděl Páně odháněl smrt od mého l o ž e . . .
anděl, jenž podpíral mou hlavu, jenž soucitně hasil
moji palčivou žízeň, a mne bez ustání ujišoval, že nezemru . . . kéž mi vrátí Bůh opět zdraví, abych mohl
proliti za vás svou krev!"
„Pane Nieuwlande", odvětila dívka, „vy jste se
odvážil života za mého otce — vy ho milujete, jako
já ho m i l u j i . . . zdaž se tudíž nesluší, abych vám dokázala svoji vděčnost a ošetřovala vás jako bratra?
Anděl, jehož jste viděl, byl svatý Michael, k němuž
jsem se za vás modlila, aby stál při vás. — Nyní zavolám ihned vaši dobrou sestru Marii, aby se radovala
se mnou ze zlepšení vaší choroby."
Vzdálila se od rytíře a vrátila se po chvíli s Marií.
Radost, již způsobená zlepšením choroby Adolfovy,
zračila se v její tváři a v celém jejím chování. Její
pohyby byly rychlejší a živější. Neronila již slzí, a
věrný její pták uslyšel opět veselá slova. Když vstoupila s Marií do komnaty, vzala si ptáčka na ruku
a přistoupila s ním k Adolfovu loži.
„Můj drahý bratře", volala Maria, líbajíc jeho bledá
" ce > „ty se uzdravíš! Nyní již přestanou ty strašné
5*
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sny. Ó, jsem nyní tak ráda! Jak často jsem ronila
u tvého lože hořké slzy; jak často jsem se domnívala,
že zemřeš! Nyní však zmizí m ů j zármutek. Chceš se
napiti, bratře?"
^„Nikoliv, dobrá Marie", odvětil Adolf, „nikdy jsem
behem své nemoci netrpěl žízní — šlechetná Matylda
se starala o mne stále tak pečlivě! Proto také, jakmile
, v,v s m ®ti po prvé putovati do kapličky Svatého
krize, pomodlím se za požehnání Boží pro ni aby ii
nikdy nestihlo neštěstí."
,,Viz, m ů j věrný sokolíku", volala dívenka, obracejíc hlavu ptáka k Adolfovi, „již se uzdravuje pán
van Nieuwland, jehož jsme vídali tak dlouho ležeti
bezmocného. Nyní s ním můžeme zase rozprávěti a
nebudeme již tak smutni. Nyní zmizí naše obavy, a
tak zmizí snad i naše soužení, neboť nyní vidíš dobře,
ze Buh jest dobrý a spravedlivý. Věru, m ů j krásný
sokohku, tak skončí také jednou trpké z a j e t í . . . "
„ tom si Matylda náhle uvědomila, že chtěla říci
neco, co nemocný rytíř nesměl zvěděti. Ačkoli
rychle přerušila svoji řeč, přece slovo zajetí dotklo
se tak podivně jeho sluchu. Slzy, které postřehl při
svém procitnutí na dívčiných líčkách, vzbudily v něm
úzkostlivou předtuchu.
„Co pravíte, Matyldo?" zvolal, „čí zajetí? Vy pláčete! Nebesa, co se to asi stalo?"
Matylda se neodvážila odpovědět; zato Maria, nadaná větší duchapřítomností, naklonila svá ústa
k jeho sluchu a šeptala:
„Zajetí Filipíny, její vychovatelky. — Nemluv jí
už o tom; ona pak stále pláče. Nyní, když se t v ů j
zdravotní stav zlepšil, promluvím si s tebou ihned,
jakmile to mistr Rogaert dovolí, o důležitých věcech^
ale mladá dáma nás nesmí slyšeti. Nyní se chovej
tiše, milý bratře, odvedu Matyldu do jiné komnaty."
Rytíři sklesla hlava na podušku a tvářil se jako
by si chtěl odpočinouti. Maria se pak obrátila k Matyldě a řekla jí:
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„Vzácná slečno, račte jít se mnou, neboť pan Adolf
by rád trochu spal. Jeho vděčnost k vám nutká ho,
aby mnoho mluvil."
Dívka následovala ochotně přítelkyni.
Brzy nato přišel ranhojič Rogaert, a Marie ho doprovodila k svému bratru.
„Nuže, pane Adolfe", zvolal, chápaje se ruky nemocného, „daří se vám dobře, jak vidím. Pusťte již
všecky obavy z hlavy, jsme zachráněni. Není ani
třeba, abych teď převázal vaši ránu. Pijte jen pilně
tuto vodu a chovejte se pokud možno tiše. Za méně
než měsíc podnikneme spolu procházku. Alespoň se
tak domýšlím, mohou však přijít do toho nepředvídané náhody. Jelikož váš duch není tak nemocen
jako vaše tělo, svoluji, aby slečna Marie vás zpravila
o smutné události; avšak prosím vás, pane Adolfe,
nelekejte se příliš a chovejte se klidně."
Marie přitáhla sem již dvě stolice a posadila se
s mistrem Rogaertem u lože nemocného. Nemocný
rytíř pozoroval ji s největší zvědavostí, a na jeho
tváři bylo lze čisti, že se již předem oddával zármutku.
„Nech mne domluviti až do konce", ujala se slova
Marie, „nepřerušuj moji řeč a buď silný, milý bratře.
V ten večer, který byl pro tebe tak osudný, svolal
náš hrabě svoje věrné leníky a prohlásil jim, že chystá
výpravu do Francie, aby tam před králem Filipem
Sličným padl na kolena. Tak to bylo ujednáno a
Gwijde odjel se svými věrnými do Compiěgne; tam
však byli po svém příchodu všichni pozajímáni, a
nyní jest naše země pod francouzskou správou:
Raoul de Nesle vládne nad Flandry."
Pohnutí, jež se při tomto krátkém výkladu zmocnilo mladého rytíře, bylo tak prudké, jak jen se dalo
očekávat. Neodpověděl a zdál se pohřížen v hluboké
přemýšlení.
„Není to hrozné?", otázala se na konec Marie.
„Ó, Bože!" vykřikl Adolf. „Jakou to blaženost
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připravuješ Gwijdovi, že musí trpěti na tomto světě
tolik příkoří! Než řekni mi, Marie, jest zajat také
flanderský Lev?"
„Ano, bratře, pan Robrecht van Bethune sedí
v Bourges a pan Vilém v Rouenu. Ze všeeh rytířů,
kteří byli s hrabětem, ušel jen jeden smutnému
osudu — a není to nikdo jiný, nežli lišácký Dětřieh."
„Nyní rozumím přerušené řeči a slzám nebohé
Matyldy. — Bez otee, bez rodiny musí dcera hraběte
flanderského hledati si přístřeší u cizích!"
Po těchto slovech zasvitl jasný oheň v jeho očích;
jeho tvář vzplála nadšením když pokračoval:
„Drahé dítě mého knížete a pána mne opatrovalo
jako anděl Strážný.. ! Jest opuštěno a vydáno na
pospas pronásledování, ale já budu pamětliv dobrodiní, jež mi Lev prokázal, a budu ji ostříhati jako svátost. Ů, jak krásného, jak vznešeného se mi dostalo
poslání! Jak drahocenný jest mně nyní život, když jej
mohu zasvětiti celý vděčnosti!"
Po chvilce hlubokého přemýšlení zesmutněla náhle
jeho tvář; zahleděl se prosebným pohledem na lékaře
a řekl:
„Jak bolí nyní moje rána, ó Bože — jak nesnesitelné jest nyní toto lože! Rogaerte, nejlepší můj příteli, ach, uzdravte mne pro Boha, co nejrychleji,
abych mohl také já učiniti něco pro tu, která mi tak
láskyplně poskytovala pomoc za mé nemoci. Nešetřte
peněz, užijte nejdražších bylin a nejvzácnějších drahokamů, abych mohl již vstát z lože; neboť nyní nebude pro mne nikde stání!"
„Ale, pane z Nieuwlandu," odpověděl Rogaert,
„není možné urychliti zhojení vaší rány; přírodě
musí býti dopřáno času, aby poškozené části opět
scelila. Trpělivost a klid vám pomohou lépe než byliny a drahé nerosty. Ale to není vše, co jsme vám
chtěli říci. Vězte, že Francouzové jsou všude pány,
a že jsou stále smělejší! Až dosud jsme uchránili
mladou Matyldu před jejich zraky, avšak obáváme
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se, že bude jednoho dne odhalena. A pak jest se báti,
že ubohá dívka bude rovněž vydána Johaně Navarrské."
„Nebesa!" vykřikl Adolf: „Máte pravdu, mistře
Rogaerte, neušetří jí. Nuže, co činiti? Jaké to neštěstí, že já tu musím ležet tak nečinně, kdežto ona
by potřebovala mojí pomoci..
„Vím o místě," prohodil Rogaert, „kde by byla
Matylda v bezpečí!"
„Vy mne vysvobodíte ze zoufalství. Rychle, jmenujte je!"
„Nemyslíte, že by v zemi Julišské mohla u svého
strýce Viléma bydliti s největším klidem?"
Rytíř se zřejmě zalekl při této otázce. Měl by nechat Matyldu odejeti do cizí země? Měl se sám zbaviti možnosti, aby jí pomáhal a ji bránil a hájil?
K tomu se nemohl odhodlati, protože se v duchu již
pověřil úkolem, aby sám navrátil Matyldu jejímu
otci a pro ni trpěl všechno nepohodlí.
Napjal proto všecky své duševní schopnosti a hledal jiný prostředek, aby nemusili se od sebe tak vzdalovati. Když už se domníval, že jej již našel, přelétl
radostný výraz jeho obličej a řekl:
„Věru, mistře Rogaerte, toto bydliště by bylo nadmíru příznivé; než podle vaší řeči jsou francouzské
tlupy roztroušeny po celých Flandrech, proto se mi
zdá velmi nebezpečno, aby se žena odvážila této
cesty. Průvodčích nesmí vzíti, protože by to celou věc
jen zhoršovalo. — A mám nechat odejít slečnu Matyldu samotnou pouze s nějakým sluhou? To nikoli,
já ji musím opatrovati jako svou vlastní blaženost,
protože Robrecht van Bethune požádá jednou ode
mne svoji dceru nazpět."
„Ale, pane Adolfe, dejte si přece říci, že dívku vydáváte do většího nebezpečí, podržíte-li ji ve Flandrech. Neboť kdo ji zde bude střežit a chrániti? Vy
nikoli — vy nemůžete. Měšťané toho také neučiní,
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jsouť příliš závislí na Francii. Co se stane s ubohou
slečnou, bude-li objevena Francouzi?"
„Už jsem našel jejího ochránce," odpověděl Adolf.
„Marie, pošli laskavě služebníka k cechmistru tkalců, aby mne navštívil. Mistře Rogaerte, jsem odhodlán svěřiti naši mladou šlechtičnu ochraně obce. —
Nemyslíte také, že je to dobrý nápad?"
„Není to špatná myšlenka; ale nepodaří se vám to,
neboť lid je vším, co souvisí se šlechtictvím, velmi
roztrpčen.^— A věru, pane Adolfe, nemají nepravdu,
protože většina šlechty navazuje spojení s našimi
nepřáteli a chce zničit práva obcí."
„To nemůže mému předsevzetí zabrániti, tím můžete, mistře Rogaerte, býti si jist. Můj otec zjednal
svojí přímluvou městu Bruggám mnoho výsad a
toho předseda tkalců nezapomněl, ani jeho druhové.
Kdyby se však moje usilování nezdařilo, budeme hledati bezpečný způsob, jímž bychom dopravili dívku
do země Julišské."
Když si o věci dosti dlouho pohovořili, vstoupil
mistr de Coninck, vrchní cechmistr tkalců, do Adolfovy komnaty.
Kabátec z hnědé vlněné látky šel mu od krku až
k nohám; tento oděv, bez ozdob nebo vyšívání, lišil
se nekonečně od oděvu šlechtického. Bylo očividné,
že cechmistr tkalců zavrhl úmyslně jakoukoliv ozdobu, aby vyjádřil svůj nízký stav a postavil tak hrdost
proti hrdosti. Na hlavě měl placatou čepici, zpod níž
splývaly vlasy půl stopy přes uši. Široký pás držel
široké záhyby kabátce v bocích pohromadě, po boku
se mu leskla rukojeť dýky. Poněvadž ztratil jedno
oko, nebyly rysy jeho tváře příliš vábné. Mimořádná
bledost kostnaté líce a hluboké vrásky na čele dodávaly jeho obličeji vzhled hlubokého myslitele. Obyčejně nebylo na něm pozorovati nic, čím by se lišil
od jiných lidi, ale jakmile v něm něco vzbudilo starost nebo zájem, stal se jeho pohled živým a pronikavým; pak sršely blesky chytrosti a mužnosti ze
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zbylého oka a jeho hrdé a důstojné chování vzbuzovalo úctu. Při svém vstupu pozoroval jako nedůvěřivý lišák všecky přítomné, zejména mistra Rogaerta; neboť v něm viděl více lstivosti nežli v jiných.
„Mistře de Conincku," promluvil Adolf, „přistupte
ke mně blíže. Chci vás o něco požádati, čeho mně neodepřete, je-li moje naděje odůvodněna. Avšak nejprve mi musíte slíbit, že tajemství, které vám svěřím, nevyjevíte nikomu."
„Spravedlivosti a příznivosti pána Nieuwlanda
tkalci ještě dosud nezapomněli," odpověděl de Coninck; „tedy může Vaše Milost spoléhati na mne jako
na vděčného služebníka. Přece však, pane, kdyby
vaše přání bylo v rozporu s právy lidu a obce, radil
bych vám, abyste tajemství mně nesděloval a o nic
mne neprosil."
„Od kdy pak," zvolal Adolf poněkud rozladěn, „od
kdy zkracovali pánové z Nieuwlandu vaše práva?
Tato řeč mne uráží!"
„Promiňte pane, jestli se vás moje slova dotkla,"
odvětil cechmistr. „Je těžké rozeznati dobré lidi od
zlých, takže právem nedůvěřujeme nikomu. Dovolte
mi, abych se vás otázal jedním slovem, aby ve mně
zmizela všecka pochybnost: jest Vaše Milost Lilijník?"
„Cože, Lilijník?" zvolal Adolf rozhořčeně. „Nikoliv,
pane de Conincku, ve mně tluče srdce, které není
Francouzům nijak nakloněno. Prosba, jíž jsem vám
chtěl přednésti, jest namířena právě proti nim."
„Ó, pak mluvte, pane, otevřeně jsem vám k službám."
„Nuže vy víte, že náš hrabě Gwijde je se všemi
svými věrnými zajat; zůstal však někdo ve Flandrech,
jenž nyní, zbaven veškeré naděje a ochrany, zaslouží
si účasti všech Vlámů."
„Mluvíte o slečně Matyldě, dceři pana van Bethuna!" vpadne do řeči de Coninek.
„Odkud to víte?" otázal se Adolf úžasle.
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„Vím ještě vice, pane. Nezdařilo se vám převésti
Matyldu do svého příbytku tak tajně, aby to de Coninck nezvěděl, a také by bez mého vědomí nemohla
toto místo opustití. Ale upokojte se, mohu Vaši Milost ujistit, že jen málo lidí v Bruggách zná se mnou
toto tajemství."
De Coninck byl muž vyšlý z lidu, ale jedna z těch
podivuhodných duší, které, vynikajíce moudrostí a
rozumem vládnou svým vrstevníkům. Když s léty
uzrály jeho schopnosti, jal se burcovati své druhy
z otrockého spánku, objasňoval jim sílu a moc vzájemné spolupráce a pozdvihl se s nimi proti tyranům.
Ti chtěli procitnutí jejich otroků zabrániti násilím,
ale nebylo jim to už možné.
De Coninck zpracoval svojí výmluvností své současníky tak, že nechtěli už snášeti žádného jařma.
Když byli občasně přepadeni zbraněmi, ohnuli všichni pokorně hřbety, a de Coninck stavěl se chvílemi
tak, jako by byl ztratil řeč nebo rozum; proto však
lišák dávno ještě nespal, neboť když byl odvahu svých
druhů tajně opět zocelil, zdvihl se s nimi proti utlačovatelům, a obec byla znovu zbavena pout. Všechny
politické plány šlechty se u chytrosti de Coninckově
rozplynuly v dým, a ta seznala, že jeho vlivem a působením jest zbavena všech svých práv k lidu, aniž
tomu mohla předejiti. Může se skutečně říci, že de
Coninck byl z největších reformátorů politických
vztahů mezi šlechtou a obcemi; sny tohoto slavného
muže směřovaly jedině k povznesení lidu, který úpěl
tak dlouho v otrockých poutech leních pánů.
Když Adolf van Nieuwland svěřoval mladou Matyldu jeho ochraně, usmíval se radostí, neboť to byl
triumf lidu, který zastupoval. Odhadoval výhody, které přítomnost osvícené slečny mohla míti
pro uskutečnění velikého osvobozovacího plánu.
„Pane van Nieuwlande," odpověděl, „vaše prosba
jest mi velikou ctí. Ničím nebude šetřeno, aby tak
ušlechtilá ratolest byla ochráněna."
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Aby pak obci dodal ještě většího významu, připojil zúmyslně:
„Jest však možné, že bude odtud unesena drive,
nežli jí budu moci přispěti."
Tato poznámka zamrzela Adolfa velmi; vysvětloval si slova cechmistra v ten rozum, že jeho srdce
nemá na věci zájmu.
„Když nám tedy nemůžete pomoci skutkem, prosím vás, mistře, o radu, co by se dalo nejlépe učiniti
pro ochranu dcery našeho zeměpána."
„Cech tkalců jest dosti silný, aby ochránil slečnu
před každým neštěstím," odpověděl chytře de Coninck; „mohu vás ubezpečiti, že by mohla bydliti
v Bruggách zrovna tak klidně jako v Německu, kdybych já mohl býti jejím rádcem."
„A kdo vám v tom brání?" otázal se Adolf.
„Ó pane, nepřísluší malému člověku, aby rozkazoval své zeměpaní. Ale kdyby se chtěla řídit podle
mých pokynů, mohl bych za ni převzíti odpovědnost."
„Nerozumím vám dobře, mistře; čeho byste žádal
od slečny, nechcete jí snad převézti na jiné místo?"
„Ď nikoliv; — ale nesměla by se bez mého vědomí
vydati na ulici, ani se zpěčovati vyjiti, když to uznám
za nutné. Ostatně by vám bylo volno vzíti mi tuto
moc, jakmile byste měl pochybnosti o mé upřímnosti.'
Poněvadž de Coninck byl uznáván ve Flandrech za
jednoho z nejrozumnějších mužů, domníval se Adolf,
že jeho podmínka se zakládá na opatrnosti. Proto
povolil mu vše co žádal; vymínil si pouze, aby se
osobně zaručil za Matyldu. Poté cechmistr prohlásil,
že urozenou Matyldu dosud nezná. Ihned ji Marie
přivedla do komnaty.
De Coninck se před ní uklonil hluboce a velmi poníženě; dívka ho pozorovala s úžasem, neboť nevěděla, kdo to je. Zatím co stál před ní v tomto postoji,
vznikl na chodbě náhle veliký pokřik, jako když se
hádají spolu dvě osoby.
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„Tak počkejte přece!" křičela jedna z nich. „Musím se napřed zeptati, smíte-li dovnitř."
„Co?" křičel druhý silnější hlas. „Chcete řezníky
vyloučiti, když tkalci jsou již zde? Vari, s cesty,
nebo toho budete litovati!"
Dvéře se otevřely a do pokoje vstoupil jinoch silné
postavy a hezkého obličeje. Měl na sobě kabátec podobný de Coninckovu, ale vyzdobený s větším vkusem, a po jeho boku na koženém pásu visela mohutná dýka; když vstoupil do komnaty, hodil prudkým
pphybem hlavy své světlé vlasy nazad na ramena a
zůstal na prahu udiven státi. Domníval se, že zde najde cechmistra tkalců s několika druhy, ale když
uzřel vznešenou dámu a před ní de Conincka sehnutého,^ nevěděl, jak si to má vysvětlit. Nedal se však
ani tím, ani tázavými pohledy mistra Rogaerta splést.
Obnažil hlavu, uklonil se spěšně před každým z přítomných a kráčel pak přímo k de Coninckovi. Poklepal mu důvěrně na rameno a řekl:
„Ha, mistře Petře, sháním se po vás již plné dvě
hodiny. Proběhal jsem celé město a nikde jsem vás
nemohl najiti. — A vy nevíte ani, co se chystá, a
jakou vám přináším zvěst."
„Nuže, co víte tedy, mistře Breydeli?" otázal se
de Coninck nedočkavě.
„Neupírejte na mne tak svoje šedé oči, cechmistře
tkalců!" zvolal Breydel. „Vždyť vy víte velmi dobře,
že se vašeho kočičího pohledu nebojím — než to je
lhostejné. Nuže, král Filip Sličný a prokletá Johana
Navarrská přibudou zítra do Brugg. — A krásní
páni z magistrátu požádali sto tkalců, čtyřicet řezníků a Bůh ví, kolik lidí ještě, aby stavěli slavobrány
a ozdobné vozy."
„A co je na tom tak podivného, že jste tak uřícen?"
„Jak, cechmistře, cože na tom? Více nežli si myslíte; neboť není mezi řezníky jediného, který by chtěl
zde přiložit ruce k dílu, a před cechovním domem
stojí tři sta tkalců, kteří čekají na vás. — Co na mně
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jest, uplynou léta, než já bych se pro ně rozehřál.
Naše kopí jsou hotova, naše nože a dýky nabroušeny,
a tak dále. — Vy víte velmi dobře, cechmistře tkalců,
co to u mého cechu značí."
Přítomné osoby naslouchaly zvědavě této smělé
řeči cechmistra řezníků. Jeho hlas zněl příjemně a
libozvučně, třeba neměl tónu, kterým mluvíme k dámám. De Coninck, který shledal předsevzetí Breydelovo škodlivým, odpověděl:
„Mistře Jene, půjdu s vámi — učiníme společně
nutná opatření. Ale dříve se musíte pokloniti této
urozené slečně jako dceři pána Robrechta van Bethuna."
Breydel sklonil udiven před ní koleno, pozvedl
k ní svůj zrak a zvolal:
„Ó, osvícená dámo, odpusťte mi nerozvážlivá slova,
jež jsem, neznaje vás, zde mluvil. Urozená dcero Lva,
našeho pána, nevykládejte to prostému člověku ve
zlé..."
„Povstaňte, mistře," odvětila Matylda přívětivě,
„vaše slova mne neurazila. Vnuknula vám je láska
k vlasti a zášť proti naším nepřátelům. — Děkuji
vám za vaši věrnost!"
„Milostivá hraběnko," pokračoval Breydel povstávaje, „ani byste neuvěřila, jak jsem pohněván na
Francouze a na Lilijníky. Kéž jest mi dopřáno po-'
mstíti pohanu, učiněnou domu Flanderskému! Než
cechmistr tkalců zde mne zdržuje všude; má možná
pravdu, neboť co se vleče, neuteče; ale přece jen
ovládá se velmi těžce. Zítra přijede falešná královna
navarrská do Brugg; avšak nevnukne-li mi Bůh jiných myšlenek, nespatří královna již nikdy své prokleté Francie."
„Mistře," řekla Matylda, „mohl byste mi něco
slíbit ? "
„Já vám něco slíbit, urozená slečno? Jak přívětivě
mluvíte se svým nehodným služebníkem! Každé vaše
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přání jest pro mne svatým přikázáním, osvícená
slečno!"
„Nuže žádám, abyste nerušil klidu, dokud bude vaše
nové panstvo zde sídliti."
„Budiž!" odpověděl Breydel smutně, „raději bych
byl slyšel, aby vaše Milost požádala si mých paží a mé
dýky. Ale co není, může ještě býti."
Potom sklonil před ní opět koleno a pokračoval:
„Prosím vás snažně, ušlechtilá dcero Lvova, abyste
na svého služebníka Breydela nezapomněla, bude-li
vám někdy zapotřebí odvážných mužů. Cech řeznický
bude míti svá kopí a své dýky vždy pro vaše služby
nabroušeny."
Dívka se poněkud ulekla této krvavé nabídky,
avšak vzezření toho, jenž tuto nabídku činil, se jí
velmi líbilo.
„Mistře," odpověděla, „povím ráda svému pánu a
otci, jestli mi ho Bůh navrátí, o vaší věrnosti, já vám
mohu jen vyjádřiti svoji vděčnost."
Teď se zvedl cechmistr řezníků, vzal de Conincka
za ruku a táhl ho za sebou. Když opustili dům nieuwlandský, rozmlouvali ostatní ještě dlouho o této neočekávané návštěvě.
*

Když se oba cechmistři ocitli na ulici, řekl de
Coninck:
„Mistře Jene, vy víte, že flanderský Lev byl
vždycky přítelem lidu; jest proto naší povinností,
abychom jeho dceru střežili jako svátost."
„Žádné strachy," odvětil Breydel, „první Francouz, který se na ni křivě podívá, seznámí se s mojí
dýkou. Avšak, mistře Petře, kdybychom uzavřeli
bránu a nepustili Johanu do města, nebylo-li by to
lépe? Všichni řezníci jsou hotovi, kopí stojí za dveřmi a na první vyzvání nebude již Lilijníků . .
„Varujte se," pokračoval de Coninck, „podniknouti jakékoli násilí. Přivítati svého zeměpána slav78

nostně jest všude zvykem — to nemůže obec zneuctiti. Bude lépe, šetřiti svých sil pro důležitější
věci. Vlast jest zaplavena francouzskými vojáky, a
možná že bychom na ně nestačili."
„Ale, mistře, trvá to již příliš dlouho. Rozsekněme
raději již uzel ostrým nožem, nežli abychom se namáhali tak dlouho o jeho rozuzlení! Rozumíte mi
dobře?"
„Dobře, ale to není správně myšleno. Opatrnost,
Breydeli, jest nejsilnějším nožem —• řeže sice pomalu, ale neotupí se a také se nezlomí! — Nač chcete nyní zavříti městské brány? Tak by se nedokázalo
nic. Poslyšte, ale nechejte to pro sebe: zde počkejme, až se povětří trochu uklidní, až se vojáci alespoň
pozvolna navrátí do Francie, povolme poněkud Francouzům a Lilijníkům, aby ochabla jejich bdělost..."
„Nikoliv," vpadl Berydel, „to se nesmí státi. —
Vždyť počínají vystupovati již tak drze a tyransky;
olupují sedláky o jejich svobodu, a zacházejí s námi
měšťany, jako bychom byli jejich otroky."
„Tím lépe, mistře Jene, tím lépe!"
„Tím lépe ? Jak to ? Ha, mistře, obrátil jste plášť,
chcete svého lišáckého rozumu užiti k tomu, abyste
nás zradil? — Nevím, ale zdá se mi, že počínáte důkladně šilhat po Lilijnících!"
„To nikoliv, příteli Jene; ale uvažujte se mnou:
čím více roztrpčují mysle, tím rychleji se blíží vysvobození! Kdyby své činy přikrašlovali a vládli na
oko spravedlivě, pak by lid pod jařmem zpohodlněl
a ukolébal v spánek, a budova naší svobody by se navždy zhroutila. Vězte, že krutovláda vládců vždy připravuje svobodu lidu. •— Přes to bych byl, kdyby se
opovážili sáhnout na výsady našeho města, první,
který by vás povzbuzoval k odporu — ale zatím nikoliv ještě veřejným násilím; jsou ještě jiné zbraně,
jichž lze užiti s větší bezpečností."
„Pane," prohodil Jan Breydel, „chápu vás dobře.
Vy máte vždycky pravdu, jako by vaše slova byla
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napsána na pergamenu. Připadá mi však velmi za
těžko, abych snášel tyto pyšné Francouzy tak dlouho; neboť spíše Turka nežli Vlacha. — Ale pravíte
právem: čím^více se žába nadouvá, tím spíše praskne. Musím, ač nerad, vyznati, že rozum mají tkalci."
„Ano, mistře Breydeli, a u řezníků jest zmužilost
a srdnatost. Sloučíme-li tyto obě ctnosti, opatrnost
a odvahu, nebudou míti Francouzové kdy, aby ukuli
nase pouta."
Cechmistr řezníků dal radostným úsměvem výraz
svému potěšení, že byl tak pochválen.
, ..Ano," odpověděl, „při mém řemesle jsou stateční mužové, mistře Petře. A Francouzové toho také
zakusí, jen co uzraje to kyselé jablko. Avšak nyní
mně řekněte, kterak chcete ukrýti dceru našeho Lva
před zraky královny?"
„Dovolím jí, aby ji spatřila za bílého dne."
„Jak to, mistře? Chcete slečnu Matyldu Johaně
Na.varrske pnmo ukázat? Cožpak vás někdo praštil
pytlem?"
'
„To nikoliv. Zítra při příjezdu panstva budou
všichni tkalci ve zbrani; řezniky povedete vy Co
zmohou pak Francouzové? Nic, to víte dobře. Nuže.
tu postavím slečnu Matyldu tak do popředí, aby si
jí Johana Navarrská povšimla. Přitom zvím, co královna zamýšlí)ve svém nitru, a čeho jest se nám obávati."
, " T ° j f s t správné, mistře Petře. Vy máte na smrtelníka příliš mnoho rozumu! Budu střežiti dceru Lvobych si jen, aby ji Francouzové urazili.
Mne jiz notně svědí pěsti. Ale dnes musím jiti ještě
na jatky; hlídejte tedy zatím vy mladou hraběnku."
„Nuže, buďte jen klidný, příteli Jene, a hleďte
aby vaše krev v žilách nevřela přespříliš. — Hle, zde
jsme již u cechu tkalců."
Jak Breydel řekl, stály hloučky tkalců přede dveřmi. Všichni měli kabátce a čepice stejného tvaru,
jako jejich cechmistr. Jen tu a tam bylo vidět mla80

dého tovaryše s delšími vlasy a nějakou ozdůbkou
na oděvu, ale nebylo toho mnoho, protože v cechu
netrpěli mnoho parády amarnivosti.
Jan Breydel promluvil potichu ještě několik sslov
s de Coninckem a rozloučil se s ním v dobré náladě.
Když se přiblížil jejich cechmistr, rozestoupil se
zástup tkalců, všichni uctivě smekli a vešli za svým
mistrem do cechovního domu.
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ilijníci vynaložili neobyčejnou péči na výzdobu
města; tím se mohli zalíbiti svému novému
vládci a získati jeho přízeň. Tovaryši všech
řemesel byli zaměstnáni při stavbě slavobran. Penězi nebylo šetřeno; nejbohatší látky byly přineseny
z obchodů a skladišť a vyvěšeny na průčelích domů.
V lesích bylo vykáceno množství mladých stromů,
aby byly ulice proměněny v zelené háje. — Druhého
dne v deset hodin bylo všechno hotovo.
vo Uprostřed hlavního náměstí vybudoval cech tesařů_ nádherný trůn, potažený blankytným sametem.
Stála zde křesla se zlatými bordurami a vyšívanými
polštáři. Vedle trůnu stály dvě umělecké sochy, mír
a síla, které měly držeti společnou rukou korunu
z vavřínových a olivových ratolestí nad hlavou Filipa Sličného a Johany Navarrské. Dále byly kolem
trůnu zavěšeny ozdobné draperie, a skvělé, vzácné
koberce pokrývaly velikou část náměstí.
U vchodu do Kamenné ulice stály dva mramorované podstavce a na každém z nich trubač s pozounem, znázorněný andělem s dlouhými křídly, oděném
v nachový háv.
Proti masným krámům, při počátku ulice Mariánské byla postavena skvostná slavobrána s gotickými
pilíři. Nahoře i v koruně klenby byl znak Francie namalovaný na nachovém pozadí; níže visely na obou
pilířích znaky Flander a Brugg, odznaky, které měly
pochlebovati cizímu panstvu. Tu se plazil černý flanderský lev před lilií, tam zase byly hvězdy nebeské
nahraženy liliemi a podobné zbabělé náznaky, vynalezené vlámskými odrodilci.
Kdyby Jan Breydel nebýval zadržen cechmistrem
82

tkalců, byly by tyto ostudné ozdoby lid roztrpčovaly, nyní však opanoval zlost a přihlížel k nim s utajovanou zlostí. De Coninck mu ukázal jasně, že pravá
chvíle ještě nepřišla.
Ulice Kateřinská byla vyzdobena po celé délce sněhobílými plátny a pestrými věnci. Na domech „Lilijníků" umístěny vítací nápisy; na malých čtyřhranných stojáncích zapálena různá libovonná kadidla
v nádherných tepaných miskách a dívky sypaly na
cestu polní kvítí. Kateřinská brána, kterou měla
vrchnost vstoupiti do města, byla vně ověšena skvělými nachovými látkami. Různé průpovídky velebily
cizince a lály lvu, vítěznému znaku dávných předků.
Na valu u brány stálo osm heroldů, aby troubili na
přivítanou a hlásili příchod hostí.
Na hlavním náměstí stály cechy se svými odznaky
v hustých řadách podél domů. De Coninck stál v čele
svých tkalců a opíral své levé křídlo o Vaječný trh,
Breydel stál se svým řeznickým cechem u ulice Kamenné, ostatní společenstva byla rozestavena v menších skupinách na jiných stranách. „Lilijníci" a nejpřednější šlechta města se shromáždili na nádherné
tribuně pod tržnicí.
O jedenácté hodině dali hlasatelé stojící na valech
znamení, že se vrchnost blíží, a konečně vstoupil královský průvod Kateřinskou branou do města.
Vpředu jeli čtyři heroldové na krásných bělouších;
s jejich pozounů visela vlajka Filipa Sličného se zlatými liliemi na modrém pozadí. Troubili líbezný pochod a okouzlovali posluchače znamenitou souhrou.
Dvacet kroků za nimi jel majestátně na vysokém
oři král Filip Sličný. Mezi všemi rytíři jej doprovázejícími, nebyl ani jediný, který by se mu vyrovnal tělesnou krásou; jemné černé vlasy splývaly mu
v krásných kudrnách a líbaly nejvábnějši líce, jaká
bylo kdy spatřiti na ženském obličeji. Světle hnědý
odstín, barvící jeho obličej, dodával mu dostatek
mužnosti a rozhodnosti, jeho úsměv byl sladký a vy6*
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stupování roztomilé. Při tom jeho vysoká postava
a hrdé držení těla činily ho nejdokonalejším rytířem
jeho doby. Proto nazýván také v celé Evropě le Bel,
to jest Sličný. — Jeho oděv protkaný zlatem a stříbrem nebyl však přetížen nevkusnými ozdobami. Na
stříbrné přílbě, lesknoucí se na jeho hlavě, vlál mohutný chochol, spadající až na hřbet koně.
Vedle krále jela Johana Navarrská, jeho choť. Seděla na plavém koníku, celá zahalená v zlato a drahokamy. Dlouhý jezdecký šat ze zlaté tkané látky,
spiaté na ňadrech stříbrnou šňůrou splýval v těžkých
záhybech až k zemi. Perly a různé knoflíky a spony,
vyrobené z nejdražšího materiálu, byly bohatou
ozdobou výstroje koníka královnina. Královna byla
hrdá, pyšná; bylo možno právem usuzovati, že tento
vítězný vjezd jí působí ďábelsky škodolibou radost.
Vrhala opovržlivé pohledy na poražený lid, stojící
v oknech, na studních a kašnách. Ba vystoupil i na
střechy, aby mohl spatřiti průvod.
Po druhé straně krále jel Ludvík Svárlivý, jeho
syn. Mladý princ byl dobrotivý a ušlechtilého smýšlení. V jeho tváři se zračila účast s novými poddanými, kolem jeho úst pohrával stále blahovolný
úsměv. Byl ozdoben dobrými vlastnostmi svého otce
— aniž měl zlostnou povahu své matky.
Hned za králem následovalo několik štítonošů, pážat a dvorních dam; pak veliký průvod co nejnádherněji vystrojených rytířů. Mezi nimi pán Enguerrand
de Marigny, de Chatillon, de St. Pol, de Nesle,,de Nogaret a jiní. Nad nimi vlála královská vlajka a třepetaly se vesele ve vzduchu četné jiné praporce.
Průvod zakončovala v počtu asi tří set řada osobních stráží na koních. Byli od hlavy k patě obrněni
železem, a dlouhá kopí přečnívala dvacet stop nad jejich hlavy. Také jejich koně těžkých plemen byli zabaleni v ochranné krunýře.
^Veliké davy všude shromážděných občanů mlčky
přihlížely k této podívané. Nikde se neozvalo ze zá84

stupů hlasité přivítání, nikde nebylo pozorovati známek radostného vzrušení. Johana Navarrská pokládala toto chladné přijetí za urážku. Ještě více ji roztrpčilo, když seznala, lže oči mnohých se dívají na ni
bez úcty, ba že dávali najevo svoji nenávist pohrdlivými úsměvy.
Když průvod dospěl na náměstí, přiložili dva trubači na podstavcích slavobrány své pozouny k ústům
a troubili pozdrav na přivítanou. Po jeho ukončení
zvolali pánové z magistrátu spolu s několika málo
„Lilijníky" nadšeně: „Ať žije Francie! Sláva králi,
sláva královně!"
Pyšná Johana se rozzuřila nejvyšší měrou, když
seznala, že se neozval ani jediný hlas z lidu nebo z řemeslnických cechů. Všichni občané setrvali bez pohybu na svém místě aniž projevili jakýkoli důkaz
úcty nebo radosti. Královna utajila prozatím svou
zlost a projevovala svoji hlubokou nelibost jen ve
tváři.
Poněkud stranou trůnu bylo mnoho šlechtičen, sedících vesměs na krásných konících. Aby důstojně
přijaly královnu, ozdobily se vzácnými drahokamy
tak, že oko téměř ani nesneslo jimi vydávaného
lesku.
Matylda, krásná mladistvá dcera Lva flanderského, stála v nejpřednější řadě a-královna se jí nejdříve povšimla. Dlouhý špičatý klobouk ze žlutého
hedvábí zdobil s nenucenou elegancí její hlavu. Byl
po celé délce propleten červenými sametovými stuhami. Zpod této pokrývky splývala rouška z nejjemnějšího plátna podél lící a přes krk na ramena, a sahala až do půl zad. Na špičce klobouku byl zavěšen
na zlatém knoflíku průhledný závoj, v nějž byly vetkány tisíce zlatých a stříbrných teček. Její svrchní
roucho bylo na ňadrech rozhaleno a pod ním bylo
zříti šněrovačku z blankytného sametu se stříbrným
šněrováním; toto svrchní roucho, zhotovené z nejdražšího brokátu, sahalo pouze po kolena.
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Pod vrchním rouchem měla zelenou sametovou
sukni, tak dlouhou, že její záhyby padaly s boků
koní a místy dosahovaly k zemi. Rozkošný byl měnivý lesk tohoto bohatého roucha. V paprscích slunečních zdálo se hráti brzy do zlatožluta, brzy do
modra. Na ňadrech urozené slečny, kde se spojovaly oba konce drahocenné perlové šňůry, svítila
brož z tepaného zlata, do níž byl zapuštěn černý
flanderský lev, řezaný umělecky z černého achatu.
Její boky objímal pás, pokrytý rovněž zlatými šupinami, a uzovřený zámečkem, jejž zdobily dva
granáty.
Také celý postroj koně, jenž nesl tuto rozkošnou
dívku, byl bohatě ozdoben zlatými a stříbrnými plíšky a třásněmi.
Rovněž tak skvěle byly oděny ostatní přítomné
šlechtičny v různobarevných nádherných kostýmech.
Královna Navarrská upřela pohled se zlobnou zvědavostí na tyto paní tak skvoucí ve sluneční záři.
Když se k nim přiblížila na určitou vzdálenost, vyjely jí naproti a přivítaly své nové vládce s vybranou zdvořilostí. Jenom Matylda mlčela a pozorovala
Johanu se zamračeným zrakem. Nebylo jí lze pokloniti se paní, jež dala jejího otce uvrhnouti do žaláře. Z její tváře bylo snadno vyčisti nelibost a Johana se o tom také neklamala. Zabodla svůj pyšný
pohled do Matyldiných očí a chtěla jím dívku přemoci. Byla však zklamána, neboť Matylda nesklopila před ní svých zraků, ale dívala se hrdě do očí
pyšné královny. Ta, pohněvána již skvělou nádherou šlechtičen, nemohla se déle udržeti. Zřejmě rozezlena obrátila svého koně a zvolala, pohodivši
ještě jednou hlavou po paních:
„Hle, pánové, domnívala jsem se, že jsem sama
královnou ve Francii; ale zdá se mi, že z Flander
uvězněni jsou v našich žalářích vesměs princové a
knížata, protože vidím zde jejich ženy, oděné vesměs jako královny a princezny."
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Tato slova promluvila tak hlasitě, že je mohli slyšeti všichni kolem stojící rytíři, ba dokonce někteří
občané. Se špatně utajenou nelibostí otázala se rytíře, který jí byl nejblíže:
„Ale, pane Chatillone, znáte tu pyšnou dívku,
stojící zde přede mnou? Má na prsou flanderského
lva. Co to znamená?"
De Chatillon se přiblížil ke královně a odvětil:
„Je to dcera pana van Bethuna; jmenuje se Matylda."
Při těchto slovech přiložil prst na ústa, na znamení, aby utichla a nedala nic najevo. Porozuměla
a odpověděla úsměvem, plným falše a zlobné pomstychtivosti.
Kdo by v tomto okamžiku pozoroval cechmistra
tkalců, byl by poznal, jak dychtivě byl upřen jeho
zrak na královnu. Ani nejmenší vráska se neobjevila a nezmizela, aby ji byl de Coninck nespatřil a
ne
Y®típil v pamět. Na její vzrušené tváři vyčetl
jiz její hněv, její krvežíznivost a úklady; věděl již,
ze de Chatillon bude vykonavatelem její vůle, a uvažoval také hned v této chvíli, jakých prostředků
bude třeba, aby byly zkříženy lest anebo násilí těchto nepřátel.
Brzy potom sestoupily vrchnosti s koní a vystoupily na trůn, postavený pro ně ve středu náměstí,
štítonošové a dvorní dámy se seskupili ve dvou řadách na stupních, urození rytíři se seřadili na koních v kruhu kolem. Když každý zaujal pro něho
stanovené místo, předstoupili konšelé s dívkami, které měly představovati město Bruggy a odevzdali
cizímu panstvu na drahocenném sametovém polštáři
klíče městských bran. Současně troubili heroldové
opět fanfáry a „Lilijníci" zvolali po druhé:
„Sláva králi! Sláva královně!"
Hrobové ticho zavládlo mezi shromážděnými občany. Zdáli se úmyslně chovati tak lhostejně, aby
vynikla lépe jejich nespokojenost. Tím docílili také
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plně toho, co zamýšleli, a Johana uvažovala již ve
své podrážděné mysli, jak by potrestala a pokořila
tyto neuctivé poddané.
Král Filip Sličný, maje mírnější povahu, přijal
konšely milostivě a sliboval, že se bude starati co
nejpečlivěji o blaho Flander. Tento slib nebyl licoměrný. Filip byl ušlechtilým knížetem a čestným rytirem, a byl by skutečně jak ve Francii, tak ve
Flandrech vládl svým poddaným blahodárně, avšak
ave zlé příčiny měly za následek, že jeho dobré
úmysly nedospěly k dobrým výsledkům.
Nejpřednější a nejhorší byl vliv jeho pyšné ženy
Johany. Ta se objevila, kdykoliv Filip Sličný pojal
nějaký dobrý úmysl, na jevišti, sváděla ho ke zlému a nutila ho, aby schválil její špatné náhledy.
Druhou příčinou jeho neblahých činů byla marnotratnost; aby nahradil promarněné peníze, užíval
všech dovolených i nedovolených prostředků. Nyní
si stanovil již krásné plány pro blaho Flander; ale
co to prospělo, když Johana Navarrská již rozhodla
jinak?
Když byly odevzdány klíče, naslouchal král ještě
nějakou dobu řečem konšelů a sestoupil konečně
s trůnu. Všichni usedli na koně a panovnická dvojice jela pomalu ostatními ulicemi města. Konečně
dorazili do knížecího domu, aby tam poobědvali
s nejpřednějšími pány a s „Lilijníky". Mezi tím se
navrátili cechovníci domů ke svým rodinám, a slavnost se skončila.
Večer, dávno po odchodu hostí, byla královna Johana se svojí dvorní dámou sama ve své ložnici.
Odložila již valnou část svých obtížných slavnostních rouch, a zbavovala se klenotů, jimiž byla ozdobena. Prudké pohyby rukou a zlobný výraz její
tváře prozrazovaly její netrpělivost. Osopovala se
uštěpačně na dvorní dámu, pro každý její počin neměla než výtky a pokárání; perlové šňůry a náušnice odhazovala jako bezcenné trety tam či onam
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do kouta. Z jejích úst tryskaly stále rozbouřené
výrazy.
Oděna v nedbalky, procházela se v hlubokém přemýšlení po komoře a nejevila ani nejmenší chuti
k spánku. Její plamenné oči těkaly ustavičně od
předmětu k předmětu. Dvorní dáma, jež si nedovedla vysvětliti toto podivné chování, přiblížila se
uctivě ke královně a otázala se:
„Ráčí Vaše Veličenstvo bdíti ještě déle a měla
bych přinésti větší svícen s více voskovicemi?"
Prudce odvětila královna:
„Nikoliv! — Je tu dosti světla. Nudíte mne svými
obtížnými otázkami. — Nechejte mne samu. Jděte,
pravím vám! Jděte do předsíně a čekejte na mého
synovce de Chatillona — přijde brzo — jděte!"
Dvorní dáma se vzdálila a Johana usedla ke stolu
a podepřela si rukou hlavu. Tak přemýšlela nějakou chvíli o pohaně, které se jí dostalo. Pak se
opět zvedla, probíhala spěšně po pokoji, prudce pohybujíc rukama. Konečně řekla temným hlasem:
„Jakže? Takový malý, nicotný národ se odvažuje
pohanět mne, královnu Francouzů? Pyšná dívka
mne donutila, abych před ní sklopila oči! — Hanba!
Ostuda!"
Slza zuřivosti zaleskla se v její bledé líci; náhle
vztýčila hlavu a rozesmála se jako zlý duch s jedovatou radostí. Potom pokračovala:
„Vy domýšliví Vlámové, neznáte ještě Johanu Navarrskou. Nevíte, jaká strašná pomsta vás může
s t i h n o u t . . . Odpočívejte a spěte klidně ve své opovážlivosti; já znám již prostředky, kterými budete
mučeni. Kolik slzí vypláčete pro mne — jaké hořkosti připraví vám moje ruka! Pak poznáte moji
moc. Budete se přede mnou plaziti a žebrati, opovážliví chámové, ale nevyslyším vás. S radostí rozdrtím vaše vzdorovité lebky svými podpatky. Budete plakati marně a bědovati nadarmo, protože Johana Navarrská je neúprosná — to ještě seznáte . . . "
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V tom zaslechla kroky dvorní dámy v předsíni.
Rozčilená královna pospíšila před zrcadlo a upravila
si celý zevnějšek. Vnutila svému obličeji klidnější
výraz a zdála se zcela lhostejná a vyrovnána. V umění přetvářky, veliké nectnosti žen, byla Johana Navarrská nedostižnou.
Brzy vstoupil de Chatillon do pokoje a sklonil před
královnou koleno.
„Pane de Chatillone," řekla pozvedajíc ho rukou,
„zdá se mně, že nedbáte příliš mých přání. Neposlala jsem pro vás již před desátou hodinou?"
„To je pravda, madame; ale zdržel mne proti mé
vůli král, můj pán. Prosím, abyste mi uvěřila, nejosvícenější tetičko, že jsem stál jako na řeřavém
uhlí, tolik jsem toužil vyhověti vaší královské žádosti."
„Vaše příchylnost, milý pane, jest mně velmi příjemná; také jsem si umínila, že vás dnes odměním
za vaše dobré služby."
„Nejmilostivější královno, mně jest již velikým
vyznamenáním, že smím Vaše Veličenstvo provázeti
a vám sloužiti, dvořan služebník se nehoní za vyššími úřady — pro mné jest nejvyšším štěstím váš
líbezný pohled: nic více nežádám."
Královna se usmála a pohlédla káravě na pochlební ka; věděla, že jeho srdce kárá tato slova ze
lži. A řekla s důrazem:
„Což kdybych vám chtěla dáti v léno Flandry?"
De Chatillon, který nečekal takový dar, aspoň nikoli v^této chvíli, litoval svých slov a nedovedl hned
odpověděti. Než brzy se zase vzpamatoval a řekl:
„Kdyby se Vašemu Veličenstvu zalíbilo poctíti
mne touto důvěrou, neodvážil bych se odporovati
vaší královské vůli. Vděčně a oddaně bych přijal
tento důkaz vaší královské přízně a v uctivé lásce
byl políbil vaše velikomyslné ruce."
„Poslyšte, pane Chatillone," zvolala královna netrpělivě, nemám chuti podrobovati vaši zdvořilost
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zkoušce; proto mně bude milejší, zanecháte-li všech
těchto strojených úsloví a budete-li mluvit se mnou
bez okolků; — neboť nemůžete mi říci nic, čeho
bych nevěděla lépe. Co říkáte mému vjezdu? Bruggy
přivítaly královnu Navarrskou velikolepě, že ano?"
„Prosím vás, nejjasnější tetičko, zanechte takových krutých žertů. Pohana, která se vám stala,
dotkla se hluboce mého srdce. Bídný a opovržený
národ vám vzdoroval do očí a vaší důstojnosti nebylo dbáno; avšak nermuťte se proto, vždyť nám
nechybí prostředků, abychom tyto opovážlivé poddané zkrotili a srazili k zemi."
„Znáte svou tetu, pane Chatillone? Jest vám známa žárlivost královny navarrské?"
„Věru, královno, nejušlechtilejší a nejchvalitebnější to žárlivost; neboť kdo má korunu a nechá ji
pohaněti, nezaslouží si jí. Kdekdo obdivuje vašeho
královského ducha."
„Víte-li také, že malá pomsta mne neuspokojí?
Trest těch, kteří mne pohaněli, musí býti v souhlase s^mojí hodností. •— Jsem královna a žena —
tím je řečeno dosti, abyste pochopil, která z mých
přání vám bude uskutečňovati, až vás dosadím za
správce Flander."
„Není třeba, aby se tím Vaše Veličenstvo dále
zabývalo; buďte ubezpečena, že budete pomstěna dokonale. Možná že překročím ještě vaše přání; neboť
jest mi pomstíti nejen vaše pohanění, nýbrž také
výsměch, jímž tento zarputilý národ denně zahrnuje
francouzskou korunu."
„Pane de Chatillone, řiďte se ve své politice chytrostí; nezadrhněte jim hrdlo najednou, nýbrž zbavujte je odvahy pozvolným pokořováním. Obírejte
je pozvolna o peníze, které je pudí k odporu — a
až je přivyknete na pluh, vtlačte jim pak jařmo
tak pevně v šíji, že budu moci triumfovati nad jejich porobou. Neukvapujte se příliš; máme trpělivosti dostatek, lze tím dojiti snáze k cíli. Abychom
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k němu dospěli rychleji, bylo by radno, aby jakýsi
de Coninck nebyl již představeným tkalců, a aby
na vlivná místa úřední nebyl připuštěn nikdo jiný,
nežli Francouzové , nebo jejich přátelé.
De Chatillon naslouchal pozorně pokynům královniným a podivoval se ve svém nitru její chytré politice. Poněvadž také jeho podněcovala pomstychtivost ke zlomyslnému tyranství, těšil se nadmíru,
že tak může vyhověti jak svým vášním, tak i přáním své tety.
Odpověděl proto se zřejmou radostí:
„Děkuji za čest, jíž mi Vaše Veličenstvo prokazuje a neopomenu ničeho, abych jako věrný poddaný
uposlechl rad své panovnice. Je libo uděliti mi ještě
nějaké rozkazy?
Tato otázka se vztahovala na mladistvou Matyldu. De Chatillon věděl dobře, že dívka vzbudila
královnin hněv a mohl se tedy snadno domnívati,
že dívka neujde trestu. Johana odvětila:
„Myslím, že by nebylo nerozumtio, odvézti dceru
pána van Bethune do Francie, neboť i ona jest ovládána vlámskou tvrdošíjností. Bude mi příjemné míti
ji u dvora. Nyní dosti o tom; — chápete moje
úmysly. Zítra odejdu z této proklaté země, neboť
snášela jsem potupu příliš dlouho. Raoul de Nesle
půjde s námi; vy zůstanete ve Flandrech jako regent s plnou mocí a budete spravovati zemi podle
své vůle a víry."
„To jest podle vůle mé královské tetičky," vpadl
jí de Chatillon ůlisně do řeči.
„Budiž," potvrdila Johana, „těším se z vaší ochoty. Dvanáct set jezdců zůstane zde s vámi, aby podpořili vaše rozkazy. — A nyní račte mi laskavě
dopřáti potřebného klidu. Přeji vám dobrou noc,
můj krásný synovče!"
„Kéž dobrý anděl bdí nad Vaším Veličenstvem,"
řekl de Chatillon, ukláněje se — a vzdálil se z komnaty zlomyslné ženy.
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VIII.

P

áni konšelé vynaložili neobvykle veliké částky se svolením „Lilijníků" k přivítání královských Veličenstev. Postavení slavobran a
vybudování skvělých tribun ^ stálo veliké peněžité
náklady; mimo to byl každému tělesnému strážci
královu podán dobrý máz nejlepšího vína. Poněvadž
tato vydání byla nařízena vládou, a musela proto
býti hrazena z městské pokladny, přihlíželi k tomu
občané dosti lhostejně.
Všechna výzdoba byla již odklizena. De Chatillon
Kortrijku a na vjezd cizího panstva lidé již
téměř zapomněli, když se jednoho dne o desáté hodině dopolední objevil před radnicí hlasatel, jenž
několikerým zatroubením svolával lid. Při dostatečném počtu posluchačů vytáhl z brašny pergamenový list a četl hlasitě:
„Dává se tímto veřejně na vědomí, aby to každý věděl, že se páni konšelé usnesli, jak následuje:
že jest stanovena mimořádná daň, aby byla uhrazena vydání, způsobená příjezdem našeho nejmilostivějšího vladaře Filipa, krále francouzského;
že každý usedlík města Brugg zaplatí na to osm
vlámských grošů, bez rozdílu věku a za každou
hlavu;
že celníci budou nejbližší sobotu peníz daně vybírati dveře ode dveří a že ti, kdož se lstí nebo
násilím budou snažit vymknouti se zaplacení této
berně, budou k tomu donuceni z moci úřední."
Měšťané, slyšíce tuto vyhlášku, dívali se vyjeveně
na sebe a reptali tajně proti tomuto svévolnému
nařízení. Mezi nimi bylo také několik tovaryšů ře93

mesla tkalcovského. Ti se okamžitě vzdálili, aby
zpravili svého představeného.
De Coninck přijal zprávu s naprostou nelibostí.
Taková významná rána proti výsadám obce naplnila ho největší nedůvěrou. Spatřoval v nařízení předzvěst tyranství, jemuž chtěla šlechta pod ochranou
francouzské vlády opět lid podrobiti, a rozhodl se,
že učiní hned prvnímu pokusu o to přítrž lstí nebo
násilím. Ačkoli se mohl státi obětí své lásky k vlasti, dokud se nacházelo cizí vojsko ještě na území
Flander, nemohla mu tato vyhlídka brániti; neboť
se zasvětil tělem i duší blahu svého rodného města.
Dal si ihned povolati cechovního sluhu a udělil mu
tento rozkaz: „Vyhledej rychle všecky mistry a požádej je mým jménem, aby se dostavili do cechovního
domu. Ať okamžitě vstanou od svých stavů, protože
věc spěchá!"
Cechovnou tkalců ibyla rozlehlá budova s okrouhlým štítem. Jediné veliké okno, nad nímž umístěny
cechovní odznaky, osvětlovalo přední místnost v prvním poschodí; nad širokým vchodem stála vytesaná
socha sv. Jiří s drakem. Ostatně bylo průčelí této budovy prosté a bez ozdob. Sotva by byl kdo uhádl, že
nejbohatší cech ilanderský jí užívá ke svým shromážděním, neboť mnohé okolní domy ji předčily svojí
nádherou.
Ačkoli bylo v budově množství velkých i malých
místností, nebyla ani jediná prázdná nebo neupotřebena. V prostorné světnici druhého poschodí byla
mistrná díla tovaryšů a mistrů se vzorky nejvzácnějších suken, jež kdy byla zhotovena. Ve druhé vedlejší
místnosti vyloženy k poučení nástroje a náčiní, jichž
upotřebují tkalci, valcháři a barvíři. Třetí místnost
sloužila k úschově slavnostních krojů a odznaků řemesla.
Velká spolková síň mistrů čelila do ulice. Všecky
stupně zpracování, jimiž musela vlna probíhati od
pastýře až ke tkalci, od tkalce ke kupci, přicházejí94

čímu z dalekých zemí, aby vlámské sukno vyměnil
za zlato, byly na stěnách znázorněny postavami rozkošných andílků. Několik dubových stolů a mnoho
těžkých stolic stálo na hliněné podlaze síně. Šest sametem potažených křesel nasvědčovalo tomu, že
místa pro předsedu a stařešiny cechu jsou umístěna
vzadu.
Zakrátko po vyslání sluhy shromáždil se v síni již
veliký počet tkalců. Rozmlouvali velmi živě o věci,
kterou se měli zabývati, a na jejich obličejích se zračila nejhlubší nespokojenost. Přesto, že velká většina
mluvila ostře proti konšelům, byli mezi nimi přece
někteří, kteří se neklonili příliš ke vzpouře a odporu.
Zatím co mistrů stále přibývalo, vstoupil do síně de
Coninck a ubíral se zvolna řadami svých druhů až
k velikému křeslu, pro něho určenému. Stařešinové
se posadili vedle něho. Ostatní se postavili ponejvíce
vedle svých židlí, aby mohli! lépe sledovati a pochopiti
smysl cechmistrových slov. Bylo jich všech dohromady šedesát.
Jakmile de Coninck seznal, že pozornost jeho
druhů se upírá k němu, vztáhl prorockým pohybem
ruku a promluvil takto:
„Bratří, dejte pozor na má slova! Neboť nepřátelé
naší svobody — nepřátelé našeho štěstí a blaha kují
pro nás okovy. Konšelé a „Lilijníci" zalichotili cizáckému pánu neslýchanou nádherou; donutili nás k budování slavobran, a nyní žádají, abychom jejich zbabělá plýtvání zaplatili mzdou z naší práce! To však
odporuje výsadám města a cechu. Než, bratří, rozumějte mi dobře a pohleďte se mnou do budoucnosti!
Uposlechneme-li tentokráte bezohledného rozkazu,
bude naše svoboda brzy zašlapána v prach. Toť první
pokus — toť první díl otrockého jha, které nám
chtějí vložit na šíji. Nevěrní „Lilijníci," kteří nechávají svého hraběte, našeho zákonitého pána, ůpěti
v cizině v žaláři, aby nás mohli tím snáze utlačovati,
pili již dosti dlouho pot naší tváře. Lid pracoval pro
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ně již dlouho, jako opovrhovaný tahoun. Avšak,
občané bruggští, moji spoluobčané, vám bylo dáno,
abyste první zachytili paprsek s nebe; vy jste první
zlomili okovy. Hrdě a mužně jste se vymanili z otroctví, a vaše hlavy se již nesklánějí před tyranským
pánem. Nyní nám závidějí národy náš rozkvět; podivují se naší velikosti. Není naší svatou povinností,
abychom si tuto svobodu, která nás činí nejušlechtilejším národem na světě, zachovali neposkvrněnu?
— Věru, je to svatá povinnost... kdo toho zapomíná, je zbabělcem, jenž zneuznává své lidské důstojnosti; jest otrokem odsouzeným k opovržení!"
Jakýsi tkadlec, jménem Brakels, který byl již dvacetkrát cechmistrem, zvedl se se své židle a přerušil
řeč Conínckovu slovy:
„Mluvíte stále jen o otroctví a právech! Ale kdo
nám praví, že nás páni konšelé zkracují? Nebylo by
lépe, abychom zaplatili osm grošů a zachovali si klid?
Neboť můžete snadno předvídati, že poteče krev.
Mnohý z nás bude nucen pohřbíti své děti nebo
bratry, a to všechno pro osm grošů! Kdybychom uvěřili vám, měli by tkalci více co činit s kopím, nežli
s tkalcovským člunkem. Ale já'doufáni, že mezi našimi mistry jest více moudrých mužů, kteří neuposlechnou vaší rady."
Tato řečjvzbudila mezi tkalci největsi rozruch. Nekteří, jsoucí však v menšině, dávali posunky najevo,
že s tímto náhledem souhlasí. Velká většina však byla
výpadem Brakelsovým rozmrzena.
Zpytavě díval se de Coninck na všechny strany kolem sebe a počítal svoje přívržence. Lichotilo mu seznání, že jen málo jich souhlasilo s obavami jeho protivníka. I odpověděl:
„V zákoně stojí výslovně, že lidu nesmějí býti ukládána žádná nová břemena bez jeho svolení. Zaplatili
jsme tuto svobodu až příliš draze, a není nikomu,
třeba byl !i vznešenější, dovoleno, aby ji porušoval.
Je sice pravda, že člověku, který nevidí daleko do bu96

doucnosti, osm grošů, zaplacených jedním irázem, nečiní značnější peníz. Není to také těch osm grošů, co
mne nutká k odporu;-—máme však výsady, které nám
slouží za hradbu proti panství u „Lilijníků"; ty máme
si dáti zničit? Nikoliv, to by bylo zbabělé, velmi neprozřetelné jednání. Vězte, bratří, že svoboda jest
velmi útlý strom, který, ulomí-li se jedna jeho větev,
hyne a zmírá. Dovolíte-li tedy „Lilijníkům," aby
strom prostřihovali, vezmou nám brzy právo hájiti
zpuchřelý, uschlý kmen. Budiž mi dovoleno říci: kdo
má v těle mužné srdce, nezaplatí těch osm grošů! Kdo
cítí, že v jeho žilách koluje pravá krev „Lvíčkařů,"
zvedni kopí a braň práva lidu! . . . Rozhodněte o tom
hlasováním, neboť moje rada není rozkazem."
Poté se uchopil tkadlec, který mluvil před tím, opět
slova:
„Vaše rada je zhoubná. Vám se líbí vzpoura a prolévání krve, aby se vaše jméno proslavilo v těchto
převratech jako jméno vůdce. Nebylo by mnohem
moudřejší, abychom trpěli francouzské panství jako
věrní poddaní a tak rozšířili svůj obchod také na území této veliké země? Ano, já pravím: vláda Filipa
Sličného rozmnoží náš blahobyt, a každý dobře smýšlející občan musí považovati francouzskou vládu za
štěstí. Naši konšelé jsou úctyhodní a moudří mužové."
Mezi tkalci vzbudila řeč tato největší úžas, a mnozí
zlostně a opovržlivě dívali se na řečníka. De Coninck
vzplanul hněvem, neboť jeho láska k lidu neznala
mezí. fteč tohoto tkalce považoval za zneuctění celého cechu.
„Jakže!" zvolal, „je udušena ve vašem nitru všechna láska k svobodě a k vlasti? Chcete z hladu po
zlatě líbat ruce, které jímají vás v pouta? A mají naši
potomci říkati, že občanél bruggští sklonili hlavy před
cizákem a jeho otroky? Nikoliv, bratří, netrpte toho,
neposkvrňte svého jména touto pohanou. Ať si zženštilí „Lilijníei" dávají klidně v zástavu své svobody
H e n d r i k Con.scienee: Z l a t é o s t r u h y . —
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za klid a za peníze. My se uchráníme hanby a ostudy!
Ať teče opět za právo krev synů svobodných Brugg!
Tím krásněji se zaskvěje červený praporec — tím více
bude právo lidu zpečetěno!"
Mistr Brakels přerušil opět Conincka a řekl:
„Opakuji: není pro nás hanbou, že jsme pod cizí
vládou; naopak, musíme se radovati, že tvoříme nyní
část veliké Francie. Což se stará obchodní národ o to,
pod kým se obohacuje? Zlato Mahomské jest stejné
ceny jako naše."
Roztrpčení proti Brakelsovi dostoupilo vrchole a
nikdo neodpovídal na jeho řeč. De Coninck vzdychl
hlasitě a promluvil bolestně pohnut:
„Ó, hanba, „Lilijníkův" zmetek, odrodilec mluvil
v tkalcovské cechovně; je to neodčinitelná hanba!"
Celé shromáždění tkalců zachvátilo prudké vzrušení a mnozí pohlíželi s úzkostlivým hněvem a planoucími zraky na mistra Brakelse.
Náhle se mezi nimi ozval hlas, volající: „Ven s odrodilcem! Nestrpíme mezi sebou frankomilů!" bylo
opakováno stále častěji.
De Coninck musil vynaložiti veškerý svůj vliv, aby
své druhy uchlácholil, neboť mnozí se hotovili k násilnostem. Odněkud bylo navrhováno, aby mistr Brakels byl vyloučen z cechu, odjinud zase, aby byl odsouzen k pokutě čtyřiceti liber vosku.
Zatím co zapisovatel sčítal hlasy, stál Brakels nepohnutě před cechmistrem. Počítal s 'těmi, kteří
schvalovali jeho první řeč, ale zmýlil se; neboť jméno
„Lilijník," jež bylo všemi považováno za skvrnu, nenechalo mu jediného přítele. Všechny hlasy byly pro
rozsudek: — vyloučení! A výsledek byl přivítán se
všeobecným souhlasem.
Nyní vzplanul vztek Brakelsův; nadávky a pohrůžky proti de Coninckovi se jen chrlily z jeho úst.
Cechmistr zůstal lhostejně seděti na svém křesle a
na láteření protivníkovo neodpovídal. Pak přistoupili
dva silní, za důvěrníky ustanovení tovaryši k vylou98

čenému a rozkázali mu, aby okamžitě opustil cechovní
dům. Uposlechl nanejvýš rozvzteklen tohoto rozkazu
a spěchal soptě pomstychtivostí k Janu van Gistelovi,
vrchnímu bernímu, jemuž podal zprávu o odporu
cechmistra tkalců.
Petr de Coninek rozmlouval ještě dlouho se svými
druhy, aby je povzbudil k hájení práv, přes to však
nežádal, aby se vzbouřili, nýbrž rozkázal jen, aby se
spokojili odepřením osmi grošů, dokud jich nezavolá
do zbraně.
Potom odešli z cechovny a každý ubíhal domů nejkratší cestou. Petr de Coninek šel sám a zamyšlen
starou Slepou ulicí, aby vyhledal svého přítele Breydela. Předvídal úsilí lenních pánů o znovuopanování
lidu a přemýšlel o prostředcích, kterými by jeho bratř m
L .?» hli b ý t í uchráněni otroctví. — Když dospěl téměř již k ulici Řeznické, byl obklopen tlupou ozbrojených muzu. Překvapen se zastavil, když přistoupil
k nemu policejní úředník s rozkazem, aby následoval
bez odporu služebníky zákona. Jako zločinci byly mu
svázány ruce na zádech a do tváře vmetena nejedna
nadávka. Vše to přijal zcela trpělivě a bez reptání,
protože věděl, že jakýkoli odpor by byl marný. Dal
se klidně vésti mezi halapartnami soudních sluhů
ctyrmi nebo pěti uličkami a zdánlivě nedbal projevů
rozčileného lidu. Konečně byl doveden do hořejší síně
vladm budovy.
Zde bylí shromážlěni „Lilijníci" spolu s městskými
konšeli. Jan van Gistel, vrchní berní, zaujímal mezi
nimi neúřednější místo, a byl nejvřelejším stoupencem Francouzů ve Flandrech. Jakmile spatřil před sebou de Conincka, promluvil zlostně:
„Jak se můžete opovážiti zneuznávat úřad konšelský, vy domýšlivý občane? Vaše vzpoura jest.hám
znama; nebude trvati dlouho a odpykáte svoji neposlušnost na šibenici."
De Coninek odpověděl klidně:
„Mně jest svoboda národa dražší, než život. To-

muto potupnému trestu smrti hledím beze strachu
vstříc, neboť se mnou nezemře ještě také národ. —
Jsou ještě mužové, kteří si nezvykli ještě jařmu!"
„Neblouzněte!" prohodil van Gistel. „Národní vláda je ta tam. Pod panstvím Francouzů musí poddaný
poslouchat! svého pána. Výsady, jichž jste násilím dobyli na slabých lidech, budou prohlédnuty a omezeny;
neboť jste příliš zpyšněli při důkazech přízně, kterou
jsme vám my sami projevovali a bouříte se jako nevděční a opovržliví služebníci proti nám!"
Paprsek hněvu vyšlehl z oka Coninckova:
„Opovržliví!" vybuchl. „Ví Bůh, kdo z obou, lid nebo bídní „Lilijníci" jsou opovržliví. Vy zapomínáte na
vlast a na čest, abyste se jako zbabělci zalichotili pánům; vy klečíte pokorně před vladařem, který přísahal Flandrům záhubu; a proč? Abyste znovu nabyli tyranské vlády nad lidem: ze sobectví! To však
se vám nepodaří, neboť kdo již jednou okusil ovoce
svobody, tomu se hnusí důkazy vaší přízně. Vždyť
jste otroky cizáků! A myslíte, že občané bruggští se
chtějí státi otroky otroků jiných? To se mýlíte, pánové. Moje vlast zmohutněla, lid poznal svou cenu,
a vám jest železné žezlo odňato na věky . . . "
„Mlčte, vzpurný cháme!" zvolal van Gistel. „Vám
nepřísluší svoboda. Nejste pro ni zrozen!"
„Svobodu jsme si vykoupili," odpověděl de Coninck, „v potu tváře své a krví svých žil. — A vy ji
chcete zničit!"
Van Gistel se usmíval posupně za této řeči a odpověděl :
„Vaše slova a hrozby jsou jen planý dým, cechmistře. My užijeme francouzských vojenských houfů
k tomu, abychom přistřihli obludě křídla. Jiné zákony budou vládnouti obcím, protože vaše zpupnost
trvala již dosti dlouho. Buďte ujištěn, že jest všechno
tak dobře zařízeno, že Bruggy skloní pokorně šíji —•
a vy již neuzříte slunečního světla."
„Tyrane!" zvolal cechmistr tkalců. „Ohavná
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skvrno Flander! Což nebyl hrob vašich předků vykopán v této půdě? Což neodpočívají jejich posvátné
kosti v lůně země, kterou vy zrazujete cizákům, vy
zaprodance? Příští pokolení vás odsoudí za vaše
čachry; vaše vlastní děti zapíšou vaše prokletí do
listů dějin odrodilectví!"
„Jest na čase již, aby přestaly vaše hloupé posměšky," vyjel si na něho van Gistel. „Mužové, uvrzte
ho do žaláře mezi zločince, než ho přijme šibenice."
Po tomto rozkazu byl de Coninck odveden po schodech ze síně do podzemních prostor. Kolem těla mu
byl upevněn železný pás a železný řetěz spoutal jeho
nohu k pravé ruce. Když mu dodali kus chleba a džbán
vody, byl žalář uzavřen a de Coninck ponechán sám
v temném žaláři. Slova vrchního berního ho naplňovala největším zánnutkem, neboť z nich poznal, že
svoboda jeho rodného města jest vážně ohrožena. Za
•'®, ? n sp ri tomnosti mohlo se snadno podařiti „Lilijmkum dobýti společně s francouzskými vojenskými
houfy město a zničiti budovu, které zasvětil celý svůj
život. To byla pro přítele lidu strašlivá vyhlídka. Když
někdy zachrestil svými řetězy, bylo mu, jako by uviděl
všecky své bratry taktéž spoutané a upadlé do nejpotupnějšího otroctví. Tu se zaleskla smutná slza na
jeho líci.
„Lilijníci" měli mezi sebou již dávno zrádný plán
sjednaný. — Svoje panství v Bruggách nemohli položití na pevný podklad; poněvadž všichni občané byli
ozbrojeni, nebylo lze donutiti je k vykonávání rozkazů. Jakmile by chtěli konšelé užiti násilí proti občanům, objevila by se strašlivá jejich kopí, a pak by bylo všecko jejich úsilí marné, protože cechy byly velmi
mocné. Aby byla odklizena konečně jednou provždy
tato nebezpečná překážka, dohodli se „Lilijníci" se
správcem země de Chatillonem, že druhého dne záhy
zrána občany přepadnou a odzbrojí. De Chatillon měl
ve stejné době státi s pěti sty francouzských jezdců
pred branami města. De Coninck jediný mohl odha101

liti tento plán, třeba byl chován v největší tajnosti;
měl k tomu tajné prostředky, po nichž odrodilci marně
pátrali. Cechmistr tkalců byl chytřejší, než oni všichni
dohromady. Věděli to, a proto ho zajali, aby vzali lidu
jeho chytrého průkopníka a tak jej hodně oslabili.
Co Brakels oznámil o vzpouře tkalců, sloužilo jim jen
za záminku.
Když takovým způsobem, zbabělými úklady vydali
město Bruggy lačnosti cizinců po zlatě, chtěli se rozejiti. Tu se náhle rozletěly dveře síně a nějaký muž
protlačil se násilím řadou strážců. Předstoupil hrdým
krokem před konšely a volal:
„Bruggské cechy se vás táží, propustíte-li de Conincka anebo ne! Radím vám, abyste se dlouho nerozmýšleli!"
„Mistře Breydeli," odpověděl van Gistel, „nikomu
není dovoleno vstoupiti do této síně. Odejděte okamžitě!"
„Táži se vás," opětoval Jan Breydel, „propustíte-li
cechmistra tkalců?"
Van Gistel pošeptal jednomu z konšelů něco potichu a pak zvolal:
„My odpovíme na pohrůžky zpupného cháma trestem, jehož si zasloužil. — Zajměte ho!"
„Cha, cha! Zajměte ho!" opakoval Breydel se smíchem. „Kdo mne zajme? Varuji vás! Obec se zmocní
násilím knížecího dvora a život vás všech je rukojmím za život cechmistra tkalců. Brzy uvidíte jiné posvícení; — nápěv písničky se silně změní, ujišťuji
vás!"
Mezitím přistoupilo několik strážců blíže k němu
a chopili se cechmistra řezníků; jiný již rozmotával
provazy, jimiž měl být svázán. Dokud Breydel mluvil,
nedbal těchto příprav; když však odvrátil zrak od
„Lilijníků" a pohlédl na stráže, vydral se z jeho prsou
temný vzdech. Pohlédl plameným okem na ty, kdož ho
chtěli zajati a zvolal:
„Myslíte, že Jan Breydel, svobodný řezník z Brugg,
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se dá svázati jako telátko? Oho, to se dnes nestane!"
Při těchto slovech, která vyrazil ze sebe v šíleném
vzteku, udeřil žoldnéře, jenž ho držel, svojí těžkou
pěstí tak prudce do hlavy, že klesl k zemi; pak prolétl
jako blesk mezi zmatenými strážemi a porazil několik
z nich na podlahu síně. U dveří se otočil a křičel prudce na „Lili jníky":
„To zaplatíte draze, ničemové! Svázati bruggského
řezníka! Hanba! — Běda vám, prokletí tyranové . . .
Slyšte! Buben řeznický tluče vám již k pohřbu..
Byl by ve svých hrozbách ještě pokračoval, ale nyní
se již nemohl bránit proti sběhnuvším se strážím
a obrněncům, a spěchal, reptaje, se schodů dolů.
V tom okamžiku zazněl s druhé strany města temný
hluk, jakoby vzdálené hřmění. „Lilijníci" zbledli. Při
této hrozící bouři přepadl je strach. Nechtěli však pro.
pustiti svého zajatce a shromáždili ještě více stráží
před palácem, aby se ubránili útoku lidu; ba, mnozí
se dali také ozbrojenci doprovoditi domů.
O hodinu později se vzbouřilo celé město. Bylo zvoněno na poplach, cechovní bubny procházely všemi
ulicemi a nad městem se vznášel příšerný hluk jako
strašlivý rachot prudké bouře. Dveře a okna domů
byly zavřeny, a domovní vrata se již jen otvírala, aby
propustila ozbrojené hospodáře. Psi, jichž bylo
hojně ve městě, štěkali příšerně, jako by byli porozuměli poplašnému volání a jejich drsné hlasy se
mísily s pokřikem jejich pomstychtivých pánů. Četné
zástupy lidu proudily neklidně ulicemi; někteří byli
ozbrojeni palcáty, jiní měli kopí nebo halapartny.
Mezi proudícími davy bylo snadno poznati řezníky po
jejich lesknoucích se sekyrách; kováři se svými těžkými kladivy na ramenou shromažďovali se rovněž
u cechovny tkalců. Tam stála již seřaděna spousta tovaryšů; jejich počet stále rostl, neboť pod jejich prapory se přidávali také stále noví jejich přátelé.
Před velikým množstvím shromážděného lidu vystoupil Jan Breydel na vůz, stojící náhodou na ná103

městí, a zamával svou sekerou příšerně kolem své
hlavy.
„Mužové bruggští!" zvolal. „Běží o život a svobodu.
— My poučíme konečně tyto zrádce, jak jsou lidé
v Bruggách obuti a lze-li mezi námi najiti libru otrockého masa, jak se oni domnívají. Mistr de Coninck
leží v okovech: naše krev poteče pro jeho osvobození.
— Toť povinností všech cechů a posvícením pro řezníky! Rychle, vyhrňte rukávy u kabátů!"
Řeznický cech poslechl rozkazu a on sám obnažil
rovněž svoje svalnaté paže až po ramena, seskočil
s vozu a zvolal:
„Vpřed a sláva, sláva de Coninckovi!"
„Sláva de Coninckovi!" zněla všeobecná odpověď.
„Vpřed, vpřed!"
Zástupy se hnaly jako valící se vlny rozběsněného
moře ke knížecímu dvoru. — Výhrůžné výkřiky
a ostré řinčení zbraní provázelo tento příšerný průvod; ryk mužů a vytí psů mísily se s hlaholem zvonů
a vířením bubnů. Zdálo se, že občanstvo bylo zachváceno všeobecným šílenstvím.
Když stráže uzřely šílící dav, rozutekly se z knížecího dvora na všecky strany a nechaly tak budovu bez
ochrany. Nestačily se však všechny zachrániti útěkem, neboť v tom okamžiku leželo již více nežli deset
mrtvol v nádvoří paláce.
Rozzuřen a jako podrážděný lev spěchal Breydel
po schodech vzhůru a shodil francouzského sluhu,
stojícího na chodbě, shora dolů mezi lid. Nešťastná
oběť byla chycena na hroty kopí a pak kyji utlučena.
Brzy byl celý palác naplněn lidem. Breydel zavolal
k sobě několik zámečníků a kovářů a dal dveře žalářů otevřití násilím. K největšímu svému zármutku
našli je všechny prázdné — křičeli ještě s větší zuřivostí, že pomstí smrt de Coninckovu.
Když tkalci uslyšeli, že jejich cechmistr byl marně
hledán, nedali se již ničím zadržeti; místo aby ho hledali dále, spěchali v houfech do domů nejpřednějších
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„Lilijníků" a rozbili tam všechno na kusy. Avšak nepodařilo se jim nalézti ani jediného „Lilijníka", protože ti již něco podobného tušili.
Právě když chtěl Breydel se zoufalstvím a pomstychtivostí v duši opustiti knížecí dvůr, přistoupil k němu starý šedivý valchář a pravil:
„Mistře Breydeli, nehledáte správně — je tu ještě
jeden žalář na druhé straně budovy: hluboká jáma,
v níž jsem za doby velikého Moerlemeye ztrávil rok
svého života. Pojďte, následujte mne!"
Když prošli mnohými chodbami, přišli k malým železným dvířkám. Starý valchář vzal z rukou nejblíže
stojícího kovářského tovaryše kladivo a několika ranami rozbil zámek, ale dveře se neotevřely. Unesen nedočkavostí, vytrhl Jan Breydel kladivo z ruky valchářovy a uhodil jím tak mocně na dveře, že všechny
zápony vypadly současně ze zdi. Když byly vyvráceny
dveře, objevil se celý žalář.
^ De Coninck stál v koutě u zdi, spoután těžkým řetězem. S hlasitým radostným výkřikem spěchal Jan
Breydel k němu a padl svému příteli jako znovuzrozenému bratru kolem krku.
„Ó, mistře," zvolal, „jak šťastná to pro mne hodina! Ani jsem nevěděl, že vás mám tak rád."
„Děkuji vám, statečný příteli," zněla odpověď de
Conincka, opětujícího políbení rozčileného řezníka.
„Věděl jsem dobře, že mne nenecháte v žaláři, vaše
šlechetnost jest mi až příliš známa. Vám se nevyrovná žádný Vlám ryzího jádra."
Obrátiv se pak k nejbližším řemeslníkům, zvolal
s nadšením, jež hluboce vzrušilo srdce posluchačů:
„0, bratří! Vysvobodili jste mne dnes od smrti.
Vaše krev mojí krví — za vaši svobodu všecky moje
duševní schopnosti! Nepovažujte mne již za svého
cechmistra, za tkalce, bydlícího mezi vámi, nýbrž za
muže, který přisahal před Bohem, že bude hájit vaši
svobodu. Temné chodby žaláře nechť opakují tato
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slova jako neochvějnou přísahu: moje krev, můj život, můj pokoj mé vlasti!.
Voláni: „Sláva Coninckovi! Sláva! Sláva!" udusilo
jeho hlas a hlaholilo dlouho žalářem. Šířilo se od úst
k ústům, a brzy nebylo slyšeti v městě již nic jiného.
Ba i děti žvatlaly: „Sláva Coninckovi!"
Železný pás, jímž byl přikován, byl propilován
a cechmistr tkalců vstoupil s Janem Breydelem do
předsíně paláce. Když čekající dav spatřil pouta na
jeho nohou a rukou, ozývaly se odevšad zuřivé hlasy.
Byly roněny slzy radosti nebo vzteku. Volání „Sláva
Coninckovi!" započalo znovu s větší silou. Zároveň
přispěchalo veliké množství tkalců k jejich cechmistrovi, zvedli ho ve svém nadšení na zkrvavený
štít padlého vojáka. Ačkoliv se cechmistr vzpíral této
poctě, musil přece dovolit, aby byl tímto způsobem
nesen všemi ulicemi města.
Podivuhodný byl tento rušný průvod. Tisíce lidí
ozbrojených noži, sekerami, kopími, kladivy a jinými
náhodnými zbraněmi, běželo s divokým pokřikem náměstím ; na štítě nad jejich hlavami seděl de Coninck,
spoután na rukou i nohou. Vedle něho šli řezníci
s obnaženými pažemi a s třpytícími se sekerami. Průvod postupoval již déle než hodinu, když de Coninck
požádal cechmistry a předáky cechů, aby jej skončili, a na večer dostavili se do jeho domu k úřadě
o nutných opatřeních. Potom poděkoval stručně lidu
a rozkázal, aby každý byl připraven okamžitě vzíti
zbraň do rukou. Když mu s rukou a nohou sňali
okovy, byl za jásotu bruggských občanů doprovozen
až ke dveřím svého domu v ulici Vlněné.
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IX.

D

ruhého dne před slunce východem stál Jan van
Gistel s „Iilijníky" v plné zbroji na Zeleném
trhu. Bylo zde shromážděno ke třem stům
jezdců a ozbrojených sluhů. Největší ticho panovalo
v tomto malém vojsku. Aby se jejich úklad zdařil,
nesměli bruggské občany vyrušiti ze spánku. Čekali
trpělivě na první paprsky ranního slunce, aby přepadli lid a odebrali mu zbraně. Potom zamýšleli pověsit de Conincka a Jana Breydela pro jejich vzpouru
a donutit cechy, aby se vzdaly. De Chatillon měl téhož
dne přijeti do odzbrojeného města a vnutiti Bruggám
navždy jinou vládu. Ale de Coninck odhalil včas jejich úmysl a připravil se k boji.
V téže chvíli a stejně tiše stáli tkalci a řezníci kromě několika jiných řemeslnických bratrstev v ulici
Vlámské. De Coninck a Breydel procházeli se v malé
vzdálenosti od zástupů sami a dojednávali plán, podle něhož chtěli postupovati. Zatím co by tkalci a řezníci přepadli „Lilijníky," měli se ostatní tovaryšové
zmocniti městských bran, aby nemohla nepříteli přijití pomoc zvenčí.
Krátce po tom, kdy bylo vše dohodnuto, zaklinkal
zvonek na kostele sv. Dony a zdáli se ozvaly kroky
koní Jana van Gistela; poté se daly v pohyb také
houfy cechů a táhly naprosto tiše „Lilijníkům" vstříc.
Bylo to právě na náměstí, kde se nepřátelské zástupy spatřily. Odrodilci přicházeli právě z ulice Breydelovy, kdežto cechy byly ještě v ulici Vlámské. Veliký byl údiv „Lilijníků," když zpozorovali, že jest odhaleno jejich tajemství. Ale proto se ještě svého plánu
nevzdali. Byli to rytíři a mužové odvahy.
Brzo zazněly příšerné zvuky válečných trubek
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a koně se rozběhli proti občanům, sevřeným zatím
ještě v ulici Vlámské. Napřažená kopí „Lilijáků"
utkala se s kopími tkalců, očekávajících bez pohnutí
útok. Ačkoliv byla odvaha a zručnost řemeslníků
velmi veliká, nemohli přece pro své špatné stanoviště
odolati přesile. Deset mužů z první řady kleslo mrtvo
nebo zraněno k zemi a poskytlo t a k jezdcům příležitost k prolomení bitevní čáry. Tři zástupy ustoupily
a „Lilijníci," považující se již za pány bitevního pole,
jali se vítězoslavně provolávati heslo: „Montjoie St.
Denis! Frankrijk!" Bodali a sekali zleva i zprava do
tkalců a poseli místo, kde stáli, mrtvolami občanů. De
Coninck, stojící v čele, bránil se statečně a zabraňoval
po nějakou dobu svým dlouhým kopím rozptýlení
předních řad. Ti musili sami odolávat přesile odrodilou. Protože byli všichni uzavřeni v ulici, nemohli
zadní řady zasáhnouti do boje. Slova a příklad cechmistrův nemohly zachraňovati situaci příliš dlouho:
„Lilijníci" se vrhli s novou silou proti jeho předním
řadám a způsobili v nich zmatek.
To se sběhlo tak rychle, že občanů padlo již mnoho,
nežli mohl Jan Breydel, stojící se svým cechem v pozadí, zpozorovati řež. Pohyb provedený na rozkaz
de Coninckův, otevřel řady a ukázal mu nebezpečí
hrozící tkalcům. Zařval chraptivým hlasem několik
nesrozumitelných slov a obrácen ke svým lidem,
zvolal:
„Vpřed! Řezníci, vpřed!"
Jako šílený proběhl středem tkalců a vrhl se se
všemi svými muži na jezdce. První rána jeho sekery
rozpoltila hlavu koně a druhá srazila jezdce, jenž se
mu svalil k nohám. V okamžiku šlapal po čtyřech
mrtvolách a bojoval zuřivě dále, až sám byl poraněn
na paži. Pohled na vlastní krev ho teprve rozvzteklil:
pěna mu vystoupila z úst, a když se letmo podíval
na rytíře, který mu ránu způsobil, odhodil svoji sekeru. Sehnul se před kopím svého protivníka, vrhl
se rozzuřen proti jeho koni a přimkl se pevně k tělu
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„Lilijníka." Ačkoliv rytíř seděl pevně v sedle, přece
jen podlehl síle divého Breydela, a vyrván ze sedla,
spadl k zemi. Zatím co cechmistr řezníků s ním zápasil, přepadli jeho kamarádi a ostatní řemeslníci
zástup odrodilců a mnoho jich pobili. Poněvadž bojující se potýkali dlouho na jednom místě, byla ulice
poseta hustě mrtvolami lidí a koní, a proudy krve
ji zbarvily do tmavoruda.
Nyní nedovedlo již nic odolati přesile řemeslníků;
neboť když „Lilijníci" ustoupili, mohli se jejich nepřátelé v boji rozvinouti po náměstí. Bylo zřejmo,
že se snažili obchvátiti všecky jezdce v kole a pokoušeli se za tím účelem rozšířiti své levé křídlo až
k Vaječnému trhu. Proto obrátili poražení rytíři
brzo svoje koně a prchali co nejspěšněji, aby unikli
nebezpečí smrti. Tkalci a řezníci je pronásledovali
s vítězným pokřikem, ale nemohli jich již dohoniti,
protože „Lilijníci" měli rychlé koně.
Při zvuku polnic a za bitevní vřavy přešlo celé
město k odboji. Tisíce ozbrojených občanů přichvátalo ze všech ulic, aby pomohlo svým bratřím; avšak
vítězství bylo již vybojováno. Když „Lilijníci" utekli
na hrad, bylo toto místo se všech stran tovaryši
obklíčeno a střeženo.
Co se toto odehrávalo na náměstí, oblehl správce
země de Chatillon odbojné město pěti sty jezdci.
Předvídal dobře, že Bruggští uzavrou podle svého
starého zvyku městské brány a budou je střežiti;
i připravil se proto také na zdolání této překážky.
Jeho bratr, Vít de St. Pol, měl mu přivésti hojnost
pěchoty a potřebné nástroje k dobývání. Očekávaje
tuto pomoc, osnoval již plány pro útok a slídil po
nejslabší stránce opevnění. Ačkoliv pozoroval jenom
málo lidu na hradbách, nepovažoval za vhodné podniknouti útok jenom s jezdci. Znal dobře nezkrotné
obyvatele Brugg. Po půl hodině po jeho příchodu
vynořil se v dáli průvod de St. Polův; špičky kopí
a halapartny se zatřpytily na obzoru v prvních pa109

prscich slunečních a neproniknutelný oblak prachu
zahaloval koně, táhnoucí po silnici obléhací stroje.
Malý hlouček Bruggských, hlídajících bránu a hradby, pohlížel úzkostlivě na blížící se početný zástup.
Když zahlédli těžké klády a útočné nářadí, pojalo je
teskné tušení. V několika okamžicích se rozlétla
městem smutná zpráva a srdce žen zachvácena strachem a hrůzou. Ozbrojení řemeslníci byli ještě shromážděni kolem hradu, když zaslechli zprávu o blížícím se útočném vojsku. Zanechali na místě část
svých druhů, aby zabránili případně výpadu „Lilijníků" z hradu, spěchali k opevněním a rozdělili se na
ohrožené hradby. Nikoli bez obav o syoje rodné
město seznali, kterak francouzští žoldnéři se již zabývali přitesáváním klád, z nichž se měly zhotoviti
hrůzostrašné nástroje.
Obléhatelé pracovali ve značné vzdálenosti od hradeb. Nejsouce v dosahu střel, které by z města mohly
na ně býti metány, pokračovali nerušeně ve svých
přípravách, zatím co de Chatillon bránil každému
výpadu měšťanů. Netrvalo dlouho, a ve francouzském táboře vznikly věže s padacími mosty; brzy byly
také hotovy berany i metací stroje. Všechno to slibovalo občanům Brugg strašlivý osud.
Třeba bylo nebezpečí veliké, přece nebylo zřítí zbabělého strachu na tvářích řemeslníků. Upírali zraky
ztrnule a nehybně na nepřítele, srdce jejich tloukla
prudčeji a dech se krátil. Bylo to první pohnutí, jež
se jich zmocnilo při spatření hrozícího nebezpečí. Než
brzo rozproudila se jim krev volněji v žilách, aniž
odvraceli pozornost od nepřítele. Mužný oheň vzplál
jim v lících a každý občan ucítil, že v jeho srdci hárá
pomstychtivost a hněv reků.
Jediný muž stál na valech rozradostněn a veselý.
Na jeho neklidných pohybech a spokojeném úsměvu
ve tváři bylo poznati, že se těší na příjemné chvíle.
Občas odvrátil planoucí zraky od nepřítele na svoji
sekeru, lesknoucí se v jeho silné pěsti a tu pak hladil
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vražednou ocel něžnou láskou. •— Tento muž byl neohrožený Jan Breydel.
Přednostové cechů se všichni sešli k de Coninckovi
a očekávali mlčky jeho rady a rozkazy. Podle svého
zvyku rozvažoval cechmistr tkalců drahnou chvíli
a pozoroval zamyšleně francouzské vojsko. Živému
Breydelovi to trvalo příliš dlouho, a zvolal nedočkavě:
„Nuže, mistře Conincku, co nám nařizujete? Máme
vyraziti branou a rozsekati tu francouzskou slotu,
anebo je máme pobiti na našich hradbách?
Cechmistr neodpovídal; zíral stále ještě v hlubokém zadumání na nepřátelské kusy a počítal přesně
veliká útočná nářadí, jichž byl zbudován značný
počet. Ačkoli se kolem stojící řemeslníci namáhali
vyčisti z jeho tváře předzvěst jeho slov, nedovedli
v ní objeviti nic, nežli chladné uvažování. V srdci
Coninckoyě bylo sice mnoho klidu a rozvahy, ale
méně naděje v úspěch; chápal, že není možné odonepřátelské přesile. Obrovské metací stroje a
vysoké veze poskytovaly Francouzům příliš veliké
vyhody proti občanům, kteří takovým nářadím nebyli vyzbrojeni. Když se naprosto přesvědčil, že by
město, bude-li na ně podniknut útok, bylo zničeno
ohněm a mečem, rozhodl se pro smutnou cestu a
obrátiv se k cechmistrům, řekl pomalu:
„Kamarádi, nouze na nás dolehla! Naše město,
květ Flander, bylo prodáno, a my toho nevěděli!
V této situaci může nám prospěti jedině prozíravost Třeba vás oběť vašich ušlechtilých citů bolela
nejvíce, přece vás žádám, abyste dobře uvážili,
že chvályhodný jest rek, prolévající svou krev
za práva svých spoluobčanů. Ale že stejně nemoudrý jest lehkomyslník, přivádějící vlast svojí smělostí do nebezpečí. Zde nepomůže bojování...
„Cože? Cože?" vybuchl Jan Breydel, „zde že nepomůže bojování? Kdo vám vnukl tato slova?"
„Prozíravost a láska k mému rodnému městu", odvětil de Coninck. „My smíme jako Vlámové zemří111

ti se zbraní v ruce na dohořívajících troskách našeho města, my můžeme padati s jásotem mezi krvácejícími mrtvolami našich bratří — my jsme mužové.
Ale své ženy, své děti, bezbranné a opuštěné, máme
vydati chlípnosti a mstivosti svých nepřátel? Nikoliv, odvaha jest muži darována k ochraně jeho slabších bližních . . . Musíme město vydat!"
Slova jeho zapůsobila na všechny shromážděné
jako blesk. Všichni podívali se na cechmistra s hlubokým hněvem; zdálo se jim to jako potupný výsměch. Zavolali všichni zároveň s největším údivem:
„Vydati město? -— My?!"
De Coninck chladně odpověděl:
„Ano, kamarádi, nebude to sice snad milé vaším
svobodným srdcím, ale jest to bohužel poslední útočiště, které nám zbývá, abychom zachránili svoje
město před zkázou."
Jan Breydel zuřil hněvem při těchto slovech s krajní nespokojeností. Když seznával, že mnozí cechmistři kloní se již k názorům Coninckových, předstoupil prudce a zvolal:
„Prvního z vás, lidé, jenž se odváží ještě promluviti pro vzdání se, skolím jako zrádce. Raději padnu s úsměvem na mrtvolu nepřítele, nežli bych dále
žil nečestně. Cožpak se domníváte, že moji řezníci
se třesou před nebezpečím? Ó nikoliv, pohleďte tam
na ně s jejich vykasanými rukávy! Srdce jejich
buší tak prudce a dychtí tak žhavě po poražení nepřítele. A já jim mám říci: vydejte město! Oho, takové řeči oni nerozumějí! My střežíme své míěsto a
komu jest úzko, ať jde domů k ženám a dětem! Ruka,
která by chtěla otevříti bránu, se nepozvedne —
moje sekera vykoná rozsudek nad zbabělcem!"
Pln odvahy odstoupil ke svým řezníkům a procházel se rychlým krokem před zástupy cechu.
„Vydati město! My, vydati město!" opakoval několikráte s výrazem hněvu a opovržení.
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Někteří z vůdců cechu to zaslechli a tázali se ho
s úžasem, co tím chce říci. Tu vybuchl:
„Nebesa, buďte nám milostiva, mužové! Krev ve
mně vře, až pukají žíly. Hanba! Nesnesitelná hanba! Ano, tkalci chtějí vydati město té zběři! Ale
já vás zapřísahám, bratří, zůstaňte při mně. Zemřeme jako praví Vlámové. Pohleďte na zemi, jíž
se dotýkají vaše nohy — zde padli řezníci — naši
otcové! Rcete si nyní: zde budou i naše hroby! Ano,
zde budiž náš hrob a hrob Francouzů. Naše smrt
budiž tkalcům pro věčnou hanbu. Kdo nemá srdce
řeznického, ať jde domů. — Nuže hlaste se, kdo
bojuje se mnou až na smrt?"
Hlasy řezníků se smísily v příšerném řevu a třikrát zazněl temný výkřik: „Smrt!" jako sten, prodírající se_ z hlubin zkázonosné propasti. „Až na
smrt!" znělo volání, vycházející ze sedmi set žhavých prsou, a tato krvavá přísaha zanikala v řinčení řeznických seker, jež si řezníci brousili na ocílkach.
Zatím přijala většina cechmistrů, přesvědčených
de Coninckem, smutný prostředek jako spasný
a byla by ráda město vydala, avšak pro Breydelův
odpor to nebylo možné. Při pohledu na strašlivé
útočné zbraně, zvedající se ve velikém množství
z nepřátelského tábora, rozhodli se, navzdor cechmistrů řezníků zahájiti jednám s nepřítelem.
Ale neklidný Breydel zpozoroval jejich úmysl. Zařval vztekem jako raněný lev nesrozumitelná slova a spěchal k de Coninckovi. Řezníci, pochopivší
hněv svého vůdce, následovali ho v nepořádku a lačni pomsty.
„Zabijte ho! Zabijte ho!" řvaly zástupy jako zběsilé. „Zabijte zrádce de Conincka!"
Život cechmistra tkalců byl ve velikém nebezpečí. Coninck však pohlížeje na řítící se na něho šílený dav neprojevil ve tváři nejmenšího strachu. Jako člověk, dívající se útrpně na šílence, zkřížil ruce
H e n d r i k Conscience: Z l a t é o s t r u h y . — 8.
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na prsou a pohlížel chladně a zdánlivě lhostejně na
blížící se řezníky. Z neklidného houfu vyráželo
ustavičně strašlivé volání: „Zabte ho, zrádce!" se
stoupající prudkostí — a již nebyla sekera daleko
vzdálena od hlavy velikého muže. Ten však stál
neochvějně jako dub, vzdorující síle orkánu a z bašty, na níž se postavil, ovládal dav jako soudce.
V tom okamžiku přelétl zvláštní výraz tvář
Breydelovu. Zdálo se, že byl náhle zbaven citu; sekera visela zapomenuta po jeho boku. Podivoval se
velikosti muže, proti jehož radě chtěl bojovati. To
však netrvalo déle, nežli letmá myšlenka: poznal
náhle nebezpečí, v němž se octl jeho přítel. Mrštil
řezníkem, zvedajícím sekeru nad hlavu Coninckovu,
o zem, a vzkřikl:
„Zadržte, mužové! Zadržte!"
S počátku nebylo dbáno toho rozkazu, neboť v té
směsici výkřiků nebylo možno rozeznati hlas kteréhokoliv muže. Breydel se postavil hrozivě před
cechmistra tkalců a mával jako šílený svou sekerou
kolem. Nyní teprve pochopili jeho kamarádi, že chce
Conincka chrániti; sklonili zbraně a čekali s hrozivým reptáním na výsledek.
Zatím, kdy je Breydel uklidňoval, objevil se hlasatel francouzského vojska na úpatí hradby, na níž
se odehrávalo toto rušné divadlo. Pozornost rozčilených občanů Bruggských byla tím okamžitě odvrácena od Conincka, a obrácena ke hlasateli.
Ten volal k obléhaným toto:
„Ve jménu našeho mocného knížete Filipa Francouzského táže se vás, odbojní poddaní, můj velitel
de Chatillon, chcete-li město vydati jeho milosti?
Jestliže nebude po uplynutí čtvrt hodiny odpověděno
na toto vyzvání, pak budou vaše pevnůstky vyvráceny silou útočných nářadí a ve městě všechno zničeno ohněm a mečem!"
Oči všech, kteří toto vyzvání zaslechli, obrátily se
jednomyslně na Conincka. A zdálo se, že téhož mu114

že, jehož chtěly právě usmrtiti, prosily nyní o radu.
Breydel sám pozoroval jej zpytavým pohledem;
avšak nikdo neobdržel žádoucí odpovědi. Cechmistr
tkalců stál mezi nimi mlčky jako by nenáležel k jednajícím osobám toho výjevu.
„Nuže, příteli de Conincku, co nám radíte vy?"
otázal se Breydel.
„Aby bylo město vydáno!" zněla klidná odpověď.
Řezníci počali opět reptati; avšak velitelský pokyn Jana Breydela je uklidnil.
„Myslíte-li, de Conincku," otázal se, „že neudržíme
město svojí odvahou a neohrožeností? Jest zde i největší chrabrost nemohoucí? Nešťastný okamžik!"
Na tváři Breydelově bylo zříti muka, otázkou
mu způsobená. Jak jeho oči dříve hořely bojechtivostí, tak byly nyní ztemněny a zbaveny rekovského nadšení, které v nich jindy háralo.
De Coninck pozvedl hlavu k zástupcům a pravil:
»yy všichni jste mi svědky, že mne ovládá pouze laska k vlasti. Pro své rodné město jsem se vydal v nebezpečí vaší vzteklé zuřivosti, a tak by mně
nevadilo také, kdybych zemřel rukou nepřítele. Avšak
zachování perly flanderské jest mi svatou věcí. Zahrňte mne klidně nadávkami, haňte mne a spílejte
mi zrádců, já vím, co mi velí moje povinnost. Nic,
ať je to i nejbolestnější, nedovede mne odvrátiti od
tohoto ušlechtilého cíle. A jednou vás osvobodím,
i když by to bylo proti vaší vůli. Opakuji naposledy: — je to naše povinnost, musíme město vvy
dati!"
Kdo pozoroval při této příležitosti tvář Breydelovu, mohl na ní viděti různá hnutí: zlost, vztek,
zármutek se na ní ustavičně střídaly a jeho křečovitě zatínané pěsti prozrazovaly, že bojoval proti
svým.^ vlastním vášním. V okamžiku, kdy výrok:
„Musíme město vydati!" zazněl opět jako ortel smrti
v jeho uších, byl zachvácen hlubokým smutkem a
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zůstal státi krátkou dobu, jako by byl unesen se
světa.
Řezníci a jiní řemeslníci těkali očima s jednoho
z obou cechmistrů na druhého a čekali se slavnostním mlčením.
„Mistře Breydeli," zvolal de Coninek, „neehcete-li
býti příčinou vaší záhuby, přisvědčte rychle. Tam
se již vrací hlasatel Francouzů; čas již uplynul."
Breydel se probral náhle ze svého hlubokého přemýšlení a odpověděl smutně:
„Vy to chcete, mistře? Musí to býti? Nuže, vydejte město..
To řka uchopil ruku de Coninckovu a tiskl ji dojatě. Dvě slzy tklivé bolesti vytryskly z jeho modrých očí; povzdechl zhluboka. Oba cechmistři zadívali se do sebe pohledem, jímž se projevuje celá
duše. Náhle si porozuměli, objali se a políbili.
„Ó, statečný bratře," zvolal de Coninek, „vaše
duše jest veliká! Jaký boj jste podstoupil asi ve
svém nitru! A přece jste zvítězil nad sebou."
Při spatření tohoto tklivého obrazu zachvátilo radostné pohnutí všechny zástupy a závist zmizela
ze srdcí bojovných Vlámů. Na rozkaz de Coninckův
zatroubil trubač tkalců třikrát třesknými tóny a
zvolal pak dolů k francouzskému hlasateli:
„Dá váš vojevůdce svobodný průvod našemu mluvčímu?"
„Dá svobodnou cestu podle válečného práva a na
své slovo," zněla odpověď.
Po tomto ujištění byly padací brány vyzdviženy,
most spuštěn a dva měšťané vypuštěni z města.
Jeden byl de Coninek, druhý hlasatel cechů. Když
dospěli do francouzského tábora, byli předvedeni do
stanu vojevůdce de Chatillona. Cechmistr tkalců se
přiblížil odhodlaně k vojevůdci a řekl:
„Pane de Chatillone, občané města Brugg dávají
vám mnou, svým vyslancem, věděti, že se usnesli
vydati vám město, aby nebyla marně prolévána
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drahocenná lidská krev. Poněvadž pak nic jiného
nežli tento ušlechtilý cit je nutká, aby se podrobili,
nabízejí vám tyto podmínky: že náklady vjezdu králova nebudou uhražovány novým zatížením třetího
stavu; že konšelé budou sesazeni a že nebude nikdo
pronásledován pro účast na povstání. Nechť se vám
ráčí sděliti, přijímáte-li tyto podmínky anebo ne?"
Obličej zemského správce se zachmuřil hněvem.
„Jaká to řeč? Jak si můžete dovoliti klásti mi
podmínky, když potřebuji jen přivézti útočné nářadí ke hradbám, abych je rozdrtil na prach?"
„To je možné", odpověděl de Coninck, „ale já vám
pravím, a dobře moje slova si uvažte: příkopy našeho města se naplní mrtvolami vašich mužů, dříve
nežli první Francouz vstoupí na naše valy. My také
nemáme nedostatek válečného materiálu, a jsou zde
kroniky, dokazující, že občané bruggští dovedou umírati za svobodu."
„Ano, vím, že tvrdošíjnost jest vaší vlastností,
ale o to se mnoho nestarám; neboť odvaha Francouzů nezná mezí — toť moje odpověď."
De Chatillona se zmocnilo zlé tušení před nastávajícími boji, když pohleděl na nesčetné řemeslníky
stojící na valech se vzdorem v očích. Prozíravost
mu velela, aby se spokojil s vydáním města, protože
znal neohroženost bruggského obyvatelstva. Byl tudíž velmi rád, že příchod de Coninckův uskutečnil
jeho přání. Ale nabízené podmínky mu nikterak nevyhovovaly. Byl by je sice přijal s tajnou politickou
výhradou, že by jejich uskutečnění nějak obešel.
Avšak nedůvěřoval cechmistru tkalců a pochyboval
o upřímnosti jeho slov. Chtěje zjistiti, jsou-li občané
bruggští skutečně odhodláni brániti se až na smrt,
vydal hlasitý rozkaz, aby obléhací stroje byly posunuty k hradbám.
Během vyjednávání zpytoval de Coninck pronikavým pohledem vojevůdcovu tvář a našel v ní otálení a přetvářku. To mu postačilo, aby poznal, že
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de Chatillon si nepřeje boje. Držel se tedy svých
podmínek, ačkoli viděl pohyby, jimiž měl býti útok
zahájen.
Chladná neústupnost Coninckova oklamala francouzského vojevůdce; byl přesvědčen, že bruggští
občané se ho nebojí a že budou své město urputně
hájiti. Jelikož nechtěl všeho svého vojska ve
Flandrech užiti k tomuto případu, počal s de Coninckem dohadovati se o podmínkách. Konečně po
dlouhém slovním zápolení se dohodli, že konšelé zůstanou v úřadě; ostatní body byly Bruggským povoleny. Zemský správce pak prosadil, že smí do
města stáhnouti tolik vojska, kolik se mu zlíbí.
Jakmile byly listiny vyhotoveny, oběma stranami
zpečetěny a podepsány, vrátil se cechmistr tkalců
s hlasatelem do města. Podmínky byly vyhlášeny
ve všech ulicích. O půl hodiny později vtáhlo franzouzské vojsko s fanfárami a vlajícími prapory vítězoslavně do města, a řemeslníci se navrátili, se
zármutkem v duši, do svých příbytků. Konšelé
opustili hrad a v městě zavládl opět zdánlivý klid.
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dyž bylo město Bruggy zcela v rukou Francouzů, počal de Chatillon pomýšleti na splnění
přání královny, jež mu poručila, aby dal
mladistvou Matyldu van Bethune převézti do Francie. Ačkoliv se zdálo, že mu nic nemůže překážeti
ve vykonání rozkazů, protože město bylo přeplněno
jeho vojáky, přece ho zdržovala od toho politická
úvaha. Chtěl nejprve upevniti svoji moc v Bruggách,
ukolébati cechy ve spánek, vystavěti hrad, a pak
teprve dceru flanderského Lva zajati a odevzdati
královně.
Adolf van Nieuwland měl největší obavy při příchodu Francouzů, protože poznal, že jest nyní Matylda vydána na milost a nemilost svým nepřátelům, aniž měla možnost obrany. Denní návštěvy a
bdělost Coninckova nedovedly ho s počátku uklidn i ; když pak nebyl po několik týdnů Francouzi obtěžován, počínal věřiti, že na dívku zapomněli a nepodniknou nic proti ní. Jeho silná tělesná soustava
a odborná péče mistra Rogaerta vyléčily jeho rány,
vrátily se mu zase barva a svěžest, zůstala však
trudnomyslnost. Nešťastný rytíř seznával, kterak
dcera jeho knížete a dobrodince den ode dne více
bledne, slábne a chřadne. A on, jenž její ušlechtilé
péči vděčil život, nemohl jí pomoci, ani ji utěšiti!
Jeho slova, byť nejpřívětivější a nejlaskavější, neměla vlivu na nešťastnou dívku, plačící a toužící po
svém otci.
Ani zprávička nedošla jí od jejích zajatých příbuzných, a byla téměř na věky odloučena od drahé
rodiny. Adolf se snažil ustavičně zmírniti její zármutek. Skládal pro ni básně a písně, hrál na harfu
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a opěvoval hrdinné činy Robrechtovy; než všechno
to nemělo vlivu_ na dívčinu mysl. Nic nedovedlo zaplašiti její těžké sny. Byla něžná, přívětivá a vděčná, ale bez života, bez zájmu a záliby pro cokoliv;
dokonce i sokol truchlil s ní opuštěn a zapomenut.
Několik týdnů po svém úplném uzdravení vyšel si
Adolf pomalými kroky z města a procházel se zamyšleně po úzkých polních stezkách u Sevecote,
dvorce nedaleko Brugg. Slunce stálo na obzoru
velmi hluboko a západní nebe se již barvilo rudým
nachem. S hlavou sklopenou a plnou trpkých myšlenek kráčel Adolf, nevšímaje si cíle své cesty. Slza
smutku leskla se pod jeho víčky, a čas od času se
prodral vzdech z jeho prsou. Tisícerými způsoby
mořil svého ducha, jak by mohl zmírniti osud
ubohé Matyldy, a pokaždé se zvýšilo jeho zoufalství,
neboť nenacházel nic, čím by ji mohl potěšiti. Zřel
ji denně plakati, chřadnouti a umírati. A musil přihlížeti bezradně k tomuto neštěstí. Pro udatného rytíře, jakým byl, byla to bezmocnost bolestná, a
mnohdy skřípal zuby hněvem. Ale co to pomohlo?
Nezbylo mu nic jiného, než uroniti pro ni bolestiplnou slzu a sníti o lepších dnech.
Když se již vzdálil daleko od města, usedl, znaven tíhou svého trudu, na okraji cesty. Se zrakem
sklopeným k zemi pokračoval ve svém smutném přemýšlení. Pozvolna přicházel v tato místa zdaleka
jiný muž.
Byl oděn hnědou vlněnou mnišskou řízou se širokou kápí, spadající mu na ramena; šedý vous splýval mu na prsa, a jeho černé, zářící oči vpadaly hluboko pod husté obočí. Jeho kostnatý obličej byl snědý a hluboké vrásky rozrývaly mu čelo. Namáhavým krokem, jako znavený poutník, blížil se mnich
pomalu k Adolfovi a náhle se před ním zastavil.
Výraz nelíčené radosti přelétl jeho obličejem, z čehož se dalo usuzovati, že Adolfa poznal. Avšak jeho
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tvář znovu vzala na sebe výraz lhostejnosti a vážnosti.
Adolf, jenž zpozoroval teprve nyní přítomnost
mnichovu, povstal a zdvořile pozdravil. Jeho hlas
měl ještě truchlivé zabarvení, prýštící z jeho stálého hloubání.
„Milý pane," řekl mnich, „daleká cesta mne unavila; příjemnost místa, které jste si vyvolil k pohovění, nutká i mne, abych si zde odpočinul. Prosím vás, nedejte se mnou v ničem vyrušovati."
Posadil se na trávník a pokynul rukou s prosbou,
aby se Adolf zachoval podobně. Ten zaujal uctivě
svoje dřívější místo, takže seděl vedle cizince. Když
zaslechl jeho hlas, vyrojily se mu v nitru vzpomínky.
Bylo mu, jako by jej byl slyšel již dříve. Poněvadž
se však nemohly upamatovati, kde asi tohoto kněze
již viděl, zaplašil tuto domněnku z duše jako neodůvodněnou.
Když mnich chvilku pozoroval mladého rytíře
ostrými pohledy, otázal se:
„Pane, je tomu již hodně dávno, co jsem opustil
Flandry. Bylo by mně milé, kdybych se dozvěděl
z vašich úst, jaké jsou dnes poměry v Bruggách.
Promiňte, prosím, mé smělosti."
„6, prosím, otče," odvětil Adolf netušící, že by
mohlo jít o lest, „budu šťasten, mohu-li se vám zavděčiti. V našich Bruggách je to zlé: pány jsou tam
nyní Francouzové!"
„Zdá se mi, že se vám to nelíbí, milý pane! Slyšel
jsem přece, že většina šlechticů zapřela svého zákonitého hraběte a láskyplně přijímá cizince."
„Ach, otče, to jest až příliš pravda. Nešťastný
hrabě Gwijde jest mnohými svými poddanými opuštěn. A ještě více jest těch, kteří zapomněli na svou
starou slávu. Než vlámská krev není zkažená ve
všech žilách; jsou ještě srdce, která necítí s cizinci."
Při těchto slovech zračila se vroucí radost v rysech mnichových. Kdyby byl měl Adolf trochu větší
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znalost lidí, byl by si všiml, že řeč tohoto potulného
duchovního byla nucená a vyumělkovaná a že v jeho
rysech bylo cosi strojeného. Mnich odpověděl:
„Vaše náhledy, milý pane, jsou chvalitebné a zaslouží si úcty. Jest mi opravdovou radostí, že nacházím člověka ušlechtilého, v němž ještě neuhasla
všecka láska k nešťastnému zeměpánu Gwijdovi.
Bůh odměniž vaši věrnost!"
. "?•. ° ^ e ' " zvolal Adolf. „Kdyby vám bylo dáno
viděti až na dno mého srdce — poznal byste lásku,
kterou jsem zasvětil nešťastnému svému pánu Gwijdovi a jeho rodině! — Přisahám vám, otče, že by
bylo nejkrásnějším okamžikem mého života, kdybych mohl pro ně proliti poslední krůpěj své krve."
Mnich znal dostatečně lidské srdce, aby poznal,
že slova mladého rytíře nebyla pokrytecká a že miloval uvězněného Gwijda opravdu horoucně. Po
krátkém přemýšlení prohodil:
„Kdybych vám dal příležitost, abyste přísahu právě složenou splnil, neustoupil byste snad, a vzdoroval byste jako muž všem nebezpečím?"
„Prosím vás snažně, otče," zvolal Adolf, „nepochybujte o mojí věrnosti, ani o mojí odvaze! Mluvte
rychle, vaše mlčení stává se mně mukou."
„Nuže, vyslechněte mne klidně. Za obdržená dobrodiní jsem zavázán domu Gwijdovu k největší
vděčnosti. Z pocitu uznání a lásky, již jsem vždycky
choval ke svému milostivému knížeti, rozhodl jsem
se, že pomohu jemu a jeho drahým v jejich neštěstí. S tímto předsevzetím jsem opustil svůj klášter
a odebral se do Francie. Tam jsem docílil pomocí
modliteb, peněz a předstíráním duchovního stavu
toho, že jsem směl navštíviti všecky šlechtické vězně. Otci jsem přinesl vzkazy synovy a synovi požehnání otcovo. V Louvru v žaláři jsem vzdychal
a plakal s ubohou Filipinou. Tím jsem zmírnil její
bolest a na chvíli zkrátil vzdálenost, která je dělí
navzájem. Celé noci jsem ztrávil na cestách, až mně
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zkrvavěly nohy. Často jsem byl potupen a odmítnut.
Avšak nedbal jsem toho, jen když se mi dostalo
štěstí, že jsem mohl prospěti svému zákonitému vladaři a jeho bídě. Slzy vděčnosti, které skanuly při
mém příchodu s jejích skrání byly mi odměnou, již
bych nezaměnil za všecko zlato světa."
„Buďte požehnán, šlechetný knězi!" zvolal Adolf.
„Váš očekává blažený život. Ale prosím vás, jak se
daří panu van Bethune?"
„Nechejte mne domluviti, promluvím o něm poněkud déle. Sedí v ponuré věži v Bourges v provincii Berry. Jeho osud mohl býti ještě nešťastnější,
neboť není spoután v okovech. Kastelán, jenž ho
musí střežit, je starý válečník, který se choval za
sicilské války rytířsky a bojoval pod prapory černého lva. Jest též panu Robrechtovi spíše přítelem,
nežli žalářníkem."
Adolf naslouchal s největší bedlivostí. Kolikrát
měl již na rtech slova radosti, ale zdržel se. Mnich
pak pokračoval:
„Jeho žalář by tudíž nebyl nesnesitelný, kdyby ho
srdce jeho netáhlo jinam; jest však otcem. Všechny
možné truchlivé myšlenky a vyhlídky mučí jeho
srdce. Jeho dcera zůstala ve Flandrech, a on se
bojí Johany, závistivé a ukrutné královny navarrské,
která bude asi také jeho dceru pronásledovati a
možná, že jí vykope hrob. Tato bolestná myšlenka
souží něžného otce, a činí mu žalář nesnesitelným;
naplňuje ho nejtrpčím zoufalstvím a dnové jeho
života jsou truchlivější, nežli dnové duší v očistci."
Adolf chtěl svoji účast dáti najevo slovy a byl
by jistě se rozhovořil o Matyldě, ale pokyn mnichův
udusil jeho hlas na rtech.
„Uvažte nyní", pokračoval slavnostním tónem,
„chcete-li se vskutku odvážiti života pro Lva, vašeho pána. Kastelán v Bourges ho chce na čestné
slovo na krátkou dobu propustiti na svobodu, ale
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některý věrný a láskyplný poddaný musí se dát za
něho uvěznit."
Mladý rytíř se uchopil rukou knězových a s pláčem je eeloval.
„0 blažená chvíle!" zvolal. „Měl bych já zjednati
Matyldě tuto útěchu ? — Opět uzří svého otce, ó Boze
' - A -í® bych se směl podjati tohoto posvátného
poslaní ? Jak radostně mi buší srdce! Před vámi sedí
nejšťastnější člověk na světě, důstojnosti. Víte-li,
jak blaženou chvíli — jak čistou radost mi působí
vaše slova? Ano, přijmu vděčně okovy. Ani zlato
mi nezpůsobí tolik potěšení, jako železa. Ó, Matyldo,
Matyldo! Kéž vítr zanese k tobě radostnou zvěst!"
Mnich počkal, až se rozrušení rytířovo uklidnilo
a povstal; Adolf kráčel cestou vedle něho, a oba
se ubírali pomalu k městu.
„Milý pane", prohodil kněz, „podivuji se právem
vasím^ ušlechtilým citům; nepochybuji nikterak
o vaši odvaze — ale uvážil jste dobře, do jakého
nebezpečí se vydáte? Jakmile bude lest objevena,
odpykáte svoji obětavost smrtí."
„Vlámský rytíř se smrti nebojí," odvětil Adolf.
„Nic mne nezadrží. Kdybyste věděl, že trápím svou
hlavu od šesti měsíců dnem i nocí, abych vyzpytoval, kterak bych mohl svůj život obětovati za dům
Flanderský^ pak byste mi nemluvil o nebezpečí a
strachu. Ještě ve chvíli, když jsem seděl zarmoucen
u cesty, vyprošoval jsem si vnuknutí od Boha, a vy,
důstojnosti, jste byl jeho tlumočníkem."
„Jest nutno, abychom odcestovali ještě v této noci,
aby nebylo odhaleno tajemství."
„Cím dříve, tím lépe, neboť moje myšlenky jsou
již v Bourges, u flanderského Lva, mého pána a
knížete."
„Vy j s t e tak mlád, pane rytíři; rysy vaší tváře
se sice podobají rysům pana Robrechta; avšak rozdíl věkový jest příliš veliký. To však nebude pře124

kážkou. Neboť moje umění dodá vám stáří, jež vám
chybí, v několika okamžicích."
„Jak tomu mám rozuměti? Můžete mne učiniti
starším, nežli jsem?"
„To nikoli; ale dovedu změniti vaši tvář tak, že
se sám ani nepoznáte. Užívám k tomu bylin, jejichž
síly jsou mi známy. Nemyslete, že snad užiji nějakého bezbožného tajemství. — Avšak, milý pane,
když jsme už tak blízko městu Bruggám, mohl byste
mi říci, kde bydlí jakýsi Adolf van Nieuwland?"
„Adolf van Nieuwland!" zvolal rytíř. „Tím je ten,
jenž vás doprovází — já jsem jím sám!"
Údiv mnichův se zdál veliký. Na cestě se zastavil a pozoroval jinocha s líčeným úžasem.
„Jakže, vy jste Adolf van Nieuwland?! Pak jest
Matylda ve vašem domě?"
„Mému domu dostalo se této cti," odvětil Adolf.
„Váš příchod, otče, ji potěší měrou nejvyšší; útěcha, kterou jí přinášíte, přichází pozdě, neboť ona
truchlí a chřadne, jako by chtěla zemříti."
„Zde dopis od jejího otce, který jí laskavě odevzdejte; neboť slyším rád, že vám bude radostí, zmírníte-li její bolest."
Přitom vytáhl pergamen, uzavřený hedvábnou nití
s pečetí, ze spodního šatu a odevzdal jej rytíři. Ten
jej pozoroval mlčky dojat. Jeho myšlenky zalátaly
již k Matyldě, a práhl již předem po radosti, jíž
bude čerpati z radosti dívčiny.
Když dospěli do města k domu Adolfovu, prohlížel
si kněz sousední budovy, jako by je znovu poznával, a řekl:
„Pane van Nieuwlande, buďte hodně zdráv! Přijdu opět ještě dnes — možná že trochu později. Připravte si zatím svoji výzbroj."
„Nepůjdete se mnou navštíviti Matyldu? Jste tak
unaven. Nabízím vám odpočinek a všechno, co můj
dům chová — prosím vás o to."
„Děkuji vám, milý pane; moje kněžské povin125

nosti volají mne jinam. O desáté vás uzřím opět
Bůh vás opatruj!"
S tímto pozdravem opustil udiveného rytíře a odebral se do ulice Vlněné, kde zmizel v domě Coninckově.
Rozrušen radostí z tohoto nečekaného štěstí, jež
se mu zdálo přieházeti jako zlatý sen, zaklepal Adolf
na dveře svého domu s největší nedočkavostí.
List pána van Bethune ho pálil v rukou, a když
služebná přišla otevřít, vrazil jako beze smyslů do
chodby.
„Kde jest Matylda? Kde je slečna Matylda?" tázal se tónem, který si vyžádal rychlé odpovědi.
,,V síni do ulice," řekla služebná.
Rytíř vyběhl po schodech nahoru a otevřel prudce
dveře sálu.
„Ó, ušlechtilá slečno Matyldo!" zvolal, „osušte své
slzy. Kéž naplní vaše srdce nejryzejší radost. Naše
neštěstí již minulo!"
Mladá hraběnka seděla při vstupu Adolfově
u okna a vzdychala smutně. Dívala se na rozrušeného jinocha s udivenou tváří, v níž bylo lze čisti
pochybnosti a nevíru.
„Co pravíte?" řekla konečně, povstávajíc a stavíc
svého sokola spěšně na stolici. „Naše neštěstí že
pominulo?"
„Ano, ušlechtilá dívko, čeká vás nyní lepší úděl.
Zde radostný list; — nepraví vám tlukoucí srdce,
čí drahá ruka ..
Nežli mohl dokončiti svoji řeč, sáhla Matylda
dychtivě po listu a vytrhla mu jej z rukou. Prudké
vzplanutí zruměnělo její líce a slzy radosti trýskaly
z jejích očí. Strhla hraběcí pečeť a hedvábné niti
s dopisu a přečtla jej třikrát, nežli mu, jak se zdálo,
porozuměla. — Rozuměla mu až příliš dobře, nešťastná dívka! Nepřestaly téci její slzy, avšak změnila se jejich příčina; neboť nyní to nebyla již ra126

dost, nýbrž trpká bolest, jež vháněla slzy bolesti do
jejích očí.
„Pane Adolfe", zvolala bolestně, „vaše radost mi
drásá srdce. Pravíte, že naše neštěstí již pominulo?
Z d e . . . čtěte a plačte se mnou nad mým nešťastným
otcem."
Rytíř vzal písmo z rukou Matyldiných a při čtení
klesala jeho hlava hloub a hlouběji na prsa. Myslel
zprvu, že kněz ho oklamal a užil ho jako posla
strašlivé zvěsti. Když však seznal celý obsah, zmizelo toto podezření. Uvažoval několik okamžiků
o svém nepředloženém výkřiku, ale nepromluvil. Matylda sdílela s ním účast. Když pozorovala jeho
smutný pohled na dopis, vyčítala si v duchu prudká slova, jež na něho vychrlila. Přiblížila se k zadumanému jinochu, a řekla usmívajíc se v slzách:
„Promiňte mi, pane Adolfe — nermuťte se. Nemyslete, že se na vás zlobím, protože jste mi sliboval příliš mnoho štěstí. Vím, že přejete ubohé
dívce vřele hojně štěstí. Věřte mně, Adolfe, že nejsem nevděčná k vaší šlechetné obětavosti."
„Ó, ušlechtilá Matyldo", řekl, „mohu vám slíbiti
veliké štěstí. Moje radost není přehnaná. Znal jsem
obsah dopisu, avšak nestojí v něm, co mne tak rozradostnilo. Osušte, slečno, své slzy; opakuji znovu,
netruchlete již, neboť za krátko budete moci spočinouti na prsou svého otce."
„Ó, štěstí!" vzdychla Matylda. „Kéž je to pravda! Že bych spatřila svého otce a mohla si s ním
pohovořiti? Nuže, nemučte mne, pane, proč nevysvětlujete tuto hádanku? Ó, promluvte, aby zmizely
moje pochybnosti."
Jasné rysy jinochovy se lehce zachmuřily. Rád
by byl podal Matyldě žádané vysvětlení, ale jeho
šlechetná duše nebyla schopna vyzvednouti jeho
vlastní zásluhy. Odpověděl tudíž tónem, prozrazujícím jeho zármutek:
„Prosím vás, osvícená slečno, nezazlívejte mi mé127

ho mlčení. Buďte ubezpečena, že spatříte svého otce,
a on že bude směti promluviti se svou drahou dcerou a objati ji na otcovské půdě; ale není mi možno
říci vám více."
Mladá hraběnka se tím neuspokojila. Dvojí pocit
ji pudil k rozluštění záhady: ženská zvědavost a
pochybnost, jež ještě u ní zbyla. Znatelná rozmrzelost objevila se na jejích rtech, při slovech:
„Pane Adolfe, ach, povězte mi to, co již chcete
utajiti přede mnou. — Věřte mně, nejsem tak nerozumná, že bych o tom vyprávěla ke své hanbě
dále."
„O, slečno, nesmím, nemohu."
„Tak velmi by mne to těšilo, pane Adolfe! Teď
nevěřím vašim slovům. Oloupím sama sebe o radost, jíž jsem měla okusiti. — fiekněte mi to přece!"
„Prosím za prominutí, vzácná slečno, ale nelze mi."
Zvědavost Matyldina rostla stále více při rytířových slovech; otázala se ho ještě několikráte po tom
tajemství; ale vše bylo marné. Konečně se jí zmocnila
netrpělivost, a když vyčerpala všechny způsoby prošení, počla plakati zlostí jako děcko.
Když spatřil její slzy, rozhodl se, že jí sdělí vše,
nechť vyzrazení jeho oběti dopadne jakkoli. Matylda
vyčtla své vítězství z jeho tváře, a přistoupila k němu
blíže s radostnou zvědavostí. Adolf pak začal:
„Nuže, poslyšte, Matyldo, jak podivuhodně jsem se
dostal k tomuto dopisu. Seděl jsem u Sevecotu zahloubán do hlubokého přemýšlení a modlil jsem se
vroucně za milost pro svého nešťastného zeměpána.
Avšak jak veliký byl můj úžas, když jsem, pozvednuv
hlava, spatřil státi před sebou kněze. V prvním okamžiku jsem se domníval, že je moje modlitba vyslyšena a že mi tento člověk přináší asi nějakou
útěchu. Bylo tomu skutečně tak, neboť z jeho rukou jsem obdržel psaní a z jeho úst jsem uslyšel blaživou zvěst. Váš otec smí odejiti na několik dnů z vězení, ale jiný rytíř musí přijati okovy za něho."
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„Ó, radosti!" vykřikla Matylda, „uvidím ho a promluvím si s ním! Ach, otče, drahý otče — jak touží
moje srdce po tvých polibcích! Adolfe, jsem oslněna
samou radostí. Vaše slova jsou tak sladká, bratře!
Kdo však bude chtít zaujmouti místo otcovo?"
„Tento muž jest již nalezen," zněla rytířova odpověď.
„Kéž spočine na něm požehnáni Boží!" zvolala
Matylda. Jak jest šlechetný ten, jenž chce tímto způsobem vysvoboditi mého otce, a mně tím vrátí život!
Toho člověka budu povždy milovati, a budu mu
vděčna na věky, neboť si toho zaslouží! Ale kdo je
tím ušlechtilým rytířem?"
Adolf sehnul před ní koleno a řekl:
„Kdo jiný, nežli váš služebník Adolf, ušlechtilá
dcero Lva, mého pána."
Matylda pohlédla dojata na jinocha. Pozvedla ho
ze země a řekla:
„Adolfe, dobrý bratře, jak budu někdy moci odčinit vaši oběť? Ó, vím dobře, co jste již učinil, abyste
zmírnil můj osud. Viděla jsem dobře, že moje blaho
bylo jediným snem vašeho života. Nyní půjdete,
abyste převzal okovy mého otce. — Možná, že zemřete, abyste mi připravil několik šťastných chvilek . . . Já bolestná a smutná dcera jsem toho nezasloužila."
Nezvyklý plamen, mužný a silný, zasvítil v očích
rytířových. Povznesen ušlechtilostí svého činu, zvolal:
„Což nekoluje krev mých hrabat ve vašich žilách,
vzácná slečno? Či nejste vy drahou ratolestí Lva,
knížete, jenž jest slávou mojí vlasti? Nikdy, nikdy
nebudu moci jeho dobrodiní plně odměniti — svou
krev, svůj život jsem zasvětil vašemu osvícenému domu. Všechno to, co miluje Lev, jest mi svato!"
Matylda hleděla na něho s podivem. Vtom vstoupila
služebná a hlásila návštěvu kněze. Na rozkaz Adolfův
byl přiveden ihned do síně.
„Buďte pozdravena, osvícená dcero Lva, našeho
H e n d r i k Conscience: Z l a t é o s t r u h y . — 9.
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pána," promluvil, ukláněje se uctivě, a shrnuje kápi
svou s hlavy.
Matylda pozorovala mnicha s napjatou pozorností,
a hledala úsilovně ve své paměti vzpomínku na jméno
muže, jehož hlas ji tak dojal. Náhle uchopila jeho
ruku, oči její se rozzářily radostí a zvolala bouřlivě:
„Ó, Bože, vidím před sebou nejmilejšího přítele
svého otce! Dětřichu! Myslela jsem, že nás všichni,
mimo pana van Nieuwlanda opustili. Avšak nyní mám
nebi co děkovati, že mi poslal druhého ochránce.
A já — já se odvážila obviňovati vás v duchu z nevěrnosti! Odpusťte tento omyl mého zoufalého srdce,
pane de Vossi."
Dětřich užasl, že oko dívčino proniklo jeho umění
a prozradilo je. Sňal vzrušen svůj vous a dívka ho
poznala ještě lépe. Adolf mu stiskl vřele a přátelsky
ruku a jal se mu vroucně děkovati. Dětřich obrácen
k Matyldě, řekl:
„Věru, ušlechtilá slečno, musím uznati, že máte
bystrý zrak; jsem nyní nucen mluviti opět přirozenou
řečí. Byl bych ostatně raději zůstal nepoznán; neboť
škraboška, již jste pronikla, jest nejvýš nutná pro
záchranu Lva, mého pána. Prosím vás proto, abyste
mého pravého jména nevyslovovala před nikým,
mohlo by mne to státi život. Vaše tvář, slečno, svědčí
o vašem dlouhém utrpení. Ale toto utrpení nepotrvá
navždy, splní-li se naše naděje. Ostatně, kdyby se
snad žalář vašeho otce proti našemu očekávání prodloužil, velí vám bázeň Boží, abyste důvěřovala ve
spravedlnost Boží. Já jsem pána van Bethune viděl
a rozmlouval s ním. Jeho osud jest zmírněn dobrotivostí kastelánovou a vzkazuje vám, abyste pro
něho netruchlila."
„Vypravujte mně, co řekl, pane de Vossi! Vyličte
mi, jaký je jeho žalář, a co dělá, abych se potěšila,
slyšíc jeho drahé jméno."
Dětřich Liška počal obšírným popisem věží Bourgeských, a vyprávěl dívce všechno, co věděl sám.
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S největší ochotou odpovídal na její nejnepatrnější
otázky a utěšoval ji šťastnými sliby. Zatím odešel
Adolf ze síně, aby uvědomil svoji sestru Marii o své
nastávající cestě, a rozkázal, aby jeho kůň a jeho
zbraně byly připraveny k odjezdu. Zasvětil také věrného svého sluhu do svého předsevzetí, aby o všem
zpravil de Conincka a Breydela, a požádal je, by bděli
nad mladistvou Matyldou. To však bylo zbyteěno,
protože Dětřich Liška již byl s tajnými rozkazy,
u cechmistra tkalců.
Jakmile se Adolf vrátil do sálu, povstal Dětřich se
svého sedadla a řekl:
„Pane van Nieuwlande, nesmím zde déle prodlévat!. Proto vás prosím, dovolte mi, abych dodal vašemu obličeji potřebné vzezření. Nebojte se, že vám
to snad uškodí, a nerušte mne při mém počínání."
Rytíř se posadil na židli před Dětřicha a sklonil
hlavu dozadu. Matylda, jež nedovedla pochopiti, co
to má znamenat, stála udiveně se široce otevřenými
zraky vedle nich. Sledovala zvědavě Dětřichovy prsty,
kreslící na tváři Adolfově různé šedivé skvrny a tmavé čáry. Při každém tahu dívka se podivovala víc
a více, neboť vzezření rytířovo se měnilo a nabývalo
výrazu připomínajícího rysy jejího otce. Srdce dívčino bušilo bouřlivě při spatření tohoto zázračného
díla. Když byly všechny rysy a vrásky správně nakresleny, navlhčil Dětřich líce a čelo Adolfovo modravou vodičkou a rozkázal mu, aby povstal.
„Hotovo," řekl, „podobáte se panu van Bethunovi,
jako by vás byl zplodil týž otec. A kdybych vás nebyl
tak proměnil já sám, pozdravil bych vás osvíceným
jménem Lva. Věřte mi, že chovám sám úctu k vašemu novému obličeji."
Mladistvá Matylda stála tiše, jakoby z kamene,
před Adolfem; nemohla nasytit očí o pohlížela střídavě na oba rytíře, jako by se chtěla tázati po tajemství
čehosi nepochopitelného. Adolf se podobal nyní tak
9'
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přesně pánu van Bethunovi, že byla ochotna věřiti,
že její otec stojí skutečně před ní.
„Pane van Nieuwlande," promluvil Dětřich Liška,
„chcete-li svému šlechetnému předsevzetí šťastně dostáti, jest nutno, abyste opustil toto místo a brzo
odcestoval. Kdyby vás nepřítel nebo nevěrný sluha
spatřil v tomto přestrojení, byl byste v nebezpečí, že
dáváte svůj život zbytečně v sázku."
Adolf pochopil smysl těchto slov.
„S Bohem, ušlechtilá dívko!" zvolal, „žijte blaze
a vzpomeňte si někdy na svého služebníka Adolfa!"
Nelze vypověděti, jak hluboce byla dívka dojata,
když jí mladý rytíř zvěstoval, že odejde do Bourges,
aby vystřídal pana van Bethuna v žaláři, a ona viděla krásu této cesty v návratu svého otce. Ale když
nyní seznala, že její dobrý bratr, jak ho jmenovala, ji
opouští ihned, uchvátil její srdce nesmírný žal.
Potlačila slzy, lesknoucí se již v jejích očích a odepjala veliký závoj, visící s jejího klobouku. „Zde,"
řekla, „přijměte to z rukou vaší vděčné sestry; budiž
vám to památkou na tu, jež nikdy nezapomene na váš
velkolepý čin . . . je to moje nejmilejší barva."
Rytíř přijal tuto zástavu vkleče a políbil ji s vděčným pohledem.
„Ó, Matyldo!" zvolal, „nezasloužil jsem si této přízně. Ale přijde-li někdy chvíle, kdy bude moci téci
moje krev pro rod Flanderský — tu se osvědčím
hodným vašeho přátelství a vaší dobroty."
„Milý pane, jest již čas. Prosím vás, ustaňte od
svých díkůčinění," napomínal Dětřich.
Při tom učinil posunek, který naplnil mladé lidi bolestí, jako neodvolatelný rozsudek.Podrobili se osudu.
„S Bohem, Matyldo!"
„S Bohem, Adolfe!"
A rytíř vyšel spěšně ze síně. Když přišli na nádvoří, nasedli oba do sedla a za několik okamžiků
později rozlehl se klusot dvou koní osamělými ulicemi
města, až zmizeli za Gentskou branou.
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roce 1280 zničil strašný požár starou tržnici
na náměstí. Dřevěná věž, ji korunující, se
stala se všemi listinami města Brugg obětí
plamenů. Některé tlusté zdi v nejspodnější části budovy zůstaly však nedotknuty a s nimi také několik
místností, jichž se užívalo někdy za strážnice. Francouzští bojovníci si zvolili tyto opuštěné místnosti
staré tržnice za shromáždiště, a zde též trávívali svůj
volný čas pitkami a hodokvasy.
Nedlouho po odjezdu Adolfa van Nieuwlanda sešlo se osm francouzských žoldnéřů v jedné z nejhlubších místností^ těchto ssutin. Veliká hliněnž svítilna vrhala žluté pa,prsky na obličeje válečníků,
a sloup kouře z ohně linul se hadovitě vzhůru ke kles t í . Na stěnách bylo viděti při blikavém svitu lampy
ještě nějaké otlučené ozdoby románského slohu; ve
výklenku na konci místnosti stála ženská socha bez
rukou, jejíž obličej byl vlivem času zohyzděn. Čtyři
žoldnéři seděli u dubového stolu a hráli vášnivě
v kostky. Několik jiných stálo okolo svých kamarádů
a sledovalo zvědavě střídavé štěstí hry. Bylo zřejmo,
že tito mužové nepřišli sem pouze pro hru v kostky,
neboť na jejich hlavách se leskly přílby, a široké dýky
visely na jejich opascích, jako by se mužové byli vyzbrojili k válce.
Jeden z hráčů povstal po chvíli od stolu a mrštil
kostkami zlostně do kouta.
„Myslím, že ruka tohoto Bretonce není čistá,"
zvolal, „neboť by to musel býti zázrak, abych v padesáti hrách nevyhrál ani jedenkrát. — Hra mne již
nudí; přestanu."
„Netroufá si již hráti dále!" zvolal vyhrávající
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s žertovným triumfem. ,,U čerta, Jehane, tvá kapsa
přece není ještě prázdná? A chceš takovým způsobem utéci před nepřítelem?"
„Zkus to ještě jednou," podpichoval jiný, „ možná,
že se nyní vyhlídky změní."
Žoldnéř, jehož nazývali Jehanem, rozpakoval se
dlouho, má-li zkusiti štěstí ještě jednou; konečně vjel
rukou pod vojenský kabátec a vytáhl zářící klenot,
Byl to náhrdelník z nejjemnějších perel, ozdobený
zlatými sponkami.
„Zde," řekl, „sázím tyto perly proti tomu, co's na
mně vyhrál: nejkrásnější náhrdelník, který kdy se
skvěl na šíji vlámské ženy. Prohraji-li tentokrát
zase, nezůstane mi z kořisti ani chlup."
Bretonec vzal klenot do ruky a bedlivě jej prohlížel.
„Nuže, ujednáno," zvolal, „v kolika vrzích?"
„Ve dvou," odpověděl Jehan, „hoď ty první."
Hromada zlaťáků ležela na stole vedle skvostného
klenotu. Oči všech se upíraly s vášnivou úzkostí na
kutálející se kostky a srdce hráčů se chvěla strachem . . . Při prvním vrhu se štěstí zdánlivě obracelo
k Jehanovi, neboť vrhl deset, kdežto jeho kamarád
pět. Již se oddával největším nadějím na znovunabytí svých peněz, když vtom si všiml, že Bretonec
tajně přiložil kostky k ústům a s jedné strany je
naslinil. Prudká zlost a pomstychtivost zbarvila jeho
líce temnou červení, když poznal, že lstivost a faleš
byly příčinou jeho prohry. Choval se však zatím,
jako by nic nezpozoroval, a řekl:
„Vrz přece, proč otálíš? Zmocňuje se tě strach?"
„To ne, to ne," řekl Bretonec a vrhl dovedně
kostky z rukou. „Štěstí se může obrátiti. — Nuže,
vidíš — mám dvanáct!"
Nato vrhl Jehan kostky lhostejně na stůl a padlo
mu na neštěstí jen pět. S radostným pokřikem vzal
Bretonec klenot se stolu a ukryl jej pod svým krunýřem. Jehan mu přál strojeně štěstí k výhře, a zdálo
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se, že ho ztráta nerozčiluje. Ale v jeho nitru vřel tajný vztek, jejž ovládal jen stěží. Zatím co šťastný výherce hovořil vesele s jiným kamarádem, pošeptal
Jehan mužům stojícím vedle něho cosi do ucha a zdál
se pohledy doporučovati Bretonce jejich pozornosti.
Pak řekl:
„Kamaráde, když jsi teď všecko vyhrál, nebudeš
mi bránit, abych zkusil štěstí ještě jednou. Já sázím
peníze, které máme dnes večer vydělati proti stejné
částce. Je ti to vhod?"
„Ano, zajisté, já se nikdy neuhýbám!"
Jehan vzal kostky a vrhl osmnáct na dvakrát. Zatím co jeho druh shrábl kostky se stolu a držel je za
řeči zdánlivě bez jakéhokoliv úmyslu v rukou, pozorovali ho žoldnéři, stojící u Jehana, co nejbedlivěji.
Viděli zřetelně, že Bretonec přiblížil kostky opět ke
rtům, a pomocí této lsti nahodil jednou deset a po
druhé dvanáct.
„Prohrál jsi, příteli Jehane!" zvolal.
Strašlivá rána pěstí byla odpovědí na toto zvolání;
krev se Bretonci vychrlila z úst; byl na okamžik
omráčen, neboť rána otřásla celým jeho mozkem.
„Ty jsi šelma! — zloděj!" křičel Jehan. „Myslíš, že
jsem neviděl, že jsi kostky slinil a tím vyzískal falešně na mně peníze? Všecko mi vrátíš, nebo . .
Bretonec mu nedopřál času, aby pokračoval, nýbrž
vytasil svoji širokou dýku a přibližoval se za strašlivých nadávek. Jehan se rovněž připravil k boji
a přisahal, že se mu pomstí krvavě. Nedošlo však
k tomu. Již se ve světle lamp zaleskla ostří dýk,
a všechno nasvědčovalo tomu, že dojde ke krveprolití, když vstoupil do světnice nový válečník.
Podle hrdých a velitelských pohledů, které vrhl
na zápasící, bylo poznati na první ráz důstojníka.
Jakmile ho žoldnéři spatřili, zmlklo rázein klení a nadávání na jejich rtech, a dýky byly zavěšeny ihned
zase na řemení. Jehan a Bretonec se podívali na sebe,
jako by se vyzývali navzájem na pozdější dobu,
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a kráčeli s ostatními blíže k důstojníku, který je
oslovil takto:
„Vojáci, jste hotovi?"
„Jsme připraveni, pane de Cressinesi," zněla odpověď.
„V největší tiehusti!" nařizoval důstojník. „Pamatujte si, že dům, do něhož nás tento občan povede,
jest pod ochranou našeho vojevůdce de Chatillona.
První, jenž vztáhne na něco ruce, trpce toho bude litovat! Následujte mne!"
Občan, jenž musel sloužiti těmto francouzským vojákům za průvodčího, nebyl nikdo jiný, nežli mistr
Brakels, „Lilijník," vyhoštěný z cechu tkalců. —
Když vyšli žoldnéři se svým velitelem na ulici, kráčel
Brakels mlčky před nimi a vedl je tmou až do ulice
Španělské, před vrata domu pána van Nieuwlanda.
Zde se rozestoupili žoldnéři podél zdi a zatajovali
dech, aby nebyla zpozorována jejich přítomnost.
Mistr Brakels zaklepal zlehka kladívkem na vrata.
Za pár okamžiků přišla na chodbu služebná a tázala
se nedůvěřivě, kdo se tak pozdě dobývá do domu.
„Otevři rychle," zněla Brakelsova odpověď. „Přicházím od mistra de Conincka se spěšnou zprávou
pro slečnu Matyldu van Bethuneovou. Neotálej ani
okamžiku, neboť slečně hrozí veliké nebezpečí."
Služebná netušící ani v nejmenším zradu, odsunula závory a otevřela spěšně dveře. Než jaký byl
její úžas, když za Vlámem vniklo do chodby osm
francouzských žoldnéřů. Hlasitý výkřik se rozlehl
až do nejvzdálenějších komnat domu a služebná se
chtěla spasiti útěkem. Bylo jí však panem de Cressinesem zabráněno a musela se bez hlesu zastaviti.
„Odpověz mi beze strachu. Kde jest tvoje velitelka
Matylda Bethuneová?" otázal se de Cressines klidně.
„Jsou tomu již dvě hodiny, co se moje velitelka
odebrala k odpočinku, a nyní spí," koktala ustrašená
služebná.
„Jdi k ní," rozkázal důstojník, „a řekni jí, aby se
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oblékla, neboť musí okamžitě opustiti tento dum
a jiti s námi. Buď poslušná, bolelo by mne, kdybych
byl nucen užiti násilí."
Služebná vyběhla rychle po schodech nahoru
a vzbudila Adolfovu sestru.
„Ó, vzácná paní," zvolala, sejděte rychle s loze.
Váš dům jest plný žoldnéřů!"
Nebesa!" povzdechla Marie. „Co to pravíš? Žoldnéři že jsou v mém domě? A čeho si žádají?"
„Chtějí okamžitě odvésti odtud slečnu van Bethuneovou. Prosím vás, vzácná paní, pospěšte si, neboť
ona ještě spí. Obávám se, že žoldnéři vniknou do její
komnaty."
S horečným spěchem a bez odpovědi přehodila
užaslá Marie přes sebe volný oděv s vlečkou a odebrala se se služebnou k panu de Cressinesovi, jenž
čekal ještě v průjezdu. Dva domácí sluhové přispěchali na pokřik služčin a stáli nyní zachmuřeni mezi
francouzskými žoldnéři; byli jimi chyceni a zadrženi.
„Pane," prosila Marie důstojníka, „povězte mi
laskavě, proč vnikáte tak pozdě v noci do mého
domu?"
„Ano, vzácná dámo," zněla odpověď, „je to rozkaz
správce země. Slečna Matylda van Bethune, jež zde
bydlí, musí okamžitě s námi. Neobávejte se, že s ní
bude zacházeno zle. Zaručuji se svým slovem, že nestrpím, aby byla pohaněna i jediným slůvkem."
„Ó, milý pane," zvolala Marie, „kdybyste věděl,
jaký osud připravíte této nešťastné dívce, odešel byste odtud ihned; neboť slyším, že jste čestný rytíř."
„Správně jste to řekla, vzácná paní, takové podniky se mi nikterak nelíbí. Ale rozkaz svého vojevůdce vykonám přesně. Proto dejte vydati slečnu
Matyldu do našich rukou. My nemůžeme čekati dlouho. Ušetřte mi nepříjemná slova."
Marie nahlížela, že nic nedovede odvrátiti tuto
ránu. Skryla také svůj hluboký zármutek před cizími
vojáky a neplakala. Se zřejmě znatelným hněvem
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podívala se však na Vláma, stojícího v koutku chodby, a zdálo se, že mu vyčítá pohledem jeho zradu.
Mistr Brakels nebyl dosti smělý, aby pohleděl rozezlené dívce do očí. Třásl se, neboť předvídal nyní pomstu, jež jej bude pronásledovati, a ustoupil o krok
zpět, jako by chtěl zmizeti vraty.
„Hlídejte mi toho Vláma!" řekl de Cressines ke
svým lidem, „a nedovolte mu odejiti, neboť kdo jako
on zrazuje své přátele, je schopen všeho.
Mistr Brakels byl uchopen za rameno a násilně postaven do středu vojáků. Pojmenovali ho zrádcem
a opovržení těch, jimž sloužil, bylo jeho odměnou.
Marie odešla z průjezdu a vstoupila se sklíčeným
srdcem do ložnice. Zůstala státi před ložem jako
zdrcena a pozorovala nešťastnou dívku, jež se zdála
býti pohřížena v hluboký spánek. Pod Matyldinými
víčky leskla se slza jako skvoucí perla; dýchala namáhavě a těžce. Náhle vystrčila ruku zpod přikrývky
a pohybovala jí s úzkostlivými posunky před ložem,
jako by chtěla odtud zaplašiti něco, co ji velmi soužilo. V jejích ústech se mísily nesrozumitelné vzdechy se jménem Adolfa a opakovala je několikráte,
jako někdo, kdo úpí a žádá pomoci.
Slzy se vyřinuly z očí Mariiných, neboť tento pohled ji dojal hluboce a její soucit vzrostl při pomyšlení na utrpení, jež čekalo ještě mladistvou šlechtičnu. Jakkoli jí to bylo bolestné sděliti tuto nešťastnou zvěst své přítelkyni, nesměla přece otáleti; čas
byl příliš drahocenný. Každým okamžikem mohli
žoldnéři vkročiti do pokoje — a jaká hanba by to
byla bývala pro ušlechtilou Matyldu. Puzena touto
myšlenkou, uchopila1 Marie ruku své přítelkyně
a vzbudila ji slovy:
„Moje milá přítelkyně, procitněte: mám vám vyříditi něco spěšného.1*'
Dotyk Mariin poděsil dívku silně; otevřela oči
a zachvěla se, pohlížejíc nerozhodně na svou přítelkyni.
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„Jste to, Marie, vy, jež tak se mnou mluví?" otázala se, mnouc si rukama vlhká víčka. „Co vás přivádí tak nevčasně ke mně?"
„Ó, nešťastná přítelkyně," vypukla Marie v pláč,
„vstaňte, abych vás přistrojila, vstaňte rychle, neboť
vás čeká veliké neštěstí."
Užaslá Marie sestoupila s lože a pohlížela bojácně
do Mariiných očí; ta vzlykala hořce, oblékajíc Matyldu a neodpověděla dříve na otázky dívčiny, až teprve když jí podávala dlouhý jezdecký šat, řekla
s hlubokým povzdechem:
„Vydáváte se na cestu, ušlechtilá slečno. Pán Svatý Jiří vás opatruj!"
„Načpak tento cestovní šat, drahá Marie? Nyní
seznávám, jaký mne čeká osud! Můj trpký sen nelhal. Ach, Pane, Bože můj, nyní jest ztracena všechna naděje, neboť když jste mne probudila, byla
jsem právě odvážena do Francie, k Johaně Navarrské. Krásné Flandry neuzřím již n i k d y . . . a ty,
Lve, můj otče, neuvidíš již možno na zemi nikdy svou
dceru..
Marie, schvácena trpkou bolestí, se posadila na
židli a tiše štkala. Neměla síly, aby potvrdila slovy
obavy své přítelkyně. Po několika okamžicích se jí
vrhla ustrašená Matylda kolem krku a řekla:
„Neplačte tak pro mne, má sladká přítelkyně.
S neštěstím a zlým osudem jsem již spřátelena
a znám jej dobře. Pro Flanderský dům není již
klidu, ani radosti."
„Nešťastné ušlechtilé dítě!" bědovala Marie. „Nevíte, že dole na vás čekají francouzští žoldnéři a že
budete ihned odvezena!"
Dívka zbledla a zachvěla se při těchto slovech.
„Žoldnéři! Budu tedy vydána na pospas nezdvořilosti nešlechetných námezdníků? Milá Marie,
chraňte mne. — Bože, kéž raději zemru! 0, Robrechte, kdybys věděl, jaká se děje pohana tvé krvi!"
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„Nelekejte se tak tuze, hraběnko, bude s vámi
čestný rytíř."
„Osudná hodina tedy přišla! Musím tudíž odejiti
od vás, Marie; a zlá královna navarrská mne uvězní
tak, jako mého otce. Budiž! Jest však soudce na
nebi, jenž mne neopustí..."
„Rychle, slečno, oblecte svůj jezdecký šat, slyším
již kroky žoldnéřů."
Co se Matylda oblékala, otevřely se dveře, vstoupila služebná a hlásila:
„Madame, ten francouzský pán se táže, je-li slečna
Matylda van Bethune již připravena k jízdě a je-li
mu dovoleno, aby se jí představil."
„Nechť přijde," zněla odpověď.
Pán de Cressines následoval služebnou po schodech a vstoupil brzo do komnaty. Zdvořile se slečně
uklonil a na jeho soucitných pohledech bylo znáti,
že koná toto poslání jen s odporem.
„Madame," řekl, „nemějte mi za zlé, požádám-li
Vaši Milost, aby šla ihned se mnou; nesmím se
zdržeti již ani okamžik déle."
„Půjdu poslušně s vámi," řekla Matylda, potlačujíc slzy. „Doufám, pane, že se mne jako čestný rytíř
ujmete proti jakémukoliv ústrku."
„Ubezpečuji vás, vzácná slečno," odvětil de Cressines dojat dívčinou povolností, „že se vám nestane
žádné úhony, dokud jste pod mojí ochranou."
„A vaši žoldnéři, pane?"
„Moji žoldnéři, madame, nepromluví s vámi ani
slova. Toto ujištění nechť vám stačí. Musíme vyraziti."
Obě dívky se objaly s bolestnou něhou a slzy se
řinuly hojněji s jejich tváří. Trpké „S Bohem" bylo
několikráte opakováno a objímání nebylo konce. Konečně se vzchopily a následovaly důstojníka do průjezdu.
„0, pane," zvolala Marie, „řekněte mi alespoň,
kam odvádíte moji nešťastnou přítelkyni!"
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„Do Francie," odpověděl de Cressines, a obrácen
k žoldnéřům, nařizoval: „Dejte na své řeči pozor:
kdo se opováží vůči této ušlechtilé dámě neslušného
slova, bude přísně potrestán. Přeji si, aby bylo dbáno
jejího osvíceného původu. Přiveďte koně, jež stojí
v ulici Halsově."
Matylda stála mlčky u žoldnéřů. Slzy kanuly tiše
pod závojem, zahalujícím její obličej. Jedna její
ruka spočívala v ruce Mariině, a tak stály obě nepohnutě, jako dvě sochy na jednom sloupě. Slova nestačila, aby vyjádřila bolestné pocity, hárající v jejich hrudi při tomto hořkém loučení.
Když byli koně přivedeni ke vratům, pomohl pán
de Cressines dívce na lehkého klusáka. Mistr Brakels
a sluhové byli propuštěni a průvod projel tryskem
ulicemi bruggskými. Za několik minut byli ve volném
poli, na silnicích, jež Matylda pro tmu nemohla poznati; noc byla tmavá a slavnostní ticho se rozhostilo
nad dřímající přírodou. Pán de Cressines zůstával
stále po boku Matyldině. Poněvadž nechtěl vyrušovati dívku v jejím zármutku, nemluvil k ní. A nebyl
by snad po celou cestu na ni promluvil, kdyby se
mladistvá Matylda nebyla sama první otázala:
„Dovolte mi, pane, abych zvěděla něco o osudu,
který mě čeká? — a smím-li se vás ptát, od koho
přišel rozkaz, na jehož základě jsem byla vytržena
ze svého obydlí?"
„Rozkaz byl vydán panem de Chatillonem," odpověděl de Cressines, „pravděpodobně byl také jemu
dodán z vyšší ruky, neboť vaše cesta končí v Compiěgne."
„Ano," povzdechla si smutná dívka, „Johana Navarrská mne očekává. Nestačilo jí, že uvěznila mého
otce a moje příbuzné — chyběla jsem jí ještě já.
Nyní jest její pomsta dokonána. Ó, drahý pane, vy
máte zlou královnu!"
„Muž by mně to nesměl říci! Je pravda, ušlechtilá
dívko, že naše královna zachází s Vlámy velmi přís141

ně, a já pociťuji soucit pro statečného pana van
Bethune, ale přede mnou mi nesmí nikdo pohanět
moji královnu."
„Promiňte mi, milý pane; vaše rytířská věrnost
zasluhuje mé úcty. Nebudu již naříkati na vaši královnu, a považuji se za šťastnu, že mám ve svém neštěstí čestného rytíře za průvodce."
„Bylo by mi opravdovým potěšením, kdybych
mohl doprovoditi Vaši Milost až do Compiěgne; ale
tato čest mi není vyhrazena; ještě čtvrt hodiny a pak
budete míti, slečno, jinou společnost. To však nemůže
nic změniti na vašem postavení, francouzští rytíři
nezapomínají nikdy, čím jsou paním povinni."
„To jest pravda, pane, francouzští šlechticové jsou
k nám zdvořilí a dvorní. Než, kdo mi za to ručí, ze
budu míti vždycky stráž, která přísluší mému rodu?"
„I to budete míti, madame; já vás doprovodím na
zámek Male, a tam vás musím odevzdati kastelánovi, panu de St. Polovi. Až potud sáhá moje poslání."
Ještě chvíli bavili se spolu tímto způsobem, až dorazili k mostu zámku Male. Když se přiblížili, zavolal
strážný na bráně na vojáky konající službu, a brány
byly vytaženy. Brzy poté byl s rachotem spuštěn padací most a celý průvod vjel do zámku.
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plynuly již měsíce od vzdání se Brugg. De
Chatillon jmenoval pana de Mortenaye městským správcem a vrátil se do Kortrijku, protože nedůvěřoval tolik občanům bruggským, aby
bydlel v jejich zdech. Žoldnéři, které v dobytém
městě zanechal, páchali různé špatnosti a týrali obyvatelstvo nejzlomyslnějším způsobem. Syta tohoto
tyranství, vrátila se většina cizích kupců do své
vlasti, a bruggský obchod vázl den ode dne stále
více. Řemeslníci pohlíželi starostlivě a se žhavou pomstychtivostí na zkázu svého blahobytu. Ale opatření, která učinili Francouzové, byla dosti přísná,
aby udržela nespokojenost měšťanů na uzdě. Část
opevnění byla stržena a stavěn silný hrad, z něhož
mělo býti město ovládáno.
K velikému podivení spoluobčanů, nechával to všechno de Coninck podnikati bez odporu a chodil klidně a lhostejně ulicemi města. Ve shromážděních tkalců sliboval osvobození vlasti; rozehřával tak srdce
svých bratří a posiloval je ušlechtilou nadějí.
Breydela nebylo lze poznati. V ustavičném ponurém hloubání zestárly mladistvé rysy jeho a jeho
obočí kleslo téměř až na brvy. Hrdá hlava udatného
Vláma byla sehnutá, jako by ji tížilo těžké břímě.
Poroba a pohled na naduté Francouze byly zmije,
které se ovinuly kolem jeho srdce a krutě je drásaly. Nebylo pro něho již ani radosti, ani zábavy,
a zřídka vycházel z domu, neboť nyní byly pro něho
poražené Bruggy žalářem, jehož vzduch ho dusil.
Tato krutá bolest ho neopustila ani na okamžik,
a jeho bratří nedovedli ho ničím potěšiti ani rozveseliti. V očích Francouzů četl posměšek „otroku!"
jako výčitku.
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Jednoho rána dlel velmi záhy ve svém krámě. Pokračoval ve svém nočním hloubání, opřen levicí
o špalek. Jeho pohaslé oči těkaly po kusech masa,
visících na stěně, ale neviděl jich, neboť jeho duch
dlel jinde. V přemítání svém setrval dlouho nepohnutě. Ruka jeho pak bezděčně uchopila sekeru, větší
nežli ostatní, která se zdála býti určena pro _ zvláštní
účel. Jakmile mu lesk oceli zasvitl do očí, přelétl
tajuplný úsměv přes jeho zamračenou tvář a dlouho
zíral na vražedný nástroj. Pojednou se jeho tvář zamračila a zesmutněla; díval se tupě před sebe, a
s jeho rtů splynul pomalu vzlyk:
„Je konec všemu — není již naděje na osvobozen í . . . ! Musíme jen věšet hlavu a lkát nad svou porobenou vlastí. Nyní běhaji denně triumfující Francouzové městem, každému se posmívajíce... a my,
my Vlámové, my to musíme trpěti, musíme s tím
býti spokojeni! 0, Bože, jak krutý je červ zoufalství, hlodající v mém srdci!"
Sevřel sekeru zlostně pěstí a hovořil, pozoruje
stále vražedný nástroj:
„Ty, moje věrná zbrani, čím mně můžeš býti nadále? Ani, abys mstila vlast, ani, abys prolévala cizí
krev . . . Slzy hanby tě z k r á p ě j í . . . Breydel pláče
jako b á b a . . . "
Náhle se v jeho tváři objevila zběsilá zuřivost.
Mrštil sekerou o zem a pošlapal ji.
„Pryč!" zvolal. „Otrok nepotřebuje zbraně!" a
opřel se opět rukou o špalek.
Náhle se otevřely dveře do krámu a Breydel se
velmi podivil, když v příchozím poznal Conincka.
„Přeji vám dobré jitro, mistře," řekl, „jakou to
bolestnou zvěst mi přinášíte tak časně?"
„Příteli Jene," odpověděl Coninck, „já se vás neptám, proč jste tak smuten: znám vaši ušlechtilou
duši. — Myšlenkou na otroctví se usoužíte k smrti.
Vidím to dobře."
„Mlčte, mistře, mlčte o tom, neboť se mi zdá, že
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stěny mého domu opětují posměšně toto slovo.
Ó, příteli, kdybych byl zemřel na hradbách našeho
města, byl bych si ušetřil tuto bolest! — Jak mnoho
nepřátelských Francouzů bylo by našlo hrob vedle
mne! Avšak tyto slavné dni jsou již ty tam ..
De Coninck pohlížel dójat na cechmistra řezníků,
chápal podle svého utrpení, jak vražednou jest asi
tato bolest pro duši, jako Breydelovu, a odpověděl:
„Utěšte se, milý příteli, a pomněte, že oheň, který
doutná pod popelem, proto ještě neuhasíná. Jednou
se opět vrátí dni slávy. Mlhoviny otroctví se vyjasňují; slunce svobody seslalo na nás již několik paprsků. Tomu nerozumíte; ale věřte mně nebo nevěřte: chvíle osvobození se blíží! Dnes nejsme ještě
dosti utlačeni, okovy otroctví musí tížit bolestněji,
aby i zbabělci se odhodlali je svrhnout. — A pak,
statečný bratře, pak povznese naše rodné město černého lva flanderského až do oblak."
Breydel pozoroval cechmistra tkalců při těchto slovech s podivným výrazem; jeho obličej se rozzářil
úsměvem štěstí a naděje a jako by jeho ustarané
srdce si chtělo uleviti, prodral se dlouhý povzdech
z jeho prsou. Uchopil ruku Coninckovu, přiložil ji
na svá prsa a řekl:
»Vy jediný, milý přiteli, mne znáte! Vy jediný
dovedete duši mou rozveseliti a potěšiti."
„Avšak, mistře Jene," odpověděl de Coninck, „moje návštěva má jiný účel. Jak víte, slíbili jsme, že
budeme bdíti nad mladistvou Matyldou."
„Pravda!" vykřikl prudce Breydel.
Teskná předtucha zruměnila jeho líce ohněm hněvu a povzdechl:
„Milý příteli, jakou strašlivou — jakou hanebnou
zvěst přinášíte?"
„Francouzi se zmocnili dcery našeho pána a unesli
ji," zněla odpověď.
Řezník ustoupil krok zpět, zvedl sekeru se země
a sevřel ji v pěsti s rozlícenou zuřivostí. Jeho rty
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se sice pohybovaly, ale ani slovo nevyšlo z jeho úst.
Konečně skanuly dvě lesknoucí se slzy na jeho líce
— slzy vzteku a pomstychtivosti.
„0, flanderský Lve!" vybuchl. „Tak zacházejí
s tvými dětmi! A já bych to měl trpěti? Nikolik, nikdy!. Je konec, de Conincku — je konec. Nedám již
na nic — dnes musím spatřiti krev — mnoho krve,
nebo zemru."
„Upokojte se, milý příteli, upokojte se," odpověděl de Coninck, „a buďte rozumný, neboť váš život
náleží vlasti a nesmíte jej dávati v sázku zbytečně."
„Nechci již ničeho slyšetí," odvětil Breydel, „děkuji vám za vaši moudrou radu, ale neuposlechnu jí,
nemohu, ušetři si řeči, je marná!"
„Ale, mistře Jene, nedávejte se tak unášeti. Nemůžete přece Francouzy zahnati sám?"
„Vše jedno. Tak daleko já nepomýšlím. Pomstu za
dceru Lvovu a potom smrt! Ó, nyní jsem šťasten —
moje duše se odpoutala, mé srdce buší nyní opět
tak silně a prudce! Ale chci se uklidniti. Řekněte
mi, co víte dále o tom."
„0 ne mnoho! Dnes ráno byl jsem vzbuzen velmi
záhy,_ abych přijal služebnou pána van Nieuwlanda.
Z jejích řečí jsem vyrozuměl a seznal, že slečna Matylda byla v noci unesena a že zrádce Brakels byl
Francouzům průvodcem."
„Brakels!" zvolal Breydel. „O jednoho více pro
mou sekeru. Ten již nebude sloužiti Francouzům!"
„Kam byla dívka odvezena, nevím. Snad bychom
mohli předpokládati, že do zámku Male; neboť služebná zaslechla toto jméno dvakráte z úst žoldnéřů.
Vidíte tudíž, Breydeli, že by bylo lépe vyčkati bližších zpráv, nežli postupovati tak nerozvážně; ostatně
je téměř jisto, že dívka byla již dopravena do
Francie."
„Tlučete na dveře hluchého člověka, milý příteli."
zvolal Breydel. „Věru, pravím vám, nic mnou ne146

pohne. Chci, musím odejiti. Promiňte mi, že hned
odcházím."
Schoval sekeru pod plášť a obrátil se rychlým krokem ke dveřím; ale de Coninck si pospíšil a rychlejším pohybem mu zatarasil cestu. Jako tygr, který
octl se v léčce, těkal Breydel pohledem po krámu,
jako by hledal jiný východ. Jeho tělo se nahnulo kupředu, jeho svaly se napjaly, jako by se chystaly
vrhnouti se na překážku, bránící mu v útěku.
„Zanechejte těchto neužitečných pokusů," domlouval mu de Coninck; „ubezpečuji vás, že se sekerou
neodejdete. Jste mi příliš drahým přítelem, i považuji
za svou povinnost, abych vás ochránil před neštěstím."
„Pusťte mne, mistře Petře," volal cechmistr řezníků, „prosím vás, nechejte mne odejít! Trápíte mne
nelítostně."
„Ne, v tom jsem neúprosný. Myslíte, že jste svým
pánem, že můžete svůj život libovolně dávati v sázku? Ó, nikoliv, mistře! Bůh vás obdařil vyšším duchem, a vlast živí ve vás mohutnější údy, abyste
žil pro ni jako hráz její svobody. Buďte pamětliv tohoto vznešeného poslání, mistře, a neplýtvejte svými
dary v malicherných hříčkách."
Zatím co de Coninck takto mluvil, utišila se zuřivost řezníkova. Počal se chovat klidněji, a skoro by
se bylo mohlo říci, že se dal přesvědčiti moudrými
důvody svého přítele. Nebyla to přetvářka, ale také
nikoli pravý výraz jeho pocitů. Kolísal mezi pomstychtivostí a klidem, aniž mohl v nitru nabýti uspokojení.
„Máte pravdu, příteli," řekl, „dám se snadno
strhnouti. Vy víte, že jsou vášně, jichž vlivům odolati nelze. Zavěsím opět svoji zbraň tam na stěnu.
Nyní mne však přece propusťte, protože musím ještě
dnes do Thourantu, abych přivedl dobytek."
„Nuže, nebudu vás již zdržovati, ačkoli vím, že
dnes do Thourantu nepůjdete."
io«
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„Jistě, mistře, nemám již dobytka ve svých chlévech; musím se ještě do večera zásobit."
„Neoklamete mne, mistře Jene, znám vás příliš
dlouho. Z vašich očí vyčítám, že chcete jiti přímo do
Male."
•>Vy jste čaroděj, mistře Petře, neboť znáte moje
myšlenky lépe, nežli já sám. Ale ujišťuji vás, že se
to děje pouze proto, abych vypátral pobyt dcery našeho pána. Slibuji vám, že odložím pomstu na vhodnější dobu."
Oba cechmistři vyšli spolu ven a rozloučili se, když
na ulici ještě nějakou chvíli si spolu pohovořili.
Breydel dospěl po půlhodinové chůzi k vesnici
Male.
Panství Male jest vzdáleno od Brugg malou míli.
V době našeho vypravování záleželo v podstatě asi
z třiceti doškových chaloupek, které byly tu i tam
postaveny na území pravomoci lenního zámku. Mezi
neproniknutelnými lesy, obklopujícími osadu, vznikla
lidským přičiněním velmi úrodná pole. Poněvadž
půda v těchto končinách byla vděčna svým majitelům a odměňovala je bohatou úrodou, bylo by nasnadě domnívati se, že sedláci malští se těší značnému blahobytu. A přece na jejich oděvu a celém
zevnějšku bylo zřítí nouzi a nedostatek. Otroctví
a přísné panstvo bylo příčinou jejich chudoby. Pot
s jejich tváří se neřinul ani pro ně, ani pro jejich rodiny. Všechno to bylo jen pro lenního pána a velitele,
a byli šťastni, když jim po odvedení všech dávek zůstalo ještě tolik, aby mohli po celý rok posilovati
své údy pro těžkou práci.
V malé vzdálenosti od zámku bylo čtyřhranné náměstí, kolem něhož postaveno několik kamenných
domů blíže k sobě; uprostřed stál kamenný sloup,
přímý jako jehla, a na něm visel řetěz se železným
kruhem. To byl odznak hraběcího soudního práva
a pranýř, na němž byli zločinci veřejně pranýřováni.
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S jedné strany byla vystavena malá kaple, a hřbitovní zdi přečnívaly až do náměstí.
Trochu dále stál dosti vysoký dům, jediná hospoda či taverna v Male, kde bylo čepováno pivo a víno.
Název této hospody byl zobrazen nad vchodem, ale
byl tak hrubě a nedostatečně vytesán, že bylo těžko
poznati v tomto kamenném zobrazení sv. Martina.
Spodní místnost zabírala tolik prostoru, že ji ohraničovaly vnější zdi budovy. Široký, nemotorný krb
vyplňoval pozadí místnosti a zaujímal tolik místa, že
vedle něho nezbyly než malé koutky s každé strany,
v nichž byla uložena semena a kořínky k sušení.
Ostatní stěny byly vybíleny vápnem a ozdobeny různým dřevěným a cínovým nádobím. Na vhodném
místě visela halapartna a veliký počet nožů v kožených pouzdrech. Kouř, vnikající ustavičně z krbu do
místností, zbarvil trámy stropu kalnou barvou, barvou tak šedou, jako přítmí, jež všude panovalo, a jež
dodávalo celku nevlídné vzezření. Ačkoliv slunce zářilo, bylo zde osvětlení velmi matné, neboť okna,
zpola románského, zpola gotického slohu, byla umístěna sedm stop nad podlahou a skládala se z malých
tabulek. Těžké stolice a ještě těžší stoly stály ve
světnici roztroušeně.
Šenkýřka přecházela po místnosti, aby obsloužila
četné osoby, jež se právě v té době obveselovaly pitím. Cínové konvice nezahálely a veselá zábava
hostí splývala ve zmatený šum, z něhož nebylo ničemu rozuměti. U krbu bylo pozorovati na mužných,
energických zvucích, že tam se mluvilo vlámský,
kdežto ve světnici samé prozrazovaly hojné nosovky
francouzštinu. Mezi těmi, kteří se vyjadřovali touto
cizí řečí, byl jeden host jménem Leroux, jenž dodával svým slovům více důrazu a mluvil jako představený ke svým spolustolujícím. Byl to však pouze
žoldnéř jako oni, ale jeho mohutná postava a síla,
jíž oplýval, zjednávaly mu zvláštní váhu.
Zatím co francouzští vojáci prázdnili za veselé zá149

bavy své konvice, přišel do hospody jiný žoldnéř
a zvolal:
„Hola, kamarádi, přináším dobré zprávy. Odejdeme z těchto proklatých Flander, a možná, že již zítra
spatříme opět naši krásnou Francii!"
Užaslí žoldnéři se dívali se zpytavou pochybností
na posla.
„Ano," pokračoval příchozí, „zítra odcestujeme
s krásnou šlechtičnou, jež nás v předešlé noci překvapila svojí návštěvou."
„Je pravda, co pravíš?" otázal se Leroux.
„Jistě je to pravda. Náš pán de St. Pol vyslal mne,
abych vás o tom zpravil."
„Já ti věřím," zvolal Leroux, „neboť ty jsi vždy
zlověstným havranem!"
„Aj, proč tě roztrpčuje tato zpráva? Nevrátíš se
rád do Francie?"
„Naprosto ne! Zde užíváme ovoce vítězství, a nijak
by mne nelákalo, kdybychom je museli opustiti tak
záhy."
„Nu, pak se tolik nerozčiluj, vrátíme se za několik
dnů. Máme doprovoditi pana de St. Pole jen do
Rijsselu."
Právě když se Leroux chystal k odpovědi, rozletěly se dveře a do šenkovny vkročil Vlám. Pohlédl
směle a svobodně na Francouze, posadil se ke stolu
sám a zvolal:
„Hola, hostinský, tuplák piva! Rychle, neboť mám
naspěch!"
„Hned, mistře Breydeli!"
„Toť krásný Vlám," šeptal jeden ze žoldnéřů Lerouxovi do ucha. „Není sice tak dlouhý jako ty, ale
jaká to mohutná postava a hlas! Ten jistě není sedlákem!"
„Opravdu," odpověděl Leroux, „je to hezký chlapík! Oči má jako lev. Pociťuji k němu přátelskou náklonnost."
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„Šenkýřko," zvolal Breydel vstávaje, „kdepak
trčíte? Pálí mně strašně v hrdle!"
„Povězte mi, Vláme," otázal se Leroux, „umíte
francouzsky?"
„Víc, nežli je mi milo," odvětil Breydel v téže řeži.
„Nuže, když vidím, že jste nedočkavý a máte žízeň,
nabízím vám svoji konev. Napijte se z ní. Ať slouží
ke zdraví!"
Breydel vzal konev s posunkem díků z rukou žoldnéřových a řekl, pozvedaje ji ke rtům:
„Na vaše zdraví a vaše válečné štěstí!"
Ale sotva dostal několik kapek vína na jazyk, postavil konev s odporem opět na stůl.
„Co to? Bojíte se ušlechtilého moku? Na ten nejsou Vlámové zvyklí," smál se Leroux.
„Je to francouzské víno!" odpověděl Breydel lhostejně.
Žoldnéři se na sebe podívali udiveně, a v Lerouxově tváři se zračila zřejmě zlost. Avšak Breydelova
chladná tvář zapůsobila na něho takovým dojmem,
že nechal Vláma, aniž ještě něco dodal, vrátiti se
k jeho místu. Zatím přinesl šenkýř žádané pivo
a cechmistr řezníků si popíjel, nestaraje se dále
o Francouze.
„Nuže, kamarádi," zvolal Leroux, zvedaje svoji
číši, „napijeme se ještě jednou pořádně, aby se nemohlo říci, že jsme odtáhli se suchými hrdly. Na
zdraví krásné šlechtičny!"
Jan Breydel se při těchto slovech zarazil; napjal
sluch a podíval se s opovržením na žoldnéře, kteří
však si toho nepovšimli.
„Jen aby se za naší nepřítomnosti nic nestalo,"
rozzlobil se Leroux. „Bruggští počínají opět reptati
a bouřiti se. Možná, že se bude město drancovati,
a my budeme ve Francii!"
Breydel zaskřípal zuby vnitřním vztekem, avšak
ještě nezapomněl na svůj slib a na slova de Coninc151

kova. Naslouchal s větší pozorností, když Leroux
pokračoval:
„Za tuto ztrátu bychom se měli poděkovati krásné
šlechtičně... kdo to jen asi je? Já se domnívám, že
je ženou mocného rytíře, a že má býti odvezena
k ostatním do Francie. Ta bude jisti ještě trpký
chléb! . . . "
Cechmistr řezníků vstal od stolu a procházeje se
po světnici, aby zakryl svoje pohnutí, zpíval si bzuče
tichým hlasem několik veršů národní písně, znějící
takto:
„Lev černý zlatém na poli
se hrdě zvedá v smělý skok.
Zříš hroznou tlapu tu? — Jen vzmach,
a naráz skolen každý sok.
Zříš žár plát v oku krvavém,
děs v mohutné se hřívě chvět?
Toť ten náš slavný vlámský lev,
jenž již svým zjevem straší svět."
Sotva zaslechli Francouzové tyto zvuky, zvedli
udiveně všichni pojednou hlavy.
„Slyšte," řekl jeden z nich. „Toť píseň „Lvíčkařů."
Jaká to drzost! To se odvažuje zpívati tento Vlám
v naší přítomnosti?"
Ačkoliv Jan Breydel zaslechl dobře tuto poznámku, pokračoval přece ve svém zpěvu. Zesílil dokonce
hlas, jako by chtěl Francouze vyzývati:
„Vztáh' svoje drápy k východu,
prch' nepřítel v strach zachvácen,
v prach kles' před lva zlým pohledem
sám krvelačný Saracén.
Pak odtáh' zpět lev na západ,
když stesk se snes' mu na tváře,
dřív dal však statným synům v dar
trůn krále a nach císaře."
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„Ale co značí tento zpěv, jejž mají věčně
v ústech?" otázal se Leroux kteréhosi Vláma ze
zámku, sedícího vedle něho.
„Vypráví, že černý flanderský lev zaťal svoje
tlapy do saracénského půlměsíce a že zvolil hraběte
Boudewijna císařem."
„Poslouchejte, Vláme," obrátil se Leroux k Breydeíovi, „musíte přiznati, že tento strašlivý černý lev
podlehl liliovému praporu našeho mocného knížete
Filipa Sličného a že jest jistě na věky mrtev."
Mistr Jan se usmál opovržlivě a odpověděl:
„Ta píseň má ještě refrén. Poslyšte:
Teď dřímá lev. — Však, králi Vlach,
drž pevně si ho řetězem,
až dravé hordy lupičů
zas vtrhnou v jeho rodnou zem!
Neb procitne-li, lupiči,
vás tlapy lva v prach rozbijí.
Tak klesne v krve kal a rmut
též prapor s pyšnou lilií!
Nuže, otažte se zas, co to znamená!"
Leroux si dal vysvětliti smysl těchto slov, odstrčil
prudce svou židli, naplnil vrchovatě svou číši
a zvolal:
„Ať jsem na věky huncvútem, když vám nezlomím
krk, promluvíte-li ještě slovo!"
Jan Breydel se uštěpačně usmál této hrozbě a odpověděl:
„Jen tolik nepřisahejte, neboť děláte účet bez
hostinského. Myslíte, že budu před vámi mlčet? Před
žádným Francouzem na světě nevezmu ani slova
zpět! A hle, abych vám to dokázal, připíjím na počest Lva — a na vzdory Francouzům, slyšíte?"
„Kamarádi," řekl Leroux, třesoucí se vztekem,
„vezmu si sám toho Vláma na starost. Musí zemříti
mojí rukou."
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Po pronesených slovech přistoupil k Breydelovi
a zvolal:
„Vy lžete — sláva liliím!"
„Vy sám lžete — a sláva černému lvu flanderskému!" opáčil Breydel.
„Pojďte sem," prohodil Leroux, „vy jste silák:
dokáži vám, že lilie neuhne lvu. Budeme se biti až
k smrti."
„Budiž," odpověděl Jan Breydel. „Ale jen rychle!
Těší mne, že jsem našel odvážného nepřítele, který
stojí zato."
Hned byli venku před hospodou a procházeli mezi
stromy. Když našli vhodné místo, ustoupili oba několik kroků nazpět, a připravovali se k strašlivému
zápasu. Breydel odhodil svůj nůž na zem a vyhrnul
rukávy svého kabátce až po ramena. Jeho svalnaté
paže vzbudily úžas vojáků, přihlížejících k souboji.
Poněvadž Breydel neměl jiné zbraně nežli nůž, odhodil Leroux taktéž svůj meč i kulatý štít a postavil
se rovněž beze zbraně. Obrátil se ke svým kamarádům a prohodil:
„Nuže, ať se děje co děje, nechci, aby mi někdo
pomáhal. Zápas musí býti vybojován čestně, neboť
můj protivník jest čestný Vlám."
„Jste hotov?" řekl Breydel.
„Jsem hotov!" zněla odpověď.
Při těchto slovech skrčili oba zápasníci hlavy
mezi ramena a nachýlili se kupředu, oči jejich blýskaly pod staženým obrvím, jejich zuby a rty se násilně sevřely. Náhle se vyřítili oba proti sobě jako
rozzuření býci.
Těžké rány pěstí dopadly na prsa každého z nich
jako kladivo na kovadlinu a oba se zapotáceli, což
však podnítilo jejich zuřivost ještě více. Temné
chroptění se ozývalo z jejich hrdel a pažemi objali
navzájem svá těla jako železným pásem. Nyní cloumali sebou navzájem strašlivou silou. Všechny jejich
údy pracovaly, prohýbaly a vzpíraly se příšerně, zá154

pasící stenali bolestí. Na jejich zrudlých tvářích hořel oheň vášně; běl jejich očí byla jako protkána
krvavými žilkami. Avšak žádný z obou nemohl druhým pohnouti z místa: zdálo se, že jejich nohy jsou
pevně vkořeněny do země. Žíly naběhly jako provazy
na pažích Breydelových. Po tvářích zápasníků se řinul horký pot, jejich dech se krátil a rozžhavoval.
Bylo možno pozorovati, kterak se jejich prsa dmou
a opět klesají. Avšak nebylo slyšeti nic více, nežli několik tlumených kleteb a temných vzdechů.
Po chvíli zápasu ustoupil Francouz jednou nohou
poněkud zpět, ovinul své ruce kolem krku Breydelova a tlačil jeho hlavu s takovou neodolatelnou silou dolů, že Breydel zakolísal a nahnul se vpřed. Nenechávaje mu příležitost, aby se napřímil, napjal
Leroux, povzbuzen touto výhodou, všecky síly. Breydel klesl, přemožen neodolatelnou silou, na kolena.
„Ha, lev již klečí!" zvolal Leroux, a zasadil Breydelovi tak strašlivou ránu do hlavy, že mu z úst vytryskla krev. Avšak tato rána přinutila Francouze,
aby Breydela jednou rukou pustil. V okamžiku, kdy
pěst zvedal znovu, aby Vláma dobil, vyskočil Breydel
a ustoupil tři kroky zpět. Rychle jako blesk vrhl se
na Francouze a objal ho tak zuřivě, že mu zapraskala
žebra v těle. Leroux se však vysmekl a ovinul své
ruce jako dva hady kolem Breydelova těla, a to silou, stupňovanou zvykem a cvikem. Mladý Vlám
ucítil, že se jeho nohy pod tlakem kolenou Francouzových prohnuly a ztratily půdu.
Tento dlouho trvající zápas, v němž Breydel ponejprve v životě zdál se podléhati, mučil jej více, nežli
peklo. Horká pěna vystoupila mu na rtech; zuřil
vztekem. Náhle Francouze pustil a skloniv hlavu na
prsa, vyřítil se proti němu. Jako beran, narážející
na zeď, narazil Breydel čelem tak prudce proti
prsoum svého nepřítele, že Leroux zavrávoral, a nyní
proudila i jemu krev z nosu i z úst. Nežli se mohl
zastaviti, dopadla pěst Vlámova jako drtící balvan
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na jeho lebku. S bolestným výkřikem klesl Francouz
k zemi.
„Pocítil jsi lva spár!" oddechl si Breydel.
Žoldnéři, přítomní při zápasu, povzbuzovali výkřiky svého kamaráda, jinak se však nevměšovali.
Zatím co zvedali umírajícího Lerouxe ze země, odešel Breydel pomalým krokem ze zápasiště a vrátil
se do hospody. Požádal o konev piva a napil se několikrát, aby uhasil palčivou žízeň.
Seděl již chvíli za stolem a počal se ze své únavy
zotavovati, když se za ním otevřely dveře. Náhle byl
uchopen čtyřmi silnými muži a povalen k zemi.
V okamžiku byl dům plný ozbrojených Francouzů.
Breydel se bránil dlouho usilovně svým nepřátelům,
ale raněn a vysílen zůstal na zemi a měřil Francouze
jedovatým pohledem, věštícím smrt těm, po nichž se
svezl. Mnohý žoldnéř se zachvěl při pohledu na poraženého Vláma, neboť zatím co jeho tělo leželo bez
pohnutí na zemi, těkaly jeho planoucí oči tak směle
a hrozivě kolem, že srdce přihlížejících se tetelilo
teskným tušením.
Rytíř, v němž bylo poznati podle obleku vyššího
důstojníka, přiblížil se opatrně k spoutanému Breydelovi a pravil:
„Známe se již od dřívějška, ničemný parobe! Ty's
zabil v lese u Wijnendaelu štítonoše pana de Chatillona, a odvážil ses ohrožovati nožem nás, rytíře.
Nyní se opět opovažuješ zabiti na území mé pravomoci jednoho z mých nejlepších lidí. Stane se, co ti
za tvé činy náleží; ještě dnes bude na malských
hradbách postavena šibenice, a ty se budeš houpati
na ní pro výstrahu bruggským spiklencům.
„Vy jste pomluvač," zvolal Breydel, „já jsem
pouze hájil svůj život v čestném zápasu. A kdybyste
mně zrádnou mocí nezabraňovali, ukázal bych vám,
že nemám pocitu lítosti."
„Ty ses opovážil pohaněti znak F r a n c i e . . . "
„Mstil jsem jen černého lva své vlasti a učinil bych
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to znovu. Ale nenechávejte mne tak ležeti nazemi
jako zabitého vola — zabte mne raději na místě!"
Aniž ho pustili, nechali žoldnéři Breydela na rozkaz de St. Polův povstati a přivedli ho s největší
opatrností ke dveřím. Zajatý Vlám kráčel pomalu
mezi vojáky; dva z nejsilnějších ho drželi za ruce,
čtyři jiní šli před ním a za ním, takže mu nebylo
možno utéci.
Mezitím, co kráčeli se zajatcem dále, pokřikovali
na něho žoldnéři žertovnými posměšky. Breydelem
lomcoval za jejich nadávek nesmírný vztek, a v srdci
si přál raději smrt. Potlačil však svůj vztek, až když
byl takto osloven:
„Tak, krásný Vláme, až budeš zítra před námi líbezně tancovati na provaze, budeme odhánět krkavce
od tvé mrtvoly."
Cechmistr řezníků vrhl opovržlivý pohled na žoldnéře, opovažujícího se takovýmto způsobem mu spílati v jeho neštěstí. Ale žoldnéř pokračoval:
„Nedívej se na mne tak zuřivě, zatracený „Lvíčkaři," nebo ti napliji do obličeje!"
„Zbabělce!" zvolal Breydel. „Takoví jste vy: zajatého nepřítele haníte a tupíte, nešlechetní námezdníci zpupného p á n a . . . "
Políček jednoho ze žoldnéřů přerušil jeho řeč. Odmlčel se náhle a svěsil hlavu, jako by ztratil odvahu.
Avšak nebylo tomu tak. Divoký vztek bouřil v jeho
nitru a jako plápolající oheň v lůně sopky šlehala
vysoko zběsilá pomstychtivost v srdci Vlámově.
Žoldnéři pokračovali bez ustání ve svém tupení, a jeho mlčení je ponoukalo ještě k větší jízlivosti.
Na zámeckém mostě ustali náhle ve svém smíchu,
a jejich obličeje zbledly strachem a úzkostí. Breydel
sebral v té chvíli všecky síly, jimiž ho příroda tak
štědře obdařila, a vytrhl svoje paže z rukou strážců.
Vrhl se jako tygr na oba žoldnéře, kteří ho dráždili
nejvíce a chytil je rukama jako silnými kleštěmi pod
krk.
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, ; Pro tebe, flanderský lve, chci zemříti, ale nikoliv
na šibenici — a ne nepomstěn!" zvolal.
Při tom sevřel hrdla žoldnéřů tak pevně, že jejich
líce zbledla a zesinala a pažemi, které neodolatelně
cloumaly těly jeho nepřátel, tloukl jejich hlavami
s největší silou o sebe. Škrcením byli bez vlády a nebránili se. Jejich paže visely bezvládně u těla. Celý
výstup se seběhl v době kratší, nežli bylo zapotřebí
k jeho vylíčení.
Ostatní Francouzi vidouce, že jejich druhové jsou
v nebezpečí, přispěchali jim ku pomoci. Breydel však
mrštil rychle oběma žoldnéři o zem a dal se na útěk.
Byl vojáky pronásledován až k širokému průplavu.
Zvyklý pohybovati se po lukách a nivách, přeskočil
Breydel jako jelen přes vodu a spěchal do Sv. Kříže.
Dva žoldnéři, již odvážili se rovněž ke skoku přes
příkop, spadli do vody, potopili se až po krk a byli
nuceni vzdáti se dalšího pronásledování.
Cechmistr řezníků dorazil rozzuřen do Brugg
a spěchal přímo do svého domu; nenašel tam však
nikoho, než mladého učně, chystajícího se právě odejiti.
„Kde jsou moji tovaryši?" otázal se Breydel nedočkavě.
„No, mistře," odpověděl výrostek, „odešli do cechovny, neboť řezníci byli náhle svoláni."
„Copak je zase v tahu?"
„Nevím to, mistře, přesně. Ale obecní posel četl
veřejně nařízení, že všichni občané, kteří se živí řemeslem, musí každý týden v sobotu zaplatiti celním
výběrčím ze svojí mzdy jeden stříbrný groš. To jest
podle všeobecného mínění příčina cechovní schůze,
svolané cechmistrem tkalců."
„Zůstaň zde a zavři krám," řekl Breydel. „Řekni
mé matce, že dnes v noci nepřijdu domů. Ať se nestrachuje!"
Sňal starou svoji sekeru se stěny, ukryl ji pod kabátem a odebral se do řeznické cechovny. Jakmile
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vstoupil do zasedací síně, ozval se radostně tlumený
výkřik celým shromážděním jeho druhů.
„Ach, Breydel, náš ceehmistr je zde!"
Soudruh, jenž zaujal zatím jeho místo, povstal
a nabídl mu veliké křeslo; ale Breydel si vzal menší
židli a klesl do ní s trpkým úsměvem.
„Ó, bratří!" zvolal, „pojďte a podejte mi ruku, neboť potřebuji vašeho přátelství! Mně a našemu řemeslu dostalo se dnes krvavé pohany!"
Mistři a tovaryši se shrnuli kolem Breydela. Ještě
nikdy na něm nepozorovali tak hluboký zármutek
a takovou sklíčenost; jak se zdálo, trpěl nesmírně.
Oči všech se obrátily tázavě na něho, když po dlouhém povzdechu promluvil:
„Vy, pravé děti Brugg, trpěli jste se mnou již příliš dlouho různé pohany; otroctví byste nesnesli ani
vy. Avšak, nebesa! Kdybyste věděli, co se mi stalo
dnes, plakali byste jako děti. Ó, toho palčivého posměchu! Nemám odvahy, abych vám to vypověděl"
hanba mne mučí..
Ihned se zruměnily hněvem všechny tyto osmahlé
mužské tváře. Mužové nevěděli ještě nad čím se mají
zlobiti, ale přes to se zatínaly křečovitě jejich pěstě,
a jejich ústa chrlila proklínání.
„Slyšte," řekl Breydel, „a nepadněte hanbou, moji
stateční bratří — slyšte dobře! — Francouzové udeřili vašeho cechmistra do tváře; a tato líce jsou pohaněna hanebným políčkem!"
„Vztek, který se při těchto slovech zmocnil řezníku, nelze popsati. Klenby síně hlaholily strašnými
hrozbami vraždou a každý přisahal v duchu že pomstí tuto pohanu.
„čím," tázal se Breydel, „se smývá taková hanba?"
„KrvíT' zněla jednomyslná odpověď.
„Bratří, vy mne chápete," poté Breydel; „ano, jedině krev, smrt urážečova mne může očistit. Vězte,
ze to byla posádka zámku Male, jež se mnou takto
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naložila. Avšak rcete se mnou — slunce příštího rána
již nespatří zámku v Male!"
„Ano, nenajde ho!" opakovali řezníci pomstychtivě.
v ,
„Nuže," řekl Breydel, „pojďme! Vraťte se každý
do svého příbytku, potichu se připravte a vezměte
svoji nejlepší sekeru. Opatřte si též jiné zbraně, pokud možno, jakož i náčiní k osekávání dřeva, neboť
musíme zámek ztéci. O jedenácté v noci se sejdeme
všichni v Sojčím lese za Sv. Křížem."
Když dal nejstarším ještě některé zvláštní pokyny,
odešel z cechovny. I jeho druhové se rozešli.
V* noci, krátce nežli zvon u Sv. Kříže odbil určenou
hodinu, bylo možno spatřiti, kterak mezi stromy na
všech stezkách v blízkosti osady se shromažďuje
mnoho lidí při matném světle rostoucího měsíce.
Všichni se ubírali stejným směrem a zmizeli v Sojčím
lese. Někteří z nich měli luky, jiní kyje; většina
z nich však neměla viditelných zraní. Jan Breydel ve
středu malého lesíka radil se s mistry řemesla, s které strany by se mohli odvážiti útoku na zámek.
Konečně se dohodli, že zaplní příkop po obou stranách mostu dřívím a pokusí se tímto způsobem ztéci
zdi. Cechmistr obešel narychlo řady druhů, zabývajících se porážením křoví a menších stromků, jež vázali v otýpky. Když se přesvědčil, že nechyběly ani
žebříky, dal rozkaz k pochodu.
Řezníci vyrazili z lesa, aby zbořili zámek v Male.
Podle svědectví starých letopisů bylo jich celkem
sedm set; při tom byli všichni sjednoceni tak dokonale v touze po pomstě, že se ze zástupu neozval ani
jediný neprozřetelný hlas. Nebylo slyšeti nic víc,
nežli šustot odvlékaných větví a štěkot psů, postrašených tímto nezvyklým šumotem. Když se přiblížili
k zámku na dostřel šípu, zastavili, a Breydel s několika druhy šel napřed, aby prozkoumal život v pevnosti. Stráž nad branou zaslechla šramot jejich kro160

čejů; nemajíc jistoty o jeho původu, zbystřila sluch
a postoupila blíže na hradby.
„Počkejte, řekl jeden z druhů Breydelových, „já
poslu tohoto nepříjemného hlídače dovnitř."
Při tom napjal luk a namířil na stráž
Trefil
dobře, neboť šíp se roztříštil na kusy o krunýř Francouze, který poděšen nárazem, odkvapil s hradeb
a křičel ze všech sil:
„Francie! Nepřítel! Do zbraně! Do zbraně!"
„Vpřed, kamarádi!" zvolal Breydel. „Vpřed! Sem
s otýpkami!"
Řezníci přicházeli po řadě s otýpkami a házeli je
do příkopu, který byl brzo dostatečně naplněn tak,
ze se mohlo po nich přejiti jako po mostě až k úpatí
hradeb. Byly přistaveny řebříky a jedna část Vlámů
vystoupila na hradby, aniž narazila na odpor. Na volání hradní stráže vyskočili žoldnéři posádky se
svých luzek, a za několik okamžiků bylo jich více než
padesátý oblečeno a ozbrojeno. Jejich počet se rychle
rozmnožoval, neboť pokřik řezníků probouzel spáče
důkladněji, nežli volání stráže.
Jan Breydel dlel jen s třiceti svými druhy uvnitř
zámeckých hradeb, když na něho zaútočilo množství
žoldnéřů a rytířů. S počátku padlo mnoho řezníků
zemi, neboť šípy Francouzů probodávaly bez překážky jejich těla, protože neměli krunýřů. Netrvalo
to však dlouho. V krátké době byli všichni Vlámové
uvnitř hradeb.
„Hle, bratří," zvolal Breydel, „začínám zabíjení'
Následujte mne!"
Jako pluh orající si sám brázdu v zemi, tak si razil Breydel cestu mezi Francouzi. Každý úhoz jeho
sekery zbavil života jednoho nepřítele, a krev jeho
obětí tekla proudem po jeho kabátci. Ostatní VláM°vé,_ stejně rozzuřeni, vrhali se se všech stran na
žoldnéře a jejich vítězný pokřik přehlušoval smrtelné
skřeky Francouzů.
H e n d r i k Conscienoo: Zlaté o s t r u h y . — 11.
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Zatím co bylo bojováno v nádvoří a na hradbách
zámku, dal kastelán, pán de St. Pol, rychle osedlati
několik koní. Jakmile mu bylo hlášeno, že není žádné
naděje na vyváznutí, a že většina žoldnéřů je pobita,
dal otevříti nouzovou branku. Pak byla vyvlečena
plačící žena násilím z budovy, a když byla v náruči
jednoho žoldnéře upevněna na koni, přeplovali
všichni jezdci současně příkop a zmizeli mezi stromy
v lese.
Francouzům nebylo možno odolati přesile řezníků,
již proto, že řezníci také počtem měli značnou převahu nad svými nepřáteli. O hodinu později nebylo
v Male jediného živého, kromě těch, kteří zachránili
svůj život na vlámské půdě. — Pak byly všechny
místnosti zámku déle než dvě hodiny prohledávány
s pochodněmi v rukou, ale nenalezeni již žádní nepřátelé, poněvadž smrti unikli pouze ti, kteří se dostali
brankou z nouze do volného pole.
Když si Breydel prohlédl se zámeckým sluhou všechny komnaty zámku, řekl si, že slečna Matylda byla
již odvlečena. Popustil tedy na plno uzdu svojí zlosti,
a zapálil rozkošný zámek na všech stranách. Vbrzku
šlehaly plameny vysoko a zanedlouho se hroutily
veliké kusy zdí za strašného hluku na zem. Řezníci
pak rozsekali stromy, mosty a všecko, co jen bylo
možno zničiti, až zámek poskytoval obraz úplných
trosek.
Zvony okolních osad zněly na poplach a sedláci
opouštěli své chaty, aby uhasili požár — ale bylo již
pozdě. Z hraběcího zámku nezbylo již nic více, nežli
čtyři rozžhavené zdi. Bylo slyšet jen jasný hlas Breydela, volajícího:
„Ano, ano, tak marně hledej, slunce, příštího dne
zámek Male!"
Po vykonané pomstě shromáždili se řezníci opět
a opustili za jásavých zpěvů zámek.
Zpívali si píseň o Černém lvu.
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a války roku 1296, když Francouzové obsadili
celé západní Flandry, kladl jim zámek Nieuwenhove tvrdošíjný odpor. Veliký počet vlámských rytířů se tam uzavřel pod Robreehtem van
Bethune, z nichž nikdo nechtěl se vzdáti, pokud by
jen bylo možno se hájiti. Avšak pro přesilu nepřátel
bylo jejich rekovství marné — padli téměř všichni na
hradbách pevnosti. Když vstoupili Francouzové vyvrácenými valy do zámku, našli v něm již jen
mrtvoly, a protože nemohli svůj vztek zchladiti na
nepříteli, zapálili zámek, strhli hradby a zaplnili
příkopy ssutinami.
Rozvaliny Nieuwenhove byly vzdáleny od Brugg
ave míle směrem ke Kortrijku uprostřed hustého
lesa a vzdáleny od obydlí vesničanů. Jen velmi zřídka
lidská noha vstoupila do pustiny těchto rozvalin, tím
spíše, že nepřetržité krákání nočních ptáků nahánělo
pověrčivým obyvatelům vesnic strach, že duše padlých Vlámů volají po pomstě a osvěžení.
Ačkoli byl zachvácen plameny požáru celý zámek,
nebyl přece ještě zbořen tak, aby ze stojících ještě
zbytků zdí nebylo lze rozpoznati původní jeho tvary.
Hlavní budova ještě stála, ale s nesčetnými trhlinami
a puklinami. Střechy ležely zhrouceny vedle zdí, jež
je kdysi podpíraly, a z nezasklených oken nezbylo
nic, nežli dlouhá kamenná žebra. Na všem lpěly stopy
spěšného boření, neboť některé části nebyly poškozeny, kdežto jiné zničeny s velikou námahou. V nádvoří obklopeném zpola strženými hradbami, ležely
někde hromádky ssutin, tvořících malebné kopečky.
V době, již jsme volili k svému líčení, byl ve vylíčených ssutinách zámek Nieuwenhove již šest let.

Rostliny, jejichž semena nasel vítr mezi roztroušené
kameny, rozmnožily se v té době nesmírně; bujná
tráva zvedala všude svá zelená stébla do výše —
a polní kvítí, miláček krásné přírody, neslo své stříbrné kalichy na vrcholcích rumišť. Po zahnědlých
zdech se pnuly dlouhé šlahouny břečťanu a zakořeňovaly se ve vypálených škvírách kamenů. Jiné rostliny, na příklad divoké víno, popínaly se ode zdi ke
zdi a zakrývaly tak hluboké trhliny spletí nejrozkošnější zeleni.
Byly čtyři hodiny ráno; první svítání zbarvovalo
východní nebe neurčitou žlutí a věnec zlatých paprsků slunečních vysvitl na okraji obzoru a ohlašoval
východ slunce. Ale zříceniny Nieuwenhovenu tonuly
ještě v šedých parách; neurčité odstíny, jež nebylo
ještě možno nazvati barvami, zahalovaly všude dřímající ještě přírodu, kdežto vycházející slunce se již
rýsovalo v modrých hlubinách blankytu. Někde doletovala ještě těžká noční sůva do svého doupěte
a houkala jedovatě proti záři světla, zahánějícího ji
do jejího úkrytu.
V té chvíli seděl jakýsi muž na jednom z rumišť
uprostřed trosek. Na jeho hlavě byla dvěma lícními
řeménky připevněna přílba bez chocholu. Krunýř objímal jeho mohutné tělo a ocelové pláty pokrývaly
jeho údy. Opíral se rukavicemi o železný štít, jehož
znak by's marně hledal, protože na něm nebylo již
nic víc, nežli dlouhý, hnědý pruh. Zbraně, ba i dlouhé
kopí, ležící vedle něho, byly zbarveny černě; budilo
to dojem, jako by se rytíř takto vyzbrojil, podlehnuv
zoufalství nebo zármutku. V nedaleké vzdálenosti
stál kůň, černější ještě nežli jeho pán, poněvadž byl
také vybaven železnými pláty. Shýbal hlavu jen namáhavě k zemi a okusoval vlhké vrcholky rostlin.
Válečný meč, visící u sedla, byl nápadně veliký, jako
by byl určen pro ruku obra.
Nad zříceninami vládlo hrobové ticho; rytíř si občas smutně vzdychl a pohyboval rukama, jako by
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s někým rozmlouval. Čas od času obracel hlavu nedůvěřivě k lesům a k cestám, ležícím mimo zámek,
a když se přesvědčil, že je sám, nazvedl hledí své
helmice. Tím odhalil rysy své tváře. Byl to muž pokročilejšího věku, zbrázděných lící a zšedivělých
vlasů. Ačkoli se na jeho tváři jevily známky smutku,
zůstával přece v jeho srdci ještě dostatek ohně, aby
dodal jeho očím mimořádné živosti. Když se drahnou
chvíli díval na zbytky zdí nieuwenhovských, objevil
se trpký úsměv na jeho rtech; svěsil hlavu a zdálo
se, že pozoruje něco v trávníku; dvě slzy se zaleskly
pod jeho víčky a skanuly, třpytíce se, na zem. — Pak
hovořil sám s sebou:
„Ó, hrdinové, mojij bratří! Vaše ušlechtilá krev
byla prolita mezi těmito kameny. Pode mnou spí vaše
mrtvoly věčný spánek — a osamělé květiny vyrostly
nad všemi kostmi jako posvátné koruny mučedníků.
Jak jste šťastni, že jste mohli obětovati strastiplný
svůj život pro vlast, neboť neviděli jste ponížení
Flander. Padli jste čestně a svobodně — vaše duše
nejsou poskvrněny hanbou, již vtiskl cizák na hlavu
Vlámů. Krev toho, jemuž jste dali hrdé jméno Lva,
zkropila společně s vaší krví tuto půdu; jeho meč byl
ničivým bleskem a jeho štít hradbou — avšak nyní,
ó, hanba! Nyní sedí na vašich opuštěných hrobech
a vzdychá jako zavržený; nyní tekou slzy nemohoucnosti po jeho líci, jako z očí slabé ženy ..
Náhle rytíř povstal a stáhl hledí své přílby spěšně
přes tvář; obrátil se směrem cesty, a zdálo se, že něčemu pozorně naslouchá. Zdaleka bylo slyšeti poklus
koně. Když se přesvědčil, že ho jeho sluch neklame,
zvedl kopí a kráčel rychlým krokem ke svému oři;
vyhoupl se do sedla a odejel za zeď ukryti se. Ale
nebyl ještě dlouho v skrýši, když dolehly jiné zvuky
k jeho sluchu. Do řinčení koní a ržání koní běžících
tryskem mísily se bolestné výkřiky dívky. Zaslechnuv toto volání o pomoc, zbledl rytíř pod přílbou, nikoliv ze strachu — strach byl pro něho neznámým
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pocitem — nýbrž proto, že rytířská čest a rytířská
povinnost mu velely pomoci naříkající ženě. Jeho statečné srdce hořelo již touhou zachrániti nešťastnici,
třeba mu důležitější důvody a slavný slib zakazovaly,
aby se dal někým poznat.
Ve chvilce^ se tlupa přiblížila a naříkání dívčiny
rytíř mohl již rozuměti zcela dobře.
„Ach, otče, otče!" bědovala tónem, prozrazujícím
její úzkost.
Tu již rytíř zanechal dalšího uvažování; v tomto
hlase se chvěl zvláštní zvuk, jenž dojímal jeho srdce
hluboce. Bodl ostruhou prudce svého oře do slabin
a vyřítil se přes hromádku ssutin na silnici. Spatřil
menší průvod, právě přijíždějící. Šest francouzských
jezdců bez kopí, jinak však dobře vyzbrojených, přijíždělo sem cvalem; jeden z nich držel před sebou
v_ sedle ženu v náručí. Bránila se zoufale proti násilníku a její bolestné volání rozléhalo se kolem. Černý
rytíř se na silnici zastavil, spustil kopí a tak očekával
únosce. Udiveni touto neočekávanou překážkou,
zvolnili jezdci krok svých koní o pozorovali tohoto
černého bojovníka ne beze strachu. Ten, jenž jak se
zdálo, jim velel, předejel blíž a zvolal:
„Vari, pane rytíři! Ustupte, nebo pojedeme dále
přes vaši mrtvolu!"
„Vyzývám vás, vy falešní a nečestní rytíři, abyste
mně tu ženu vydali," zněla odpověď, „neučiníte-li
toho, pak se prohlašuji za jejího ochránce!"
„Vpřed! Vpřed!" zvolal vůdce.
Černý rytíř jim nedopřál času, aby se k němu přiblížili. Nahnul se přes šíji svého oře a vrhl se střemhlav mezi překvapené jezdce. Prvním náporem svého
kopí probodl klobouk i hlavu jednoho Francouze
a vyhodil ho, smrtelně zraněného ze sedla. Ale zatím
co se mu podařilo zneškodniti jednoho nepřítele, zamávali ostatní svými meči nad jeho hlavou, a již
usekl jejich vůdce de St. Pol strašným rozmachem
lopatku černého rytíře. Ten tísněn tolika nepřáteli,
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odhodil kopí, tasil svůj obrovský meč z pochvy; objal rukojeť oběma rukama a bil tak divoce kolem
sebe, že se žádný z Francouzů neodvážil přiblížiti se,
neboť každý úder jeho zbraně dopadal jako pádná
rána kladivem na brnění jeho nepřátel.
Rytíř, nesoucí dámu, bránil se dlouhou šavlí a přidržoval druhou rukou dívku pevně k svému tělu.
Krajně rozrušena strachem i nadějí, neměla rozrušená dívka již síly, aby se ozvala nebo naříkala. Její
oči hleděly vytřeštěně a měly příšerný výraz, a její
líce, ač tak něžná, byla znetvořena předčasnými
vráskami. Občas vztáhla paže, jako by úpěla k někomu neznámému, aby ji osvobodil. Brzo však zase
spočinula nemohoucně a ochable na zádech koně.
Mohutné rány mečů na přílby a štíty rozléhaly se
okolním hájem a zpod krunýřů jezdců řinula se
krev. Ale zápasníci toho ve své pomstychtivosti nedbali a pokračovali v boji, sotva popadajíce dechu.
Jejich brnění bylo na mnohých místech již rozbito
a kůň pana de St. Pola měl na šíji zející ránu; nebylo
jej proto možno již tak snadno ovládati. Jen s největší námahou se vyhýbal St. Pol ranám černého rytíře. Když seznal, že v bitce nastal pro Francouze
velmi povážlivý obrat, pokynul žoldnéři, držícímu
dívku. Jezdec porozuměl, a pokusil se podle rozkazu
utéci z bojiště. Avšak černý rytíř uhodl jeho mysl,
bodl svého oře ostruhami a předjel náhle před žoldnéře. Odrážeje dovedně rány ostatních nepřátel,
volal:
„Jsou-li ti zdraví a život milé, vydej tuto dámu!"
Nedbaje tohoto rozkazu, otočil žoldnéř svého koně
stranou a chtěl odbočiti od silnice; avšak rytířův
meč dopadl se zdvojenou silou na jeho přílbu
a rozpoltil mu hlavu. Krev vytryskla v hustých pramenech ze šíje jezdcovy na bílý šat dívčin. Její jemné
světlé vlasy se potřísnily a zbarvily se tmavorudě.
Francouz spadl se sedla a s ním klesla k zemi také
dívka.
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Mezitím odpravil černý rytíř ještě jiného Francouze, takže zbyli již jen tři nepřátelé. Bylo zřejmo,
ze zapas bude nyní ještě tvrdošíjnější, neboť při pohledu na kouřící se krev byli tito bojovní mužové
? a í v á c e m sílenstvím. Koně, jimiž bylo smýkáno,
řehtali pri každé ráně, která dopadla na jejich že®™e P o s troje. Dívka ležela bezvládně u jejich nohou.
Jelikož spadla se sedla první, ležela krvácející mrtvola žoldneřova přes ní. Bylo podivno, že ji koně nezranili; kopyta jejich šlapala pouze silnicí a zvířený
prach a bláto usedaly na dívčiny líce.
Bojovníci sotva dýchali a byli zesláblí těžkými poraněními a ztrátami krve. Přes to však
neustali a volali, že budou zápasiti až k smrti.
Náhle ustoupil oř černého rytíře několik kroků
zpět^ a zastavil se. Francouzové se zaradovali,
když spatřili, že jejich nepřítel ustupuje. Domnívali
se, ze potřebuje klidu a že se brzo vzdá boje; než
zmýlili se. Rytíř se rozejel znovu tryskem proti nim
a vypočítal si ránu tak přesně, že hlava prvního žoldnéře vpředu odletěla i s přílbou do příkopu u silnice.
Tímto podivuhodným činem překvapeni a poděšeni,
ujeli de St. Pol s pozůstalými druhy z bojiště. Poháněli své koně, že letěli jako šipky a opustili černého rytíře v pevné víře, že užíval ďábelských kouzel.
Celá ta řež trvala jenom několik minut, neboť rány
zápasníků padaly bez ustání rychle za sebou. Slunce
se ještě neukázalo nad obzorem, a nivy nebyly ještě
ozářeny jeho paprsky. Avšak mlhy se již zvedly nad
les a vrcholky stromů se již zdobily líbeznější zelení.
Když rytíř seznal, že opanoval bojiště a nezahlédl
nikde nepřátel, seskočil s koně, přivázal ho ke stromu a přiblížil se k dívce, jež ležela bez vlády pod
mrtvým žoldnéřem a nejevila již známky života.
Půda kolem ní byla rozryta koňskými kopyty a prohnětena jako těsto. Nebylo možné černému rytíři,
aby poznal rysy dívčiny tváře: krev Francouze promísená s blátem lpěla na její tváři, a její dlouhé ka168

deře byly kopyty koní zašlapány do bláta. Bez váhání zvedl rytíř nešťastnou oběť se země a odnesl ji
do zříceniny nieuwenhovské. Tam ji položil pozorně
na trávník v nádvoří a odebral se do zbylé části budovy. Mezi trčícími zdmi našel ještě síň, jejíž klenba
se nezřítila a mohla sloužiti zatím za úkryt. Okenní
tabule byly sice ohněm popraskány a roztaveny, ale
ostatní součásti byly ještě celé. Dlouhé kusy roztrhaných koberců visely na stěně a části rozbitých
truhlic a skříní ležely rozházené v nepořádku na
zemi. Rytíř posbíral několik těchto pozůstatků se země a složil je tak dohromady, že celek se podobal
loži. Pak strhal se stěn koberce a pokryl jimi lože.
Potěšen nálezem tohoto příznivého místa, vrátil se
k omdlelé dívce a odnesl ji do síně. S úzkostlivou péčí
ji složil na podivnou tu postel a podložil jí ještě kus
koberce pod hlavu. Žádný jiný cit, nežli cit ušlechtilé
lásky k bližnímu a rytířské povinnosti nenutkal ho
k těmto námahám. Aby zjistil, zda není poraněna,
prohlédl bedlivě její šat, a seznal k veliké své radosti,
že krev lpěla pouze na jejím jezdeckém šatu, a že její
srdce bije ještě zřetelně. Očistil její ústa a oči, odešel
ze zříceniny a vrátil se na silnici, kde ležely mrtvoly
jeho nepřátel. Vzal přílbu jednoho z nich, nabral do
ní vody z potoka, tekoucího těsně u zápasiště, uchopil oře za uzdu a zavedl jej do jednoho koutu zámku. Když se vrátil do síně, utrhl kousek svého kabátce, jejž měl pod krunýřem, namočil jej a umyl
dívčinu tvář. Ačkoliv nebylo daleko k úplnému rozbřesku, bylo zde pod klenutím ještě značně šero;
rytíř nemohl ani rozpoznati, jsou-li již líce dívky
úplně zbaveny krve a bláta. Omyl jí hlavu, krk a ruce
a přikryl ji, jako by ji chránil před ranním chladem,
velikým kusem koberce, jejž strhl se stěny.
Když tak vyčerpal všechny prostředky, které byly
v jeho dosahu a přesvědčil se, že dívka žije, přenechal ji klidu a přírodě, aby se znovu osvěžila,
a vrátil se ke svému oři. Pravou rukou setřel se své
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výzbroje krvavé stopy zápasu. Pak trhal dlouhou
trávu v nádvoří a házel ji na hromádku. Práce ta
mu zabrala hodně času; než nelenil a dal ochotně své
ušlechtilé ruce za nástroje k této nízké práci; konečně přinesl svému oři plnou náruč šťavnaté píce.
Nyní vyšlo slunce a jeho paprsky zalily krajinu
jasnými barvami. Teď proniklo také oknem do sálu
dostatečně světla, aby bylo možno poznati všechny
předměty. Doufaje, že bude moci mladou dívku lépe
viděti, odebral se rytíř za ní. •— Dívka seděla vzpřímena na loži a zírala udivenýma očima na černé zdi
svého nehostinného příbytku. Sotva rytíř k ní obrátil
svoji tvář, zachvěl se náhle na všech údech; zbledl
a cítil, že se ho zmocňuje závrať, a že ztrácí řeč; •—•
místo slov vycházely jen nesrozumitelné zvuky z jeho úst. V hlubokém pohnutí se vrhl vpřed, objal
dívku a přitiskl ji s vřelou láskou k sobě.
„Mé dítě! Moje nešťastná Matyldo!" zvolal zoufale. „Musil jsem proto se vzdálili ze svého žaláře,
abych se s tebou shledal v náručí smrti!"
Dívka pozvedla s odporem ruku proti rytíři a odstrčila ho prudce od sebe.
„Zrádče!" zvolala. „Jak se můžeš opovážiti nakládat takto s dcerou hraběte Flanderského! Nestydíš
se, že's unesl násilně bezbrannou dívku? Ale Bůh bdí
nade mnou! Jeho blesk tě rozdrtí! Slyšíš? Tvůj trest
se blíží! •— Slyšíš, jak hrom burácí!"
Po těchto slovech vytryskl proud slzí z očí rytířových. Strhl si prudce s hlavy přílbu a nyní bylo
možno seznati, jak hojně zvlhla jeho líce svítícími
perlami.
„0 moje milovaná Matyldo!" volal. „Poznej mne
přece! Já jsem tvůj otec Robrecht, jehož ty tolik miluješ, který ve svém žaláři tolik pro tebe truchlil. Nebesa! A ty mne od sebe zapuzuješ? . . . "
„Nyní se třeses, bezectný únosce! Tvoje srdce je
nyní schváceno strachem ničemů? Ale nedostane se
ti žádné milosti. -— Lev, můj otec mne pomstí. Ne170

pohaněl jsi beztrestně hraběcí krev flanderskou.
T i š e ! . . . slyším řev lva . . . můj otec přichází... země duní pod jeho kroky. Pro mne polibek, pro tebe
smrt! Ó, jaká slast!"
Každé slovo pronikalo jako jedovatý šíp srdcem
rytířovým. Všechna muka pekelná se rozběsnila
v jeho nitru a pojal ho nevyslovitelný zármutek.
Horké slzy se řinuly vráskami jeho lící a zoufale se
bil v prsa.
„Ó, poznej mne přece, moje ubohé dítě!" volal.
„Neumírej mně. Neusmívej se tak trpce — tvoje pohledy mne usmrcují. Já jsem Lev, jehož ty miluješ,
otec jsem, po němž voláš!"
„Ty že jsi Lev?" odpověděla Matylda opovržlivě.
„Ty a Lev?" Ty rouhači! Což neslyším z tvých úst
řeč královny Johany? íteč, j e ž . . . lichotí a zrazuje . . . Lev také již odešel... Řekli mi: pojď! a řetěz . . . žalář, zlatý pohár a jed. — 0, Francie! Francie! Jeho krev . . . a já také . . . já, jeho dcera . . . Ale
ty neuvažuješ, že hrob jest útočištěm. Duše nemůže
býti u Boha v nebi zneuctěna!"
Rytíř nemohl ovládnouti své zoufalství. Objal opět
dívku a řekl:
„Ale, dcero moje, slyšíš přece, že mluvím řečí
tvých otců. Jak bolestné utrpení tě mučilo, když se
tvůj duch tak pomátl? Vzpomeň si přece, že mne
vystřídal náš přítel, pan Adolf van Nieuwland. A neříkej mi zrádce a ničema, neboť tvoje slova drásají
mé srdce!"
„Adolf, řekl jsi? Adolf odešel, aby přivedl Lva.
Viděl jsi ho? Mluvil s tebou o nešťastné Matyldě,
je-li pravda. Ó, a n o . . . je to můj bratr! Složil pro
mne p í s e ň . . . tiše! Slyším struny jeho h a r f y . . . Jak
krásná to píseň! Než co to? Hle, můj otec přichází! . . . již vidím p a p r s e k . . . posvátné světlo . . . Pryč,
ty bezectný nešlechetníku! . . . "
Tu přešla její slova v temné zvuky a její řeč se
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stala nesrozumitelnou. Rysy její tváře byly zatemněny bolestným výrazem.
Rytíř se ulekl, když se na něho podívala hrozivým
pohledem. Trýzněn hlubokou bolestí nevěděl, co by
měl počíti a cítil, že jeho odvaha klesá. Beze slov
uchopil ruku nemocné dívky a skropil ji slzami lásky
a bolu. Avšak dívka brzy vytrhla svoji ruku z jeho
a zvolala:
„Tato ruka není pro Francouze! — Falešný rytíř,
únosce jako ty, nesmí se jí dotknouti. Tvoje slzy
jsou skvrny, jež Lev smyje krví. Boj se, ty hade!
Třes se, neboť chvíle se blíží! Vidíš tuto krev na mém
šatě? To jest také francouzská krev!"
Rytíř nedovedl již odolati mukám a padl s prosebnými pohledy před dívkou na kolena a stenal:
„Pro Boha milého, moje neblahá Matyldo, neodpuzuj již déle od sebe lásku svého otce, aby moje
smutná cesta nebyla marná. Což se můžeš dívati tak
lhostejně na moje slzy a neprojeví tvůj drahý hlas
již ani slova útěchy? Chceš mne nechati zemříti bolem u svých nohou? Ó, prosím tebe, jíž jsem dal život, o jeden polibek tvých úst!"
Dívka ho pozorovala s odporem.
„Jediné slovo!" počal rytíř opět. „Nazvi mne svým
otcem, nezapuzuj mne již. Kdybys věděla, nešťastná
dcero, jak strašlivou bolest mi působí tvoje odmítání, kdybys dovedla změřiti úzkost svého o t c e . . .
Ale ne, ty mluvíš s cesty; pronásledování Francouzů
zkalilo tvého ducha. Ó, běda, běda!"
Chtěl sevříti svou dceru, trpící horečkou, v náruč.
Ale ta se velmi ulekla jeho počínání a volala:
„Odejdi — nevztahuj svých paží po mně. To jsou
hadové, nesoucí jed necti v sobě. Nedotýkej se mne
přestaň ničemo! — Pomoc, pomoc!"
Prudkým pohybem vytrhla se z náruče rytířovy
a s křikem vyskočila s lože. Ve své pomatenosti běžela ke vchodu do síně, aby utekla. Rytíř se chvěl
a běžel starostlivě za ní, aby ji zadržel. Jak strašný
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byl tento pohled, jak nevypsatelná byla trýzeň rytířova! Objal svoji nešťastnou dceru s něžnou starostlivostí a snažil se ji odvésti zpět k loži; dívka
ho však považovala ve své pomatenosti za nepřítele
a kladla svému zoufalému otci prudký odpor. Téměř
nadlidskou námahou se jí podařilo chvílemi vyvinouti se z jeho rukou a donutila ho, aby ji následoval do sálu, křičela děsně a bila ho divoce. Aby jí zabránil v útěku, byl otec nucen držeti ji násilím zpět.
S vynaložením veškeré své mužné síly vyzdvihl křiěící dívku a položil ji opět na lože. Změřila ho vyčítavým pohledem a plakala usedavě.
„Zvítězil jsi nad silou slabé dívky," vzdychala, „falešný rytíři! Nač ještě otálíš? Vždyť nikdo nevidí
tvého zločinu — než jedině Bůh? Ale Bůh postavil
mezi nás oba smrt. Hrob zeje mezi námi. Proto ty
pláčeš!..
Nešťastný otec byl bolestí a utrpením tak zkrušen, že těchto slov ani neslyšel. Posadil se opět zoufale na kámen a pozoroval těkavými pohledy svoji
plačící dceru. Nesnesitelná muka ho připravila o řeč
a malomyslně svěsil hlavu na prsa.
Zatím zamhouřila Matylda oči, i zdálo se, že spí.
Jasný paprsek naděje vnikl do srdce otcova: tento
odpočinek mohl zmírniti jeho útrapy i bolesti jeho
dcery. Tou myšlenkou potěšen, choval se klidně a tiše, aby nepřerušil spánku dívčina; díval se na ni pouze láskyplnými pohledy a čerpal z toho při své trýzni
trochu naděje.
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XIV.

N

ěkolik hodin poté, kdy opustil zničený zámek
Male, přišel Breydel se svými řezníky do Sv.
Kříže. Již cestou setkal se s některými občany
bruggskými, kteří mu zvěstovali, že francouzská posádka ve městě se rychle ozbrojila a čeká na něho.
Dobytým vítězstvím ještě spit, nedbal varovných
hlasů a považoval se za dosti silného, aby navzdor
Francouzům vstoupil do Brugg. Brzy však byl zadržen neočekávanou překážkou.
Silnice byla až po městskou bránu tak pokryta
lidmi, že by nebylo bývalo možno protlačiti se hustými zástupy. Ačkoliv byla ještě temná noc, bylo lze
poznati na tisíci hlasech, splývajících v temný hukot,
že z města utíká nesčetné množství lidí. S úžasem pozoroval Breydel lid valící se po cestě jako vlnící se
moře a postavil se se svými muži na okraj silnice.
Uprchlici neutíkali v divém zmatku; každá rodina
tvořila zvláštní skupinu a nesměšovala se s jinými.
Prostřed každého hloučku kráčela plačící žena, o její
rámě se opíral prastarý děd, u prsou měla kojence
a za ruku vedla plačící a znavené děti. Za ní následovali starší synové, sehnutí pod tíhou nářadí a
peřin. Takových skupin bylo nekonečně mnoho. Některé měly malé vozíky, plné zachráněného zboží, jiní
jeli na koni; než počet těch, kteří mohli užiti potahu,
byl velmi skrovný.
Dychtiv zvěděti příčinu tohoto podivného tažení,
dotazoval se Breydel mnoha z prchajících Udí, kam
se ubírají a proč takto opouštějí své město; avšak
nářek žen mu nedovedl rozřešiti tuto otázku.
„Ó, pane!" bědovala jedna. „Francouzové nás
chtějí za živa upáliti. Prcháme před hořkou smrtí!"
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„Ach, mistře Breydeli," volala jiná, „nechoďte, pro
Boha, do Brugg, neboť pro vás jest připravena šibenice na Kovářské bráně!"
s
^
' chtěl cechmistr dát další otázkou věc
vysvětliti, zvedl se mohutný hlas jako zavytí vlka:
„Vpřed! Vpřed! My nešťastníci! Francouzští jezdci jsou nám v patách!"
Tu pádili všichni zoufale dále a hlavy prchajícího
množství se míhaly s neuvěřitelnou rychlostí kolem
— V té chvíli sloučily se ještě další bědující hlasv
J
a volaly:
„Běda, běda! Zapalují naše rodné m ě s t o . . . Hle
již jest oheň na našich střechách. Běda, běda!"
'
Breydel, jenž tu dosud stál užaslý, obrátil své
zraky k městu a zpozoroval šlehající plameny a valící
se dým z pevnůstek. Vztek a bolest vzplály v jeho
nitru. Ukazuje k městu, zvolal:
„Ó, mužové, jest mezi vámi někdo dosti zbabělý,
aby nechal sve město takovým způsobem ničiti? Nikoliv. Nepřátele nebudou u tohoto ohně tančiti radostny tanec! Vzhůru! Vzhůru! Odhoďte všecko! My
musíme v p ř e d . . . "
Následován svými^ druhy tlačil se neodolatelnou
silou středem zástupů a rozháněl poděšené rodiny od
sebe. Nastal zvláštní hluk, strašlivé vytí, a uprchlíci
se rozbíhali spěšně všemi směry na silnice, neboť se
domnívali, že francouzští jezdci jsou jim již v patach. Breydelovi nebylo těžké pronikati středem
uprchlíku rychle vpřed. Divil se tomu, že nepotkal
dosud ani jednoho branného muže nebo tovaryše a
marně se po nich rozhlížel, když byl náhle ve svém
běhu zadržen spořádaným šikem.
Skládal se z velikého počtu tovaryšů tkalcovského
cechu. Byli všichni ozbrojeni, třeba ne jednotně; byli
opatřeni luky, noži, sekerami a podobně. Před nimi
kráčel hrdým krokem cechmistr nebo hejtman. Za
nimi přicházelo ještě více takových zástupů z města,
y ° Jich dobrých pět tisíc hlav. Breydel se chtěl
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přiblížiti k hejtmanovi, když v tom zaslechl trochu
dále v zadu hlas, který přehlušil řinčení zbraní. Po
řeči poznal, že je to de Coninck, jenž velel
„Mějte klid a odvahu v srdcích, druhové! Nikdo
ať neopouští své řady! — a nepochodujte příliš rychle, aby nevznikl mezi vámi nepořádek. Třetí zástup
vpřed! Otočte oboz! — Hejtmane Lindensi, zlomte
své levé křídlo!"
„Copak to má býti?" zvolal Breydel dostihnuv de
Conincka. „Vy se tu bavíte pěknými kousky! Budete
trpěti, aby bylo naše město vypáleno? A prcháte
jako zbabělci za ženami a dětmi, vy ubozí strašpytlové!"
„Vždycky prudký, vždycky hned rozčilený!" odvětil de Coninck. „Buďte ubezpečen, že Francouzové
nic nespálí."
„Ale, mistře Petře, což pak jste slepý? — Což nevidíte ohně vystupujícího nad našimi hradbami?"
„Nuže, to jest sláma, kterou jsme podpálili, abychom se dostali bez překážky branou z obzoru. Město nemá nouze, příteli. Vraťte se se mnou zpět do
Sv. Kříže, mám pro vás důležitá tajemství. — Nyní
přišel čas. Vy víte, že já posuzuji věci s chladnou
rozvahou a mám často pravdu; vyhovte mému přání
a seřaďte svoje řezníky do čela. — Chcete?"
„Musím, protože nevím, co se stalo. Zastavte tedy
na okamžik svoje tkalce."
De Coninck nařídil vůdcům, aby zastavili mužstva.
Pak se ozval hlas Jana Breydela, volajícího:
„Řezníci! — Seřaďte se v čele průvodu! — Každý
ve své rotě —• pospěšte si!"
Při tom spěchal mezi řezníky a odkázal je na jejich místa. Když se to stalo, přišel opět k Coninckovi
a
^ek':
„Jsme, mistře hotovi. Můžete veleti."
„Nikoliv Breydeli" odpověděl cechmistr tkalců,
„přenechám vám vrchní velení zástupu. Dejte vy
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rozkaz k odchodu. Vy se podobáte vojevůdci spíše
nežli já!"
Cechmistr řezníků se těšil z tohoto uznání a zvolal
hromovým hlasem:
„Řezníci a tkalci! Malý krok — pochod!"
Po rozkazu se daly zástupy v pohyb a malé vojsko
se pomalu vzdalovalo po silnici. Za malou chvíli dorazili do Sv. Kříže k ženám a dětem, jež se tam usadily se svými ranci. — Nesčetné rodiny se tam utábořily na rozsáhllém poli. Nebylo by v té chvíle viděti před sebe dál nežli několik kroků, tak tmavá
byla noc; avšak zakrátko byly rozdělány četné ohně,
takže bylo možno v záři ohně zdaleka už rozeznatí
zarmoucené rodiny. Plameny ozařovaly uplakané
obličeje matek a ukazovaly, s jak úzkostnou láskou
tiskly kojence na prsa. Jiné dítky seděly znaveny na
jejich kolenou a plakaly hladem a žízní, neboť nebylo
možno poskytnouti jim nějakého občerstvení. A utrápená matka musela při tomto srdcervoueím pohledu trpěti za všechny. Lomoz, panující na tábořišti,
byl v kouzelném svitu ohňů ještě příšernější. —
Křik dětí, bědování žen uchvacovaly duši jako poslední modlitba zpívaná nad hrobem dobrého přítele.
Nade vším se rozléhalo úzkostlivé volání bloudících
synů, kteří ztratili své matky, a ještě více vytí psů,
hledajících v této vřavě marně své pány.
De Coninck vešel s Breydelem do domu stojícího
u cesty a poručil obyvatelům jeho, aby mu poukázali jeden pokoj. S největší úctou k cechmistrovi
tkalců nabídli mu venkované celý svůj dům a zavedli oba slavné občany bruggské do malé sklepní
komůrky. De Coninck vzal lampu z rukou ženy ho
doprovázející a po jejím odchodu zavřel pevně dveře, aby mluvící nikdo nemohl vyposlechnouti anebo
překvapiti. Nabídl Breydelovi sedadlo a posadil se
vedle něho. Řezník se díval na něho zvědavě, když
začal:
„Především jiným chci vám vysvětliti, proč opouHen drile Conscience: Z l a t é o s t r u h y . — 12.
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štíme město za noci a jako uprchlíci. Je to vaší vinou, následkem neprozřetelné pomsty, kterou jste
vykonal v rozporu se svými sliby na posádce zámku
Male. Plameny, které vystupovaly nad lesem až
k nebi, zavinily v našem městě zvonění na poplach
a obyvatelé se ustrašeně srocovali; v těchto smutných dobách mají ustavičně smrt před očima. Pán de
Mortenay shromáždil na náměstí svoje francouzské
žoldnéře, aniž měl jiného úmyslu, nežli chrániti svoji
vlastní bezpečnost. Nevědělo se, co se děje. Ale když
přišly některé z vašich obětí v Male a dožadovaly se
hlasitě odvety na bruggských občanech, nebylo je
již možno udržeti; chtěli všechno vypáliti a vyvražditi. Pán de Mortenay byl nucen pohroziti jim trestem smrti, chtěl-li je udržeti na uzdě. Můžete si
představiti, že jsem v těchto nesnázích dal svolati
své tkalce a přihotovil se ke krvavé obraně. Bylo
by se nám snad podařilo, že bychom byli dokonce
Francouze vyhnali; ale takové vítězství mohlo nám
jen uškoditi, což vám hned dokáži. Zašel jsem tudiž
pod svobodným glejtem k panu de Mortenayovi a
docílil od něho, že neublíží městu, pod podmínkou,
že my všichni okamžitě se odebereme z města. —
Při slunce východu dá pověsiti všechny „Lvíčkaře,"
kteří zůstali ve městě."
Breydel zaplanul prudkým hněvem, když slyšel,
jak chladokrevně opakuje vrchní cechmistr tuto hanebnou podmínku.
„Toť nemožné!" zvolal. „Jak jste to mohli přijati
tak zbaběle? Dáte se vyhnati jako stádo hloupých
ovcí. Kdybych tam já býval, nebyli byste odcházeli
z Brugg."
„Oho, kdyby jste tam býval! Víte, co by se pak
stalo? Ulice bruggské by byly úplně pokryty mrtvolami, a ničivé plameny by nyní naše domy obrátily
v popel. Ale, můj prudký příteli Jene, nechejte mne
promluviti nejprve obšírněji o stavu věcí; vím, že
mi pak dáte za pravdu. Jest jisto, mistře, že město
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Bruggy nemůže zůstati svobodné a nezávislé, dokud
ostatní města vlasti úpí v otroctví cizáků; neboť
dotud bydlí naši nepřátelé stále pod našimi hradbami. Není také spravedlivo, aby bylo posvátného slova vlast zapomínáno pro důležitější slovo rodného
města. Okovy francouzského tyranství nemůžeme zlomiti jinak, nežli pomocí flanderských měst protože
na každém místě bydlí nepřátelé;, v jejichž záimu
by bylo oloupiti nás o vybojované svobody Jistě
jste také mnohdy o všem tom uvažoval. Ale ve svém
mužném nadšení přeskakujete prostě přes překážky
místo, abyste je nejprve odklidili s cesty. Ušlo vání
však něco důležitějšího; nechť se vám líbí odpovědět^ mně na tuto otázku: — Kdo nám dal právo
vražditi a páliti? Kdo nás opravňuje k těmto činům
jez se trestají na zemi smrtí a u Boha věčným zatracením?"

tkSrf odvltif!

°echmistra
" ? . b i s t ř e , á m za to, že mne chcete zmásti vysokymi recmi. — Kdo nám dal právo vraždit a pálit?
Keknete mi, kdo dal to právo Francouzům?"
krá' Filip Sličný a jejich vojevůdce
ue Chatillon. Panovníci mají na svých korunovaných
hlavách vepsánu také odměnu nebo trest, za své
dobré nebo špatné rozkazy. Poddaný nemůže zhřešiti
věrností a poslušností. Prolitá krev je svědkem proti
pánovi a nikoliv proti služebníku, jenž vykonává
rozkaz. My však, kteří postupujeme bez rozkazu a
podle své libosti, jsme před Bohem a před světem
odpovědni za své činy. Krev námi prolitá padne na
naše hlavy!"
Hluboký hněv zmítal cechmistrem řezníků. Vysvětlení de Coninckovo tížilo těžce jeho srdce. Nyní,
ačkoli nemohl mnoho proti všemu namítati, bylo mu
trýzní, přijati je.
„Avšak mistře," vpadl mu do řeči, „zdá se, že pociťujete lítost; to by byla hanba. Což jsme nehájili
h
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majetku a života, a nepodněcovala nás k tomu láska
k našemu zákonitému pánu, ke Lvu? Já se cítím bez
viny; a doufám také, že moje sekera neviděla ještě
své poslední oběti. Ačkoliv bývám někdy náchylný
pokárati vaše nepochopitelné chování, nemám přece
odvahy, učiniti to; neboť vaše cesty jsou tajemnější,
nežli cesta duše umírajícího člověka."
„Správně usuzujete; vězí za tím něco jiného, a
v tom je ten uzel, jejž vám chci rozmotati. Vy jste
se, mistře Jene, vždy domníval, že jsem příliš trpělivý a příliš líný; než slyšte, co jsem já učinil, zatím co vy jste z pouhé mstivosti proléval zcela zbytečně krev nepřátel. Já jsem tajemnými cestami uvědomil našeho hraběte Gwijde o našem úsilí, směřujícím k osvobození vlasti, a on je potvrdil svojí knížecí pochvalou. Nyní již nejsme povstalci, milý příteli — nyní jsme řádní velitelé svých vlasteneckých
vojsk! . .
„Díky vám za to, ó mistře!" zvolal Breydel nadšeně. „Nyní vám rozumím. Jak radostně buší mi srdce
při tomto čestném názoru! Věru, nyní se cítím řádným v o j á k e m . . . Francouzové poznají brzo tuto
změnu!"
„Tohoto schválení jsem užil k tomu, aby vyzval
tajně všechny přátele a milovníky vlasti k všeobecnému povstání, a podařilo se mi to. Na první výzvu
vyrojí se ve všech městech Flander odvážní „Lvíčkáři" jako by vyrostli ze země . .
Cechmistr tkalců se dal uchvátiti šťastnými nadějemi; v jeho oku se zaleskla slza, stiskl ruku Breydelovu a pokračoval pak ve své přerušené řeči :
„A pak můj srdnatý příteli Breydeli, ó pak nebude již slunce svobody svítiti ani na jediného živého Francouze ve Flandrech, a ze strachu před naší
pomstou vydají nám opět našeho Lva. Nám pak —
nám synům Brugg budou vděčiti Flandry za své
osvobození! Neuchvacuje-li vaši duši při tomto pomýšlení ušlechtilá pýcha?"
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Breydel objal de Conincka s bouřlivou radostí.
„Příteli, příteli!" zvolal. „Vaše slova kanou tak
sladce do mého srdce, a povznáší mne nepoznaný
dosud pocit. — Jsem nejšťastnější člověk na světě.
O vlasti, jak povznášíš duše těch, kteří tě milují'
Hle, mistře Petře, v této chvíli bych nezaměnil svého
vlámského jména za korunu Filipa Sličného"'
„Neznáte ještě všechno, mistře. Mladý Gwijde
Flanderský a Jan, hrabě Namurský, spikli se s námi
Pan Jan Borluut přivede gentské; v Oudenaardu máme pana Arnolda, v Aalstu Boudewijna van Papenrode. Pan Jan van Renesse slibuje vám všechny své
vasaly z Přímoří. A ještě více mocných lenních pánů
půjde s námi. Nuže, co říkáte teď mé trpělivosti'"
„Ó podivuji se vám, příteli, a děkuji ze srdce Bohy, ze vam daroval tolik moudrosti. Nyní jest po
Francouzích veta. Nedal bych ani šest grešlí za život posledního z nich!"
„Dnes ráno o šesté sejdou se vlámští páni, aby
ustanovili den pomsty. Mladý Gwijde zůstane jako
vojevůdce mezi námi, ostatní pánové se ihned vrátí
ke svým lénům, aby přihotovili svoje mužstva. Bylo
by radno, abyste i vy tam šel se mnou, a nezkřížil
snad z nedostatku vědomosti učiněných opatření.
Sel byste se mnou do údolí?"
„Staniž se podle vašeho přání, mistře. Co však
řeknou vaši druhové naší nepřítomnosti ?"
„O to jest již postaráno. Oznámil jsem jim svůj
odjezd a odevzdal vrchní velení cechmistru Lindensovi. Odebéře se s naším mužstvem do Dammu a vyčká nás tam. Pojďte, vyrazíme ihned, neboť nastává
bílý den."
Rychte byli odesláni dva koně; a když Breydel
udělil svým řezníkům potřebné rozkazy, opustili oba
cechmistři obec Sv. Kříž. Za rychlé jízdy nemohli
cestou mnoho mluviti; De Coninck však přece odpovídal krátkými větami na dotazy Breydelovy a vysvětloval mu veliký plán všeobecného osvobození. —
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Když již jeli hodinu s popuštěnými uzdami, zahlédli
rozbité věže zámku Nieuwenhove čněti nad stromy.
„Toť přece Nieuwenhove, kde Lev pobil tolik nepřátel?" otázal se Breydel.
„Ano, je to ještě půl hodiny od Witboše."
„Musíte uznati, že našeho pána Robrechta nebylo
možno pokřtít lépe; je to odvážný lev, má-li meč
v hrsti."
Nežli dopověděl Breydel tato slova, dospěli k místu, kde černý rytíř porážel tak úspěšně únosce dívky;
spatřili zkrvavené mrtvoly ležeti ještě na zemi.
„To jsou Francouzové," zabručel de Coninck, jeda
cestou dále. „Pojďte, mistře, nesmíme se zdržovati."
Breydel pozoroval s radostí děsný obraz. Skákal
na svém koni křížem krážem po mrtvolách ležících
po zemi a kopyty je rozdupával. Na volání de Coninckovo nedbal. Cechmistr tkalců se musil vrátiti.
„Ale, ale, mistře Breydeli, co to činíte?" zvolal.
„Pro Boha, ustaňte! To není čestná pomsta!"
„Jen mne nechejte!" odpověděl Breydel. „Vy nevíte, že to jsou žoldnéři, kteří mne bili do tváře. —
Ale co to? Slyšte! Neslyšíte tam vedle ve zříceninách
nieuwenhovských zvuk jako bědování ženy? Ó, jaká
to myšlenka! Oni převezli slečnu Matyldu z Male
sem..
V téže chvíli seskočil se svého koně, a ani jej neuvázav, spěchal co nejrychleji ke zříceninám. Jeho
přítel ho následoval, ale Breydel byl již v nádvoří
zámku, nežli de Coninck sesedl se svého oře. Pak potřeboval ještě několik okamžiků, nežli přivázal oba
koně ke stromu podle cesty. Čím blíže přicházel
Breydel k troskám, tím zřetelněji slyšel dívčino naříkání. Jelikož nemohl najiti dosti rychle vchod
k místu, kde se nacházela, vystoupil na hromádku
kamení a díval se oknem do sálu. Poznal Matyldu na
první pohled; ale černý rytíř, jenž ji chtěl objati
a proti němuž se ona zoufale bránila, mohl mu připadati pouze jako nepřítel. V tomto domnění vytáhl
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zpod svého kabátce sekeru, vystoupil na okenní římsu a dopadl jako balvan na podlahu sálu.
„Ničemný lotře!" vzkřikl na černého rytíře. „Bezectný Francouzi! — Zil jsi dosti dlouho! — Nevztáhl jsi ruku beztrestně na dceru Lva mého
pána!"
',
Rytíř stál pri tomto náhlém zjevu jako zkamenělý
a naslouchal s podivením pohrůžce cechmistrově
Když pak odvrátil oči od řezníka u okna, vzpamatoval se trochu a odpověděl:
„Mýlíte se, mistře Breydeli, já jsem syn Flander.
Upokojte se, dcera flanderského Lva jest pomstěna."
Breydel nevěděl, čemu věřiti; chvěl se hněvem al<»
slova rytíře, jenž mu odpověděl vlámskou řečí a jmenoval ho jménem, měla dosti moci, aby ho zadržela
Matylda se nijak nezalekla, když se Breydel objevil.
Presvedcena ve své duševní pomatenosti, že černý
rytir jest jejím únoscem, rozesmála se radostně
a zvolala:
„Zabte ho! Uvěznil mého otce, a chce mne také dovezti k zlé Johaně Navarrské, falešník! Proč nemstíte, Vláme, krev svých hrabat?"
Rytíř pozoroval dívku s bolestnou účastí a slzy se
rinuly hojně z jeho očí.
„Nešťastné dítě!" vzdychal.
„Vy milujete a želíte dcery Lva," promluvil Breydel, tiskna ruku rytířovu. „Promiňte mi, pane
já
vás neznal."
V tom okamžiku objevil se de Coninck u vchodu do
sálu. Udiven spráskl ruce nad hlavou a vrhnuv se
před_ rytířem na kolena, zvolal:
„Ó, nebesa, Lev, náš pán!"
„Lev, náš pán?!" opakoval Breydel, pokleknuv
vedle cechmistra tkalců. „Bože, co jsem to učinil!"
Oba zůstali uctivě a s hluboce skloněnou hlavou
klečeti před rytířem, aniž promluvili slova.
„Povstaňte, moji věrní poddaní," promluvil k nim
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Robreeht van Bethune. „Vím dobře, co jste učinili
pro svého knížete."
Když povstali, pokračoval:
„Pohlédněte na dceru svého hraběte a považte, jak
musí tato podívaná drtit srdce otcovo. A není, čím
by jí bylo možno pomoci, ani potravy, ani nápoje
mimo chladnou vodu z p o t o k a ! . . . Vidíte, ze mne
Hospodin navštěvuje nejtěžšími ranami."
„Ráčíte mi, osvícený hrabě, poroučeti, abych vám
všechno to obstaral?" otázal se Breydel. „Smí vám
ponížený poddaný tím posloužiti?"
Tak se tázaje, běžel již ke dveřím, ale na velitelský
pokyn hraběte se vrátil.
„Jděte," řekl, „vyhledejte lékaře; ale ať to není nějaký „Lilijník." Vyžádejte si jeho přísahu, že neprozradí nic z toho, co zde uvidí a uslyší."
„Pane hrabě," zvolal Breydel jásavě, „znám právě
jednoho z mých dobrých přátel, nejvřelejšího našince ve Flandrech. Bydlí ve Wardammu; přivedu ho
brzo sem."
„Prosím vás, abyste nejmenoval flanderského
Lva. Doporučuji vám oběma, abyste to zachovali
jako věčné tajemství. Jděte."
Breydel odešel.
Když se hrabě různými otázkami předloženými
cechmistru tkalců obeznámil se stavem země, řekl:
„Ano, mistře Conincku, slyšel jsem ve svém žaláři
od pana de Vosse a Adolfa van Nieuwlanda o vašich
nezdařených snahách. Mám velikou radost, že mám
ještě tak věrné poddané, když mne většina urozených opustila."
„Je pravda, osvícený hrabě," odpověděl cechmistr,
„mnozí pánové se vyslovili proti vlasti; než počet
věrných jest přece jen větší, nežli počet odrodilců.
Moje úsilí nebylo provázeno neúspěchem, jak myslí
Vaše Osvícenost; nikdy neměly Flandry k osvobození
blíž, nežli právě teď. Právě v této nynější chvíli jsou
pánové Gwijde a Jan van Namurský s četnými ji184

nými šlechtici shromážděni ve Witboši v údolí, aby
dojednali mohutné spiknutí. Cekají jen na mne."
„Cože pravíte, cechmistře, tak blízko těchto zřícenin?! Oba moji bratři?"
„Ano, pane, oba vaši osvícení bratři; a též váš věrný přítel Jan van Renesse."
„Ó, Bože, a já je nesmím objat. Pan Liška vám sdělil za jakých podmínek jsem se vrátil ze žaláře: a já
nechci uvésti v nebezpečí život toho, jenž mi na čas
daroval svobodu. Přece však toužím po tom, abych
spatřil své bratry. Půjdu s vámi, ale se spuštěným
hledím. Uvidím-li, že jest nezbytně nutno, abych se
dal poznati, dám vám znamení a vy si vyžádáte čestné slovo přítomných rytířů, že zachovají tajemství
mého jména. Také nechci tam nic mluviti."
„Stane se vaše vůle, pane. Buďte ubezpečen, že
budete se mnou spokojen. Chápu dobře vaše úmysly.
Zdá se, že nemocná Matylda spí. Kéž jí odpočinek
vrátí zdraví!"
„Ubohé to dítě nespí — jen dřímá únavou. Ale zdá
se mi, že slyším lidské kroky. Nyní, když mám přílbu
na hlavě se spuštěným hledím, neznáte mne — nezapomeňte na to!"
Lékař s Breydelem vstoupili do síně. Pozdravil
uctivě černého rytíře a přistoupil beze slova k nemocné dívce. Když ji prohlédl, prohlásil, že je nutno
ihned jí pustit žilou. Otevřel jí žílu na levém rameni
a nechal téci krev, až ochably její síly. Pak jí obvázal rameno; zdálo se, že na chvíli opět usnula.
„Pane/' promluvil lékař obrácen k Robreehtovi,
„ubezpečuji vás, že dívce nehrozí žádné nebezpečí]
Klid jí vrátí opět smysly."
Jakmile hrabě uslyšel tato utěšující slova, pokynul
oběma cechmistrům a vyšel s nimi ze sálu. Venku
řekl Breydelovi:
„Mistře, svěřuji své dítě vaší ochraně. Vraťte se
k ní a opatrujte dceru svého hraběte až do mého návratu. Mistře Petře, my půjdeme do Witboše."
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Odebral se k svému koni a vyjel ze zřícenin. Cechmistr tkalců ho doprovázel pěšky, a ačkoliv šel s hrabětem kolem svého koně, nechal ho stát na silnici,
neboť věděl příliš dobře, že se nesluší, aby jel koňmo
vedle svého zeměpána. Krátce před Witbošem přicházelo jim vstříc několik pánů. Když poznali de Conincka, vrátili se s ním do lesa. Nejpřednější mezi
nimi byli Jan hrabě z Namuru a mladý Gwijde, oba
bratři Robrechta van Bethune. Vilém z Julichu, jejich strýc, kněz a probošt v Cáchách; Jan van Renesse, hrdinný Přímořan; Jan Borluut, hrdina woerinský; dále pan Arnold van Oudenaarde a Boudwijn
van Papenrode. Přítomnost cizího rytíře vzbuzovala
v nich největší nedůvěru; upírali na de Conincka pohledy, jako by si žádali brzkého objasnění. Cechmistr
tkalců je předešel a řekl:
„Pánové, přivádím sem největšího nepřítele Francouzů — nejušlechtilejšího rytíře flanderského. Závažný důvod, na němž závisí život šlechetného člověka, zakazuje mu, aby se této chvíle dal před vámi
poznati. Račte proto přičísti laskavě k jeho dobru,
že má spuštěné hledí a že nemluví — neboť jeho hlas
je vám znám jako hlas vaší matky. Moje dlouho
osvědčená věrnost budiž Vašim Milostem zárukou,
že vám nepřivádím falešného bratra."
Rytířové se podivovali tomuto zvláštnímu vysvětlení a pátrali usilovně ve své paměti po jménu neznámého. Protože se jim však přítomnost uvězněného Lva nezdála možná, zůstávaly jejich dohady
bezvýsledné. Důvěřovali však úplně v prozíravost
cechmistra tkalců a rozeslali své sluhy všemi směry,
aby se pojistili proti nenadálému překvapení. Conick
začal takto:
„Pánové, zajetí našeho osvíceného zeměpána bylo
pro bruggské občany velmi bolestné. Je pravda, že
jsme několikráte povstali proti vám, poněvadž jste
chtěli oklestiti naše výsady, a možná jste se domní186

valí, že jsme se spikli s Francouzi; považte však, že
ušlechtilý a svobodný národ nestrpí cizáckého jha.
Takó_ jsme od doby zrádných úkladů krále Filipa
Sličného mnohdy dali v sázku jmění a životy. Mnohý
Francouz pykal za zločin svého panovníka smrtí,
a krev vlámská tekla v Bruselu proudy. Za tohoto
stavu věcí jsem se osmělil upozorniti Vaše Milosti
na možnost všeobecného osvobození. Neboť soudím,
že jho jest příliš obroušeno a proto se dá silnějším
trhnutím svrhnouti. Šťastná náhoda nám neobyčejně
posloužila: Když cechmistr řezníků zbořil zámek
Male, vyhnal pan de Mortenay všechna „Lvíčata"
z Brugg, a nyní se nacházejí všichni řemeslničtí tovaryši — celkem na pět tisíc mužů — v Dammu.
Dále se k nám přidružilo sedm set řezníků — a mohu
Vaše Milosti ujistit, že tito se svým cechmistrem
Breydelem neustoupí ani před desetkrát tak velikým
počtem Francouzů — je to opravdová tlupa lvů.
Máme nyní vojsko, jehož nelze podceňovat, a můžeme ihned táhnouti proti Francouzům, pošlete-li nám
z jiných měst nezbytnou pomoc. Toť to, co jsem vám
chtěly oznámiti. Vaše Milosti, račte nyní učiniti nutná
opatření, neboť chvíle jest příznivá. Očekávám vaše
rozkazy, abych se jako věrný poddaný podle nich zařídil."
„Já se domnívám," promluvil Jan Borluut, „že by
přílišný spěch mohl nám býti na škodu. Ačkoliv jsou
Bruggští shromážděni a hotovi k boji, nejsou v jiných městech ještě tak daleko. Bylo by radno, abychom odvetu ještě poněkud odsunuli, abychom mohli
nasbírati ještě více prostředků. Buďte ubezpečeni, že
vojsko francouzské bude posíleno nekonečným počtem odrodilých Vlámů a „Lilijníků." Musíme uvážiti, že dáváme v sázku svobodu národa; neboť kdybychom prohráli, bylo by po nás veta navždy — pak
bychom mohli klidně pověsiti zbraně na hřebík."
Protože byl urozený Borluut slaven po celých
Flandrech jako válečník zkušený a moudrý, přizvu187

kovali mnozí z přítomných rytířů jeho řeči, jako na
příklad Jan z Namuru.
Tu předstoupil mladý Gwijde a promluvil vášnivě:
„Pánové, uvažte přece, že každá hodina, která
uplyne, jest hodinou utrpení pro mého starého otce
a moje nešťastné příbuzné; považte, jaká muka musí
trpěti můj osvícený bratr Robrecht. Jeho, jenž nedovedl nikdy snésti ani potupné myšlenky, jeho jsme
od dvou let přenechali bez pomoci nepřátelům. Nechali jsme ze zbabělé trpělivosti rezavěti své meče
a kydali hanu na své hlavy. Kdyby naši uvěznění
bratří mohli ze svých žalářů volati k nám a tázati
se nás: co jste učinili se svými meči a jak jste dostáli svým rytířským povinnostem — co bychom pak
odpověděli? Nic! Ruměnec hanby zbarvil by naše
líce, naše hlavy by se musily sklonití pod tíhou této
výčitky. Ne, já již nebudu čekati, meč jest tasen a já
jej neschovám již do pochvy, dokud nebude zbarven
krví nepřátel! Doufám, že můj kmotr Vilém z Julichu mne v tomto předsevzetí posílí svým přispěním."
„Čím dříve, tím lépe," zvolal Vilém z Julichu, „přihlíželi jsme již dosti dlouho se smutkem k utrpení
svých příbuzných. Nesluší se muži, aby byl tak dlouho provokován bez odplaty. Oděl jsem se brněním
a to nyní zůstane tak dlouho na mém těle dokud nedojde k osvobození! — Já bojuji se svým kmotřencem Gwijdem a nechci o odkladu slyšet ani slova."
„Avšak, pánové," prohodil Jan Borluut, „dovolte
mi připomenouti, že potřebujeme času, abychom nepozorovaně shromáždili svoje mužstva, a že vám tato
pomoc bude chyběti, vytáhnete-Ii do pole bez nás.
Pán van Renesse oznámil mi již, že souhlasí se
mnou."
„Já nemohu opravdu před čtrnácti dny své vasaly míti ve zbrani," řekl Jan van Renesse, „a radil
bych pánu Gwijdemu a Vilémovi, aby se řídili zkušenostmi ušlechtilého Borluuta. Jest přece nemožné,
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abychom sem dostali tak brzy německé jezdce. Co
soudíte vy, mistře Conincku?"
^„Smějí-li slova nepatrného poddaného se uplatniti
před jeho zeměpánem, přimlouval bych se rovněž za
opatrný postup, ačkoli je to proti mému plánu. My
bychom v tomto případě vylákali naše ostatní bratry
z Brugg, a rozmnožili tím naše vojsko. Zatím by
mohli tito pánové shromážditi svoje vasaly, držeti
je v pohotovosti, až dorazí pán z Julichu se svými
německými jezdci."
Černý rytíř dával občas zavrtěním hlavy najevo
svoji nelibost. Bylo dobře na něm znáti, že by rád
promluvil; ale vždycky se zase opanoval. Konečně
se musili Gwijde a Vilém podříditi vůli ostatních
pánů, kteří byli vesměs proti návrhu obou bratří.
Pak bylo ustanoveno, že de Coninck má svoje lidi
ubytovati v Dammu a v Aardenburgu. Vilém z Julichu se měl odebrati do Německa, aby přivedl svoje
jezdce; mladý Gwijde byl určen, aby zajistil žoldnéře
svého hraběcího bratra z Namuru, a dostavil se
s nimi včas na místo. Pán van Renesse měl se odebrat
do Zeelandu a ostatní každý na svoje panství, aby
připravili všechno k všeobecnému povstání.
V okamžiku, kdy si navzájem tiskli ruce aby se
rozloučili, zadržel je černý rytíř pokynutím ruky
a řekl:
„Pánové! ..
Jeho hlas vzbudil nejvyšší úžas na tvářích rytířů.
Podívali se na sebe letmým pohledem, aby svá vlastní pohnutí vyčetli z tváře druhých. Ale mladý Gwijde
je předběhl a zvolal:
„0, blažená chvíle! Můj bratr, můj milý bratr!
Jeho hlas proniká až do hloubi mého srdce!"
Prudkým rozmachem strhl přílbu s hlavy černého
rytíře a ovinul láskyplně své paže okolo jeho krku.
„Lev! Náš hrabě!" znělo ze všech stran.
„Nešťastný bratře můj," pokračoval Gwijde, „ty
jsi tolik trpěl; já jsem velmi truchlil nad tvým ža189

lářováním; avšak nyní, ó, štěstí, nyní tě smím obejmout. Zlomil jsi svoje okovy. Flandry mají zase
svého hraběte. Odpusť mi moje slzy, tekou pro tebe,
při smutné vzpomínce na tvoje utrpení. Buďtež vzdány díky Pánu za to nenadálé štěstí!"
Robrecht přivinul mladého Gwijde něžně na své
srdce; pak se obrátil ke svému druhému bratru Janu
Namurskému. A když objal také jeho, řekl:
„Pánové, z důležitých příčin nebyl bych se dal poznati. Jest však mojí povinností, abych vám pověděl
něco, co změní vaše rozhodnutí. Vězte, že francouzský král vyzval a svolal všechny svoje leníky s jejich družinami, aby táhli proti Maurům. Poněvadž
podniká toto tažení pouze proto, aby dopomohl králi
majorskému opět k panství nad jeho královstvím,
jest jisto, že užije tohoto mocného vojska k udržení
Flander.^ Sraz jest ustanoven na konec června; tedy
ještě měsíc, a Filip Sličný bude státi v čele vojska,
čítajícího sedmdesát tisíc mužů. Uvažte nyní, nebylo-li by radno, abyste před touto dobou osvobodili
vlast; později to bude nemožné. Já nic nerozkazuji,
neboť zítra se musím vrátit do žaláře."
Rytíři cítili, že tato řeč byla odůvodněna a dohodli
se, že je nutno odvážiti se tohoto velikého díla. Následkem toho změnili svůj plán takto: nebudou již
otáleti, nýbrž přirazí co nejspěšněji s veškerou
možnou pomocí; mladý Gwijde byl jako nejbližší příbuzný Robrechtův jmenován vrchním velitelem vojska, protože Vilém z Julichu nechtěl této hodnosti
se ujati vzhledem na své kněžské povolání. Jan z Namuru nemohl Vlámům pomáhati osobně, protože při
neklidu, jenž právě nastával, měl dosti práce, aby
si udržel své hrabství. Chtěl však poslati veliký
houf namurských jezdců.
Krátce potom pánové vyrazili, každý do svého
panství. Robrecht zůstal sám se svými oběma bratřími, svým strýcem Vilémem a cechmistrem tkalců.
„O, Gwijde!" promluvil Robrecht smutným hla190

sem, „o, Viléme! Přináším vám zprávu tak děsnou,
2e se 1 m u
, J
j jazyk sotva odváží vysloviti — že vzpomínka na ni zatemňuje mé oči slzami. Víte, jak zákerne se zmocnila královna Johana naší sestry Filipíny, Sest roku měla nešťastnice za obydlí žalář
v Louvru, a po celou tu dobu nesměla spatřiti ani
svého otce ani svých bratří. Vy se domníváte, že dlí
jeste na zemi, neboť vzýváte Boha, aby ji vysvobodilale vaše modlitby jsou marné: vaše sestra byla otrávena jedem a její mrtvola hozena do Sekvany! . . . "
Když zármutek příliš otřese srdcem lidí, zbaví je
na okamžik smyslů. To se také stalo s Gwijdem
a Vilémem: jejich líce zbledla; hleděli mlčky a zaraženi do země.
Gwijde procitl první ze svého omráčení.
„Je to tedy pravda," vzdychl, „Filipina jest mrtva.
— O, oslavená duše mojí druhé matky, můžeš čisti
v mem srdci, kterak je skličuje zármutek, a kterak
je stravuje touha po pomstě. Budeš pomstěna! Já
proleji proudy krve na tvoji památku!"
„Nedávej^ se uchvátiti svým bolem, m ů j mladý
synovce," řekl Vilém z Julichu. „Oplakávej svoji
sestru, modli se za její duši; avšak bojuj za svobodu
sve otčiny. — Tmavý hrob nevydává svých obětí za
zadnou krev."
„Bratří moji milí," vpadl do řeči Robrecht, „buďte
tak laskaví následujte mne. Navštívíte svoji neteř
Matyldu ^ není daleko odtud. Budu vám cestou vypráveti ještě smutnější věci. Vaši sluhové ať čekají zde."
Pak jim Robrecht vyprávěl, jak podivuhodně vysvobodil svou dceru z rukou Francouzů a jaká muka
vytrpěl ve zříceninách nieuwenhovských. Jeho zármutek se však značně zmírnil, neboť věřil slovům
lékařovým. Naděje, že Matylda ho konečně pozná,
utěšovala jeho srdce, a zvyklost na nehody dodávala
jeho duši více síly k přemáhání bolestí.
, r~Tr?y Přišli do sálu, kde Matylda spala zdánlivě
Mne. Její iíCe byla bledá jako alabastr, a její dech
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tak tichý, že se zdála býti bezduchou mrtvolou. Veliký byl úžas rytířů, když spatřili krev smíšenou
s blátem, kterou byl poskvrněn její oděv. Lomili soucitně rukama, ale nepromluvili, protože jim lékař pokynem naznačil, že je zde zapotřebí největšího klidu.
Mladý Gwijde objal svého bratra a vzlykal prudce
na jeho prsou.
Lékař pokynul rytířům k východu a vyvedl je
ven — pak řekl:
„Dívka se probudila a nabyla smyslů, ale je tak
slabá a tak vyčerpaná. Za vaší nepřítomnosti procitla a poznala opět mistra Breydela; dotazovala se
ho po mnohých věcech, aby osvěžila svoji pamět.
Mistr ji utěšoval ujišťováním, že ji navštíví její otec;
nebylo by radno, pánové, aby byla v této naději zklamána; radím vám proto, abyste ji neopouštěli. Také
jest nejvýš nutno, aby pro dívku byly obstarány jiné
šaty a pohodlnější lože."
Jelikož se Robrecht nesměl dáti poznati ještě dalším novým osobám, neuposlechl prozatím rozkazů
lékařových; navrátil se se svými bratry k Matyldě
a zíral v tichém smutku na její znavené rysy. Rty
dívčiny se pohybovaly a čas od času vydral se z jejích ňader nesrozumitelný zvuk. Při silnějším výdechu přešlo dvakrát přes její rty slovo „otče!" jež
znělo sluchu Robrechtovu jako sladký tón harfy;
unesen blaživým pocitem lásky, přitiskl svoje rty
na ústa své snící dcery. — Tento dlouhý polibek zdál
se vlévati dívce nový život; na jejích lících se objevil
neurčitý ruměnec a její oči se otevřely s matným, ale
blaženým úsměvem.
Nepopsatelný byl výraz rysů dívčiny tváře; hleděla bez hlesu do očí svého otce, a byla zřejmě pohřížena ve sladké snění. — Brzo pozvedla své paže,
a Robrecht se sklonil ještě více, aby ho mohla obejmout; ale to nebylo dívčiným úmyslem. Položila obě
ruce na otcův obličej a hladila jimi mazlivě jeho
skráně. Oba se oddávali vroucímu štěstí a ztráceli
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se ve světě plném blažených myšlenek. Otec se nermoutil nad svým soužením, nýbrž děkoval spíše
Bohu, že takovým způsobem dává nešťastným snáze
prožívati radost.
Ostatní byli při tomto pohledu neméně dojati- neodvážili se rušiti slavnostního mlčení ani povzdechem
a stírali si tajně slzy s očí. Jejich chování bylo přesto
velmi rozdílné: Jan Namurský, jenž dovedl lépe přemáhati svůj zármutek, stál v sále s pevným pohledem a se vztyčenou hlavou. Vilém z Julichu, kněz,
klečel na zemi a modlil se s pozdviženýma rukama!
Mladý Gwijde a Jan Breydel střídali pocit hořké bolesti se žhavou touhou po pomstě; bylo to lze uhodnouti podle jejich zlobně sevřených rtů a podle hrozivých pohybů jejich zaťatých pěstí. De Coninck,
jenž se choval v jiných případech tak chladně, byl
nyní nejsmutnějším ze všech; hojně slzí se mu řinulo z očí pod rukama, jimiž zakrýval svůj obličej.
Nebylo ve Flandrech člověka, jenž by byl svého zeměpána Robrechta miloval více, nežli cechmistr tkalců; všechno, co mohlo jeho vlast zvelebiti, bylo
ušlechtilému občanu bruggskému svato.
Konečně procitla mladistvá Matylda ze svého tichého rozjímání. Přitiskla hlavu svého otce pevně na
svá dmoucí se prsa a promluvila slabým hlasem:
,,0, otče, můj milovaný otče! — Zde spočíváte nyní
na srdci svého nešťastného dítěte. Cítím vaše srdce
tlouci vedle mého. — Budiž, Bože, veleben za to že
jsi dal lidem takovou slast! Zůstaňte tak, otče neboť vaše polibky mne unášejí k nebesům!"
„Tvoje láska, milá dcero," zvolal Robrecht, „mne
odškodňuje za všechen vytrpěný žal. Ty nedovedeš
pochopiti, jak strašná byla pro mne tvoje pomatenost — ale jenom Bůh ví, jak mocný proud radosti
rozlil se v mém srdci v tomto okamžiku. Polibků bez
počtu bych rád vtiskl v tvoje skráně, neboť jsou balzámem pro rány mé duše. Milá Matyldo, iak trpkv
byl tvůj osud!"
Herodrik Conscience: Z l a t é o s t r u h y . — 13.
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Zatím přistoupil mladý Gwijde blíže; stál s otevřenou náručí před ložem, a zdálo se, že prosí také
o objetí. Když ho Matylda zpozorovala, řekla mu,
nespouštějíc se svého otce:
„Ach, můj milovaný strýci Gwijde, ty jsi zde!
A pláčeš nade mnou! — A tam klečí pan Vilém
a modlí se! a pán z Namuru! — Cožpak jsme ve
Wijnendaalu?"
„Má nešťastná neteři," odvětil Gwijde, „tvoje
utrpení mi drtí srdce! Ó, dovol mi, abych tě obejmul,
neboť moje duše prahne po úlevě; — jsem dojat až
k smrti."
Matylda pustila svého otce a dala se obejmouti
a políbiti něžným Gwijdem. Potom pozvedla poněkud
hlas a zvolala:
„Pane z Julichu, pojďte, dejte mi také polibek,
a vy, můj hezký strýci Jene, přitiskněte mne také na
svá prsa; vy mne milujete všichni tak horoucně!"
Byla pocelována pořadem všemi příbuznými a prožívala rajskou rozkoš. Vytrpěná muka vymizela
z její paměti. Když k ní přistoupil Vilém z Julichu,
dívala se na něho udiveně a otázala se:
„Co to, pane Viléme? Proč máte tento krunýř na
svém kněžském šatě? A proč provází tento dlouhý
meč sluhu Páně?"
„Kněz, jenž brání vlast, bojuje také za oltáře Boží," zněla odpověď.
De Coninck a Breydel stáli s obnaženými hlavami
opodál a brali podíl na všeobecné radosti. Matylda
pozorovala s hlubokou vděčností jejich lásku ^přivinula hlavu otcovu znovu ke svým ňadrům a tázala
se tichým hlasem:
„Slíbil byste mi něco, milovaný otče?"
„Všechno, mé dítě; splniti tvá přání bude mi potěšením."
„Nuže, prosím vás, milý otče, abyste oba tyto
věrné poddané odměnil podle jejich zásluh. Denně
dávali své životy v sázku pro vlast."
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„Tvému přání budiž vyhověno, Matyldo; zařídím,
aby tě někdy po druhé také směli obejmouti. Odpoutej nyní své paže od mé šíje, musím promluvit
s Gwijdem."
Pokynul svému bratru a vyvedl ho ze sálu do nádvoří.
„Milý bratře," řekl mu, „sluší se, aby taková láska,
jakou mají oba eeehmistři našeho dobrého města
Brugg, nezůstala bez odměny. Uděluji ti proto potřebnou moc, abys uskutečnil toto moje přání: až
budeš na bojišti uprostřed cechovníků, chci, abys pasoval de Conincka a Breydela u přítomnosti všech jejich druhů na rytíře; budiž takto v nich uctěna láska
k vlasti. Zachovej tento rozkaz jako tajemství ve
svém srdci, až přijde čas. Vraťme se nyní zpět,
neboť se musím s vámi všemi rozloučiti."
Robrecht se přiblížil ke své dceři, uchopil ji za
ruku a řekl:
^ o e r ,°i ty v íš, za jakých podmínek jsem
opustil vezení; šlechetný rytíř odvážil se svého života za mne v žaláři. Netruchli, Matyldo, podrob se
se mnou bolestnému údělu."
Matylda mu vpadla do řeči a odpověděla:
„Ó, já vím, které smutné slovo se vznáší na vašich
rtech: chcete rnne opustiti!"
>,Ty's to vyřkla, moje milované dítě: musím zpět
do svého žaláře; — zaručil jsem se svojí ctí, že prodlím ve Flandrech pouze jeden den. Neplač, neštěstí
nás nebude pronásledovati již dlouho."
„Nebudu plakati, to by bylo velikým hříchem.
Jsem vděčna Pánu Bohu za tolik útěchy, a budu si
hledět trpělivostí a modlitbou zasloužiti si před ním
své štěstí. Jděte, můj otče, pocelujte mne ještě jednou; andělé nebeští kéž vás provázejí na vaší cestě!"
„Cechmistři," řekl Robrecht, „odevzdávám vám
velení nad muži bruggskými. Mistr Coninck budiž
vrchním velitelem nad všemi. Nyní pak vás prosím,
abyste přivedli k mé dceři nějakou dobrou ženu
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a opatřili jí jiný šat. Potom ji dopravíte do bezpečí,
a budete ji ehrániti před jakoukoliv úhonou. Dávám
ji do vaší ochrany, aby s ní bylo zacházeno tak, jak
se sluší krvi, z níž pochází. — Mistře Breydeli, přiveďte mi laskavě mého koně do nádvoří."
Když se Robrecht rozloučil se svými bratřími, objal svou dceru a pohlížel na ni s takovou něžnou pozorností, že se zdálo, jako by chtěl tento dávno známý obraz teprve nyní vrýti pevně do své paměti.
Dívka ho celovala znova a znova a držela ho pevně
v náruči.
„Nuže, má dcero, buď klidná," promluvil Robrecht, „vrátím se brzo navždy. V několika dnech
vrátí se k tobě opět tvůj dobrý bratr Adolf."
„Ó, řekněte mu, že ho prosím, aby si pospíšil; jsem
jista, že dá svému oři křídla. Jděte nyní s Bohem,
milý otče, nebudu již plakati při vašem odchodu."
Robrecht se konečně vzdálil od své dcery a vsedl
na koně. Totéž učinili i ostatní rytíři. Jakmile Matylda zaslechla dusot kopyt klusajících koní, vytryskly jí přes daný slib slzy z očí. Nepůsobilo jí to
však zármutku, protože zůstal v ní hřejivý, konejšivý pocit.
De Coninck a Breydel učinili, jak jim Lev, jejich
pán rozkázal. Byla přivedena žena a Matylda obdržela čistý šat. — K večeru byli všichni v Dammu,
v ležení mužů bruggských.
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XV.

V

době osmi dnů, která následovala po těchto
událostech, odešlo z města Brugg ještě více
nežli tři tisíce občanů a odebrali se do
Aardenburgu k de Coninckovi, anebo do Dammu
k cechmistru řezníků. Odchodem branných mužů
osměleni oddali se Francouzové všemožným výstřednostem a zacházeli se zbylým obyvatelstvem jako
s koupenými otroky. Přesto bylo mnoho Bruggských
kteří nebyli Francouzi obtěžováni, nýbrž se s nimi
stýkali a byli dobré mysli, jako by měli co činiti
s bratry, ale to byli Vlámové, kteří zapřeli svoii
vlast a snažili se patolízalstvím získati si přízeň cin w i , ^?ZfVe+m- •;p 1 1 ý n i c i " s e honosili jako vyznamenáním Ostatní byli „Lvíčkaři," pravé děti Flander,
snášející j a r n o netrpělivě; ale majetek, nashromážděný v potu tvare, byl jim příliš drahý, než aby j e j
vydali bez obrany do rukou cizích drancovníků.
Na těchto „Lvíčkařích" a na ženách i dětech vypuzených občanů vykonávali Francouzové svoji
malichernou tyranii. Nic jim nemohlo nyní překážeti
v jejich nízké pomstychtivosti; loupili drze všechno,
co se jim líbilo, vybírali si násilně zboží z krámů
a platili nadávkami a tupením. To rozhořčovalo utlačované občany tak, že již nevyvěšovali ve svých krámech nic na prodej a všichni společně odpírali prodati Francouzům kousek masa, nebo skývu chleba.
Ukrývali svoje potraviny v zemi, aby je uchránili
před slíděním nepřátel. Ve čtyřech dnech bylo
mužstvo posádky tak vyhladovělé, že se rozbíhalo
houfně do polí, aby něco uloupilo. Na štěstí pro ně
byli částečně zásobováni „Lilijníky," nicméně panoval v městě citelný nedostatek. Domy „Lvíčkařů"
zůstávaly zavřeny, nikdo ničím neobchodoval, a vše197

chno, až na čilé žoldnéře a zbabělé „Lilijníky," všechno se zdálo býti pohříženo ve věčný spánek. Nezaměstnaní řemeslníci nemohli sehnati daní a poplatků, a byli nuceni se skrývati, aby ušli pronásledování vrchního celního Jana van Gistela. Když výběrčí celníci procházeli v sobotu městem, aby vybírali „bílý groš," nenašli nikdy nikoho doma; vypadalo to, jako by všichni obyvatelé Brugg se z města
vzdálili. Mnozí řemeslníci si stěžovali u Jana Gistela,
že nemohou platiti cla a daně, když nic nevydělají;
ale odrodilý Vlám nedbal těchto řečí, a chtěl vymáhati poplatky násilím. Velký počet občanů byl uvržen
do žaláře, jiní byli popraveni.
Pán de Mortenay, francouzský správce města a velitel posádky, chtěl za této trapné situace dáti břemena snížiti a v tomto úmyslu vyslal posla do Kortrijku, aby tam vojevůdci de Chatillonovi vylíčil
strašlivou situaci posádky a pohnul ho ke zrušení
„bílého groše." Jan van Gistel, jehož krajané proklínali a nenáviděli jako vlámského odrodilce, užil
této příležitosti, aby poštval vojevůdce de Chatillona
k ještě větší přísnosti. Vylíčil vzdorovitost Bruggských v nejčernějších barvách a volal po odvetě za
jejich paličatost, předstíraje, že nechtějí pracovati,
aby mohli odpírati „bílý groš" s jakýmsi zdáním
odůvodnění.
Přijímaje toto poselství, vzplanul pán de Chatillon
prudkým hněvem; viděl, že všechny jeho námahy,
aby vykonal královy rozkazy, zůstaly marné, neboť
vlámský národ byl nezkrotný. Ve všech městech
byly denně nepokoje; nenávist vůči Francouzům propukávala všude, a na mnohých místech, jako v Bruggách, byli služebníci Filipa Sličného jednaký tajně,
jednak za bílého dne odpravováni. Zřícené věže malské také ještě nezchladly, a krev padlých Francouzů
nebyla ještě smazána s jejich trosek.
Pramen, z něhož tento pro Francii tak trpký proud
se rozléval po celých Flandrech, prýštil v Bruggách;
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tam vyšlehl plamen vzpoury nejprve. Breydel a de
Coninck byli hlavami draka, který se nechtěl sklonití pod holí Filipa Sličného.
Takto uvažuje, rozhodl se de Chatillon, že učiní důraznější pokus a že udusí svobodu Flander v krvi
spiklenců; přísný tento trest měl sloužiti za odstrasujici přiklad. Shromáždil rychle sedmnáct set jezdců z Henegavy, z Pikardie a francouzských Flanderk tomu povolal veliký počet pěších žoldnéřů, a s tímto vojskem táhl, soptě zlobou, na Bruggy.'
Mezi potravinami a jiným zbožím, které vezla tato
výprava s sebou, bylo také několik velikých sudů
plných provazů a lan. Ty určil de Chatillon pro
strašlivé dílo. De Coninck, Breydel a všichni jejich
druhové měli na nich býti oběšeni.
Aby se „Lvíčkaři" nemohli předčasně připraviti ke
vzpouře, oznámil francouzský zemský správce tajně
svůj příchod pánu de Mortenayovi; nikdo jiný, mimo
Sivé odvetě S p r a V C e ' n e z v ěděl o připravované strašDne 18. května 1302 o deváté hodině ranní vtáhlo
trancouzske vojsko^ s vlajícími prapory do města.
De Chatillon jel v čele svých sedmnácti set jezdců;
jeho vzezření bylo hrozivé a ukrutné; srdce občanů
se tetelila bolestnými předtuchami hrůz, jež je měly
druhého dne postihnouti. „Lvíčkaře" bylo poznati
podle jejich vzezření. Věšeli hlavy a v jejich tvářích
se zračil nejhlubší smutek. Přes to však důvěřovali,
že se jim kromě odebrání „bílého groše" nestane
o mnoho více, nežli že budou utlačováni trochu krutěji.
^
e ;;í<0!
„Lilijníci" se seskupili na Pátečním trhu vedle posádky v jeden houf. Jim byl příchod zemského správce velmi příjemný, neboť měl pomstíti také je za
opovržení, jímž je vlastenci pronásledovali. Jakmile
se de Chatillon přiblížil, volali zbabělí odrodilci hlasitě a neustále:
„Sláva Francii! Sláva zemskému správci!"
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Puzeny zvědavostí, hrnuly se sem zástupy lidu,
a kolem Pátečního trhu srotily se husté houfy. Na
tvářích všech bylo čisti nepopsatelný výraz strachu
a hrůzy. Zeny tiskly mlčky svoje dítky k ňadrům
a mnohé skanula slza, aniž si byla vědoma příčiny.
Ačkoli se velmi strachovali před pomstou správce
země, přece nikdo z nich nevolal: „Sláva Francii!"
I když byli nyní bezmocní, přece hořela v jejich
srdcích nenávist vůči utlačovatelům Flander, a přes
jejich zármutek šlehl občas ještě výhrůžný pohled
jako letmý paprsek z jejich očí, neboť vzpomínali na
de Conincka a Breydela a snili o odvetě.
Zatím co hleděli ustrašeně na pohyby Francouzů,
uspořádal de Chatillon svoje mužstvo na náměstí
takto: po obou jeho stranách stála dlouhá řada
jezdců; jeden prapor žoldnéřů spojoval v pozadí náměstí obě tyto řady napříč. Tímto způsobem byla
tato část náměstí uzavřena. Druhá strana byla ponechána úmyslně otevřena, aby občané mohli pozorovati, co se děje. Když tato opatření dokonána,
byli vysláni jezdci a žoldnéři tajně k městským
branám, aby je uzavřeli a hlídali.
Pán de Chatillon stál s několika vyššími důstojníky uprostřed svých jezdců. Kancléř Petr Flotte,
městský správce de Mortenay a Jan van Gistel, „Lilijníci", jednali s ním, jak se zdálo, o velmi důležité
věci. Jejich pohyby byly kromobyčejně živé. Ačkoli
mluvili dost tiše, aby nebyli slyšeni občany, mohli
francouzští' velitelé přece všeličemu rozuměti; nejeden hodný francouzský rytíř pozoroval ulekaný
lid s účastí, a zrádce van Gistela s opovržením, neboť ten mluvil ke správci země takto:
„Věřte mně, pane, já znám své paličaté krajany;
vaše milostivé chování jen posílí jejich vzdor. Nezahřívejte hada, který vás chce uštknouti. Vím ze
zkušenosti, že Bruggští neskloní šíje, dokud dlí mezi
nimi štváči; tento koukol je třeba vyhubit, jinak jich
nikdy neovládnete."
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„Zdá se mi," vpadl do řeči s úsměvem kancléř,
„že pan van Gistel nemiluje svých krajanů. Neboť
kdybychom jemu uvěřili, nebude zítra již v Bruggách
živé duše."
„Věřte mně, pánové," pokračoval van Gistel, „je
to láska k mému králi, jež mi vnuká tato slova.
Opakuji, že jen smrt vůdců může udusiti oheň vzpoury v našem městě. Mám v paměti seznam nejtvrdošíjnějších „Lvíčkařů"; dokud smějí povstalci se procházeti volně v Bruggách, není klid možný."
„Kolik jmen jest na této listině?" otázal se de
Chatillon.
„Asi čtyřicet", zněla lhostejná odpověď.
„Jakže?" opáčil de Mortenay rozhořčeně, „vy
byste chtěl dát oběsit čtyřicet občanů? Ti by si nezasluhovali snad tak krutého trestu, nýbrž spíše
uprchlíci do Dammu. Jsou to svůdcové de Coninck
a Breydel s jejich přívrženci, kteří si zasloužili smrt,
ale nikoliv tito slabí a bezbranní občané, jež chcete
dát pověsit z pouhé msty."
„Pane de Mortenay," poznamenal de Chatillon, „vy
jste mi poslal zprávu, že nechtějí vašim žoldnéřům
prodávati potravin, což to nestačí?"
„Ano, jest pravda, pane zemský správce, neprávem to odpírali. Jako poddaní byli povinni poslouchati; avšak moji žoldnéři neobdrželi již šest měsíců žoldu, a Vlámové chtějí prodávati jen za hotové. Bylo by mi opravdu líto, kdyby moje zpráva
měla míti tak politováníhodné následky."
„Tyto obavy mohou míti velmi škodlivé následky
pro francouzskou korunu", promluvil Jan van Gistel.
„Divím se, že pán de Mortenay béře odbojné
bruggské občany v ochranu!"
De Mortenay se při této výtce velmi rozčilil, neboť
van Gistel dodával svým slovům hodně posměšného
důrazu. Ušlechtilý správce města hleděl na něho
opovržlivě a odpověděl:
„Kdybyste miloval svou vlast, nežádal byste smrti
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svých nešťastných bratří, a já, Francouz, nemusel
bych jich hájiti — A slyšte dále, říkám to, aby to zemský správce slyšel: Bruggští by nám nebyli odepřeli
potravin, kdybyste vy nebyl tak nerozumně a nespravedlivě vymáhal na nich „bílý groš!" Vám vděčíme za tyto nepokoje, neboť vy pomýšlíte stále jen
na to, aby vaši krajané byli utlačováni, a vy je popuzujete jenom k roztrpčené nenávisti proti nám."
„Vy všichni jste mými svědky, že jsem jen vykonával věrně rozkazy pána de Chatillona!"
„To určitě nebylo, celkem vzato, vaším úmyslem,"
pokračoval de Mortenay, „nýbrž chtěl jste se pouze
mstít za opovržení bruggských spoluobčanů. Je velikým omylem krále, našeho pána, že ustanovil muže, jehož všichni proklínají, vrchním celním ve
Flandrech."
„Pane de Mortenay," zvolal van Gistel prudce,
„z těchto slov se mi zodpovíte!"
„Pánové," vmísil se do toho zemský správce, „zakazuji vám, abyste se v mé přítomnosti dále spolu
přeli; nechť rozhodnou o vaší při vaše meče. Pravím
vám, pane de Mortenay, že se mi vaše řeč nelíbí
a že vrchní celník jednal podle mojí vůle. Francouzská koruna musí býti pomstěna, a kdyby nebyli
opustili svůdcové město, bylo by v Bruggách více
šibenic, nežli nároží. Očekávaje, že potrestám
bratrstva v Dammu, chci dáti tomuto odbojnému
městu odstrašující příklad. — Pane van Gisteli, jmenujte mi osm nejpaličatějších „Lvíčkařů", aby se
stalo co nejdříve po právu!"
Van Gistel přelétl zrakem udivený lid a vyhledal
z jeho středu osm přítomných mužů, a jmenoval
je zemskému správci. Nato byl vyslán k lidu hlasatel. Když byl zjednán klid, zvolal:
„Ve jménu mocného krále Filipa, našeho pána a
velitele, volají a žádají se ihned před mého vojevůdce de Chatillona občané, jejichž jména vyvolám.
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Kdo se nedostaví, bude potrestán smrtí bez odkladu
a bez milosti!"
Lest se podařila dokonale; neboť jakmile byla
jména vyvolána přišli „Lvíčkaři" ze zástupů na náměstí a předstoupili bezelstně před de Chatillona.
Věděli dobře, že jich nečeká nic dobrého, a byli by
se mozna spasili utekem, kdyby to bývalo možné.
Většina z nich byli mužové asi třicetiletí, jen jediný
stařec sem přicházel pomalým krokem se sklopenou
hlavou. Mírná trpělivost zírala z jeho tváře, bez nejmenšího příměsku strachu. Zastavil se před de Chatillonem a pohlížel naň tázavě, jako by chtěl říci:
co žádáš po mně?
Sotva sem došel poslední vyvolaný, dal zemský
správce pokyn a všech osm „Lvíčkářů" bylo přes
jejich odpor spoutáno provazy. Temné reptání se
ozvalo v zástupech, ale oddíl jezdců, kteří se postavili hrozivě před lid, brzo se postaral o to, aby tento
hluk umlkl. V několika okamžicích byla na náměstí
vztyčena široká šibenice a k odsouzeným přiveden
knez. Při spatření tohoto strašného vraždícího nástroje jaly se ženy nebo bratří nešťastných „Lvíčkářů" úpěti o milost, a lid se počal bouřlivě rotiti.
Mohutný sten, promísený proklínáním a voláním
o pomstu, vznesl se ze zástupu občanů k nebi a proběhl jako předzvěst vzpoury náměstím. Brzo předstoupil trubač a volal:
„Známo budiž všemu lidu! — Povstalec, jenž se
odváží rušiti soud mého pána, správce země, křikem
nebo jakýmkoli jiným způsobem, bude pověšen spolu
s odbojníky na téže šibenici!"
Při této vyhlášce zmlkl nářek na všech ústech, a
hrobový klid se rozhostil v zastrašeném zástupu.
Zeny plakaly tiše a obracely oči k nebi a úpěly
k tomu, jenž jediný ještě slyší a jim rozumí, vezme-li
jim krutovládce řeč; mužové proklínali svoji nemohoucnost a planuli horečným vztekem. Sedm „Lvíčkářů bylo po řadě pověšeno na šibenici a zemřelo
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před očima spoluobčanů. Zármutek ustrašených občanů se proměnil v zoufalství; kdykoli byl některý
občan odstrčen se žebříku, svěsili hlavy hluboce, aby
odvrátili oči od děsného divadla. Jistě zde byli mnozí,
kteří by byli toto místo opustili, kdyby byli měli
odvahu se hnouti. To však jim bylo zakázáno, a při
nejmenším hnutí, jež se mezi nimi objevilo, přišli
žoldnéři s tasenými meči, aby je donutili ke klidu.
Ještě jeden jediný „Lvíčkář" stál u pana de Chatillona; nyní byla řada na něm, aby byl oběšen;
s tím však nespěchali; zemský správce nedal ještě
rozkazu. Zatím se namáhal de Mortenay, aby vyprosil milost pro stařičkého Vláma; ale van Gistel,
jenž choval proti tomuto „Lvíčkaři" zvláštní zášť,
uplatňoval proti němu, že jest jedním z vůdčích beranů, a že se nejvíce protivil francouzské vládě. Na
rozkaz správce země oslovil starého Vláma asi takto:
„Viděl jste, jak byli vaši druhové potrestáni pro
svoji svéhlavost. Přece však chce správce země
jednati s vární milostivě z úcty k vašim šedinám.
Daruje vám život s podmínkou, že se podrobíte nadále jako pokorný služebník Francie. — Zachraňte
se zvoláním: „Sláva Francii!"
„Učinil bych to, kdybych byl jako ty, kdybych dovedl svoje šediny poskvrniti zbabělostí. Avšak nikoliv, já, mučedník, nenávidím tě a budu ti vzdorovati až k smrti. — Ty, zrádče, rovnáš se hadu,
rvoucímu vnitřnosti svojí matky, protože vydáváš
cizákům zemi, jež tě živila. —• Třes se, mám ještě
syny, kteří mne pomstí, a ty — ty nezemřeš na
svém loži! Ty víš, že člověk ve své poslední hodince
nedovede lháti!"
Jan van Gistel zbledl při této slavnostní předpovědi starcově. Nyní litoval své pomstylačnosti, a
jeho srdce bylo naplněno temnými předtuchami;
zrádce se obává smrti jako posla pomsty boží. De
Chatillon mohl z rysů tváře starcovy vyčisti dostatečně jasně, že setrval neochvějně v klidu.
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„Nuže, co říká ten povstalec?" otázal se
„Pane," odvětil van Gistel, „tupí mne a odmítá
vaši milost."
„Pověste ho!" zazněl rozkaz zemského správce.
Žoldneř, vykonávající katanské dílo, vzal pod paždí
starce, který ho následoval poslušně až k patě
žebříku; trvalo ještě několik okamžiků, nežli bvl
provaz uvázán kolem jeho krku a boku. Přijal poslední kněžské požehnání a postavil konečně nohu
na žebřík, aby vystoupil na šibenici.
Než náhle vzniklo v lidu prudké hnutí přes přítomnost stráží. Neodolatelným tlakem strkáni vrávorali jedni proti zdím domů, druzí byli tlačeni
y,př®d — a m l a d ý m u ž s vyhrnutými rukávy protlačil se zástupem až k náměstí. V jeho tváři se
2 ° ^ ^
vzrušení, prudký vztek a nejněžnější
nů Dřelétf H?v r b U h í f t e s r a ž e n ý m davem měšťajakoPšJkIa zVqí^POhledem ^
vylítl
„Drahý otče! O, můj otče! Vy nesmíte zemříti!
V témž okamžiku, ještě než dopověděl tato slova,
vylezl na šibenici, vytáhl z pochvy svůj nůž a vrazil
jej az^ po rukojeť do prsou katových. Ten vykřikl
bolestí, spadl se žebříku a zůstal umíraje ležeti
dole ve své krvi; mladý „Lvíčkář" objal zatím svého
otce, zvedl ho ze země a spěchal s tímto svatým břemenem mezi lid. Francouzové přihlíželi jako sochy
nehybně tomuto výjevu. Ale netrvalo to dlouho. De
Chatillon je brzo probudil z jejich strnulosti. Jinoch
neuběhl ještě ani deset kroků, když dostihlo ho víc
než deset^ žoldnéřů. Postavil svého otce na zem a
jal se nožem ohrožovati svoje nepřátele. Asi padesát jiných Vlámů stálo před nimi, neboť se nalézal
uprostřed domácího lidu, takže žoldnéři museli proniknouti zástupem, aby se ho zmocnili. Francouzové
se rozzuřili, když uzřeli, že dvacet jejich kamarádů,
jeden po druhém, kleslo k zemi! Rázem zableskly se
nože v rukou okolostojících „Lvíčkářů", a žoldnéři
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byli nelítostně koseni. Ovšem ztratil život také mnohý Vlám.
Náhle se dala celá jízda v pohyb a vjela rozlícena
do prchajících zástupů; veliké válečné meče brzo
rozprášily lid a koňská kopyta rozšlapala v mžiku
mnohého odbojníka. Zato však neumírali bez odvety, neboť si ustlali lůžko ze skolených Francouzů.
Otec a syn leželi na sobě — probodla je táž dýka
a jejich duše se neopustily navzájem ani na poslední
cestě. Lid se valil ulicemi města a řval jako burácející hrom; každý utíkal co nejspěšněji do svého
domu. Dveře a okna byly zabedněny a za krátko
poté zdálo se, že v městě není vůbec již obyvatel.
Rozzuřeni a rozběsněni pro smrt svých kamarádů,
a náchylní od přírody k násilnostem, běhali žoldnéři
v houfech vylidněnými ulicemi a dávali si od „Lilijníků" ukazovati domy „Lvíčkářů". Vyráželi dveře a okna, loupili peníze i zboží, a rozbíjeli všechno,
co se jim nezdálo dosti cenné, anebo bylo příliš těžké. Plačící dívky, ukryté ve sklepích nebo jiných
místnostech, surově znásilňovali. Mužové, kteří se
odvážili brániti své ženy nebo sestry, byli brzy
touto divokou hordou přemoženi a povražděni. Tu
a tam ležely přede dveřmi vypleněných domů zmrzačené mrtvoly mezi roztříštěnými kusy nábytku. Nebylo slyšeti nic jiného, nežli zběsilý pokřik žoldnéřů
a vytí nešťastných žen. Drancovníci vycházeli se
smíchem ze zničených obydlí, majíce ruce plné uloupeného zlata a potřísněné vlámskou krví. Když se
jedni, syti již vraždění a plenění vzdálili, byli vystřídáni jinými, ještě divočejšími, a tomuto hanebnému dílu se věnovali Francouzové drahnou dobu.
Celá stupnice neplech, jež může napáchati nezkrotný
válečník, byla jimi vyčerpána.
V domě Petra de Conincka nezůstal ani jediný
kus nábytku celý, ba ani zdi by nebyly zůstaly
stati, kdyby drancovníci nebyli časem šetřili pro
ještě větší zločiny. Jiný houfec se pustil přímo do
206

domu cechmistra Breydela. V několika okamžicích
byly vyraženy dveře, a dvacet žoldáků vstoupilo
s klením do krámu. Nezastihli nikoho, ačkoli prolezli a prohledali všecky místnosti. — Když pak,
vyčerpáni a unaveni se zlomyslnou radostí se dívali na dílo zkázy, přiběhl jeden z jejich druhů se
schodů dolů a pravil:
„Zaslechl jsem cosi na půdě; jistě tam pod střechou jsou schováni Vlámové. Myslím, že tam najdeme také lepší kořist; lze míti zato, že mají při
sobě peníze."
Žoldnéři se hnali ihned ke schodům; každý chtěl
první položití ruku na kořist, ale hlas jejich kamaráda je zadržel.
„Počkejte, zadržte!" volal. „Nemůžete nahoru. Padací dvířka na půdu jsou deset stop vysoko, a
žebřík je vytažen nahoru. Ale to nic nevadí; viděl
jsem žebřík stát na dvoře. — Poshovte trochu, hned
jej přinesu."
Vrátil se brzy s nářadím a vystoupil se svými
druhy nahoru. Žebřík byl opřen o padací dvířka, a
pokoušeli se je otevřít; ale nepodařilo se jim to,
protože je zavírala silná závora.
„Nuže!" zvolal jeden, zvedaje se země těžkou kládu. „Neotevrou-li dobrovolně, zkusíme jiný prostředek."
Tloukl kládou silně do dvířek, ta však zůstávala
pevně zavřena a ani se nehnula. Bolestný výkřik
zastenání tak bolestné, jako by s ním z ňader prchal
život, ozvalo se na půdě.
„Oho", zvolali vojáci, „oni tam leží na dvířkách!"
„Počkejte!" zvolal jiný hlas. „Já je naučím, že
brzy vylezou, jenom mi trochu pomozte!"
Vzali těžkou kládu, a zvedli ji společně do výše.
Pak narazili s takovou prudkostí do dvířek, že se
prkna rozlítla a spadla dolů. S hlučným jásotem
přistavili žebřík a vylezli spěšně nahoru. Zde se
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brzo zastavili. Zdálo se, že podivný a úchvatný pohled obměkčil jejich srdce, neboť proklínání zmlklo
na jejich rtech a dívali se na sebe bezradně.
V pozadí půdy stál hoch ne starší čtrnácti let, se
sekerou v ruce. Bledý a rozechvělý držel zbraň, namířenou proti Francouzům, ani nedutaje. Z jeho
modrých očí sršely blesky zoufalství a rekovství.
Bylo vidno, že byl velmi rozrušen, neboť svaly jeho
jemných skrání byly ztrhány a dodávaly mu příšerného vzezření. Podobal se řecké mramorové soše. —
Za mladistvým řezníkem klečely dvě ženy na kolenou : stará šedivá matka se sepjatýma rukama
a k nebi obrácenými zraky, a pak něžná dívka s rozpuštěnými vlasy. Bázlivá dívka skrývala tvář d o j a t u
své matky a objímala ji rukama, jako by se obávala
smrti. Tak klečela nehybně a takřka jako bezduchá,
nevzdýchala ani nenaříkala.
Když se žoldnéři vzpamatovali ze svého prvního
údivu, přiblížili se hlučně k nešťastným ženám a zahrnovali je nadávkami. Chtěli na ně vztáhnouti ruce,
neboť toto dítě nenahánělo jim ani trochu strachu.—
Jakým hněvem však vzplanuli, když mladistvý řezník ustoupil levou nohou zpět a v tomto pevnějším
postoji zamával hrozivě svou sekerou.^ Na okamžik
byli ve svých zločinných úmyslech zadrzeni, až se konečně jeden z nich vrhl na dítě a chtěl je probodnouti. Ale řezník odrazil meč a ťal se zoufalou silou
svého nepřítele do ramene. Ten zavrávoral zpet do
náruče svého průvodce. Jako kdyby byla tato rána
vyčerpala všechny síly hochovy, klesl na znak^na
zem a zůstal ležeti vedle žen. Žoldnéři se okamžitě
shlukli okolo svého raněného druha a odstrojili ho
za strašlivého povyku a proklínání. Stará zena zatím plakala v největší úzkosti a úpěla francouzským
jazykem o milost.
Ó, pánové," volala lomíc rukama, „mějte přece
smilování s námi ubohými tvory! Pro lásku Bozi,
nezabíjejte nás! Vizte přec naše slzy a ustrnte se nad
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naším utrpením. Co vám prospěje smrt dvou bezbranných žen?"
„To je matka řezníka, který povraždil v Male tolik Francouzů!" zvolal jeden z vojáků. „Ať zemře!"
„Ach, nikoliv, nikoliv, pane!" pokračovala stará
paní. „Neposkvrňujte svých rukou mojí krví. Prosím
vás při hořkém utrpení našeho Spasitele, nechejte
nás žiti! Vezměte si všechno, co máme u sebe."
„Tvoje peníze! Tvoje peníze!" vykřikl jakýsi hlas.
Na toto zvolání vzala žena skříňku, stojící za ní,
a hodila ji žoldnéřům.
„Zde, pánové," řekla, „toť všechno, co nám na
světě zůstalo; daruji vám to dobrovolně."
Skříňka se rozbila a hojnost zlaťáků i drahých
skvostů se vysypala na podlahu. Zatím co se žoldnéři
rvali o kořist, uchopil jeden dívčinu za ramena
a vlekl ji nemilosrdně po zemi.
„Matko, ó, matko, pomozte mi!" stenala dívka zmírajícím hlasem.
Z úzkosti o své dítě a z mateřské lásky zbavena
smyslů byla matka zachvácena šíleným zoufalstvím.
Její oči vpadly hluboko do důlků pod obočí a svítily
jako oči vlka ve tmě, její rty se křečovitě vyhrnuly
a vyšklebily zuby, jako by dostala v této chvíli
srdce tygřice. Přiskočila rozvášněna k žoldnéři, ovinula svoje paže kolem jeho hlavy, pak položila ruku
na jeho skráně jako drápy, zaťala nehty hluboko do
jeho obličeje a zajela do masa, a již stékaly krůpěje
krve na jeho bradu.
„Moje dítě!" zaječela, „moje dítě, ty bídáku!"
Pod rukama šílící ženy cítil žoldnéř nesnesitelná
muka. Jeho tvář to prozrazovala dostatečně, neboť
oči mu vystoupily z důlků. Aniž dívku pustil, probodl svým mečem ňadra matčina. Nešťastná žena
pustila se svého soka a odpotácela se ke stěně půdy.
Krev se řinula po jejím šatě, dělaly se jí mžitky před
očima, rysy její tváře ztuhly, a její ruce lapaly po
opoře.
H e n d r i k Conscience: Z l a t é o s t r u h y . — 14.
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Žoldnéř vytrhl zlaté náušnice z uší plačící dívky,
stáhl perlový náhrdelník s její šíje a prsteny s jejích
prstů. Probodávaje s ukrutným smíchem její ňadra,
pravil žertovně k umírající matce:
„Vydáte se spolu na dlouhou cestu, vlámská havěti!"
Z matčiných úst zazněl ještě srdcervoucí výkřik,
učinila několik rychlých kroků vpřed a zhroutila se
těžce na mrtvolu dceřinu.
Popis toho skličujícího výjevu trval déle, nežli čin
sám. Všechny tyto události se započaly a skončily
v několika okamžicích, takže ostatní žoldnéři byli
ještě zaměstnáni sbíráním rozházených skvostů,
když matka a dcera zaměnily tuto zemi za lepší svět.
Když drancovníci uloupili všechno, co mělo nějakou cenu, vzdálili se z domu a spěchali na jiná místa,
aby tam pokračovali v téže práci.
Nešťastní občané, kteří byli vypuzeni ze svých
příbytků, nebo se neodvážili v nich setrvati, bloudili
ulicemi; Francouzové jim láli a pošklebovali se jim.
Jak bolestně doléhala na srdce Vlámů nemohoucnost
a zoufalství! Jak trpce a zoufale proklínali jméno
Francouzů!
K polednímu projížděl městem veliký počet jezdců,
a svolával zase žoldnéře zpět. Neboť pán de Chatillon
měl zato, že koruna Francie je nyní již dostatečně
pomstěna. Bylo oznámeno, že mrtví smějí býti pohřbeni, a že každý se smi vrátiti do svého obydlí.
Několik „Lvíčkařů," kteří vešli do domu Breydelova, sneslo mrtvoly obou žen s půdy a dopravilo je
na nosítkách k Dammské bráně. Zde se naskýtalo divadlo ještě smutnější, jež naplňovalo každé srdce
účastí. Tisíce plačících žen, křičících dětí a vetchých
starců úpělo na kolenou, aby směli opustit město;
avšak žoldnéři, jimž bylo rozkázáno, aby zavřených
bran neotvírali, nevyhověli prosbám a odpovídali posměšným vtipkováním na slzy ustrašených občanů.
Když tak drahnou dobu marně prosili, přišla jedna
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z žen na šťastnou myšlenku, nabídnouti strážcům
svoje skvosty. Mnohé jiné to napodobily a v brzku
se kupily na zemi před branou drahocenné náhrdelníky, náramky a náušnice, kromě jiných bohatých
ozdob a šperků.
Žoldnéři se chápali lačně lesklých předmětů a slíbili, že brány otevrou, budou-li jim darovány všechny
skvosty. — Co nejspěšněji naházely ženy peníze
a zboží na zem, a brány se jim otevřely.
Šťastné osvobození bylo přivítáno jásotem; matky
vzaly své děti do náruče, synové podpírali své otce,
a tak vycházeli spěšně branou. Mužové, nesoucí
mrtvoly matky a sestry Jana Breydela, následovali
v útěku jiné. Za nimi bylo město opět zavřeno.
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® re ydel se usadil se sedmi sty řezníků blízko
města Dammu, jednu míli od Brugg. Tři tisíce
jiných tovaryšů všech cechovních společenstev
shromáždilo se pod jeho velením. Stál tudíž v čele
vojska, sice nevelikého počtem, ale silného odvahou
a neohrožeností, protože srdce těchto mužů prahla
po svobodě a odvetě. V lese, který cechmistr vyvolil
pro ležení, byla půda v délce čtvrt hodiny pokryta
polními stany.
Ráno, dne 18. května, krátce než de Chatillon vtáhl
do Brugg, hořely před pravidelnými řadami tohoto
tábora nesčetné ohně; přes to bylo zříti málo lidí
u stanů. Stály tam sice ženy a děti, avšak zřídka se
ukázal muž, a když se objevil, byla to hlídka. V neveliké vzdálenosti od ležení, za stromy, zakrývajícími
svými větvemi stany, bylo místo, na němž nebylo
houštin a křoví, ani stanů. Tam bylo slyšeti znatelnou směsici četných hlasů; jednotvárné bzučení bylo
v určitých časových oddílech přehlušováno dunivými
nárazy. Kovadlina zněla zvonivě pod kladivy kovářů
a největší stromy padaly s praskotem pod ranami
řezníků. Dlouhé kusy dřeva byly přitesávány, hlazeny a opatřovány železnými hroty. Již ležely veliké
hromady takových „dobrýter" čili kopí, hotových na
zemi. Jiní tovaryšové splétali štíty z vrbového proutí
a podávali je pak dále cechu kožařskému, aby je povlékli volskou koží. Tesaři zhotovovali rovněž různé
těžké válečné nářadí k dobývání měst, jako útočné
berany a jiné nářadí.
Jan Breydel pobíhal s jedné strany na druhou
a pobízel své druhy žertovnými průpověďmi k práci;
často vzal svým řezníkům z rukou sekery a porazil
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k jejich úžasu ohromnou silou mohutný strom v kratičké době.
Na^ levé straně tohoto otevřeného místa stál nádherný stan z blankytných látek vyšívaných stříbrem.
Na hořejší části visel štít, na němž byl vyobrazen
černý lev ve zlatém poli. Z tohoto znaku bylo lze
usuzovati, že v tomto stanu bydlela osoba z hraběci
krve. Byla to Matylda, jež utekla pod ochranu řemeslnických bratrstev a ubytovala se v jejich ležení.
Dvě paní z osvíceného domu van Renesse přišly sem
ze Zeelandu, aby jí sloužily jako dvorní dámy a přítelkyně. Ničeho tu nebyl nedostatek: nejskvostnější
nábytek a nejvzácnější oděv poslala jí zeelandská
šlechta. Dvě řady řezníků s lesknoucími se sekerami
stály^ po obou stranách stanu a sloužily mladistvé
hraběnce za tělesnou stráž.
Cechmistr tkalců přecházel před vchodem; zdál se
bytí pohřížen v hluboké přemýšlení, neboť jeho pobyl upřen stále lt zemi. Tělesná stráž ho pozorovala tise a neodvažovala se ani hlesnouti, tak veliká byla jejich úcta k muži, jenž se jim jevil jako
vznesený a ušlechtilý vlastenec. Zabýval se v myšlenkách sestavením všeobecného válečného plánu.
v Aby nenastal nedostatek nezbytných potřeb, rozdělil sám celé vojsko ve tři sbory: řezníky a tovaryše
různých cechů nechal ležeti táborem v Dammu pod
velením Breydelovým. Hejtman Lindens se soustředil
se dvěma tisíci tkalců u Sluisu, a de Coninck sám
zůstal s jinými dvěma tisíci v Aardenburgu. Avšak
nezbytná vzdálenost mezi vojenskými oddíly mu nehověla, byl by nejraději před návratem pána Gwijde
soustředil všechny vojenské útvary. Proto přišel do
Dammu a vyjednával o tom již s Breydelem. Nyní
čekal na to, že mu bude dovoleno spatřiti a pozdraviti
dceru svého pána.
Zatím co příchozí uvažoval ještě o svých plánech,
zvedla se opona stanu a Matylda vyšla pomalu po
koberci, ležícím před vchodem. Byla bledá a churavá;
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její slabé nohy ji nesly jen s námahou, zavrávorala
po několika krocích a opřela se těžce o rámě mladé
Adelheidy van Renessové, své průvodkyně. Její oděv
byl bohatý, ale bez nádhery. Odmítla jakýkoli přepych a nevzala si jiných skvostů, nežli zlatou náprsní sponu s černým lvem flanderským.
De Coninck smekl před svou zeměpaní a zastavil
se uctivě před ní. Matylda se usmála uchvacujícím
kouzlem. Na její tváři se vystřídal výraz trpkého
bolu s něžnou blahosklonností, neboť se zaradovala,
když spatřila cechmistra. Promluvila tichým hlasem:
„Buďte zdráv, mistře de Conincku, náš příteli!
Jak vidíte, nedaří se mně dobře; moje plíce oddychují
tak ztěžka! Nesmím však zůstávati stále ve svém
stanu — v tom těsném příbytku mne přepadá zármutek. Chci viděti věrné poddané svého otce při práci,
mohou-li mne moje nohy k nim donést. Můžete mne
doprovázeti. Prosím vás, mistře, odpovídejte na moje
otázky; vaše výklady uleví mojí duši. Nežádám, aby
mne doprovázely stráže. — Čistý ranní vzduch mne
velmi osvěžuje!"
De Coninck, provázeje svou zeměpaní, bavil ji
o různých věcech. Při své vrozené chytrosti a výmluvnosti dovedl najiti pro ni potěšitelná slova, a tak
zapudil na krátkou dobu ponuré hloubání z její mysli.
Při příchodu k řemeslníkům byla dívka všude pozdravována jásavým blahopřáním. Brzy spojili se
všichni v jediné volání: „Sláva! Sláva ušlechtilé dceři
našeho Lva!" jež se rozléhalo hlasitou ozvěnou lesem, a při těchto důkazech vřelé lásky cítila Matylda
ryzí radost. Přistoupila k cechmistru řezníků a řekla
přívětivě:
„Mistře Breydeli, přihlížela jsem vám zpovzdáli.
Vy pracujete a jste pilnější, než poslední z vašich tovaryšů. Zdá se, že vás tato práce těší."
„Moje paní," odpověděl Breydel, „my vyrábíme
„dobrýtra," která mají osvoboditi Lva, našeho pána,
a naši vlast. Raduji se nesmírně při této práci, neboť
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si představuji, že na hrotu každého „dobrýtra," jež
zhotovíme, již je naboden jeden Francouz. A nedivte
se, osvícená hraběnko, že sekám tak prudce do těchto
stromů; sním při tom, že sekám do nepřítele, a při
této myšlené odvetě oplývá srdce moje blažeností!"
Matylda se podivovala junáku, jehož pohledy prozrazovaly jasný oheň plápolající tak mohutně v jeho
srdci, jehož tvář, podobna tváři řeckého božstva, jevila známky něžné povahy i ohnivé vášně. Pozorovala s radostí tyto oči, v nichž svítila mužná hrdost
pod dlouhými brvami, a tyto mírné rysy, v nichž se
zračila jako v zrcadle ušlechtilá duše, nezištná oddanost a láska k vlasti. Promluvila s roztomilým úsměvem:
„Mistře Breydeli, vaše společnost byla by mně příjemná, nechtěl byste mne doprovoditi?"
Jan Breydel odhodil sekeru, shrnul své plavé kučery dozadu, nasadil si čepici a následoval hrdě
dívku. Matylda šeptala Coninckovi:
„Kdyby měl můj otec tisíc takových věrných a neohrožených mužů ve svých službách, nebyli by Francouzové dlouho ve Flandrech."
„Je pouze jeden Vlám rázu Breydelova," odvětil
de Coninck. „Stává se zřídka, že příroda odívá taková plamenná srdce tak mohutným tělem, a je to
moudré řízení Boží, jinak by lidé, uvědomujíce si
svou sílu, příliš zpyšněli, jako obrové v pravěku,
když chtěli dobývati nebesa . . . "
Chtěl ve své řeči pokračovati, ale stráž s kulatým
štítem a mečem přiběhla sem sotva dýchajíc a hlásila Breydelovi:
„Mistře, moji druhové z táborové stráže mne posílají k vám, abych vám hlásil, že pozorují před branami našeho města husté mračno silničního prachu
a zvuk jako pochodujícího vojska. Průvod opouští
město a pohybuje se k našemu ležení."
„Do zbraně! Do zbraně!" vykřikl Breydel tak sil215

ně, že to slyšeli všichni. „Každý ke svému houfu!
Rychle!"
Řemeslníci se chopili prudce svých zbraní a pobíhali v nepořádku; ale to trvalo jen okamžik. Houfy
se rychle seřadily a brzo stáli tovaryši nehybně
v hustě^ semknutých řadách. Breydel seřadil pět set
vybraných mužů okolo Matyldina stanu, do něhož se
dívka spěšně vrátila. Před stan byl přivezen vůz s několika volnými koni, a všechno bylo připraveno k útěku. Pak se Breydel vzdálil s ostatním mužstvem z lesa a rozvinul bitevní čáru, aby přivítal nepřítele.
Zpozorovali brzo, že se zmýlili, neboť průvod, vířící prach do vzduchu, se pohyboval bez ladu a skladu; ženy se mísily mezi děti. Ty šly bědujíce a naříkajíce kolem mar, jež nesli mužové. Ačkoli již nebylo
příčiny k brannému zakročení, zůstali řemeslníci
stále ještě ve zbrani a v šiku a čekali zvědavě na objasnění záhady. Konečně se průvod přiblížil k ležení.
Mnohé ženy a děti se protlačily řadami zbrojenců,
aby objaly své muže nebo otce. Zatím se před středními zástupy rozvíjel děsný obraz.
Čtyři muži přinesli nosítka před cechmistra řezníků a postavili na zem mrtvá těla dvou žen. Jejich
šat byl potřísněn dlouhými krvavými skvrnami. Jejich tváře nebylo možno rozeznati, neboť jejich hlavy
byly zahaleny černými závoji. Zatím co byly mrtvoly
snímány s mar, ženy zoufale naříkaly, a srdcervoucí
„běda!" bylo nejprve vše, čemu bylo rozuměti. Konečně se ozval hlas:
„Francouzové je ukrutně zavraždili!"
Tento hlas vzbudil u řemeslníků, čekajících až dosud s úžasem, vztek a pomstychtivost. Ale cechmistr
Breydel se k nim obrátil a zvolal:
„První, jenž opustí svou řadu, bude přísně potrestán.!"
Mučil ho bolestný neklid, jako by mu předtucha
neštěstí, jež potkalo jeho drahé, již předem rvala
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srdce: spěchal k mrtvým tělům a strhl roušku s jejich tváří.
Než ó Bože! Jak strašlivý byl pohled, naskýtající
se jeho zrakům! . . . Ani vzdech se nevy dral z jeho
hrudi, nepohnul ani brvou a stál zde ztrnulý jako
sloup. Zbledl více, nežli mrtvoly a vlasy se mu ježily na hlavě; úporně upíral zrak ztrnulý a nehybný na zkelnatělé oči mrtvých těl. Rty jeho se
chvěly a zdálo se, že přišla jeho poslední hodinka.
Tak setrval však jen několik vteřin; brzo se ozvalo
z jeho hrdla temné zachroptění. Zoufale se vrhl ke
svým šikům a zvolal:
„Ó běda! Ó běda! Moje stará matka
moje
ubohá sestra!"
S těmito slovy se vrhl do náruče de Coninckovy
a jako bezduchý klesl na prsa svého přítele. Vytřeštěnými zraky těkal kolem, až se jeho druhové
třásli o něho úzkostí a soucitem. De Coninck rozkázaly tovaryšům, aby se vrátili v pořádku ke svému dílu, až je rozkaz zase povolá do zbraně. Ačkoliv
by nejraději byli ihned vykonali pomstu, neodvážili
se zprotiviti se tomuto rozkazu, poněvadž jim bylo
oznámeno, že cechmistr tkalců byl mladým Gwijdem
ustanoven společným jeho náměstkem. Reptajíce
vrátili se do lesa a pustili se s nechutí do své práce.
Když oba cechmistři dospěli do Breydelova stanu,
posadil se Breydel znaven a ohromen ke stolu a svěsil hlavu těžce na prsa. Nepromluvil a díval se na
de Conincka s podivným výrazem. Zlomyslný úsměv
pohrával mu ve tváři, zdálo se, jako by se posmíval
svému vlastnímu neštěstí.
„Nešťastný příteli," promluvil k němu Coninck,
„uklidněte se, pro Boha!"
„Uklidnit se! Uklidnit se!" opakoval po něm
Breydel, „což pak nejsem klidný? — Viděl jste mne
kdy tak klidného?"
„0, příteli," pokračoval cechmistr tkalců, „jak
trpké jest utrpení vaší duše! Vidím smrt ve vaší
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tváři. Potěšiti vás nedovedu — vaše neštěstí je příliš veliké. Nevím, který balzám by zhojil vaše rány."
„6 ano", odpověděl Breydel, „balzám, který mi
může pomoci, jest mně znám; ale schází mi k tomu
síla. O, moje ubohá matko! Smáčeli ruce ve tvojí
krvi, protože tvůj syn jest Vlám — a tento syn,
ó běda! — tento syn tě nemůže pomstiti!"
Výraz jeho obličeje se za této řeči změnil. Zaskřípěl zuby a sevřel rty, jeho pěsti se chopily nohou u stolu, jako by je chtěl rozlomiti; avšak
uklidnil se zase, a na jeho tváři se rozhostil opět
větší smutek.
„Nuže, mistře, chovejte se jako muž," řekl de Coninck, „překonejte svoje zoufalství, nepřítelkyni své
duše. Buďte zmužilejší proti hořkému utrpení, jež
vás postihlo. Krev vaší matky bude pomstěna."
Strašlivý úsměv se opět objevil na jeho rtech.
Řekl:
„Bude pomstěna! Jak snadno slibujete, čeho nemůžete dokázati. Kdo mne dovede pomstiti! Vy nikoliv. Myslíte, že stačí proud francouzské krve, aby
vykoupen byl život mojí matky? Vrací-li krev tyrana krev jeho obětí? Ó nikoliv, jsou mrtvy — a
provždy, na věky, milý příteli! Já budu jen tiše
bědovati a trpěti; nic mne nedovede potěšiti —
my jsme příliš slabí a naši nepřátelé příliš mocní."
De Coninck neodpověděl na Breydelův nářek, zdálo
se, že přemýšlí o něčem důležitém a na jeho tváři
se objevil občas výraz, jako by si činil násilí a ukrýval vnitřní vztek. Cechmistr řezníků ho pozoroval
zvědavě a myslel, že se asi děje něco mimořádného
v srdci jeho moudrého přítele. Rys mrzutosti zmizel
s tváře Coninckovy; povstal vážně a řekl slavnostně'
„Pravíte, že naši nepřátelé jsou příliš mocní?
Zítra to již říkat nebudete. Užilí zrady a zloby ke
svému prospěchu a nebáli se prolévati nevinnou
krev, jako by již ani nestál anděl pomsty před trůnem Božím. Nevědí, že život jich všech jest v mých
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rukou, a že je mohu rozdrtit, jako by mi byla svěřena všemohoucnost Boží. — Hledají svůj prospěch
ve zradě a hanebné zlobě. Nuže, zničí je jejich
vlastní meč, to tvrdím!"
De Coninck se jevil v této chvíli jako prorok, jenž
svolává na hříšný Jerusalem kletbu Páně. Ve zvuku
jeho hlasu se tajil takový velebný výraz, že Breydel
naslouchal se zbožnou úctou ortelu nad nepřáteli.
„Počkejte trochu," pokračoval de Coninck, „zavolám některého z nově příchozích, abychom zvěděli,
jak se to všechno událo. Nedejte se jeho líčením
zarmoutiti. Slibuji vám odvetu, jíž byste se ani sám
nebyl odvážil žádati."
Vnitřní hněv zruměnil jeho líce. Tento muž, jindy
tak klidný, vzplál nyní prudším hněvem nežli Breydel, i když jeho tvář toho zatím plně neprozrazovala.
Vyšel ze stanu a vrátil se po chvilce s jedním tovaryšem, a dal si jím vylíčiti se všemi podrobnostmi
události, které se onoho dne v Bruggách sběhly.
Byli jím zpraveni o síle nového vojska de Chatillonova, o smrti pověšených občanů a o strašlivém
drancování města.
Breydel naslouchal tomuto vyprávění chladně, neboť všechny tyto zločiny nebyly pro něho tak bolestné, jako vražda, spáchaná na té, která ho chovala na klíně a nosila ve svém lůně. Zato de Coninck se rozohňoval tím více, čím více byl děsný
obraz před ním rozvíjen. Pro něho byly tyto události velmi smutné, ale nedíval se na ně s tohoto
hlediska. Vlast a osvobození byly oba city, které
ho dovedly rozohniti. Nyní viděl, že je vskutku na
čase, aby se začalo bez otálení. Neboť tyto ukrutné
popravy mohly by Vlámy zastrašiti a zbaviti je odvahy. Poslal tovaryše zpět a opřel mlčky hlavu do
rukou, zatím co Breydel netrpělivě čekal na jeho
rozhodnutí.
De Coninck přistoupil náhle k Breydelovi a zvolal:
„Příteli, naostřete si sekeru, zapuďte zármutek ze
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svého srdce! — Půjdeme, abychom zlomili okovy
vlasti!"
„Co tím chcete říci?" tázal se Breydel.
„Slyšte — rolník čeká, až ranní chlad shromáždí
všechny housenky v jednom hnízdě. Pak odřízne
hnízdo od stromu, vhodí je pod nohy a na ráz hmyz
zašlápne. Chápete to?
„Dokončete svou řeč," zvolal Breydel. ,,Ó, příteli!
Jasný paprsek zahání moje ponuré zoufalství. Dokončete, dokončete!"
„Nuže, Francouzové se zahnízdili v našem rodném
městě jako hmyz; mají býti proto rozdrceni, jako
by se na ně zřítila skála. Radujte se, mistře Jene,
jsou již odsouzeni. Smrt vaší matky bude zaplacena
i_s lichvářskými úroky, a vlast vyjde z této krvavé
lázně osvobozena a zbavena okovů."
Breydel těkal očima nejisté po stanu a hledal svoji
sekeru; pak si vzpomněl, že mu byla odebrána, když
stál před mrtvolami své matky a sestry. Uchopil
dojat ruku de Coninckovu.
„Milý příteli," zvolal, „vy jste mne zachránil vícekráte, ale tehdy jste mi dal jen život. Nyní nalézám
vaším prostřednictvím opět štěstí a radost. Povězte
mi rychle, jak uskutečníme tuto odvetu, abych již
byl zbaven pochybností."
Tento
;,Mějte_ maličko strpení, hned to uslyšíte.
plán musím rozvinouti přede všemi cechmistry. Dám
je svolati."
Vyšel spěšně ze stanu, zavolal stráž a vyslal ji
k lesu, aby pozvali k němu všechny podvůdce. O nějakou chvíli později stálo jich třicet v kruhu okolo
stanu. De Coninck k nim promluvil takto:
„Kamarádi, slavnostní chvíle nadešla. Získáme
svobodu nebo smrt. Dosti dlouho jsme snášeli pohanu. Jest na čase, abychom žádali na nepříteli
účet za krev našich bratří! A bude-li nám zemříti
pro vlast, pak pomněte, kamarádi, že na kraji hrobu spadnou okovy otroctví a že budeme odpočívati
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svobodni a bez hany po boku svých předků. Ale my
zvítězíme, to vím! Černý lev flanderský nemůže zahynouti! A vizte, nemáme-li právo na své straně?
Francouzové vyplenili naši zemi, uvěznili našeho hraběte a jemu věrné šlechtice. Filipínu usmrtili jedem;
zpustošili naše město Bruggy, a nejčestnější z našich bratří oběsili na jejich vlastní půdě. Zkrvavené
mrtvoly matky a sestry našeho nešťastného přítele
Breydela odpočívají mezi námi. Tyto mrtvoly a
mrtvoly všech těch, kteří zemřeli rukama cizích
hrůzovládců, vyzývají vás k pomstě. Nuže, ukryjte
co vám nyní povím, ve svých srdcích, jako v hrobě. — Francouzové se dnes unavili obtížnou a zlou
prací, budou dobře spáti. Avšak tento spánek bude
většině z nich trvati až k poslednímu soudu! Neříkejte o tom nic svým tovaryšům. Ale přiveďte je
zítra dvě hodiny před východem slunce až za Sv.
Kříž do Stračího lesa. Já půjdu ihned do Aardenburgu, abych připravil svoje mužstvo a poučil hejtmana Lindense; neboť musím býti ještě dnes v Bruggách. Tomu se podivujete — přes to přiznáte mi,
že jest v Bruggách Francouz, jehož nesmíme zabiti. Jeho krev by padla na naše hlavy."
„Pán de Mortenay?" odpovědělo mnoho hlasů.
„Tento rytíř," pokračoval de Coninck, „zacházel
s námi vždycky laskavě. Ukazoval, že ho dojímá neštěstí naší vlasti. Často zdržel prokletého Jana
Gistela od krutých pronásledování a vymohl milost
pro odsouzené. Nesmíme proto svých zbraní poskvrniti touto ušlechtilou krví. Abych to zamezil,
chci dnes jiti do Brugg, přes největší nebezpečí."
„Ale," vpadl do toho jeden z cechmistrů, „jak se
máme zítra dostati do města, když jsou brány před
východem slunce ještě zavřeny?"
„Brány budou nám otevřeny," odpověděl de Coninck. „Já se nevrátím z města, dokud nebude odveta jistá a nezvratná, ftekl jsem vám dosti. Zítra
vám dám na shromáždišti bližší rozkazy; mějte svá
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mužstva pohotově. Já odcestuji s mladistvou hraběnkou, která nesmí spatřiti krvavé této lázně."
Breydel neprojevil za této řeči nejmenší známky
souhlasu, ale bouřlivá radost zářila z jeho obličeje.
Když se cechmistři vzdálili, vrhl se de Coninckovi
kolem krku a pravil v slzách:
»Vy jste mne probudil ze zoufalství, drahý příteli!
Nyní budu klidně oplakávati smrt své matky a
sestry a mohu jejich těla se zbožnými pocity svěřiti
matce zemi. — A pak, až se hrob nad nimi uzavře . . .
ó, co mně pak ještě zůstane na zemi, co bych mohl
milovati ?"
„Vaše otčina a její velikost!" zněla odpověď.
„Věru, věru, otčina a svoboda — a pomsta! Neboť
nyní rozumíte, příteli, nyní bych zlostí plakal, kdyby
Francouzové odtáhli z naší země. Pak by moje sekera
nemohla již rozbíjeti jejich hlavy, nemohl bych šlapat po jejich mrtvolách, jako šlapala kopyta jejich
koní po našich bratřích. Svobodu samu bych odmítl;
jenom pohled na proudy krve mne dovede ještě uspokojiti, když probodli srdce, pod nímž jsem počal život. — Vyrazte brzo a jděte s Bohem, aby se všecko
dobře zdařilo. Já prahnu po slíbené odvetě."
De Coninck se vzdálil se slovy:
„Mlčenlivost a opatrnost, příteli!"
Nežli opustil tábor, dal připraviti všechno pro odjezd urozené Matyldy a když s ní pohovořil několik
slov, nasedl na svého koně a zmizel směrem
k Aardenburgu. Zatím ženy umyly mrtvoly matky
a sestry Breydelovy a uložily je na máry. Nejprve
vyzdobily jeden stan černým suknem a uprostřed
uložily mrtvoly na márách, a pokryly je černým rubášem. Hlavy všech byly obnaženy. Kolem mar hořelo osm žlutých voskovic. V hlavách stál kříž, stříbrná kaditelnice a několik palmových ratolestí. Plačící ženy klečely na zemi a rty jejich šeptaly modlitby.
Hned po odchodu Coninckově zašel Breydel k lesu
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a rozkázal zastaviti práci. Poslal všechny řemeslníky
do stanů, aby si odpočinuli, a oznámil jim, že musí
druhého^rána před slunce východem vyraziti. Když
učinil ještě některá jiná opatření a nařídil, aby ženy
a děti zůstaly v lese, odebral se do stanu, v němž byly
vystaveny mrtvoly. Vyzval všechny ženy k odchodu
a uzavřel za nimi vchod.
Mnozí z průvodců přicházeli ke stanu, aby promluvili s cechmistrem a vyžádali si od něho buď vysvětlení nebo rozkazy. Ale ať hlásili se jakkoli, neobdrželi odpovědi. Nejprve šetřili jeho zármutku, jemuž se jejich pán nepochybně v této chvíli oddával.
Když však již čekali přede dveřmi celé čtyři hodiny,
aniž se ze stanu ozval zvuk, pojal je strach. Neodvažovali se ani své myšlenky vyjádřiti. — Byl Breydel
mrtev? Přetrhla sekera anebo zármutek nit ieho života?
Náhle se stan otevřel a Breydel se objevil před nimi, aniž si, jak se zdálo, povšiml jejich přítomnosti.
Nikdo nepromluvil, neboť rysy cechmistrovy tváře
jevily vyraz, který naháněl téměř strach. Byl bledý,
jeho pohled těkal plaše kolem, a mnozí si povšimli,
ze dva prsty jeho pravé ruky byly zbarveny krví.
Nikdo se neodvažoval přiblížiti se k němu; — smrt
hleděla z jeho očí a každý jeho pohled vnikal jako
blesk do duše těch, kteří se na něho podívali.
Zejména tato krev, lpící na jeho prstech, jimi
otřásala; příšerná domněnka dala jim uhádnouti,
odkud pocházela. Jistě se dotkl rány své matky;'
možná, že hladil to srdce, jež ho tak velmi milovalo',
a čerpal z těchto strašných doteků hněv, jenž měí
podnítiti ještě více jeho sílu a pomstychtivost!
Tak se procházel bez řeči lesem, až noc, která zahalila ležení ve tmu, ho skryla před očima jeho druhů.
Když přišel do Aardenburgu, postavil de Coninck
svoje dva tisíce tkalců pod velení jednoho z nejpřednějších vůdců a vyslal posla s rozkazy k hejtmanu
Lindensovi. Když učinil všechna nutná opatření, aby
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se veškerá branná moc, skládající se ze tří oddílů,
sloučila u Sv. Kříže, vsedl opět na kůň a odejel přímo do Brugg. Svého oře ponechal v jedné krčmě před
městem a kráčel do města pěšky. Nic ho nezdržovalo,
neboť bylo již hodně pozdě navečer. Brány byly otevřeny, nepozoroval však jiných žoldnéřů, nežli stráže
na valech. Hrobový klid, tajemné ticho panovaly
v ulicích, jimiž mu bylo jiti. Brzo se zastavil před
skromným domem za kostelem sv. Dony a chtěl zaklepati; v tom však zpozoroval, že na tomto domě
nebylo již dveří, a že vchod byl zastřen dlouhým kusem sukna. Tento dům a všechny jeho místnosti byly
mu podle všeho velmi dobře známy, neboť nazvedl
látku, vstoupil chvatně do krámu a z něho rychle
do malého zadního pokojíka, osvětleného neurčitým
světlem lampy. Mezi rozbitým nářadím, ležícím roztroušeně po podlaze, seděla u stolu žena a plakala;
tiskla dvě malé děti k ňadrům, líbala je vzlykajíc,
jako by byla ráda, že jí zůstalo aspoň toto bohatství.
V koutě, do něhož zapadaly matné paprsky světla
jen z polovice, seděl muž, maje hlavu opřenu do
dlaní, a zdálo se, že spí.
Při nenadálém příchodu Coninckově ulekla se žena
tak, že přitiskla své děti pevněji k srdci, a hlasitým
výkřikem dala najevo svůj strach. Muž sáhl rychle
po svém noži; když však poznal svého cechmistra,
vstal a řekl:
„0, mistře, jak bolestné břímě jste vložil na mne,
když jste mi nařídil, abych zůstal ve městě. Jedině
milost Páně nás zachránila před strašlivou smrtí.
Naše domy jsou vydrancovány, naši bratří oběšeni
a povražděni — a Bůh ví, co se stane zítra. Ó, dovolte mi, prosím vás o to, abych směl jiti k vám do
Aardenburgu."
De Coninck na prosbu neodpověděl; pokynul řemeslníku prstem a vešel s ním do krámu, kde panovala ještě nejhustší tma. Pak řekl tichým hlasem:
„Geeraarte, když jsem opouštěl město, nechal
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jsem vás zde ještě s třiceti jinými, abyste zvídali
úklady Francouzů. Vás jsem k tomu vyvolil, protože
jsou mi známy vaše odvaha a vaše ryzí láska k vlasti.
Možná, že pohled na smrt vašich kamarádů naplnil
vaše srdce strachem; je-li tomu tak, dovolím vám,
abyste se ještě dnes odebral do Aardenburgu."
„Mistře," odvětil Geeraart, „vaše slova mne zarmucují. Nebojím se nikterak smrti, ale moje žena
a moje ubohé děti jsou zde vydány na pospas každému bezpráví. Úzkostí a strachem ochuravěly. Modlí
se a pláčí celý den, a noc neosvěžuje jejich sil. Kdybyste věděl, jak jsou bledé! — A neměl bych při pohledu na všechnu tuto bídu, všechnu tu úzkost mísiti svých slz s jejími? Jsem přece jejich otcem
a ochráncem! A nejsem-li to já jediný, od něhož doufají útěchu, již jim dáti nemohu? O, mistře, věřte
mi, otec trpí více, nežli mohou trpěti jeho žena a děti.
A přes to jsem hotov, zapomněti pro vlast na všechno, ano i na svou krev. A jestli mne můžete k něčemu potřebovati, můžete se na mne spolehnouti.
Mluvte tedy, neboť cítím, že mně chcete uložiti cosi
důležitého."
De Coninck uchopil ruku bodrého Geeraarta
a stiskl ji dojat. „Ještě jedna dobrá duše, taková
jako Breydel," pomyslil si.
„Geeraarte," řekl, „vy jste hodný kamarád. Díky
vám za vaši věrnost a vaši odhodlanost. Slyšte tedy
nebot spěchám. Půjdete rychle ke svým druhům
abyste jim dodal zprávy. Dnešní noci odeberete se
s nimi tajně do uličky Pepřové. Vy sám vystoupíte
na valy mezi branou Dammskou a Křížovou. Tam si
"lehnete tak, aby vaše oči viděly směrem ke Sv.
Kříži. Jakmile spatříte v poli oheň, vrhněte se se svými kamarády na stráže v bráně, a otevřte ji — před
vámi bude státi sedm tisíc Vlámů."
„Brána bude v určenou hodinu otevřena; nic se,
prosím, nebojte," odpověděl klidně Geeraart.
„Ujednáno?"
Hendi-lk Conscience: Zlaté o s t r u h y . — 15.
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„Ujednáno!"
„Dobrou noc tedy, drahý příteli. Bůh vás opatruj!"
„A vás, mistře, rovněž provázej!"
De Coninck poslal Geeraarta k jeho ženě zpět
a odešel z domu sám. U staré tržnice přišel před
nádherný dům; zaklepal, a dveře se otevřely.
„Co chcete, Vláme?" otázal se sluha.
„Přeji si mluviti s pánem de Mortenayem."
„Dobře, ale nemáte zbraní? Neboť vám lidem nelze
věřiti."
„Proč se ptáš? Jdi a řekni svému pánovi, že de
Coninck s ním chce mluviti."
„Ó, Pane Bože! Vy se jmenujete de Coninck? Pak
přicházíte jistě se špatným úmyslem . . . "
To řka, spěchal sluha nahoru a vrátil se v několika okamžicích.
„Smíte jiti nahoru," povzdechl si, „račte jiti za
mnou."
Vedl de Conincka po schodech nahoru a uvedl ho
do jednoho pokoje. De Mortenay seděl u stolu, na
němž ležela jeho přílba a jeho meč vedle železných
rukavic. Podíval se udiveně na cechmistra. Ten se
uklonil před správcem města a řekl: „Pane de Mortenay, přišel jsem sem, důvěřuje ve vaši čestnost,
jsa jist, že této smělosti nebudu musit litovati."
„Zajisté," odvětil de Mortenay, „vrátíte se, jak jste
přišel."
„Vaše šlechetnost stala se u nás příslovečnou," pokračoval de Coninck. „Ze jsem přišel k Vaší Milosti,
stalo se také z tohoto důvodu, abychom vám ukázali,
že my, Vlámové, si vážíme poctivého nepřítele. —
De Chatillon vydal dnes naše město zuřivosti svých
žoldnéřů; dal osm našich nevinných^ bratří oběsit.
Uznejte se mnou, pane de Mortenayi, že jest naší poviností, abychom pomstili jejich smrtj neboť co mohl
jim klásti správce země za vinu, nežli to jediné, že
se nechtěli podrobiti jeho tyranským rozkazům?"
„Poddaný musí poslouchati svého pána. Ať je trest
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i nejpřisnější, není mu dovoleno posuzovati činy jeho
vrchnosti."
„Máte pravdu, pane de Mortenayi, tak se mluví ve
Francii. A protože jste přirozeným poddaným krále
Filipa Sličného, sluší se, abyste vykonával jeho rozkazy. Ale my jsme svobodní Vlámové a nemůžeme
dále snášeti těchto hanebných okovů. Když nyní
správce země hnal tak daleko svoji ukrutnost, ujišťuji vás, že brzo poteče krev, a kdyby nám byl osud
nepřízniv, a vy Francouzové jste dobyli vítězství
pak by zde zbylo jen málo otroků, neboť my raději
zemřeme. Než ať si je tomu jakkoliv, to není příčinou mojí návštěvy. Ať se stane cokoli, vám nebude
zkřiveno ani vlásku na hlavě. Dům, v němž budete
dlíti vy, bude nám posvátný. Ani jeden Vlám nepřekročí jeho prahu. Přijměte moje ujištění o tom."
Vlámům za jejich lásku ke mně," odpovědel de Mortenay, „avšak já odmítám nabízenou mně
ochranu a nikdy jí neužiji. Kdyby se skutečně něco
stalo, dlel bych pod prapory správce země a nikdy
ve svem obydlí, a kdybych měl zemříti, stalo by se to
s mečem v ruce. Ale nemyslím, že věci dojdou tak
daleko, neboť povstání bude brzo potlačeno. Vy,
cechmistře, odejděte co nejdříve z této země. To vám
radím jako přítel."
„Nikoliv, pane, já své země neopustím. Kosti mých
otců odpočívají v této zemi. Prosím vás, uvažte, že
je leccos možné, a že může býti námi prolita francouzská krev; ale pak se můžete rozpomenouti na moje
slova. Toť vše, co jsem chtěl Vaší Milosti říci. Zůstávejte zdráv! Bůh vás opatruj!"
De Mortenay přemýšlel o slovech cechmistrových
a shledal k svému zármutku, že za nimi bude asi
skryto strašlivé tajemství. Rozhodl se proto, že druhého dne pobídne de Chatillona k větší bdělosti, a že
sám učiní některá opatření pro bezpečnost města.
Aniž by tušil, že to, čeho se obával, nastane tak brzo,
ulehl na lože a klidně usnul.
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XVII.

Z

a obcí Sv. Kříž, několik dostřelů lukem vzdálen
od Brugg, byl lesík, zvaný „Sojčí," pod jehož
stinnými stromy se obyvatelé lidnatého města
obyčejně v neděli procházívali. Stromy stály značně
daleko od sebe a měkký trávník pokrýval půdu jako
pestrý koberec. O druhé hodině v noci dlel Breyde!
již na tomto místě. Byla neproniknutelná tma. Měsíc
se skrýval za těžkými mraky. Větříček tiše šepotal
a vanul, jako tiché vzdychání, listím, a jednotvárný
šelest stromů zvyšoval záhadnost této příšerné, záhadné noci ještě více.
V Sojčím lesíku nebylo běžným pohledem pozorovat! nic; ale při bedlivějším přihlédnutí bylo možno
spatřiti temné lidské postavy ležeti na zemi. Vedle
každého toho těla třpytila se hvězdička, tak že se
zdálo, jako by trávník se proměnil ve hvězdnaté nebe.
Jako by byly po něm štědrou rukou rozhozeny tisíce
svítících bodů. Tyto hvězdy nebyly nic jiného, nežli
sekery, v jejichž hladké lesklé oceli se odráželo matné světlo měsíce. Více než dva tisíce řezníků leželo
ve vyrovnaných řadách na zemi; srdce jejich bušila
prudce a krev kolovala rychleji. Neboť nastávala
dlouho vytoužená hodina — chvíle osvobození a odvety. Největší ticho panovalo mezi těmito muži
a cosi tajuplného a zlověstného se vznášelo jako
kouzelný závoj nad vojskem.
Breydel ležel hlouběji v lese. Jeden z jeho druhů,
jemuž byl pro jeho neohroženost zvlášt oddán, natáhl se na zemi vedle něho. Tlumeným hlasem rozmlouvali spolu takto:
„Francouzové netuší nic o dnešním zvláštním probuzení," šeptal Breydel, „spí dnes velmi dobře, neboť
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mají tvrdé svědomí, padouchové. Jsem zvědav, jak se
budou tvářiti, až uvidí současně moji zbraň a smrt."
„Moje sekera řeže jako břitva; brousil jsem ji tak
dlouho, až mi vzala vlas na ruce — a doufám, že této
noci otupí — anebo že ji už brousiti nebudu!"
„Došlo to již daleko, Mertyne, že Francouzové zacházejí s námi jako se stádem dobytka a domnívají
se, že se podrobíme jejich tyranství. Ale ví Bůh, ťo
nás neznají a klamou se, posuzují-li nás podle prokletých „Lilijníků."
„Ano, tito bastardové volají: „Sláva Francii!" lichotí se cizákům, ale zato mohou také něco očekávati. Když jsem s takovou pílí brousil svou sekeru,
nezapomínal jsem na ně."
„Milý Mertyne, krve svých krajanů nesmíte prolévati. De Coninck to zapověděl."
„A Jan van Gistel, zbabělý zrádce, má zůstat živ?"
„Jan van Gistel zemře. Musí vydati počet ze smrti
starého přítele de Coninckova. Ale ten budiž jediný."
„Což mají ostatní odrodilci zůstati beztrestní? Hle,
mistře, tato myšlenka mne souží. Toho nepřenesu
přes srdce."
„Jejich trest bude dosti veliký. Hanba a opovrženi
budou jejich údělem. Budeme se jim posmívati a spílati jim. A řekněte mi, Mertyne, netřásl byste se při
myšlence, že kdekdo by vám směl napliti do tváře
a říci vám: „ty jsi odrodilec, zbabělec, vlastizrádce"?
— To se jim stane."
„0, ano, mistře, vaše slova mi nahánějí studenou
hrůzu po těle! Jaký to strašný trest, věru tisíckrát
bolestnější, nežli smrt. Jaké peklo by zakusili, kdyby
měli vlámskou duši!"
Tu se na chvíli odmlčeli; zaslechli šum, jako vzdálené kroky; brzo to však zase zamklo. Pak Breydel
pokračoval:
„Ti věrolomní Francouzi zavraždili moji matku.
Viděl jsem to: nepřátelský meč probodl srdce té, jež
mne tolik milovala. Neměli pro ni slitování, poněvadž
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byla matkou nepoddajného Vláma. Avšak nyní nebudu míti slitování s nimi, a pomstím zároveň sebe
sama i svoji vlast."
„Budeme pardonovati, mistře? Budeme zajímati?"
„Ať do mne uhodí hrom, jestli někoho zajmu, nebo
někomu daruji život! Darují život oni? Nikoliv, čerpali z vraždění odvahu, šlapali po mrtvolách našich
bratří kopyty svých koní. — A myslíte, Mertyne, že
bych já nyní — kdy mi krvavý stín mojí milé matky
ustavičně tane před očima, mohl spatřiti Francouze,
aniž by mne zachvátila šílená zuřivost? Ha! Rozkousal bych je svými zuby, kdyby se má sekera při této
krvavé lázni rozbila. To se však státi nemůže, neboť
moje zbraň je mi již od dávna věrným průvodcem."
„Slyšte, mistře, hluku na silnici z Dammu přibývá.
Posečkejte poněkud!"
Přiložil ucho k zemi, vstal zase a řekl:
„Mistře, tkalci již nejsou daleko; ještě čtyři dostřely luku."
„Nuže pojďme, vstaneme. Obejděte potichu houfy
a zařiďte, aby se nikdo nehýbal. Já půjdu de Coninckovi vstříc, aby věděl, kde má seřaditi svoje mužstva."
Zanedlouho vniklo čtyři tisíce tkalců z různých
stran do lesa. Podle vydaného rozkazu podožili se na
zemi a chovali se tiše. Klid byl jejich příchodem porušen jen velmi málo a brzo nastalo zase ticho. Jen
několik mužů obcházelo od jednoho houfu ke druhému. Ti přinášeli podvůdcům rozkazy, aby se odebrali
na východní konec lesa.
Když se tam sešli ve velikém počtu, seskupili se
okolo Conincka, aby vyslechli jeho pokyny a nařízení. Cechmistr tkalců k nim promluvil takto:
„Bratří, dnes vysvitne slunce buď nad naší svobodou, nebo nad naší smrtí. Seberte proto všechnu zmužilost, kterou dovede ve vás probuditi láska k vlasti;
považte, že máte dnes bojovati za město, kde odpočívají kosti vašich předků, za město, kde stála vaše
230

kolébka. Nedávejte nikomu milosti. Povražděte všechny Francouze, kteří padnou do vašich rukou a vyhubte do posledního kořínku tento cizí plevel. Musíme zemříti my nebo oni! Je někdo mezi námi, kdo
by měl ještě trochu soucitu s těmi, kteří tak nemilosrdně nás věšeli a ušlapávali? S těmi zrádci, kteři
zajali našeho hraběte a otrávili jeho dceru?"
Mručení tak pomstychtivé a zlověstné, že již jeho
zvuk sám byl s to, aby nahnal pořádně strachu,
ozvalo se na okamžik pod korunami stromů.
„Ať zemrou!" zněla odpověď podvůdců.
„Nuže," pokračoval de Coninck, „ještě dnes budeme svobodni; ale bude zapotřebí ještě větší odvahy, abychom svoji svobodu udrželi, neboť francouzský král přitáhne nepochybně s novým vojskem do
Flander."
„Tím lépe," prohodil Breydel, „pak bude tím vice
dětí, které budou oplakávati své otce, jako já oplakávám svoji matku. Bůh buď milostiv jejich duším!"
Slova cechmistra řezníků přerušila řeč de Coninckovu. Tento pak pokračoval z obavy, že čas k udělení potřebných rozkazů by mohl uplynouti bez
užitku:
„Vizte tedy, co jest vám činiti, jakmile zvon u Sv.
Kříže odbije třetí hodinu; dáte svým mužům povel,
aby povstali, spořádejte je v šiky, a vyveďte je z lesa
na silnici. Já půjdu s několika druhy až k městským
hradbám. O několik okamžiků později, až bude brána
„Lvíčkaři," jež jsem nechal ve městě, otevřena, vtáhnete mlčky všichni do města a rozdělíte si směry
takto; mistr Breydel dobude Spejtskou bránu, obsadi
ji a pak zaujme všechny ulice až po Snaggaartský
most. Mistře Lindensi, vy si vezmete Kateřinskou
bránu na starost a rozešlete svoje mužstvo po všech
ulicích až ke kostelu Panny Marie. Bratrstvo koželuhů a obuvníků obsadí Gentskou bránu až ke Steinu
a k hradu. Ostatní cechy vezmou za velení cechmistra zedníků Dammskou bránu a rozdělí se až po
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kostel sv. Donáta. Já se odeberu se svými dvěma, tisíci muži k bráně Boverijské, celá čtvrt odtud až
k bráně Oslí a k hlavnímu náměstí bude obklíčena
mými tovaryši. Když takto přemůžete stráže u jednotlivých městských bran, zůstaňte co nejtišeji státí
na ulicích, neboť nesmíme probuditi Francouze, dokud není vše hotovo. Nyní pozor! Jakmile uslyšíte
vlastenecké heslo: „Flandry Lvu!" opakujte je
všichni zároveň, to bude heslo, podle něhož se potmě
navzájem poznáte. Pak pozotvíráte dveře domů,
v nichž jsou ubytováni Francouzové, a všechny povraždíte."
„Dobře, mistře," poznamenal jeden z podvůdců,
„avšak nebudeme moci rozeznati Francouzů od našich spoluobčanů, protože je najdeme ponejvíce v posteli a svlečené."
„Tu máme jednoduchý prostředek, aby bylo zabráněno jakémukoli přehmatu v tomto směru: slyšte, co jest vám učiniti: Nepoznáte-li na první pohled,
je-li přistižený Francouzem nebo Vlámem, rozkažte
mu, aby řekl „štít a přítel!" Kdo nedovede vysloviti
těchto slov, má francouzský jazyk; toho zabte!"
Zvon u Sv. Kříže vyslal k lesu tři hlaholné údery.
„Ještě něco!" řekl de Coninck spěšně. „Vězte, že
jsem dům pana de Mortenaye vzal do své ochrany;
ať se jej nikdo z vás nedotkne; nikdo ať nepřekročí
práh domu tohoto ušlechtilého nepřítele. Jděte nyní
rychle ke svým mužstvům, udělte jim moje rozkazy,
a_ řekněte, jak jsem vám řekl. Pospěšte si! Jen, prosím vás, co nejméně hluku!"
Podvůdcové se odebrali ke svým oddílům a vyvedli je jeden po druhém na okraj silnice. De Coninck
vyslal veliký počet tkalců až do blízkosti města. Pak
kráčel sám ještě blíže, až k valům, a snažil se svým
bystrým zrakem proniknouti tmu. Doutnák, jehož
zapálený konec ukrýval v ruce, zasvitl červeným žárem mezi jeho prsty. Zpozoroval hlavu, jež přečnívala trochu přes hradby. Byl to tkadlec, jejž večer
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před tím navštívil. Poté vytáhl cechmistr chuchvalec
koudele zpod svého kabátce, položil jej na zem a foukal silně na doutnák. Brzy vyšlehl plamen na poli
a hlava tkalcova zmizela za městskými hradbami.
Sotva bylo dáno znamení, stráž, stojící na valech, se
zhroutila s bolestným výkřikem, a byla smetena přes
hradby dolů. Pak bylo slyšeti za branou ještě krátce
tlumené řinčení zbraní a stenání umírajících lidí. Ale
po tomto hluku zavládlo v brzku hrobové ticho.
S největší obezřetností vtáhla všechna společenstva do Brugg. Každý vůdce odebral se se svým mužstvem do čtvrti, kterou mu de Coninck přikázal.
0 čtvrthodinu později byli strážcové všech bran povražděni a každé společenstvo se nacházelo na sobě
vykázaném místě. Přede dveřmi každého obydlí,
v němž byli Francouzové ubytováni, stálo osm „Lvíčkařů," hotových otevřití si vchod kladivy a sekerami.
Nebyla ani jedna ulice neobsazena. Město bylo ve
všech svých částech plno „Lvíčkařů," čekajících nyní
již jen na znamení k útoku.
De Coninck stál uprostřed Pátečního trhu. Po
krátké úvaze vyřkl ortel nad Francouzy, zvolav:
„Flandry Lvu! Co Francouz to faleš! Zabte je
všechny!"
Toto heslo, ortel nad Francouzy, bylo opakováno
pěti tisíci ústy. Lze si snadno představiti, jak strašlivý vražedný ryk z toho vznikl. V té chvíli byly všechny dveře vyraženy nebo rozbity. „Lvíčkaři" vnikali pomstylačně do ložnic Francouzů a povraždili
všechno, co nedovedlo vysloviti heslo „Štít a přítel."
Poněvadž v četných domech dlelo více Francouzů,
nežli bylo možno v tak krátké době zabiti, měli mnozí
dosti času, aby se oblékli a ozbrojili, zvláště ve
čtvrti, kde byli ubytováni de Chatillon se svou četnou
stráží. Přes zuřivost Breydelovu a jeho mužstva,
shromáždilo se takto asi šest set Francouzů. Mnozí,
kteří ačkoliv zraněni, unikli zabití, sešli se z jiných
ulic k mostu Snaggartů a rozmnožili počet uprchlíků
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tak, že nyní v počtu^ asi kolem tisíce mužů, se odhodlali prodati svůj život tak draze, jak jen možno.
Stáli v hustých radách podél domů a hájili se zoufale proti řezníkům. Mnozí z nich měli luky a zastřelili leckterého „Lvíčkaře," to však zvětšilo jen zuřivost těch, kteří uzřeli padati své kamarády. Bylo
slyšeti hlas de Chatillona, povzbuzujícího své lidi
k odporu; bylo rovněž viděti de Mortenaye, jehož
obrovský meč se blýskal v noční temnotě jako blesk.
Breydel zuřil jako zběsilý a bil do Francouzů hlava
nehlava; stál již několik stop nad zemí, skolil již tak
veliký počet nepřátel. Krev tekla proudy a volání
„Flandry Lvu! zabte je!" mísilo se se strašlivými
skřeky umírajících. Pan van Gistel dlel rovněž mezi
Francouzi. Protože věděl, že ho smrt nemine, kdyby Vlámové zvítězili, volal ustavičně: „Sláva Francii!
Sláva Francii!" s úmyslem, povzbuditi tím žoldnéře.
Ale Jan Breydel poznal jeho hlas.
„Přátelé!" zvolal zběsile, „duši tohoto odrodilce
musím dostati já! Vpřed! Trvalo to dosti dlouho —
kdo je mně oddán, následuj mne!"
S těmito slovy se vrhl se svou sekerou do středu
Francouzů a bleskurychle pobil všechny kolemstojící. Když to uviděli jeho druhové, napadli takovou
silou nepřítele, že tento ztratil, zatlačen ke hradbám,
na pět set mužů. — V této nebezpečné chvíli, v této
strašlivé hodině umírání, vzpomněl si de Mortenay
na slova a slib de Coninckův; zaradoval se, že může
správce země ještě zachrániti a zvolal:
„Já jsem de Mortenay, propusťte mne!"
„Lvíčkaři" ho propustili uctivě a nijak ho neobtěžovali.
„Za mnou, za mnou, následujte mne, kamarádi!"
volal ke zbylým Francouzům, chtěje je takovým způsobem zachrániti. Ale Vlámové bili do nich strašlivě.
Počet prchajících se tak zmenšil, že do domu de
Mortenayova nedorazilo ani třicet osob; všichni
ostatní leželi na zemi mrtví nebo umírající. Breydel
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zadržel svoje mužstvo přede dveřmi domu správce
města a zakázal mu vstoupiti dovnitř, obklíčil celou čtvrt, aby nikdo nemohl uniknouti, a osobně
střežil vchod k bytu de Mortenayovu.
Zatím co se odehrával tento zápas, zabýval se de
Coninck slíděním po posledních Francouzích. Totéž
činili také členové ostatních společenstev ve čtvrtích,
jim přikázaných. Z domů bylo vyhazováno tolik
mrtvých těl, že ulice byly jimi zcela pokryty a že se
ve tmě lidé jen těžce dostávali dále. Mnozí žoldnéři
posádky v přestrojeni se snažili tak uniknouti některou branou, ale nepodařilo se jim to, protože jim
bylo rozkázáno, aby vyslovili heslo: „štít a přítel."
Jakmile zaslechli zvuk jejich hlasu, již na ně dopadala sekera, a umírajíce klesali k zemi. Ze všech
městských čtvrtí hřmělo heslo: „Flandry Lvu!" „Co
Francouz, to faleš!" „Zabte všechno!" Tu a tam
uprchl ještě některý Francouz před „Lvíčkařem,"
pronásledujícím ho. Ale pak vběhl do cesty jinému,
a zemřel o několik kroků dále.
ftež trvala, až slunce stálo již nad obzorem a svítilo na mrtvoly pěti tisíc nepřátel. — Pět tisíc_ cizinců bylo obětováno za této noci stínům zavražděných Vlámů. Je to krvavý list ve flanderských letopisech. Toto strašlivé číslo bylo přesně zaznamenáno.
Před domem pana de Mortenaye bylo zřítí cosi
podivného, cosi strašného. Tisíc řezníků leželo na
zemi se sekerami v ruce, oči, hořící pomstychtivostí
hrozivě upřeny na dveře. Jejich obnažené paže a jejich kabátce byly zbarveny krví a mezi nimi leželo
mnoho pobitých, ale zdálo se, že jich vůbec nedbají.
Několik tovaryšů z jiných společenstev přeskakovalo
tu a tam přes tábořící zde řezníky a hledalo těla
padlých Vlámů, aby je pohřbili do země.
Ačkoliv zřejmě v nitru jejich háral vztek, nebylo
slyšeti ani jediné nadávky z úst řezníků. Dům de
Mortenayův byl pro ně vlivem daného slova posvát235

ný. Nechtěli porušiti slibu daného de Coninckovi.
Chovali také příliš velikou úctu ke správci města,
a spokojili se proto tím, že čtvrť tu obsadili a ji
střežili.
Pán de Chatillon, Jan van Gistel a de Leliaart se
utekli do domu de Mortenayova. Zachvátila je příšerná hrůza, neboť před jejich zraky stála nevyhnutelná
smrt. De Chatillon byl zmužilý rytíř, hleděl proto
svému osudu chladnokrevně vstříc. Jan van Gistel
zato byl bledý a chvěl se jako osika. Ačkoliv se snažil, nedovedl ukrýti strach a vzbuzoval soucit přítomných Francouzů, ba i de Chatillona, jenž byl
v témže nebezpečí. Tito pánové dleli v pokoji hořejšího patra, z jehož oken bylo vidět na ulici. Cas od
času přicházeli k oknu a shlíželi zděšeně dolů na řezníky, ležící přede dveřmi jako smečka vlků, číhající
na svoji kořist. Také Jan van Gistel přistoupil jednou
k oknu; Jan Breydel ho při tom zpozoroval a pohrozil mu sekerou. Mezi řezníky nastalo prudké pohnutí.
Všichni pozvedli své zbraně proti zrádci, jehož chtěli
usmrtiti. — Jaká úzkost sevřela srdce „Lilijníka,"
když se proti němu zalesklo těchto tisíc seker jako
tisíc ortelů smrti! Obrátil se k ostatním rytířům
a pravil smutně:
„Musíme zemříti, pánové, není pro nás milosti!
Neboť prahnou po naší krvi jako žízniví psi. Co učiníme?"
„Zahynouti rukama této chátry není čestné," odpověděl de Chatillon, „raději bych padl jako rytíř
s mečem v ruce. Ale budiž!"
Chladnost Chatillonova zarmoutila van Gistela
ještě více.
„Nuže budiž!" opakoval. „Ach, Bože, jak strašlivá
chvíle! Jak nás budou mučit! Ale, pane de Mortenayi, pro Boha vás prosím, otažte se jich, zdali by
nám nedarovali život za výkupné. Nechci zemřít jejich rukama, a dal bych všechno, čeho si požádají,
ať je to cokoliv!"
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„Zeptám se jich," odvětil de Mortenay, „ale neukazujte se jim, sice si pro vás přijdou do domu."
Otevřel okno a zvolal: „Mistře Breydeli; pán van
Gistel se vás táže, zdali byste za veliké výkupné nechtěl povoliti volný průvod. Požádejte si co je libo,
určete si sám částku. Prosím vás, neodmítněte."
„Muži," zavolal Breydel na své druhy s trpkým
úsměvem, „nabízejí nám peníze! Domnívají se, že pomsta národa se dá zaplatit penězi! Přijmete to?"
„Musíme dostat „Lilijníka!" zavyli řezníci. „Musí
zemřít, ten zrádce, ten vlámský bastard!"
Toto volání znělo strašně uším van Gistelovým.
Zdálo se mu, jako by sekery zasazovaly již smrtelnou
ránu. De Mortenay počkal, až se divoký řev zuřivců
utišil a volal znovu: „Pravili jste mně, že můj dům
jest útulkem; proč tedy rušíte dané slovo?"
„My chceme vašeho domu šetřiti," odvětil Jan
Breydel, „ale ujišťuji vás, že de Chatillon a van Gistel
neodejdou z města živi. Jejich krev musí vyvážit krev
našich bratří, a my neodejdeme odtud, dokud jim
naše sekery neodplatí ostatek."
„A smím odejít z města svobodně?"
„Vy, pane de Mortenayi, jděte si s vaším služebnictvem, kamkoliv chcete: na vaší hlavě nebude zkřiven ani vlas. Ale nemylte se: my známe muže, které
hledáme, příliš dobře!"
„Nuže, pravím vám, že chci za hodinu vyraziti do
Kortrijku."
„Bůh vás opatruj."
„Nemáte tedy žádného smilování s bezbrannými
rytíři?"
„Neměli smilování s našimi bratřími; proto musí
téci jejich krev! Šibenice, které postavili, ještě
stojí!"
De Mortenay zavřel okno a pravil k rytířům:
„Pánové, lituji vás; chtějí proliti vaši krev. Jste
ve velikém nebezpečí! Ale doufám, že vás s pomocí
Boží ještě zachráním. Vzadu ve dvoře jest východ,
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jímž se vám může podařiti uniknouti krvežíznivému
nepříteli. Přestrojte se tedy a vsedněte na koně, potom já opustím dům se svým služebnictvem hlavními
vraty^ domu, a mezitím co já takto upoutám pozornost řezníků na sebe, vy spěšně uprchněte zadem ke
hradbám. Nebude vám nesnadno dostati se do volného pole. Vašich koní nebude možno zadržeti."
De Chatillon a van Gistel přijali toto východisko
s radostí. Správce země si oblékl šat svého kaplana
a van Gistel šat sluhy; třicet jiných Francouzů ještě
zde zbývajících vyvedlo koně ze stájí a přichystalo
se k útěku se svým vojevůdcem.
Když byli všichni na koních, vyšel pán de Mortenay se svými sluhy na ulici kde leželi řeznici. Ti nemajíce podezřeni, že by mohli býti oklamáni na jiném
místě, povstali a prohlíželi bedlivě všechny, kteří provázeli městského správce.
V tom se ozvalo z jiné ulice heslo: „Flandry Lvu!
Co Francouz, to faleš! Zabte je!" a bylo slyšeti za
rohem ulice dusot kopyt cválajících koní. S největší
rychlostí běželi řezníci v nepořádku se řevem k místu, kde se ozývaly zvuky — ale bylo již pozdě. De
Chatillon a van Gistel uprchli; z třiceti mužů je provázejících, bylo jich skoleno dvacet; neboť všude, kde
se octli na útěku, naráželi na nepřátele, kteří se
na ně vrhali. Ale štěstí chtělo, že oba rytíři unikli.
Utíkali kolem Sv. Kláry k městským hradbám, a dorazili až ke Kovářské bráně. Zde seskočili se svými
koni do příkopu a přeplavali za velikého nebezpečí
na druhou stranu. Osobní sluha de Chatillonův se při
tom utopil i s koněm.
Řezníci pronásledovali prchající Francouze až
k bráně. Když uviděli, že oba jejich úhlavní nepřátelé
mizí v dálce mezi stromy, pojala je strašlivá zuřivost.
Zuřili zlostí, neboť jejich pomsta se jim zdála neúplná. Když jako omámeni chvíli pozorovali místo,
kde byl de Chatillon zmizel, odešli rozmrzelí z valů
a odebrali se k Pátečnímu trhu. Náhle vzbudil jiný
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hluk jejich pozornost. Ze středu města zaznívala mohutná vřava, z níž v určitých přestávkách hlaholilo
volání, j a k o by vladař nějaký slavil svůj radostný
vjezd. Řezníci nerozuměli tomuto triumfálnímu volání; hlasy byly od nich ještě příliš vzdáleny. Pomalu
se přibližoval jásající průvod a brzo se vítězný pokřik
stal srozumitelným:
„Sláva modrému Lvu! Sláva našemu cechmistru!
Flandry jsou svobodny! Sláva, sláva!"
Nepřehledné množství obyvatel bruggských se valilo městem jako bouře. Jásot Vlámů osvobozených
po těžkých bojích, odrážel se ode zdí domů a hlaholil
nad městem jako dunění hromu. Ženy a děti kráčely
mezi ozbrojenými řemeslníky a radostné tleskání se
mísilo s nepřetržitým voláním:
„Sláva! Sláva modrému Lvu!"
Ze středu těchto zástupů se zvedala bílá korouhev,
v jejíchž vlajících záhybech byl vetkán modrým
hedvábím lev ve skoku. To byl veliký prapor města
Brugg, jenž musil na tak dlouho ustoupiti lilii. Nyní
byl opět vytažen ze svého úkrytu a te byl návrat tohoto posvátného symbolu vítán tisícerými radostnými výkřiky.
Muž malé postavy nesl oslavovaný prapor a držel
jej na svém srdci rukama zkříženýma na prsou, jako
by mu vléval do srdce vroucí lásku. Proud slzí řinul
po jeho líci — slzí lásky a štěstí, a nepopsatelný výraz blaženosti zářil na jeho tváři. Muž, jenž nikdy
ani v nejhorším neštěstí neplakal, proléval nyní slzy
— když byl lva svého rodiště opět vztýčil na oltář
svobody.
Oči nesčetných občanů obracely se ustavičně k tomuto muži a výkřiky „sláva de Coninckovi!" sláva
modrému Lvu!" byly opakovány s rostoucí silou.
Jakmile se cechmistr tkalců přiblížil s praporem
k Pátečnímu náměstí, naplnila divá radost srdce řezníků; opakovali také ustavičně vítězoslavné heslo
a tiskli si navzájem vřele ruce, neboť cit vlastenecký
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zapaluje srdce ušlechtilou vášní. Breydel se vyřítil
jako šílený vpřed, vstoupil pod prapor a napřáhl ruc 1
se zřejmou nedočkavostí ke lvu. De Coninck podal
prapor cechmistru řezníků a řekl: „Zde, milý příteli,
dobyli jsme znovu znak svých volných předků!"
Breydel neodpovídal, jeho srdce překypovalo. Rozechvěn pohnutím vzal do náruče prapor a objal
modrého lva. Skryl svou hlavu do jeho hedvábných
záhybů a plakal chvilku, bez pohnutí. Pak pustil prapor a vrhl se na hruď de Coninckovu.
Zatím co se oba cechmistři ohnivě objímali, nepřestával lid jásati. — Strhující plesání hlaholilo ustavičně nad těmito tisíci hlavami. Vlnivý pohyb prozrazoval bouřlivou radost zástupů. Na Pátečním náměstí^ nebylo dosti místa, aby pojalo všechny přítomné občany, ačkoliv se zde tísnili. Ulice Kamenná
byla až ke kostelu Svatého Spasitele přeplněna lidmi.
Cechmistr tkalců se obrátil ke středu náměstí
a blížil se k stojící ještě šibenici. Těla pověšených
Vlámů byla již sňata a pohřbena, ale osm provazů
bylo tam ponecháno úmyslně, jako památka tyranství. Prapor s bruggským lvem byl vztýčen vedle
vražedného nástroje a přivítán opět novým jásotem.
Když de Coninck opět pozvedl oči ke znovudobytému
znaku, sklonil hlavu a modlil se.
Hodíme-li do vody kámen, rozčeří se kruhovitě
celá vodní plocha. Myšlenka a úmysl de Coninckův
šířily se stejným způsobem mezi občany, ačkoliv ho
většina ani neviděla. Nejprve zmlkli a poklekli ti,
kteří stáli vedle něho. Ti sdělili pohyb ostatním a tak
se sklonily postupně hlavy všech. Hlasy umlkly nejdříve ve středu širokého kruhu, a utišovaly se vždy
více, až nastalo úplné ticho. Osm tisíc kolen dotklo
se krvavé ještě země, a osm tisíc hlav se pokořilo
před Bohem, jenž stvořil lidi pro svobodu. — Jaká
harmonie zazněla asi v této chvíli před trůnem Nejvyššího! Jak příjemná mu asi byla tato slavnostní
modlitba, vystupující k Němu jako lahodný hold!
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De Coninck se po chvilce zvedl, a za trvalého ticha
promluvil hlasitě, aby byl daleko slyšen:
„Bratří, dnes _náin svítí slunce krásněji, vzduch
v našem meste jest čistý; — dech cizáků j e j již neotravuje. Francouzové se domnívali ve své pýše že
jsme otroky a že jimi zůstaneme. Nyní však zvěděli
za cenu života, ze naš lev muze sice zdřímnouti, ale
nemůže zemříti. Dobyli jsme znovu dědictví otců,
a smazali jsme krví stopy cizinců. Nejsou však
všichni naši nepřátelé mrtvi. Francie k nám pošle
ještě více ozbrojených námezdníků, neboť krev přivolá opět krev. Toho se však nebojíme, protože jsme
nyní nepřemožitelni. Nesmíte však usínati na dobytých vavřínech. Snažte se, abyste si udrželi nadšeni
a srdnatost, a nepřipusťte , aby pohasl ušlechtilý
oheň, hárající nyní ve vašich ňadrech. Vrať se každý
do svého domu a potěš se se svou rodinou ze šťastného osvobození. Plesejte a pijte víno veselí, neboť
to jest největší den, jehož jste se dožili. Občané, kteří
nemají vina, mohou jiti do tržnice; tam bude vydán
každému muži jeden máz."
Hluk hlasů znovu se vzmáhající zabránil de Conínckovi, aby pokračoval ve své řeči. Pokynul okolostojícím cechmistrům a odešel s nimi směrem k ulici
Kamenné. Rady se před ním uctivě rozestoupily,
a všude byl vítán radostnými pozdravy nadšených
občanů. Nyní se všichni hrnuli k tomuto znaku svého
města jako ke tváři přítele, vracejícího se po dlouhé
cestě z cizích zemí ke svým bratřím.
Brzo přišli tovaryši přinášející víno v konvích na
náměstí a rozšířili radostnou zprávu, že v tržnici byl
věnován pro každého muže máz vína. O hodinu později měl každý svoji míru v ruce — tak skončil tento
radostný den bez nepořádku a bez nesouladu. —
V srdcích všech lidí zavládl pouze jediný pocit — pocit okouzlující duši vězně, vidoucího, že slunce opět
svítí na jeho hlavu a má otevřený svět.
I i e n d r i k C o n s c i e n c e : Z l a t é o s t r u h y . — 1G.
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yly tomu dva roky, co cizinec, vstupující na
půdu vlámské vlasti, volal: „Skloňte hlavy,
Vlámové! — Vy, Seveřané, buď budete poslouchati synů jihu, nebo zemřete!"
Avšak tehdy nevěděli, že se v Bruggách narodil
muž, jehož hlava byla naplněna moudrostí, jehož
srdce hořelo hrdinstvím — muž, který měl zářiti
jako pochodeň vrstevníkům, a k němuž Bůh jako ke
svému proroku a hlasateli řekl: „Jdi a vysvoboď
své bratry z rukou Faraonových!"
Jakmile se objevily houfy všechno pustošících
Francouzů na půdě otčiny a obzor se zatměl zvířeným prachem, ozval se v de Coninckovi tajemný
hlas: „Pozor, ti tam hledají otroků!"
Uslyšev tento hlas, zachvěl se ušlechtilý občan de
Coninck bolem a rozhořčením.
„Otroci! My otroci!" povzdechl, „ó, Pane Bože
náš, nedopouštěj toho! Krev našich svobodných
předků tekla před Tvými oltáři; padali v písečné
Arábii, vzývají Tvé svaté jméno. Ó, nedopouštěj,
aby jejich synové zahynuli v otroctví cizinců, aby
chrámy, které jsme postavili, byly plněny otroky!"
De Coninck modlil se tak ve své duši, ale srdce
člověka jest před Bohem otevřeno. Stvořitel shledal
u šlechetného Vláma ještě všechnu vznešenost, z níž
utvořil jeho duši, a jež vyzařovala tajuplnou sílu.
Proniknut náhle nadzemskou silou, cítil Vlám, že se
zdvojnásobily jeho duševní síly a zvolal nadšeně:
„Ano, Pane, ucítil jsem Tvůj mocný prst na svém
čele; ano, já zachráním svoji vlast! Nepřipustím, aby
hroby mých předků a Tvých služebníků byly rozdupány . . . Požehnán budiž, Bože, jenž jsi mne povolal!"
volal!"
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Od této chvíle žil de Coninck pouze jediné myšlence, živil pouze jedinou tužbu ve svém srdci: z velio , f l o v a y l a . s t .vyrůstaly všecky jeho myšlenky
a pocity. Osobni zájmy, příbuzenstvo, klid, vše bylo
zapomenuto, jen aby v jeho širokém srdci mohla přebyvati tohko laska ke Lvu. Kde byl kdv člověk
ušlechtilejší, nežli tento Vlám, který se stokrát odvážil života a své svobody pro svobodu Flander' Kde
najdeme člověka, nadaného větši moudrostí' Sám
navzdory odrodilcům zamýšlejícím prodati FÍandrv'
zmařil všechno úsilí francouzského krále; byl to on
jediný, jenž zachoval svým bratřím v okovech lví
srdce, a tak pomalu připravoval osvobození.
Francouzové to věděli dobře. Znali toho, ienž
v kazde chvíli vpadl jejich vítěznému vozu do kol
1 tohoto
Ji vÍ?mobtížného, nepohodlného strážce
odkhdih z cesty, ten však byl nejen chytrý a l e S k i
X
S a d b u 0 í v ř / e 0- a 1r ýt o. hC h s be r a t ř í . vytvořil koTem
tknouti se ip-iiVh vre<
™,
°
cizák neodvážil doho
lí
P, iniho bojovníka, neboť pak by
aV
DOdrnTfÍ r ^ f
Kdežto Francouzové
podrobili cele Flandry zezlu cizího panství, žil de Comnck naprosto svobodně mezi svými městskými druny a on byl pánem svých pánů.
ti«t Ž ^ ° S U d z a P. l a t i l ° dvouletou porobu životem sedm
Francouzu; ani jediný cizinec nedýchal iiž
v osvobozených Bruggách. Lid se radoval fosvobÓ
zem mestem hlaholily veselé písně, jež složili básníci
pri teto příležitosti, a bílý prapor s modrým lvem vlál
nad branami města. Při pohledu na tento znak, Merý
se skvěl kdysi na hradbách jerusalemských, a vvů ?
slavných činech, šířilo se srdce občanu ioho dne byla znemožněna poroba Flander neoot Bruggsti si připomínali, kolik krve prolili jejich
predkove za svobodu.
řml n i a d b ? s i , n ě í c d o ř e k ! . že cechmistr tkalců povaabv L f ^ s v e . d l * ° z a skončené, a že se nyní snažil,
y svoje zpustosene obydlí znovu si zařídil. Nic ta243

kového; nestaral se o svůj dům ani o bohatství, jež
mu bylo uloupeno; blaho a pokoj jeho bratří hyly
jeho přední starostí. Poněvadž věděl, že mezi svobodou a mezi nepořádkem jest jen noc, dal ještě téhož
dne zvoliti z každého společenstva po jednom starším a zvolené povolal se svolením lidu do vlády. On
sám nebyl jmenován předsedou rady, neobdržel žádného poslání, ale ve skutečnosti byl nejvyšším pánem. Nikdo se neodvážil učiniti něco bez něho; jeho
rada byla vždycky rozkazem. Aniž by nařizoval, byla
jeho rada vždy výlučným vodítkem správy města;
— tak dovede vládnouti jen genius.
Francouzské vojsko bylo nyní sice zničeno, ale právem bylo možno očekávati, že Filip Sličný pošle do
Flander mnohem četnější zástupy, aby pomstily pohanu, které se mu dostalo. Většina občanů nepomýšlela vůbec na tuto strašlivou jistotu, stačilo jim
vědomí, že byli nyní svobodni a veseli. Avšak de Conick se neoddával této veřejné radosti; zapomněl na
přítomnost, jen aby již mohl přemýšlet! o odvrácení
budoucího neštěstí. Nebylo mu neznámo, že nadšení
a zmužilost lidu se končí, když pomine nebezpečí.
Usiloval proto ze všech sil, aby myšlenka na válku
žila ustavičně ve městě. Každému řemeslníku bylo
dáno „dobrýtro" nebo nějaká jiná zbraň a prapory
byly znovu sestaveny s rozkazem, aby byly stále připraveny k boji. Společenstvo zedníků počalo opravovati znovu pevnostní hradby a ve všech kovárnách
bylo zakázáno zhotovovati něco jiného nežli zbraně
pro obec. Cla byla znovu zavedena, a městské daně
opět vybírány. Těmito moudrými opatřeními dával
de Coninck všem snahám jeden směr a chránil sve
rodné město před každým nebezpečím, které prmašeií vždycky veliká hnutí — třeba i nejušlechtilejsi.
Vše působilo dojmem, že nová správa města
Brugg se dlouholetým trváním upevnila.
Hned po osvobození, zatím co lidé pili ve všech ulicích víno veselí, vyslal de Coninck posla k vojsku
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v Danimu, aby přivolal ostatní řemeslníky, ženy
a děti zase do města. Matylda vrátila se s nimi; byl
jí nabídnut nádherný byt v knížecím Dvoře. Dala
však přednost domu Nieuwlandů, místu, kde ztrávila
tak mnohou smutnou hodinku, k němuž se vázaly
všechny její sny. Zde našla v dobré sestře Adolfově
opět něžnou přítelkyni, do jejíchž ňader mohla ukrývati lásku a starosti svého utýraného srdce. Je tak
krásné, když nás obestírá zármutek, najdeme-li někoho, kdo na základě svých vlastních žalů dovede pochopiti náš bol, někoho, kdo miluje to, co milujeme
my, a jehož nářek jest ozvěnou našich nářků. Nám
jsou zármutek a bolest orkánem, který svým ledovým dechem zbavuje naši duši ohně a života, a naši
hlavu již před stářím sklání ke hrobu, jako by léta
neštěstí se lidem přičítala dvojnásobně.
Po čtvrté vycházelo slunko v zářivé nádheře nad
svobodnými Bruggami. — Matylda seděla samotna
v komnatě, v níž dříve přebývala v domě Adolfa van
Nieuwlanda. Věrný pták, milovaný sokol, již nebyl
u ni; zahynul. V pobledlých rysech tváře dívčiny se
zračily nemoc a nehody. Její oči byly mdlé, její skráně zesláblé a vše nasvědčovalo tomu, že na jejím
srdci hlodal červ utrpení.
Ti, kdož dlouho trpěli hořkým bolem, oddávají se
podivným snům, a vymýšlejí si, jako by je skutečnost sama nebolela ještě dosti, přízraky, které je zarmucují ještě více. Tak to činila i nešťastná Matylda.
Vžila se do myšlenky, že tajemství propuštění jejího
otce jest již odhaleno: viděla vraha, najatého královnou Johanou, jak míchá jed jejímu otci do pokrmu —
a tu se chvěla na celém těle a z očí jejích vytryskly
slzy radosti a úzkosti. Adolfa pokládala za mrtvého;
zaplatil svoji lásku a svoji ušlechtilost životem. —
Hrůzné obrazy rozptylovaly a vracely se vždy znovu
a mučily ubohou dívku trpkým bolem.
V té chvíli vstoupila její přítelkyně Marie do pokoje. TJsměv, který přelétl po tváři ubohé dívky,
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rovnal se úsměvu, který se mnohdy rozhostí po bolestném smrtelném zápasu na tváři mrtvoly; bylo
v něm více bolesti a zármutku, nežli v nejvášnivějším
lkáni. Utkvěla na sestře Adolfově dlouhým pohledem, který jako by pravil:
,,Ó, poskytni mi útěchy a osvěžení!"
Marie se přiblížila k zoufalé divče a stiskla jí
s tklivou účastí ruku. Dala svému hlasu mírný tón,
a pravila:
„Vaše slzy tekou tiše, má drahá urozená přítelkyně. Vaše srdce se rozplývá v zármutku a zoufalství a nic, pranic neulevuje vašemu trpkému osudu.
O, jak jste nešťastná!"
„Nešťastná, pravíte, milá přítelkyně? Ó, ano, jest
ve mně cosi, co mi svírá a tísní srdce. Víte-li, jak
hrůzné přeludy se objevují před mými zraky? A víte-li proč nepřetržitě kanou moje slzy? — Spatřila
jsem svého drahého otce umírati jedem. Slyšela jsem
hlas umírajícího, loučícího se slovy: „2ij blaze, milované dítě!"
„Prosím vás, komtesko," vpadla Marie, „zaplašte
tyto podivné chmury. Obávám se o vás. Vždyť váš
otec žije! Hřešíte těžce zoufalstvím. Promiňte mi má
smělá slova."
Matylda^ uchopila ruku Mariinu, a stiskla ji tiše,
jako by jí chtěla dáti najevo, že jí tato slova poskytla útěchu. Přece však pokračovala ve své bolestné řeči a zdálo se, že hledá a nachází uspokojení ve
svém bolu. — Také nářky stísněných duší jsou slzami, které ulevují srdci. Řekla:
„Spatřila jsem ještě více, Marie. Uzřela jsem, kterak kat, jejž poslala ukrutná Johana francouzská,
pozvedl sekeru nad hlavou vašeho bratra a jak jeho
hlava se skutálela na dlažbu žaláře!"
„0, Bože!" zvolala Marie. „Jak strašná to myšlenka!" Chvěla se a v jejích očích se zaleskly slzy.
„A také jeho hlas jsem slyšela, hlas volající:
„S Bohem, s Bohem!"
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Tímto strašným líčením vzrušena vrhla se Marie
Matyldě do náruče, a její slzy stékaly na dmoucí se
ňadra nesťastné přítelkyně. Úzkostlivé vzdechy obou
dívek naplňovaly komnatu. Po chvíli se Matylda
otazala: „Chápete nyní můj bol, Marie? Rozumíte
nyní, proč chřadnu a pozvolna umírám?"
„Ó, ano", odvětila Marie zoufale, „chápu a cítím
vas bol s vami. O, ubohý můj bratře!"
Obě dívky usedly a mlčky pohlížely dlouho bolestné na sebe. Ale jejich slzy zmírnily poznenáhlu
Jejich bolest, a zvolna vracela se naděje do jejich
zmučených srdcí. Marie, která byla starší, vzchopila se první z teskné nálady a řekla:
„Proč, komtesko, měly bychom se tak soužiti
klamnými sny a přeludy? Nic nepotvrzuje bolestné
předtuchy, jez nás trýzní; jsem jista, že našemu
panu Robrechtovi, vašemu otci se nestalo nic zlého
a ze můj bratr jest již na cestě do vlasti."
„A vy jste plakala, Marie? Což pak pláčeme, kyne-li nám návrat milého bratra?"
„Vy se trýzníte sama, urozená slečno. Bolest asi
zapustila hluboké kořeny ve vašem srdci, že tak
horlivě věříte smutným obrazům, které vás sužují.
Věřtemně, že váš otec žije a možno, že jeho osvobození jest nablízku. Považte, jaká radost vás naplní, až jeho hlas, týž hlas, jenž zní tak příšerně do
vašich snů, vám řekne: „moje okovy jsou zlomeny."
Až ucítíte jeho něžný polibek na svém čele, a jeho
vřelé objetí, oživnou růže opět na vašich lících. Líbezný zámek Wijnendael vás opět přijme pod svůj
krov; pán van Bethune vstoupí opět na trůn svých
předků a pak budete síliti jeho stáří svojí láskou
7 - a svých nynějších utrpení budete vzpomínati
jako ve snách. Nuže, řekněte mně, Matyldo, má
ušlechtilá přítelkyně, nedovolíte-li, aby ani jediný
paprsek naděje nevnikl do vašeho nitra? Či nedovedou vás potěšiti ani tyto blažené vyhlídky?"
Během těchto slov stala se s Matyldou znatelná
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změna. Její oči oživly mírnou radostí a sladký úsměv
se objevil na jejích rtech.
„O, Marie," povzdechla, kladouc svou ruku okolo
šíje utěšující ji přítelkyně, „kdybyste věděla, jak
jsem osvěžena^ a jaké nečekané štěstí působí na
mne jako těšivý balzám! Tak nechť potěší vás anděl
Páně ve vaší poslední hodince! Jak sladká slova
vnuklo vám přátelství, milá sestro!"
„Vaše sestra!" opakovala Marie. „Toto jméno nepřísluší vaší služebnici, osvícená slečno; budu dostatečně odměněna, zaplašila-li jsem z vašeho srdce
tento smutek."
„Přijměte je, milá Marie. Miluji vás tak něžně —
— cožpak nebyl váš šlechetný bratr Adolf vychováván se mnou? A nebyl-li mi mým otcem darován
na místo bratra? Ano, jsme z téže r o d i n y . . . .
Ó, já se modlím celé noci, aby svatí andělé provázeli
Adolfa na jeho nebezpečné cestě! On mne ještě dovede potěšit — ještě rozveselit... Než co slyším!
Ze by byla moje modlitba již vyslyšena? Ano, ano,
on již přijíždí, náš milý bratr!"
Napřáhla rámě a ukazovala nepohnutě na ulici;
zdálo se, jako by naslouchala vzdálenému hluku.
Marie se ulekla; domnívala se, že dívka blouzní.
V okamžiku, kdy chtěla promluviti, zaslechla dusot
koňských kopyt před branou; tu pochopila smysl
Matyldiných slov. Stejná radost vnikla i do jejího
srdce, a také ona byla zachvácena blaženými pocity.
Zatím umlkl venku hluk. Dveře komnaty se náhle
otevřely.
„Zde jest! Je to on!" zvolala Matylda. „Děkuji ti,
Bože; moje oči ho vidí!"
Spěchala rytíři v ústrety. Ten však se zachvěl.
Místo mladistvého zjevu dívky spatřil před sebou
ubohé zesláblé stvoření se vpadlýma očima. Studený
mráz přeběhl jeho údy, tvář zbledla více nežli bílé
roucho jeho přítelkyně. Sklopil svůj zrak a hořké
slzy řinuly se na jeho tvář. Nepromluvil však ani
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slova. Ani vzlykot, ani povzdech nepřešel jeho rty.
Jeho srdce bylo příliš sevřeno bolem. Jeho sestra
Marie jej objala a probudila polibky z překvapení.
Mladá šlechtična dívala se hluboce pohnuta na
tento projev sesterské nehy; chvěla se a byla hluboce sklíčena. Neušlo jí překvapení Adolfovo, které
přičítala právem svému vzezření.
Zatím co jí otřásalo tak ponuré zoufalství, ucítila,
že jí nohy klesají. Namáhavě se odebrala k lenošcé
a klesla bezvládně do ní; skryla hlavu v rukou
jako by chtěla uniknouti trapnému pohledu. Po chviličce nebylo v pokoji již slyšeti nic více; obklopovalo
ji největší ticho a domýšlela se, že byla opuštěna.
Avšak brzo ucítila, že cizí ruka tiskne její ruku;
uslyšela, jak k ní promluvil lichotivý hlas.
„Matyldo! Matyldo! Ó, moje nešťastná sestro!"
Tu otevřela oči a spatřila Adolfa, stojícího plačky
před ní. Slzy zalévaly jeho líce a v jeho pohledu
se leskla srdečná příchylnost a vroucí účast.
„Jsem ošklivá, není-liž pravda, Adolfe?" vzlykala.
„Je vám úzko přede mnou, nebudete mne míti již
tak rád, jako dříve!"
Rytíř zbledl; pozoroval dívku zvláštním pohledem. Brzo se však zase vzpamatoval a odpověděl;
„Matyldo, mohla byste pochybovati o mojí náklonnosti? Skutečně, změnila jste se velmi. Jaká
nemoc, jaký zármutek vás tak udolal, milá sestro,
že zmizela červeň s vašich lící? Plakal jsem a ulekl
jsem se. Ano, ale stalo se to ze soucitu, z lítosti
nad vaším osudem, urozená slečno. Navždy, navždy
chci vám zůstati přítelem a bratrem, Matyldo. Potěším vás sladkou zvěstí, vyléčím vás radostnou novinou!"
Dívka poznala, že se jí pomalu zmocňuje pocit radosti; Adolfův hlas měl podivuhodný vliv na její
mysl. Odpověděla vesele, ba nadšeně:
„Dobré zprávy, pravíte, Adolfe? Dobré zprávy
o mém otci? Ó, mluvte, mluvte, milý příteli!"
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Mezitím přitáhla dvě lenošky ke svému sedadlu a
nabídla je Marii a jejímu bratrovi.
Adolf podal jednu ruku Matyldě a druhou své
drahé sestře. — Tak seděl mezi rozradostněnými
dívkami jako utěšitel, na jehož slova čekáme iako
na svatou píseň.
„Radujte se,^ Matyldo, a děkujte Bohu za jeho
dobrotivost. Váš otec se vrátil sice zkormoucen, ale
dobrého zdraví do Bourgesu; nikdo mimo starého
kastelána a Dětřicha Lišky neví o jeho dočasném
propuštění! Požívá také dosti svobody ve svém žaláři. Nepřátelé, kteří měli býti jeho žalářníky, stali
se jeho přáteli."
„Ale kdyby chtěla zlá Johana pomstíti na něm
pohanu, která se stala Francii, kdo by ho pak mohl
zachrániti před jejími katany? Vy již nejste u něho,
šlechetný můj příteli."
„Hleďte, Matyldo, stráže, jimž je zájem v Bourges
svěřen, jsou samí staří válečníci, kteří se pro těžká
zranění stali neschopni k dalekým tažením. Většina
z nich viděla válečná hrdinství Lvova v Beneventu.
Nedovedete si představiti, jakou lásku, jaký podiv
chová pravý válečník vůči tomu, před jehož jménem
se tak často třásli nepřátelé Francie. Kdyby chtěl
pán van Bethune prchnouti bez dovolení kastelánova,
beze vší pochyby by ho zadrželi. Avšak ujišťuji vás
— neboť já znám šlechetnou duši těchto válečníků,
zešedivěvších v krunýři — že by krev, jež jim ještě
zbyla, prolili za něho, kdyby chtěl někdo zkřiviti
vlas na jeho hlavě* kterou oni ctí. Nebojte se, život
vašeho otce jest zabezpečen, a kdyby ho nebylo tak
dojalo vaše nové neštěstí, byl by své uvěznění snášel
trpělivě."
„Přinášíte mi tak dobrou novinu, milý příteli;
vaše slova mne osvěžila! Cítím, jak při vašem úsměvu okřívám; mluvte dále, abych slyšela zvuk vašeho hlasu!"
„Ještě sladší naději dal mi Lev pro vás, Matyldo.
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Možno, že osvobození vašeho otce jest již nedaleko
— možno, že budete s ním a s ostatními svými příbuznými brzo jiz v krásném Wijnendaelu "
„Co pravíte příteli? Tato slova vám vnuká vaše
Nel,choťte mi
štěstí"
Přece nadějí na nemožné
„Nebuďte tak nevěřící, Matyldo. Slvšte na rVm
se zakládá tato radostná naděje. Vy víte?'že Kar™
de Valois, nejuslechtilejsi Francouz, nejvzácnější rytír, se odebral do Itálie. Nezapomněl u dvora v ftímě, ze byl nevinnou příčinou zajetí vašich příbuzných. Bolí ho velmi, vzpomene-li si, že on sám
musil vydati jako zrádce svého přítele a válečného
druha flanderského Lva, do rukou nepřátel; také
se všemožně přičiňuje, aby vymohl jeho vysvobozeni. Již se poslové papeže Bonifáce představili
u krále Filipa Sličného a žádali od něho naléhavě
o propustem vašeho otce a všech vašich příbuzných.
Svat
y Otec nešetří námahou, aby vrátil Flandry
jejich zákonitému knížeti. Francouzský dvůr projevil
ochotu ke smíru. Těšme se tudíž touto blahou nadějí,
míla přítelkyně."
„Zajisté, Adolfe, se utěšujeme touto myšlenkou,
ale nelichotíme-li si klamnou domněnkou? Což nepomstí vladař Francie svých pobitých žoldnéřů? Přestane de Chatillon, náš nejzavilejší nepřítel, štváti
svou tetu Johanu? Uvažte přece, Adolfe, jaká muka
dovede vymýšleti tako krvežíznivá žena, aby nás potrestala za udatnost Vlámů?"
„Nesužujte sama sebe, moje milá, vaše obava nemá důvodů. Možná, že přivede také strašlivá porážka
jeho žoldnéřů Filipa Sličného k náhledu, že se Vlámové nedají nikdy od Francouzů ujařmiti, jinak
ztratí nejkrásnější léno své koruny. Vidíte, urozená
slečno, že všechno jest nám příznivé."
„Ano, ano, Adolfe, ve vaší přítomnosti mne úplně
opouští zármutek. Mluvíte tak krásně a dovedete vylouditi tak sladké tóny v mém srdci."
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Dlouho ještě mluvili o svých obavách a nadějích.
Když Adolf podal Matyldě potřebné vysvětlení a naplnily srdce její útěchou, promluvil s bratrskou něžnosti také se svojí sestrou. Nastala mezi nimi srdečná a příjemná zábava, která je podivuhodně rozraMatylda zapomněla na všechna vytrpěná
příkon. Její ňadra oddychovala volněji a silněji,
a žilky, pokrývající jako tkáň její líce, naplnily se
teplou krví.
Náhle se ozval z ulic burácející hluk. Tisíceré hlasy
hlaholily nad střechami domů, radostné výkřiky zástupů splývaly v pestrou vřavu. Občas bylo však rozuměti jednotlivým výkřikům.
„Flandry Lvu! Sláva, sláva našemu hraběti!" volal nadšený lid, tleskaje radostně. Adolf se přiblížil
s oběma dívkami k oknu. Spatřili jak se nesčetné hlavy vlnících se zástupů pohybovaly jako mrak směrem k náměstí. Také ženy a děti byly v proudu, valícím se kolem zvědavě přihlížejících urozených dívek. V jiné ulici zaznívaly podkovy množství koní.
Všechno nasvědčovalo tomu, že právě dorazilo do
Brugg jízdní vojsko. Zatím co se navzájem dotazovali po pravděpodobné příčině vzrušení davů, vstoupil sluha a hlásil, že jakýsi posel prosí o dovolení, aby
směl před ně býti předpuštěn. Jakmile byl dán souhlas, vstoupil posel do komnaty.
Byl to mladý dvorní panoš, z jehož tváře bylo možno vyčisti nevinnost a věrnost. Jeho oblek byl s jedné strany z černého, s druhé pak z bílého hedvábí
s ^ různými elegantními ozdobami. Přistoupiv zcela
blízko k ženám, smekl uctivě a uklonil se hluboce,
aniž promluvil.
„Jakou dobrou novinu nám přinášíš, milý panoši?"
otázala se Matylda přívětivě.
Tu vztýčil panoš hlavu a řekl sladkým dětským
hlasem:
„Osvícená dcero Lva, našeho hraběte! — Přináším
poselství od svého pána a velitele Gwijda, který prá252

ve přibyl do Brugg s pěti sty jezdci. Vzkazuje svoji
krásnou neteř Matyldu van Bethune pozdravovat!
a vzdá jí za několik okamžiků osobně svůj hluboký
hold. Toto moje poselství vezměte na vědomí, urozená slečno."
S těmi slovy kráčel pozpátku se skloněnou hlavou
ke dveřím a vzdálil se opět.
Mladý Gwijde Flanderský dorazil s přislíbenou pomoci z Namuru, jak to v lese u zřícenin nieuwenhovskych sjednal s de Coninckem. Cestou dobyl zámku Wijnendael a pobil tamnější francouzskou posádku. Kovněz tak zbořil do základů zámek Sijssele
protože zámecký pán byl zapřísáhlým „Lilijníkem"
a poskytl Francouzům útočiště ve svých zdech. Vítězný příchod Gwijdův naplnil Bruggské radostí. Ve
všech ulicích jásaly davy:
„Sláva našemu hraběti! Flandry Lvu!"
Když mladý vojevůdce dospěl se svými jezdci až
na Páteční náměstí, přinesli mu konšelé klíče a holdovali mu tak, jako dočasnému hraběti Flanderskému
až do osvobození Robrechta van Bethune, jeho
bratra. Bruggští považovali svoji svobodu za úplnou,
neboť měli nyní knížete, jenž je mohl vésti do války.
Jezdcové byli ubytováni u nejpřednějších měšťanských rodů. Nastala veliká tlačenice; všichni se předbíhali, aby mohli se uchopiti uzdy některého koně,
neboť každý chtěl hostiti některého z průvodčích
hraběte. Můžeme si představiti, jak štědře byli dobří
jezdci pohoštěni!
Když Gwijde potvrdil vládu ustanovenou de Coninckem, odebral se bez průtahů do domu van Nieuwlandského, objal svou churavou neteř a vyprávěl jí
veselými slovy, jak zahnal Francouze. Čekala pak na
ně skvělá večeře, již dala Marie připraviti ke šťastnému návratu svého bratra. Připíjeli si radostně vínem na osvobození zajatých Vlámů a věnovali též
slzu památce otrávené Filipíny.
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XIX.

V

e strašlivé noci, za níž byla tak bohatě prolévana krev Francouzů, dorazili de Chatillon,
van Gistel a nemnozí jiní, kteří unikli smrti,
do Kortrijku. V tomto městě dlela ještě silná posádka, která byla na pevném hradě v bezpečí. To bylo
místo, na něž Francouzové spoléhali nejvíce pro jeho
nepřemožitelné pevnosti. De Chatillon zoufal nad
svojí porážkou. Jeho srdce hořelo žhavým vztekem.
Přivolal ještě několik praporů žoldnéřů z jiných
měst, aby posílil Kortrijk proti všem útokům a odevzdal vrchní velení kastelánu van Lensovi, odrodilému Vlámovi. Podobně navštívil co nejspěšněji ostatrá. pohraniční města a doplnil jejich stavy zbylými
ještě houfci z Pikardie, odevzdal velení nad Rijsselem kancléři Petru Flottovi, vyrazil do Francie a dospěl ke královskému dvoru v Paříži, kde již byli
zpraveni o porážce jeho žoldnéřů. Filip Sličný přijal
správce Flander pln hněvu, a vytýkal mu, že příčinou všeho neštěstí je jeho krutovláda. Snad by byl
de Chatilon upadl navždy v nemilost, ale královna
Johana, úhlavní nepřítelka Vlámů, těšící se z jejich
poroby, dovedla svého strýce tak ospravedlniti, že
Filip se domníval, že Chatillonovi musí býti spíše
vděčen, nežli by ho mohl kárati. Když dospěla tak daleko, obrátil vládce Francouzů svůj hněv proti Vlámům a přisahal, že se jim krutě pomstí.
U Paříže stálo již vojsko o dvaceti tisících mužů,
určených k tomu, aby vysvobodili království Majorku z rukou nevěřících. Byly to ty houfy, o jejichž
svolání byl Robrecht van Bethune podal vlámským
pánům zprávu. S tímto vojskem bylo by možno podniknouti tažení proti Flandrům, ale Filip nechtěl, aby
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došlo k nové porážce. Rozhodl, že se odveta na nějakou dobu odsune, aby mohl postaviti do pole ještě
více mužů. Zároveň bylo zvláštními posly po celé
Francii vyhlášeno sbírání vojska. Korouhevním pánům říše bylo oznámeno, že Vlámové povraždili sedm
tisíc Francouzů, a žádáno, aby poslali své leníky s jejich poddanými co nejrychleji do Paříže k pomstě této pohany. Ze všech částí francouzského království
scházeli se lenní pánové se svými poddanými ve
zbrani do Paříže a v několika dnech bylo vojsko
silné přes padesát tisíc mužů.
Vedle flanderského Lva a Karla de Valois byl Robert ďArtois jedním z nejudatnějších válečných hrdinů Evropy. Před oběma těmito rytíři měl ještě mimo
to znalost a zkušenost, již čerpal ze svých hojných
válečných tažení. Nikdy neodložil krunýř na dobu
delší osmi dní, a jeho vlasy zešedivěly pod přílbou.
Neúprosné záští, jež choval proti Vlámům, protože
jeho jediný syn byl jimi zabit ve Veurnu, bylo příčinou, že královna Johana j e j jmenovala senešálem
vojska. Nebylo to těžké, protože nikomu nepříslušel
tento čestný úřad více, nežli Robertu ďArtois.
Nedostatek peněz, jakož i denní přibývání nových
leníků ze vzdálených panství Francie, způsobily, že
se tato armáda ještě nějakou dobu zdržela ve Francii. Přílišná horlivost, kterou Francouzové na svých
taženích obyčejně projevovali, mnohdy jim škodila.
Proto chtěli tentokráte všechno náležitě připraviti
a postupovati co nejopatrněji. —
Zlá královna navarrská povolala Roberta ďArtois
k sobě a podněcovala ho, aby páchal ve Flandrech
všechny možné ukrutnosti. Mezi jiným mu rozkázala,
aby všem sviním vlámským dal uřezati prsy, a selata
byla nabodána na meč, dále aby byli pobiti flanderští psi. Vlámskými psy pojmenovala odvážné muže,
kteří s ocelí v ruce bojovali za vlast. Tato hanebná
slova, promluvená královnou, ženou, jsou zaznamenána v letopisech jako důkazy její ukrutnosti.
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Za tohoto odkladu zesílili Vlámové značně. Pán
Jan Borluut poštval Gentské proti posádce jejich
města a vyhnal Francouze z města Gentu. Sedm set
jich zůstalo při této vzpouře ležeti mrtvých v městě
Oudenaarde a jiné obce se osvobodily rovněž, takže
nezbylo jiných nepřátel, nežli v městech, v nichž se
shromáždili uprchlí Francouzové. Vilém z Julichu,
kněz, přišel z Německa s velikým zástupem lučištníků do Brugg. Jakmile se s ním spojil pan J a n van
Renesse se čtyřmi sty Zeelaďany, táhli oba se svým
lidem a se značným počtem dobrovolníků do Kasselu,
aby napadli a vyhnali tamní francouzskou posádku.
Vilém z Julichu spoléhal na součinnost občanů, ale
tito byli Francouzy hlídáni tak pečlivě, že se neodvážili ke vzpouře. Tím byl pan Vilém donucen, aby
započal pravidelné obléhání. Město však bylo velmi
silně opevněno, a nedalo se snadno dobýti.
Mladý Gwijde byl v nejpřednějších městech západních Flander přijat s radostným jásotem. Jeho přítomnost dodávala mnohým odvahy a povzbudila je
k obraně vlasti. Podobně navštěvoval Adolf van
Nieuwland menší místa, aby volal lid do zbraně.
V Kortrijku leželo kolem tří tisíc Francouzů pod
velením kastelána van Lense. Místo, aby si dobrým
stykem získali oblibu u občanstva, páchali tito, z celého světa sebraní žoldnéři všemožné násilnosti.
Avšak Kortrijským se brzo zpěnila krev. Povzbuzeni
příkladem jiných měst, pozdvihli se proti Francouzům a pobili jich více nežli polovinu; ostatní rychle
utekli na hrad a opevnili se v něm proti útoku lidu.
Aby se pomstili, stříleli na město ohnivými šípy a zapálili nejkrásnější budovy. Všechny domy na. náměstí a dvůr Bekyní zničeny ohněm do základů.
Kortrijští obléhali hrad s velikou odvahou a statečností, nebylo jim však možno zapuditi Francouze bez
pomoci jiných. Obávajíce se, že bude vypáleno pomalu celé město, vyslali do Brugg posla, aby vyprosil od pana Gwijda naléhavou pomoc.
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Posel přišel dne 5. července roku 1302 ke Gwijdovi a vylíčil mu zubožený stav dobrého města Kortrijku a slíbil mu jménem občanů všechnu podporu
a oddanost. Mladý hrabě byl tímto líčením hluboce
dojat a rozhodl se, že se bez průtahů odebere do nešťastného města. Poněvadž Vilém z Julichu odvedl
všechny válečníky do Kasselu, nevěděl Gwijde jiného
prostředku, nežli vyslati tam bruggská společenstva.
Dal ihned svolati všechny cechmistry do velikého
sálu knížecího domu a sám se tam odebral s rytíři,
kteří se zatím již k němu přidružili. O hodinu později
byli pozvaní cechmistři, počtem třicet, ve jmenované
místnosti shromážděni. Stáli s nepokrytými hlavami
na konci sálu a čekali mlčky na zprávy. De Coninck
a Breydel stáli jim v čele. Pan Gwijde seděl v bohaté
lenošce u čelní stěny sálu. Okolo něho stáli pánové
Jan van Lichtervelde, van Heyne, oba Beersové flanderští; pán van Gavere, jehož otec byl Francouzi zabit před Feurem, van Borhem templář, pán Robrecha van Leeuwerghem, Baudewijn, van Ravenschoot, Ivo van Beleghem; Hendrik, pán na Lonchynu,
lucemburčan Gowijn van Goetsenhove a Jan van
Cuyck z Brabantu; Petr a Ludvík van Lichtervelde;
Petr a Ludvík Goethals z Gentu, a Jindřich van Petershem. Adolf van Nieuwland stál po pravici mladého Gwijda a rozmlouval s ním důvěřivě.
Mezi cechmistry a rytíři stál posel z Kortrijku.
Jakmile byli všichni shromážděni, rozkázal Gwijde
poslovi, aby své poselství opakoval před shromážděním. Posel uposlechl a pravil:
„Pánové, dobří lidé z Kortrijku vzkazují vám po
mně, že vypudili Francouze ze svého města, a že jich
bylo sedm set pobito; nyní se však město ocitlo v největší nouzi. Zrádce van Lens se utekl na hrad; střílí
denně ohnivými šípy na domy, a již lehla nejbohatší
část města popelem. Pan Arnold van Oudenaarde přispěl Kortrijským ku pomoci, ale nepřátelé jsou příliš četní. V této tísnivé situaci prosí pana Gwijda
Hendrllc Conscience: Zlaté o s t r u h y . — 17.
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zvláště,^ a své přátele bruggské vůbec o pomoc, doufajíce, že nebudou otáleti ani den, aby své bratry vysvobodili z jejich nouze. Toť to, co dobří lidé z Kortrijka vám vzkazují."
„Slyšeli jste to, cechmistři," promluvil Gwijde,
jedno z našich nejlepších měst jest ve velikém nebezpečí, že bude úplně zničeno; nevěřim, že volání
vašich bratří kortrijských bude marné. Nejsou to
pochybnosti, že tak mluvím, ale věc vyžaduje spěchu. Jenom vaše součinnost může je zachrániti
z této tísně. Žádám vás proto, abyste co nejrychleji
svolali společenstva do zbraně. Kolik času potřebujete, abyste své houfy vyzbrojili k tažení?"
Cechmistr tkalců odpověděl:
„Dnes odpoledne, osvícený pane, budou státi čtyři
tisíce ozbrojených tkalců na Pátečním náměstí. Kam
rozkážete, tam je povedu."
„A vy, mistře Breydeli, dostavíte se tam též?"
Breydel předstoupil hrdě a odpověděl:
„Urozený hrabě, váš služebník Breydel vám postaví ne méně, nežli osm tisíc tovaryšů."
U rytířů vzbudila tato slova největší podiv.
„Osm tisíc!" zvolali všichni současně.
„Ano, pánové," prohodil cechmistr řezníků, „osm
tisíc nebo i více. Všechna společenstva v Bruggách
mimo tkalce, zvolila mne za svého vůdce a velitele,
a ví Bůh, že si budu tohoto uznání vážiti! Již dnes
v poledne bude, poručí-li to Vaše Milost, Páteční
trh naplněn vašimi věrnými občany bruggskými.
Mohu říci, že Vaše Milosti mají v mých řeznících
tisíc lvů ve svém vojsku, neboť mužů, jako jsou řezníci, již není nikde jinde. Čím dříve, tím lépe, urozený pane. Naše sekery počínají rezavěti."
„Mistře Breydeli," řekl Gwijde, „vy jste udatný
a hodný poddaný mého otce. Země, kde se rodí takoví mužové, nemůže zůstati dlouho v porobě. Děkuji vám za vaši horlivost."
Přívětivý úsměv rytířů dosvědčoval, jak příjemná
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jim byla slova Breydelova. Cechmístr se vrátil ke
svým druhům a pošeptal de Coninckovi do ucha:
„Prosím vás, mistře, nezlobte se na mne, že jsem
to tak panu Gwijdovi řekl. Vy jste a zůstanete mým
nadřízeným, neboť bez vaší rady nepořídím mnoho."
Cechmistr tkalců stiskl Breydelovi ruku na znamení přátelství a souhlasu.
„Mistře de Conincku," otázal se Gwijde, „oznámil
jste moji žádost společenstvům? Budou mně obstarány potřebné peněžní prostředky?"
„Společenstva bruggská," tak zněla odpověď, „dávají vám všechny svoje penize k disposici, urozený
pane. Nechť se vám líbí poslati několik sluhů s podepsanými rozkazy do cechovny. Tam jim bude vydáno tolik marek stříbra, kolik se Vaší Milosti zlíbí.
Prosím, abyste jich nešetřil, neboť svoboda nemůže
jim býti příliš drahá!"
Ve chvíli, kdy Gwijde chtěl uznati oddanost
bruggských vděčnými slovy, otevřely se dvéře sálu
a oči všech se^ upřely s úžasem na mnicha, jenž
vstoupil sebevědomě, aniž byl volán, a blížil se
k cechmistrům. Kutna z hnědého sukna, přepásaná
kolem beder provazem, odívala jeho tělo; černá kapuce zahalovala jeho hlavu a zakrývala rysy jeho
tváře tak, že jich nebylo lze poznati. Zdál se velmi
stár, neboť jeho záda byla sehnuta, dlouhé vousy
splývaly mu na prsa. Letmým pohledem přeměřil
po řadě rytíře, jako by se snažil proniknouti až do
hloubi jejich srdce. Adolf van Nieuwland poznal
ovšem téhož mnicha, jenž mu přinesl list Robrechta
van Bethune, a chtěl ho hlasitě pozdraviti. Avšak
mnich se počal chovati tak podivně, že mladému
muži odumřelo slovo na rtech. Všichni přítomní se
rozhněvali. Smělý pohled, jejž neznámý na ně vrhl,
byl pro ně urážkou. Nedali však znáti na sobě hněvu,
když seznali, že záhada se počala vyjasňovati.
Mnich rozvázal, když skončil své pozorování, provaz kolem svých beder, odhodil kutnu i vousy a
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postavil se do středu sálu se vztyčenou hlavou Byl
to muž ve věku třiceti let, ztepilé a hrdé postavy
Díval se na rytíře, jako by chtěl říci: Nuže, poznáváte mne ?
Avšak kolem stojící neodpovídali dosti rychle na
jeho nevyslovenou otázku; pak promluvil:
„Pánové, zdá se Vašim Milostem divno, že nachazite Lišku v této kutně. Je však tomu již dva
roky, co v ní chodím."
„Vítáme vás, vítáme vás, náš drahý příteli Dětrichu!" zvolali všichni šlechtici najednou. „Domnívali jsme se, že jste již dávno mrtev."
„Pak poděkujte Bohu, že jsem zase ožil," odpověděl Dětřich Liška; „avšak nikoliv, nebyl jsem
mrtev; naši uvěznění bratří a pan van Nieuwland
to mohou dosvědčiti. Všechny jsem je utěšoval, neboť jako potulný kněz směl jsem navštěvovati vězne.^Bůh mi odpustiž latinu, kterou jsem mluvil! Přináším zprávy od našich nešťastných krajanů pro iejich příbuzné a známé."
Někteří z rytířů se ho tazali na osud uvězněných *
odmítl však odpověď a pokračoval:
„Pro Boha, netažte se nyní na to; mám pro
vás důležitější zprávy. Poslyšte a neobávejte se;
neboť žertem povím vám smutnou zvěst. Setřásli
jste jho a osvobodili se; lituji, že jsem nemohl býti
této slavnosti přítomen. Sláva vám, urození rytíři
a bodří občané, že jste osvobodili vlast! Také vás
ujišťuji, že nebudou-li míti Vlámové ve čtrnácti
dnech nových okovů, všichni čerti z pekla nebudou
s to, aby jim svobodu znovu uloupili. — Ale o tom
silně pochybuji."
„Nuže, vyjádřete se, pane Dětřichu," zvolal Gwijde,
„vyložte svoje tušení, a nestrašte nás nejasnými
slovy."
„Dobře tedy, pravím vám, že před městem Rijsselem táboří dvaašedesát tisíc Francouzů."
„Dvaašedesát tisíc!" opakoval Breydel, mna si
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radostné ruce. „0, Bože, jak krásné to stádo!"
De Coninck svěsil hlavu a oddal se hlubokému
dumání. To činil vždy moudrý ceehmistr tkalců ve
zle situaci. Pak si rychle přepočítal nebezpečí i prostředky, jak je překonati.
„Ujišťuji vás, pánové," pokračoval Dětřich Liška
„že je tam víc nežli dvaatřicet tisíc jezdců a téměř
stejně tolik pěchoty. Plení a drancují, jako by si
tím měli vysloužiti nebe."
„Jste si touto zlou zvěstí jist?" otázal se Gwijde
starostlivě. „Nepodvedl vás ten, kdo vám to sdělil,
pane Dětřichu?"
„Nikoliv, nikoliv, urozený Gwijde, viděl jsem to
na vlastní oči a seděl jsem včera večer ve stanu
maršálka ď Artois. Přisahal přede mnou na svou
cest, že_ poslední Vlám zemře jeho rukou. Nuže vizte
co se dá učiniti. Já se rychle oději v krunýř. A kdyby011. musel třeba sám jediný bojovati proti těm proklatým dvaasedesati tisícům Francouzů, neustoupím
ani o pid; nechci se již dívati na porobu Flander."
n
Breydel se nedovedl udržeti již ani okamžik.
o u .
Přešlapoval stále s nohy na nohu a pohyboval neklidně pažema. Kdyby byl směl mluvit! Ale z úcty
před přítomnými šlechtici se opanoval. Gwijde a
ostatní se dívali na sebe bezradně a stísněně: dvaatřicet tisíc školených jezdců! To se jim zdálo příliš
mnoho, aby se mohli postaviti s úspěchem na odpor. Ve vlámském táboře měli pouze pět set jezdců
namurských, jež přivedl Gwijde. Co zmohl by tento
malý počet proti ohromnému množství nepřátel?
„Co učiníme?" otázal se Gwijde, „jak zachráníme
vlast?"
Někteří navrhovali, aby se uzavřeli v městě Bruggách, až by francouzské vojsko, donuceno nedostatkem potravin, odtáhlo; jiní opět chtěli táhnouti přímo proti nepříteli a přepadnouti jej v noci. Byly navrhovány také jiné prostředky, ale většinou byly zamítnuty.
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De Coninck stál tu ještě zamyšlen se sklopenou
hlavou; naslouchal sice tomu, o čem se rokovalo, ale
to mu nevadilo, aby pokračoval ve svých úvahách.
Konečně se Gwijde otázal jeho, které prostředky
by doporučoval v této zlé situaci.
„Urozený pane!" odpověděl de Coninck, zvedaje
hlavu. „Kdybych byl vojevůdcem, postupoval bych
takto: s největším urychlením bych vyrazil s bruggskými cechy do Kortrijku a zahnal bych kastelána
de Lense; pak by nemohli Francouzové toho místa
užívati jako opěrného bodu svých podniků proti naší
zemi. Tím bychom získali bezpečné útočiště pro ženy
a děti a sami pro sebe, neboť Kortrijk s hradem jest
silný, kdežto nynější Bruggy nevydrží ani jednoho
útoku. Poslal bych hned nyní třicet poslů na koních
do všech flanderských měst se zprávou, že se blíží
nepřítel a svolal bych všecky „Lvíčkáře" do Kortrijku; rovněž tak bych sem povolal pana z Julichu
a pana van Renesse. Tím způsobem bychom měli,
urozený hrabě, ve čtyřech dnech třicet tisíc bojovných a ozbrojených Vlámů v táboře, a pak bychom
se Francouzů již nemuseli tolik obávati."
Rytíři tiše poslouchali. Podivovali se neobyčejnému muži, který vytvořil v tak krátké chvíli celkový
válečný plán a rozvinul tak vydatná opatření. Ačkoli
nepochybovali o bystrosti cechmistrově, přece jen
stěží chápali, že tkadlec, prostý muž z lidu, může býti
tak nadán válečným uměním.
„Vy máte více rozumu, nežli my všichni," zvolal
Dětřich Liška. „Ano, tak budiž! Jsme silnější, nežli
jsme si myslili. Nyni se list obrátí; domnívám se, že
Francouzové budou litovati svého příchodu."
„Děkuji Bohu, že vám vnukl tuto myšlenku, mistře
Conincku," prohodil mladý hrabě. „Vaše dobré služby nesmějí zůstati bez odměny. Uposlechneme vaší
rady, neboť vyprýštila z hluboké moudrosti. Mistře
Breydeli, doufám, že nám přivedete muže, jež jste
nám slíbil."
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„Osm tisíc, řekl jsem, urozený hrabě," vykřikl
Breydel, „nuže dobře, nyní pravím deset tisíc. Nechci, aby jediný tovaryš nebo učeň zůstal v Bruggách. Ať mladý, ať starý, nyní musí všichni sem.
Postarám se již o to, aby nás Francouzové nepotřeli
naráz. A zde tito cechmistři, moji přátelé, učiní to
rovněž."
„Věru, ušlechtilý pane," zvolali cechmistři sborem, „nikdo nebude chyběti, neboť každý touží po
boji."
„Čas je příliš drahocenný, abychom se zdržovali
ještě déle," řekl Gwijde, „jděte nyní, abyste rychle
shromáždili své sbory; za dvě hodiny budu připraven
k tažení v čele vašich houfů na Pátečním trhu. Jděte,
jsem spokojen s vaší oddaností a s vaší odvahou."
Všichni se ze síně rozešli. Gwijde rozeslal ihned
četné posly s rozkazy šlechticům, kteří zůstali ještě
vlasti věrni. Rovněž tak poslal zprávy Vilémovi z Julichu, aby s pánem van Renessem se dostavili do
Kortrijku.
Strašlivá novina se rozšířila v krátké době městem. Tou měrou, jakou zpráva kolovala od jednoho
ke druhému, rostl počet nepřátel do nemožnosti;
brzo byli Francouzové podle kolujících pověstí silni
daleko přes sto tisíc mužů. Lze si představiti, s jakou úzkostí a zármutkem hleděly ženy a děti tomuto
nebezpečí vstříc. Na všech ulicích stály plačící matky, objímající láskyplně a soucitně ustrašené dcery.
Se všech stran proudili sem řemeslníci se svými
zbraněmi; řinčení železných plátů, které si mnozí
zavěsili na tělo, mísilo se jako posměšná píseň
s uchvacujícím bědováním bojácných žen a dětí.
Potkalo-li se na ulici několik mužů, zastavili se
na okamžik, aby spolu vyměnili několik slov, jimiž
se povzbuzovali k vítězství nebo smrti. Leckde
bylo zříti přede dveřmi otce rodiny, objímajícího po
řadě ženu a děti; ale pak si setřel brzo slzy loučení
S očí a zmizel se svou výzbrojí směrem k Pátečnímu
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trhu. Matka setrvala ještě dlouho na prahu domku,
a hleděla ještě drahnou dobu k rohu, za nimž zmizel
otec jejích dětí. Toto „S Bohem" jí připadalo jako
loučení na věky a slzy prýštily z jejích očí. Pak se
vzlykajícími dětmi spěchala zoufale dovnitř domu.
Cechy stály za krátko v dlouhých řadách na Pátecnnn trhu. Breydel dostál svému slibu a velel dvanácti tisícům tovaryšů ze všech společenstev. Sekery
řezníků se leskly na slunci jako zrcadla a oslňovaly
diváky. Nad zástupem tkalců čnělo do výše dva tisíce „dobrýter" s jejich železnými hroty; byl mezi
nimi také oddíl s kušemi. Gwijde stál ve středu náměstí obklopen dvaceti rytíři; čekal až se navrátí
ostatní tovaryši, kteří byli posláni pro vozy a koně,
nacházející se ve městě. Jeden tkadlec, jehož poslal
de Coninck na zvonici, přicházel právě na náměstí
s velikým bruggským praporem. Jakmile zočili řemeslníci modrého lva, vznikl obrovský pokřik, strhující jásot; opakovali nepřetržitě táž slova, která byla
v oné krvavé noci heslem k pomstě:
„Flandry Lvu! Co Francouz, to šibal!"
A pak zamávali svými zbraněmi, jako by nepřítel
stál již před nimi.
Když byla vojenská zavazadla naložena na vozy,
zazněly třeskné zvuky polnic a Bruggští opustili
s vlajícími prapory své město Gentskou branou. Zeny, nyní bez ochrany, byly zachváceny ještě větší
úzkostí; zdálo se jim nyní, že jim nezbývá již nic jiného, nežli očekávati smrt.
Odpoledne se odebrala také Matylda z města
s veškerým služebnictvem a s dvorními dámami. Jejich odchod vnukl mnohým jiným ženám myšlenku,
že by v Kortrijku mohly bydleti bezpečněji. Sbalily
všecko a uzamknuvše dveře, odešly z města se svými dětmi Gentskou branou. — Nesčetné rodiny putovaly tedy po silnici do Kortrijku a smáčely hořkými svými slzami trávu na okraji silnice.
V Bruggách zavládlo hrobové ticho.
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yla tmavá noc, když Gwijde dorazil asi se
šestnácti tisíci muži do Kortrijku. Obyvatelé,
zpraveni předem vyslanými jezdci, stáli
v hojném počtu na městských valech a vítali svého
knížete při svitu pochodní s radostným jásotem. Jakmile se vojsko shromáždilo uvnitř hradeb, přinášeli
Kortrijští všemožná jídla. Celé sudy vína byly vyčepovány pro jejich unavené bratry a zůstali po celou
noc u nich na pevnostech, objímali ve svém nadšení
ustavičně své přátele. Za těchto výlevů bratrské lásky vyšli mnozí jiní na silnibi vstříc unaveným ženám
a dětem, aby jim pomohli nésti jejich zavazadla. Některé ženy, jejichž nohy se dalekou chůzí zranily,
byly doneseny na širokých ramenou ochotných Kortrijčanů do města a všechny byly ubytovány pečlivě,
nasyceny a potěšeny. Lidumilnost a přátelská pohostinnost Kortrijských zvýšily velmi bojechtivost
Bruggských, neboť ušlechtilé city vždy povznášejí
lidskou duši.
Matylda a Marie, sestra Adolfa van Nieuwlanda,
byly v Kortrijku již několik hodin před příchodem
vojsk. Usídlily se u svých přátel a připravily zároveň
útulky pro své příbuzné nebo přátele tak, že rytíři,
přišedší s Gwijdem, mohli hned po svém příchodu povečeřet!
Záhy zrána druhého dne vyšel Gwijde s několika
předními občany, aby si prohlédl opevnění hradu.
K velikému zármutku shledal, že jich nebude lze
dobýti bez nejtěžších útočných zbraní. Hradby byly
příliš vysoké, a s věží, ěnějících nad ně, mohlo býti
metáno příliš mnoho střel na obléhající. Bylo mu jasné, že i nepatrný lehkomyslný pokus by ho mohl státi
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tisíce mužů. Po zralé úvaze se rozhodl, že nepodnikne
neprozřetelné útoky. Rozkázal ihned, aby byly postaveny berany a obléhací věže, a aby bylo sneseno všechno válečné nářadí, nacházející se v městě. To se
však skládalo pouze z několika kulometů a z malého
počtu těžkých vrhacích kusů. Podle odhadu nebylo
lze podniknouti útok na hrad před uplynutím pěti
dnů. Tento odklad již tolik Kortrijským neškodil, neboť od příchodu vlámského vojska přestala francouzská posádka vrhati na město ohnivé šípy. Pozorovali, že stráže sice stály za střílnami věží se svými
kušemi pohotově, ale nestřílely. Vlámové neznali příčiny tohoto chování. Domnívali se, že za tím vězí nějaká lest a dávali bedlivě na vše pozor. Gwijde zakázal jakýkoliv útok. Nechtěl nic podniknouti, dokud
nebylo jeho útočné nářadí hotovo, a dokud si nemohl
býti jist vítězstvím.
Kastelán van Lens se nacházel v nejkrajnější nouzi. Jeho střelci měli již jen malou zásobu šípů. Proto
mu velela opatrnost, aby si jich šetřil k odražení útoku. Také zásoby potravin se zmešily tak, že nemohl
vydávati posádce více, nežli již jen polovici obvyklé
dávky. Doufal, že ostražitost Vlámů trochu poleví,
a že se mu podaří vyslati posla do francouzského ležení v Rijsselu.
Arnold van Oudenaarde, který přišel před několika
dny s třemi sty muži na pomoc Kortrijským, utábořil
se se svým lidem pod městskými valy na groningském poli poblíže opatství. Toto místo, pro všeobecné ležení nanejvýše výhodné, bylo ve válečné
radě svolané Gwijdem, k tomu určeno. Hned
druhého dne, zatím co společenstvo tesařů pracovalo na útočném nářadí, byli ostatní Vlámové posláni ven z města, aby vykopali příkop kolem ležení.
Tkalci a řezníci obdrželi každý motyku nebo lopatu
a dali se horlivě do práce. Valy rostly jako divem —
celý tábor pracoval jako o závod. Lopaty a motyky
se mihaly tak rychle nahorů i dolů, že je nebylo mož266

no zrakem ani sledovati a země byla vyhazována
v tlustých hroudách přes valy jako nesmírné množství kamenů, jež obležené město vrhá na nepřítele.
Jakmile byla část pozemní úpravy hotova, přišli
jiní, aby postavili stany. Čas od času ponechali pracovníci své nářadí ležet na zemi a vylezli rychle na
valy. Pak zazněl celým ležením pozdrav a heslo:
„Flandry Lvu! Flandry Lvu!" hlaholilo daleko široko. — To se dělo po každé, když došly posily z jiných měst.
Vlámský lid obviňoval svou šlechtu poněkud neprávem z nevěrnosti a zbabělosti. Jest arciť správné,
že se jich velmi mnoho veřejně prohlásilo pro Francii. Avšak počet věrných převyšoval odrodilce. Dvaapadesát nejpřednějších vlámských rytířů sedělo ve
francouzských žalářích a byla to jistě jen jejich láska k vlasti a k jejich knížeti, jež je tam přivedla.
Ostatní roduvěrná šlechta, bydlící ve Flandrech, nepovažovala za čestné, aby se spolčovala s odbojným
lidem; pro ty bylo závodiště nebo bojiště jediným
místem, kde směli uplatňovati svou stavovskou zdatnost. Mravy tehdejší doby vytvořily tyto náhledy.
Neboť tehdy byl mezi rytířem a měšťanem takový
rozdíl, jako nyní mezi pánem a služebníkem. Dokud
se boj odehrával uvnitř městských hradeb a pod velením lidových vůdců, zůstávali na svých zámcích
a hořekovali nad porobou vlasti. Avšak nyní, když
velel Gwijde jako řádný vojevůdce svým poddaným,
proudili sem i se svým podřízeným lidem ze všech
panských sídel.
Prvního dne ráno přišli pánové Boudewijn van
Papenrode, Jindřich van Paveschot, Ivo van Belleghem, Šalamoun van Sevecote a pán van Maldeghem
s oběma svými syny do Kortrijku. V poledne letěl
prach jako mračno směrem od Moorseele nad okolním stromovím. Zatím co Bruggští se svých valů hlasitě jásali vstříc, vcházelo do města patnáct set mužů
z Veurnu do města, v čele s proslulým válečníkem
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Eustachem Sporkijnem. Rada rytířů, s nimiž se setkali cestou, je provázela. Nejpřednější mezi nimi
byli pan Jan van Ayshoven, Vilém van Dakaman
a jeho b r a t r Petr, pán van Landeghem, Hugo van
der Moere a Simon van Caestere. Jan Willebaert
z Thourontu dal se s několika muži rovněž pod velení Sporkijnovo. Co chvíli přicházeli jednotliví rytíři do tábora. Byli mezi nimi dokonce lidé z cizích
zemi nebo hrabství, kteří se tehdy zdržovali ve Flandrech a nerozpakovali se spolupůsobiti k jejich osvobození. Tak byli Jindřich van Lonchijn z Lucemburku, Goswijn van Goetshove a Jan van Cuyck,
dva brabantští šlechticové, již u Gwijda, když dorazili do města muži z Veurnu.
Všichni tito válečníci byli ihned, když se v Kortrijku trochu občerstvili, postaveni v ležení pod velení pana van Renesse.
Druhého dne přišli Yperští. Ačkoliv museli střežiti
své vlastní město, nechtěli přece dovoliti, aby byly
Flandry osvobozeny bez jejich součinnosti. Jejich
voje byly nejkrásnější a nejbohatší, jež bylo možno
spatřit; bylo tu pět set palcátníků, úplně oblečených
v nach, s krásnými chocholy na lesknoucích se čapkách.^ Měli také malé náprsní plátky a holeně,
svítící v slunci jako oheň. Sedm set jiných mužů
bylo vyzbrojeno ^ mohutnými kušemi s ocelovými
Pery; jejich oděv byl želený se žlutými prýmky.
Byli s nimi tito pánové: Jakub van Yperen, zbrojnoš hraběte Namurského, pan Dětřich van Vlamertinghe, Josef van HoIIebeke, Boudewijn van Paschendaele. Veliteli byli Philips Baalde a Petr Belle, cechmistři nejpřednějších společenstev yperských.
Odpoledne přišel ostatní lid z vesnic okolo Brugg
v počtu dvou set řádně vyzbrojených válečníků.
Třetího dne před polednem se vrátili pan Vilém
julišský, kněz, s Janem van Renesse z Kasselu. Pět
set jezdců, čtyři sta zeelandských, a ještě zástup
bruggských vstoupili s nimi do ležení.
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Vyzvaní rytíři ^ a města dostavili se většinou
v plném počtu. Všechny druhy zbrojenců se nacházely pod velením Gwijdovým. Radost, již Vlámové
za oněch dnů prožívali, byla nepopsatelná. Viděli
nyní,
že jejich krajané nebyli ještě tak docela ubozí
a
, z e jejich vlast po celé své rozloze měla ještě odvážné muže. Již bylo kolem jedenadvaceti tisíc ozbrojených bojovníků shromážděno pod praporem černého lva, a stále ještě přicházely jiné menší houfce.
Ačkoliv Francouzové měli vojsko dvaašedesáti tisíc mužů, z toho polovici na koních, přece nedopřávali Vlámové ani nejmenšího místa ve svém srdci
strachu. Ve svém nadšení přerušovali často práci a
objímali se, jako by nic nemohlo zabrániti Jieiich
J
vítězství.
K večeru, když se ubírali se svými lopatami ke
Z
f T 1 0 , h ? s l ? "Flandry Lvu!" znovu nad
hradbami kortrijskymi. Všichni vrátili se k opevněÍ , a b 5 Vldv®1!'.c,°vsve dě Je- Když přelétli zrakem
lezeni, odpověděli ještě hlasitěji a radostněji na voani kortrrjských. — Šest set jezdců, oděných úplně
v zaleze, vjelo tryskem za hlučného jásotu do lezeni. ^Tento houf přicházel z Namuru a byl vyslán
hrabětem Janem, bratrem Robrechta van Bethune,
do_ Flander. Po příchodu této pomoci byla radost
Vlamů ještě bouřlivější, neboť jízda jim velmi chyběla. Ačkoli věděli, že mužstvo namurské jim nerozumí, vítali je různými pozdravy a přinášeli jim
hojnost vína. Všichni tito cizí bojovníci byli při spatření tohoto velikého přátelství naplněni vděčností
a přisahali, že za tak dobré lidi budou rádi prolévati svou krev.
Jediné město Gent neodpovědělo ještě na výzvu;
ani jeden tovaryš se odtud nedostavil ještě do
Kortrijku. Vědělo se již dávno, že se Gent hemžil
„Lilijníky" a že celý magistrát byl francouzského
smýšlení. Přes to tam bylo pobito sedm set francouzských žoldnéřů a Jan van Borluut přislíbil svoji
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pomoc. Vlámové, ležící v táboru, se neodvážili obviňovati své gentské bratry ze zrady. Přece však byli
gentští mnohými považováni za podezřelé a byl jim
věnován mnohý ojedinělý výkřik, jehož smysl nebylo
těžko uhodnouti.
Večer, když slunce již dávno zmizelo za obcí Moorseele, odešli všichni pracovníci do svých stanů.
Leckde bylo slyšet zpěv, přerývaný občas zvoněním
číší a pohárů, a jásavě opětovaly mnohé hlasy závěrečný verš. V jiných stanech byla hlučná zábava,
z níž bylo podle volání „Flandry Lvu!" poznati, že
se přítomní povzbuzovali navzájem k neochvějnosti
a že si nadšení svých duší sdělovali navzájem.
Uprostřed ležení, v neveliké vzdálenosti od stanů,
hořel veliký oheň, který svým rudým žárem osvětloval část tábora. Tucet mužů pověřeno udržováním
ohně. Bylo možno pozorovati, jak po řadě přivláčeli
sem silné haluze a slyšeti hlas vůdce volajícího:
„Pozor, muži! Nerozhrabávejte oheň tolik, aby se
jiskry nerozlétaly po celém ležení!"
Několik kroků od ohně stála chata táborové stráže. Byla to střecha, pokrytá volskými kožemi, jejíž
trámoví spočívalo na osmi těžkých sloupech. Všechny čtyři strany byly otevřeny, aby bylo možno prohlížeti ležení všemi směry.
Jan Breydel a padesát jeho mužů musilo bdíti
této noci; seděli všichni na malých dřevěných lavicích okolo stolu pod střechou, jež je měla chrániti
před deštěm. Jejich sekery se leskly při záři ohně
v jejich rukou, jako by to byly ohnivé zbraně. Bylo
ve tmě zříti přecházet rozestavené stráže. Veliký
džber vína a několik cínových pohárů stálo před
nimi na stole; ale přes to, že jim pití nebylo zakázáno, pili jen mírně, neboť si přihýbali jen zřídka.
Smáli se a bavili se vesele, aby si ukrátili čas, a
vyprávěli si již předem do zásoby, jak krásné rány
budou rozdávati Francouzům.
„Nuže!" zvolal Breydel, „ať nám někdo řekne, že
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se Vlámove nevyrovnají svým předkům, když se
vojsko, jako naše, sejde zcela dobrovolně! Ať si nyní
Francouzové jen přijdou se svými dvaašedesáti tisíci muzi! Čím více zvěře, tím lepší lov. Oni říkají
o nas, ze jsme smečka prašivých psů, ale ať se
jen modh k Bohu, aby nebyli jimi smrtelně pokousani, tito psi maji dobré zuby."
fiezníci se smáli srdečně žertům svého cechmistra
Podívali se na jednoho prastarého tovaryše jehož
šedivé vousy svědčily o jeho stáří. Jeden z nich mu
řekl:
„Ale vy, Jakube, nedovedete již ani dobře kousati"'
„Nu, nejsou-li moje zuby již tak dobré jako vaše,"
zabručel starý řezník, „mám přece sekeru, která
jest odedávna zvyklá kousat. Sázím se s tebou o dvacet mazů vína, kdo z nás obou pošle více Francouzu k čertu."
„Platí!" odpověděl. „Můžeme je hned vypít; už
jau pro ne.
. " ° h o ! " zvolal Breydel. „Jenom zvolna! Pijte si
az zítra, neboť pravím vám, že první, kdo se opije,
bude v Kortrijku zavřen, a nezúčastní se boje."
Tato pohrůžka měla podivuhodný vliv na řezníky;
slova jim odumřela na rtech, a nikdo z nich se ani
nepohnul. Jen starý řezník se odvážil ještě promluviti.
„U brady našeho cechmistra!" zvolal, „kdyby se
mi stalo něco podobného, dám se raději upéci na
rošti, jako svatý Vavřinec, protože bych za svého
života takové slávy již nezažil."
Breydel pozoroval, že jeho pohrůžka postrašila celou společnost. Toho nechtěl, protože sám nebyl nikterak proti zábavě. Aby mezi přáteli vzbudil opět
odvahu a nezkrocené veselí, chopil se džbánu a nalévaje do číší, pravil:
„Nuže, muži, pročpak mlčíte? Zde máte, vezměte
a pijte, aby vám víno zase rozvázalo jazyky. Je mně
líto, že jsem vám takto hrozil. Cožpak vás neznám ?
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Což nevím, že ve vašich žilách koluje řeznická krev ?
Nuže, na vaše zdraví, kamarádi!"
v Výraz radosti se objevil opět náhle na tvářích
řezníků a ticho se skončilo dlouhým smíchem, když
seznali, že hrozba jejich cechmistra byla pouhým
žertem.
„Jen pijte," pokračoval Breydel, dolévaje svoji
číši, „tento džber budiž vám věnován, smíte jej vyprázdniti až na dno. Vašim druhům, stojícím nyní
na stráži, bude dán druhý. Protože vidíme, že přicházejí posily ze všech měst, a že sílíme, smíme jistě
oslaviti toto štěstí."
„Já připíjím na hanbu gentským!" zvolal jeden
z tovaryšů. „Vím již dávno, že kdo jim věří, opírá
se o zlomenou hůl; avšak to nevadí, jen ať si zůstanou doma, pak naše Bruggy za osvobození samy
budou míti zásluhu.
„Jsou gentští Vlámové jako my?" řekl jiný.
„Bije jejich srdce pro svobodu? A bydlí také řezníci v Gentu?! Sláva Bruggám!"
„Oho," zvolal Breydel. „V Gentu bydlí muž, který
má lví srdce. Což nezná Jana Borluuta celý svět?
Jsem přesvědčen, že kdyby chtěl pátrati po svých
předcích, jistě by zjistil, že patřili do cechu řeznického, neboť pan Jan se podobá Genťanu asi tak,
jako býk ovci."
Řezníci vypukli opět v hřímavý smích.
„A skutečně nevím," pokračoval Breydel, „proč
si pan Gwijde přeje, aby se připojili k nám; nemáme v táboře nadbytek potravin, proto netřeba
zváti ještě více jedlíků k hostině. Myslí snad vojevůdce, že hru prohrajeme? Je znáti, že bydlel v Namuru a nezná Bruggských, jinak by netoužil po
Gentských. Nepotřebujeme jich, jen ať si zůstanou
doma. My si svou věc vyřídíme sami.
Takto i jinak bavil se Breydel se svými druhy.
Mnohá posměšná nadávka věnována Gentským, ale
pak zavedl se hovor jiným směrem. Náhle byla je272

jich pozornost upoutána podivným šumotem. Zaslechli několik^ kroků za stanem hádku dvou mužů.
Vstali, ale nežli jvšak mohli vyjiti ze stanu, předstoupil před ně řezník s mužem, jejž násilně vlekl
za sebou.
„Mistře," řekl, „tohoto kumpána jsem našel za
lezením. Naslouchal u všech stanů, a plížil se jako
liška ve tmě. Dlouho jsem ho sledoval a pozoroval
Jistě vězí v tom nějaká zrada, neboť podívejte se
jak se ten lotr chvěje."
Cizí muž měl modrý kabátec a čepici s perem.
Dlouhé vousy zakrývaly z polovice jeho obličej. V levici držel malý strunový nástroj, velmi podobný
harfě, na němž zdánlivě chtěl společnosti zahráti
nějakou písničku. Chvěl se strachem a jeho obličej
byl bledý, jako by z něho prchal život. Bylo zřejmé
ze se snaží vyhnouti pohledu Jana Breydela, nebo i!
obracel hlavu stále tak, aby cechmistr neviděl mu
do tvare.
„Co tu hledáte v ležení?" zvolal Breydel. „Proč
nasloucnate u stanů? Odpovězte rychle!"
Zpěvák odpověděl v řeči, podobné velkoněmčině,
cimz chtěl vzbuditi zdání, že pochází odkudsi z jiné
země.
„Mistře, přicházím z Lucemburku a přinesl jsem
poselství panu Lonchijnovi v Kortrijku. Bylo mi řečeno, že jeden z mých bratří dlí v táboře, a přišel
jsem, abych ho vyhledal. Jsem ustrašen a bojím se,
protože stráž mne považovala za zvěda, ale já doufám, že vy mi neublížíte."
Breydel, jevící zájem o pěvce řekl:
„Po tak dlouhé cestě budete unaven. — Zde
krásný pěvče, se posaďte. Napijte se — tato číše
jest vaše. Zazpíváte nám nějaké písně a my vám
budeme nalévati. Nic se nebojte, jste mezi dobrými lidmi."
„Promiňte mně, mistře," odpověděl pěvec, „nemohu setrvati mezi vámi, neboť pán van Lonchijn
H e n d r i k Conscle-nce: Zlaté o s t r u h y . — 18.
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mne očekává. Myslím, že budete ctíti přání tohoto
ušlechtilého rytíře a nebudete mne zdržovati."
„Chceme slyšet píseň!" volali řezníci. „Nesmí
odtud odejiti, dokud nám nezapěje píseň!"
„Pospěšte si," poroučel Breydel, „nedopřejete-li
nám potěšení slyšet několik písní, ponechám vás
zde až do rána. Kdybyste sám zapěl bez vyzvání,
bylo by vám již vyhověno. Zpívejte, poroučím
vám to!"
Strach pěvcův vzrostl při tomto rozkazu; jen stěží
udržel v rukou harfu, neboť se třásl tak, že struny
nástroje, dotýkající se jeho šatu, vydaly ze sebe
několik neurčitých tónů. To zvyšovalo zábavu řezníků ještě více.
„Budete hráti nebo zpívati!" zvolal Breydel. „Nepospíšíte-li si, povede se vám zle."
Pěvec, polekaný k smrti, zabral třesoucími se
prsty do strun harfy a vyloudil jen falešné, zmatené tóny. Řezníci poznali brzo, že hráti neumí.
„Je to špion!" prohlásil Breydel. „Svlečte ho a
prohlédněte ho, nemá-li u sebe nic zrádného."
V okamžení byl mu svrchní šat stržen s těla, a
aniž dbáno jeho úpěnlivých proseb, byl při této nelítostné prohlídce smýkán s jedné strany na druhou.
„Zde, už to mám!" zvolal jeden řezník, jenž zpod
košile neznámého vytáhl arch pergamenu několikrát
složeného, na němž visela pečeť ovinutá koudelí.
„Hle, vizte zrádce!"
Neznámý mlčky a nehybně díval se na cechmistra,
pln strachu.
Jan Breydel vzal pergamen a když jej rozvinul,
díval se dlouho do něho, aniž mu porozuměl. V oněch
časech umělo jen •— mimo duchovní — málo Udí číst
a psáti. Ani šlechticové většinou to nedovedu.
„Co to znamená, ty povedený darebo?"
„Je to list pána van Lonchijna . . . " koktal domnělý
pěvec trhaně.
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„Počkejte," prohodil cechmistr, „hned se o tom
přesvědčíme.
Vzal dýku a odřízl koudel od pečeti. Když uzřel
lilii, znak Francie, zaklel, přiskočil k neznámému
a cloumaje jím prudce volal: „To že jest list od
pana van Lonchijna, zrádče? Nikoliv, jest to list
kastelána van Lense a ty jsi špionem. Zemřeš trpkou
smrtí, ničemo!"
Při tom tahal tak silně zvěda za vousy, že stuha
kterou je měl na hlavě připevněny, se přetrhla Tu
poznal Breydel jeho obličej. Kopl do neznámého
s takovou zlostí, že se zapotácel a vrazil do jednoho
ze sloupů stanu.
O, Brakelsi, přišla tvá poslední hodinka!"
Starý řezník, jemuž se vysmívali pro jeho špatné
zuby, vrhl se na Brakelse, uchopil ho oběma rukama
a tiskl ho takovou silou ke sloupu, že zrádce bv málem byl vypustil ducha.
Řezníkův pokřik probudil množství lidu, jenž se
sem zvědavě sbíhal ze všech stanů. Sotva zvěděl příčinu hluku, počali volatí po vydání Brakelsově.
„Vydejte nám ho!" křičeli. „Jeho krev! Jeho život!"
Breydel uchopil starého řezníka za rameno a odtrhl ho od Brakelse, volaje:
„Neposkvrňujte se krví zrádcovou! Jest příliš opovržení hoden; jinak byl skonal již mojí rukou!
„Nikoliv!" volal starý řezník zvedaje sekeru,' „chci
se pokochati touto hrou. Místo v nebi získá, kdo zabije zrádce. Jen mne nechejte jednati, prosím vás pro
Boha, jen jednu jedinou ránu!"
Brakels klekl na zem a úpěl se sepjatýma rukama
o milost, přilezl až k cechmistrovi a stenal:
„6, mistře, mějte se mnou slitování... budu věrně
sloužiti v l a s t i . . . nezabíjejte mne!"
Breydel ho pozoroval zlostně a opovržlivě a napřáhnuv nohu, odkopl ho na druhou stranu stanu.
18'
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Zatím měli řezníci velmi těžkou práci, aby udrželi tisíce mužů, pokřikujících pomstychtivě okolo stanu.
„Vydejte nám zrádce!" volal zuřící dav. „Do ohně
s ním, do ohně s ním!"
„Nechci," řekl Breydel, pohleděv velitelsky na své
muže, „aby krev tohoto hada se dotkla vašich seker.
— Odevzdejte ho lidu!"
_ Sotva vyšel tento rozkaz z jeho úst, vystoupil ze
zástupu muž, který ovinul provaz kolem Brakelsova
krku, pak vzalo množství mužů druhý konec provazu
do rukou a vytáhlo zrádce ze stanu. Jeho úzkostlivé
volání ztratilo se úplně v burácejícím jásotu davu.
Když ho povláčeli okolo celého ležení, zašli za ustavičného hulákání k ohni a protáhli ho jim několikráte
až oheň znetvořil celé jeho tváře. Pak zmizeli
s mrtvým tělem ve tmě. Ještě dlouho z dálky zazníval jejich křik, dlouho ještě vláčeli mrtvolu po táboře, až na konec pověsili ji u ohně na šibenici.
Všichni se vrátili do svých stanů a po chvíli tábor
úplně ztichl.
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wijde vydal rozkaz, aby celé vojsko, každý
oddíl pod svým vůdcem, druhého dne ráno
se shromáždilo na groningském palouku.
Chtěl vykonati všeobecnou přehlídku.
Podle toho rozkazu rozestavili se Vlámové na udaném místě do čtyřhranu. Každý houf skládal se
z osmi otevřených řad. Čtyři tisíce tkalců de Coninckových zaujalo nejkrajnější konec pravého křídla. První řada jeho houfu se skládala ze střelců,
s těžkými kušemi na ramenou, a po boku toulec se
železnými střelami; neměli jiných obranných zbraní,
nežli hrubý železný plát, upevněný čtyřmi malými řeménky na prsou. Nad šesti zadnějšími řadami čněla
do výše deseti stop kopí. Této zbraně, pověstného
„dobrýtra," se Francouzové nejvíce obávali, neboť
mohla snadno probodnouti koně; žádné brnění neposkytovalo dostatečné ochrany proti jejímu mohutnému náporu; každý rytíř, napadený touto zbraní,
vypadl neomylně ze sedla.
Na témže křídle stáli také bohatě vyšňoření lidé
z Yprů. V jejich předních řadách bylo pět set tělnatých mužů, jejichž šat byl tak červený, jako nejjemnější korálky. S krásných přílb splývaly jim na
ramena měkké chocholky. Velké kyje, posázené ocelovými ostny, stály tlustým koncem u jejich nohou,
kdežto rukojeť držely jejich pěsti při bedrech. Malé
železné plátky byly také připevněny na jejich ramenou a kyčlích. Ostatní řady tohoto krásného oddílu oděny vesměs v zelený šat. Ocelové luky čněly
v klidu nad jejich hlavy.
Levé křídlo se skládalo pouze z deseti tisíc mužů
Breydelových. Po jedné straně se leskly nesčetné se277

kery řezníků. Ti však nebyli oděni parádně. Krátké
hnědé kalhoty a kabátec stejné barvy byly celým jejich oblekem. Rukávy měli vyhrnuty až po lokty. To
činívali zpravidla, neboť byli hrdi na silné svaiy, jimiž se mohli pochlubit. Mnozí měli světlé vlasy. Dlouhé Jizvy, jež si odnesli z dřívějších bitev, brázdily
hluboce jejich obličeje. Byly známkami a důkazy jejich statečnosti. Rysy Breydelovy se lišily podivuhodné od těchto zamračených, zvětralých tváří.
Kdežto většina jeho druhů šířila hrůzu svým příšerným zjevem,^ byl obličej Breydelův příjemný a ušlechtilý. ^ Krásné modré oči svítily pod tmavým jeho
obrvím; dlouhé světlé kadeře se vlnily na jeho krku
a měkké vousy_ prodlužovaly ladný podélný jeho
obličej. Okouzlující byl jeho výraz, protože byl nyní
veselý a spokojený. Ale když se dal strhnouti hněvem^ jevil strašlivé vzezření lví. Tu se svraštilo jeho
obočí, jeho zuby se zlostně zaťaly, jeho skráně se
složily do vrásek a oči se zamračily.
Na třetím křidle stálo mužstvo z Veurnu se zbrojnoši Arnolda van Oudenaarda a Boudewijna van Papenrode. Společenstvo veurnské čítalo tisíc prakovníků a pět set přílbobijců. První stáli v nejpřednějších řadách a byli cele oděni v kůži, aby se prak při
roztáčení nikde na této hladké výstroji nemohl zachytiti. Okoto beder měli upevněnu širokou koženou
kabeli, naplněnou oblými kameny, jež měli metati
na nepřítele, v pravici drželi kožený pás, s prohloubeninou uprostřed. To byl prak, strašná zbraň, kterou
dvov_edli tak dobře manipulovati proti nepříteli,
že těžké kameny jimi vrhané zřídka se minuly cíle. Za nimi stáli přílbobijci. Byli důkladně opatřeni
železnými pláty a měli na hlavě těžké polní přílby.
Jejich zbraní byla polní sekera s dlouhým toporem.
Nad ocelí sekery byla umístěna silná železná špice,
kterou proráželi přílby a krunýře; proto se jim říkalo přílbobijci. Lidé Oudenaardovi a Papenrodovi,
stojící na téže straně, měli všechny druhy zbraní.
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První dvě řady byly však utvořeny ze samých lučištníků; ostatní měli oštěpy, palcáty nebo válečné
meče.
V posledním křídle, jež uzavíralo čtyřhran, stála
veškerá jízda ležení, jedenáct set mužů na koních,
vyslaných hrabětem Janem namurským, jeho bratru
Gwijdovi. Tento houf byl samé železo a samá ocel.
Nebylo vidět nic více nežli oči jezdců a nohy koní,
vyzírající zpod jejich železné pokrývky. Dlouhé
a široké válečné meče ležely na náramenících jejich
brnění a za větru vlály dlouhé chocholy s jejich hlav.
Tímto způsobem bylo vojsko uspořádáno podle rozkazu vojevůdcova. Největší ticho panovalo mezi houfy. Válečníci se sice dotazovali navzájem, co se děje,
ale to mluvili tak tiše, že je nemohl slyšeti nikdo
jiný, nežli jejich soused. — Gwijde a všichni ostatní
rytíři, kteří nepřivedli vojů, bydleli v Kortrijku; celé
vojsko stálo již nějakou dobu pohotově, z rytířů se
však nedostavil ještě nikdo.
Náhle se objevila korouhev pána Gwijda pod městskou branou. Pán van Renesse, jenž měl v nepřítomnosti vojevůdce vrchní velení nad vojskem, zavelel:
„Vzhůru zbraň! Sraz! Vyřídit! Pozor!"
Při prvním povelu šlechtice van Renesse každý
muž připravil správně zbraň, pak se semkli lépe dohromady a vyřídili řady. Sotva se to stalo, otevřela
se řada jízdy, aby vpustila vojevůdce s jeho četnou
družinou do čtverhranu.
Napřed jel praporečník s flanderským praporem.
Černý lev na zlatém poli vlál vesele nad hlavou koně
a zdálo se, jako by ukazoval své drápy jako vítězné
znamení potěšeným Vlámům. V krátké vdálenosti za
ním následoval Gwijde se svým kmotrem Vilémem
z Julichu. Mladý vojevůdce měl na sobě skvělé brnění,
na němž byl přeuměle zobrazen flanderský znak. Jeho přílba byla ozdobena nádherným chocholem, spadajícím až na záda jeho koně. Na brnění Viléma
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z Julichu byl veliký červený kříž. Z pod jeho železné
košile bylo zřítí kněžské roucho, jež spadalo přes
sedlo. Jeho přílba byla bez peří, jeho výzbroj hladká
a bez ozdob. Hned za tímto osvíceným pánem následoval Adolf van Nieuwland. Jeho výzbroj byla provedena velmi ozdobně. Všude na kloubení výzbroje
byly umístěny zlaté knoflíky. Peří jeho přílby bylo
ze
!? n ^' a železné rukavice, jež měl na rukou, byly postříbřeny. Pod železnou košilí bylo zříti závoj, dar
to, jímž ho poctila dcera Lva na důkaz své vděčnosti.
Vedle něho jela Matylda na sněhobílém koníku. Urov n á slečna byla ještě bledá, ale nikoli již nemocná.
Příchod jejího bratra Adolfa ji uzdravil. Blankytný
jezdecký šat z nejjemnějšího sametu, posetý stříbrnými lvíčky, padal v dlouhých záhybech od její hlavy
až ke koni.
Pak následovalo ještě asi třicet rytířů a šlechtičen, oděných_ skvostnými šaty tak klidně, jako by
jeli k rytířským hrám. Naposledy šli pěšky čtyři štítonoši; první dva nesli každý v náruči krunýř a válečný meč, ostatní každý přílbu a štít se znakem.
Houfy setrvávaly ve slavnostním klidu, zatím co
skvělý průvod se pohyboval do středu čtverhranu.
Gwijde dal zavolati svého hlasatele a odevzdal mu
pergamenový arch, jehož obsah měl ohlásiti.
„Připoj válečné jméno „flanderský Lev," neboť to
potěší naše dobré lidi z Brugg!" řekl mu.
Zvědavost válečníků se prozradila prudkým nervosním pohybem a největší pozorností. Seznali, že za
těmito slavnostními obřady se skrývá nějaké tajemství, neboť se jistě nestalo bez úmyslu, že zeměpanské paní se ozdobily tak bohatě. Hlasatel předstoupil,
zatroubil na svoji polnici a zvolal silným hlasem:
„My, Gwijde z Namuru, ve jménu našeho hraběte
a bratra Robrechta van Bethune, flanderského Lva,
všem, kteří toto budou čisti, nebo uslyší čisti, pozdrav a pokoj!"
„Vzhledem k tomu . . . "
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Náhle se odmlčel. Ozval se pronikavý šum v jednotlivých houfech a zatím co každý muž rychle sahal po zbrani, napjali střelci své kuše, jakoby hrozilo nějaké nebezpečí.
„Nepřítel! Nepřítel!" vzkřikli všichni.
V dálce bylo možno pozorovati četné vojsko. Tisíce mužů spělo v hustých řadách vpřed. Konce nebylo lze ani dohlédnout. Vznikla však pochybnost,
je-li to nepřítel, protože tu nebylo jízdy. Brzo nato se
oddělil jakýsi rytíř od této záhadné výpravy a ujížděl
plným tryskem k ležení. Byl tak skloněn nad šíjí
svého oře, že ho nebylo lze poznat, ačkoliv byl již velmi nablízku. Když dospíval už k táboru, volal neustále:
„Flandry Lvu! Flandry Lvu! Zde Gentští!"
Nyní poznali starého válečníka. Radostný jásot
byl odpovědí na jeho volání, a jeho jméno zaznívalo
se všech rtů:
„Sláva Gentu! Sláva Janu Borluutovi! Sláva našim bratřím!"
Když Vlámové poznali, že se k nim přidružuje tak
neočekávaná posila, tak četné vojsko, nedovedli se
radostí již udržeti. Velitelé se museli namáhati ze
všech sil, aby je udrželi v řadách. Pohybovali se
prudce a bouřili jako šílení. Pán van Borluut volal
na ně:
„Odvahu, přátelé! Flandry budou volné! Přivádím
pět tisíc dobře vyzbrojených udatných mužů."
„Sláva! Sláva reku od Woerlinků! Borluut! Borluut!"
Pan Borluut přišel k mladému hraběti a chtěl ho
pozdraviti zdvořilými úslovími; ale Gwijde mu řekl:
„Zanechejte řečí, pane Jene! Podejte mi ruku jako
příteli. Jsem tuze potěšen, že jste přišel vy, jenž jste
vždycky žil ve zbroji, a jste tak moudrý. Byl jsem
již roztrpčen, když jsem vás neviděl přicházeti. Prodlévali jste dlouho ..
„0, zajisté, ušlechtilý Gwijde," zněla odpověď, „dé281

le, nežli jsem si přál. Ale zdrželi mne ti zbabělí „Lilijníci." Věříte-li mi, pane, že zosnovali v Gentu spiknutí, aby přivedli do města opět Francouze? Nechtěli
nás propustit, aby nám zabránili přispěti našim bratřím. Než, díky Bohu, nepovedlo se jim to, neboť lid
je nenávidí
opovrhuje jimi nadmíru. Gentští zahnali magistrát na hrad a vyrazili městské brány.
Zde pak přichází pět tisíc udatných a odhodlaných
mužů, prahnoucích po boji tak jako po jídle. Neměliť
dnes ještě ani sousta v ústech."
„Domníval jsem se hned, že vám bránily veliké
překážky, pane Borluute, a obával jsem se, že nepřijdete vůbec."
„Cože, šlechetný Gwijde, že bych já v Kortrijku
neměl býti při tom? Já, jenž jsem proléval krev za
cizí, neměl bych přispěti v nouzi své vlasti? To Francouzové zvědí. Nejsem ještě ani třicet roků stár;
a moji lidé, ó, nebesa! Počkejte jenom, až přijde
krvavá hodina a podívejte se na bílého gentského
lva, a uvidíte, jak budou Francouzové padati!"
„Potěšil jste mne, pane Borluute; všichni naši lidé
jsou stejně odvážní, stejně srdnatí. Kdybychom měli
v zápase snad podlehnouti, nevrátilo by se domů
mnoho Vlámů, o tom vás ujišťuji."
„Podlehnouti, pravíte? My podlehnouti, pane Gwijde? Tomu nevěřím. Naše mužstvo má příliš mnoho
dobré vůle. A potom, Breydel! Vítězství lze čisti na
jeho tváři. Hle, pane, troufám si vsaditi svou hlavu,
že kdyby se ponechalo Breydelovi na vůli, že by se
probil dvaašedesáti tisíci Francouzů, jako by šel žitným polem. Bůh a svatý Jiří nám přispějí, buďte
jen dobré mysli! Avšak promiňte, pane Gwijde, tam
jest můj voj. Odejdu od vás na chvilku."
Gentští pochodovali nyní již na groningském palouku. Byli unaveni a zaprášeni pískem, protože šli
za slunečního úpalu rychlým pochodem. Jejich zbraně byly nejrůznějších druhů. Našli by se mezi nimi
rovněž všecky oddíly, které jsme právě popsali. Byli
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to ponejvíce přátelé starého válečníka Jana Borluuta: pán van Leene, Jan van Coyehem, Boudewijn
Steppe, Šimon Bette, Pavel van Severen a jeho syn
Jan van Aerseele, svobodný pán Vijnkt, Tomáš van
Vurselaere, Jan van Machelen, Vilém a Robrecht
Wenemaaer a ještě veliký počet jiných. Uprostřed
nad tímto vojskem vlála gentská vlajka s bílým
lvem. Bruggští, kteří nyní poznávali, jak nespravedlivě uráželi Gentských, volali hlasitě:
„Vítáme vás! Sláva našim bratřím! Sláva Gentu!"
Jan Borluut uspořádal svá mužstva v pravidelné
šiky před levým křídlem čtyřhranu, chtěl takřka vystaviti své statečné Genťany na odiv, aby Bruggští
viděli, že si nezadají v lásce k vlasti. Na rozkaz Gwijdův opustil pak ležení a táhl do Kortrijku, aby poskytl svým mužům potřebný odpočinek v dobrých
kvartýrech.
Jakmile Genťané odešli, přišel Jan van Renesse
do čtverhranu a zvolal:
.,Vzhůru zbraň! Pozor!"
Průvod, který se zastavil uprostřed ležení, se
uspořádal opět jako dříve. Všichni zmlkli podle rozkazu pána van Renesse, a pozornost všech se obrátila ke hlasateli, jenž opakoval troje zatroubení. Poté
jal se čisti hlasitě:
„My, Gwijde Namurský, ve jménu našeho hraběte
a bratra Robrechta van Bethune, Lva flanderského,
všem kdo to budou čisti, nebo slyšeti čisti, pozdrav
a pokoj."
„Vzhledem k věrným a dobrým službám, které
byly prokázány zemi Flandrům a nám samým mistrem de Coninckem a mistrem Breydelem z Brugg,"
„chtějíce jim před očima všech našich poddaných
podati důkaz zvláštní přízně;"
„chtějíce dále jejich ušlechtilou lásku k vlasti odměniti jak se sluší a patří, aby jejich věrné služby
zůstaly ve věčné paměti;"
„toto zvěstuje a dává na vědomí všemu lidu náš
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hrabě a otec, Gwijde Flanderský, jenž nám dal k tomu plnou moc:
Petr de Coninck, cechmistr tkalců, a Jan Breydel,
cechmistr řezníků, oba z našeho bodrého města
Brugg, jakož i jejich potomci až do Posledního soudu
— jsou a zůstanou ze šlechtické krve a požívají
všech výsad, jichž požívají lenní pánové v naší zemi
Flandrech.
A aby jich mohli požívati se ctí, přiznává se každému dvacátý díl našeho cla v našem dobrém městě
Bruggách k vydržování jejich domů."
_ Ještě nežli hlasatel úplně skončil, přerušil burácející jásot tkalců a řezníků jeho řeč. Veliká přízeň,
projevená^jejich cechmistrům, byla též odměnou jejich statečnosti; část z toho plynoucích poct patřila
k dobru též společenstvům. Kdyby nebyli tolik přesvědčeni o věrnosti a lásce cechmistrů k národu, byli
by se^ nepochybně dívali na toto udělení šlechtictví
s nedůvěrou a považovali je za politickou lest šlechty.
Byli by řekli: — tak nás olupují lenní páni o zastánce
našich práv a svádějí naše cechmistry projevy své
přízně. — V jiných případech by toto podezření nebývalo bezdůvodné. Neboť lidé se dávají velmi často
svésti ponejvíce ctižádostí. Není proto divu, že lid
chová trpkou nenávist proti těm ze svých bratří,
kteří se příliš povyšují; z upřímných přátel lidu stávají se často nízcí a zbabělí pochlebníci, kteří podporují moc, která je vyzvedla; vědí, že s ní stojí a padají a předvídají, že lid, jejž opustili, by je jako přeběhlíky zavrhl a nenáviděl.
Bruggská bratrstva měla příliš mnoho důvěry v de
Conincka a Breydela, aby se v té chvíli obírala podobnými myšlenkami. Jejich cechmistři se stali nyní
šlechtici; měli nyní dva muže, kteří měli přístup do
hraběcí rady a mohli veřejně vystoupiti proti nepřátelům jejich výsad. Cítili, jak velice musila tím
vzrůsti jejich moc a oddávali se proto nezkrotné radosti. Opakovali své jásavé pozdravy až téměř
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k ochraptění. Pak se hluk utišil, a radost se jevila
již jen na jejich tvářích a pohybech.
Adolf van Nieuwland přistoupil k cechmistrům
a požádal je, aby přišli před vojevůdce. Uposlechli
a odebrali se pomalým krokem ke společnosti rytířů.
Na tvari cechmistra tkalců nebylo pozorovati radosti. Kráčel důstojně a klidně, a nebylo na něm
znáti, že jest prodchnut nějakým živějším pocitem;
přes to však vládla ryzí radost a ušlechtilá hrdost
v jeho srdci. Navyklá opatrnost podrobila rysy jeho
tváře tak jeho vůli, že bylo zřídka možno vyčisti jeho
pocity. I teď si chtěl tuto moc zachovati, aby mohl
někdy, když by žádali něco, co by bylo proti zájmům
lidu, říci knížeti: — „Kdo prosil o důkazy vaší přízně? Dali jste mi je proto, abyste mohli žádati na
mně něco nespravedlivého?"
Nebylo tomu tak s cechmistrem řezníků. Ten se
dosud nikdy nedovedl opanovati; nejmenší rozčilení,
nejmenší záchvěv citu, ovládnuvšího jeho srdce, odrážel se v jeho tváři, a bylo lze poznati bez námahy,
že jednou z jeho ctností jest otevřenost. Nedovedl
také zadržeti slz, které nyní se řinuly z jeho krásných modrých očí. Sklonil hlavu aby je skryl, a postavil se s chvějícím se srdcem vedle přítele de Conincka.
Všichni rytíři a šlechtičny sestoupili s koní a odevzdali je panošům. Gwijde povolal čtyři štítonoše
blíže a podal drahocenné výzbroje oběma cechmistrům. Byli přioděni brněním a přílba s modrým
pérem byla jim posazena na hlavu.
Bruggští přihlíželi se zbožným tichem této slavnosti. Jejich srdce překypovala radostí, jako by byli
sami bývali poctěni. Když byli cechmistři vystrojeni,
poklekli na jedno koleno na zem; pak předstoupil
před ně Gwijde a pozvedl válečný meč nad hlavu de
Coninckovu.
„Pane de Conincku," řekl, „buďte věrným rytířem,
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neporušte nikdy svého slova a nepozvedejte svého
meče nikdy jinak, nežli pro Boha, vlast a svého knížete!"
Při těchto slovech udeřil cechmistra tkalců lehce
mečem na šíji, jak toho vyžadoval obřad pasování
na rytíře. — Totéž se opakovalo u Jana Breydela,
a také on byl tím pasován na rytíře. Nyní vystoupila
Matylda z průvodu a předstoupila před cechmistry;
vzala po řadě štíty se znakem z rukou štítonošů a zavěsila je oběma novým šlechticům kolem krku. Mnohým z diváků bylo nápadno, že zavěsila znak nejprve
Breydelovi, což se stalo jistě zúmyslně.
„Tyto znaky věnuje Vašim Milostem můj otec,"
řekla obrácena více k Breydelovi, „vím, že je budete
střežiti bez úhony — a těším se, že smím spolupůsobiti při odměně vaší lásky k vlasti."
Breydel pohlížel na mladou šlechtičnu s hlubokou
vděčností; v jeho očích bylo lze čisti přísahu nejhlubší oddanosti a obětavosti. Byl by se nejraději
vrhl slečně k nohám, ale slavnostní postoj kolem
stojících rytířů působil na něho příliš silným dojmem. Stál tu užaslý, nehnuté, mlčky, neboť nechápal co se s ním děje.
„Pánové, nyní se můžete navrátiti k svému mužstvu," řekl Gwijde. „Doufáme, že dnes večer přijdete
do naší rady, neboť si musíme s vámi déle pohovořiti. Pošlete své šiky zpět do ležení."
De Coninck se zdvořile uklonil a odcházel. Totéž
učinil také Breydel. Ale učinil sotva několik kroků,
když pocítil tíhu zbroje, jež ho tísnila všude na těle.
Vrátil se spěšně ke Gwijdovi a řekl:
„Šlechetný hrabě, prosím vás o jednu milost."
„Mluvte, má vám býti poskytnuta."
„Hle, osvícený pane," řekl cechmistr, „prokázali
jste mi dnes velikou přízeň, ale jistě mi nechcete zabrániti, abych bojoval proti nepříteli?"
Rytíři se přiblížili, byli všichni udiveni nad jeho
slovy.
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„Co chcete tím říci?" otázal se Gwijde.
„Ze mne tato zbroj všude tísní a svírá, a tato příl"í 0 1 1 ^ a v u . že nemohu pohnouti krkem.
Ujišťuji vas, ze bych se musil nechat v tomto železnem vezeni ubit.
v „Toto brnění vás ochrání před francouzskými meči, poznamenal jeden rytíř.
„Ano," vpadl Breydel, „ale j á toho nemám naprosto zapotřebí. Jsem-li volný se svou sekerou
v ruce, nebojím se ničeho. Věru, stál bych tu příliš
hezky, jako prkenný panák! Nikoliv, pánové, nechci
to nositi na sobě. Proto prosím vás, pane hrabě
abyste mi dovolil, zůstati občanem, dokud nebude po
boji; potom se seznámím s tímto obtížným brněním."
„Učiňte jak se vám líbí, pane Breydeli," odvětil
Gwijde. „Ale přes to jste a zůstáváte rytířem!"
„Nuže dobře!" zvolal cechmistr potěšen Pak
j s a e m , t e d y rytířem se sekerou! Díky, díky, osvícený
S těmito slovy opustil průvod a spěchal ke svým
lidemj ti ho přijali s bouřlivým blahopřáním, a nepřestávali osvědčovati svoji radost radostnými výkřiky. Breydel byl ještě několik kroků vzdálen od
siků svých řezníků, když celá jeho výzbroj se ocitla
na zemi. Podržel si jen znak, jejž mu Matylda zavěsila kolem krku.
„Albrechte, milý příteli," zvolal na jednoho ze
svých mužů, „seber tu výzbroj a odnes ji do mého
stanu. Nechci míti žádného železa na svém těle, když
budou vaše obnažená prsa vzdorovati nepřátelským
zbraním; chci slaviti nastávající posvícení v obleku
řeznickém. Zvolili mne šlechticem, kamarádi; ale na
tom nic není! Mé srdce jest a zůstane srdcem řeznickým. Francouzové to brzy ucítí! Pojďte, půjdeme
do lezení, chci si s vámi popít jako dříve. Věnuji
každému z vás máz vína. Sláva černému lvu!"
„ Poslední slova opakovali hlučně všichni tovaryšové. V řadách vznikl trochu nepořádek, a tlačili se
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všichni chvatně do ležení; slib cechmistrův je naplnil radostí.
„Oho, muži!" zvolal Breydel. „Tak to nepůjde!
Každý do své řady, nebo se rozhněváme!"
Ostatní oddíly byly již na pochodu a vracely se
s třesknými polnicemi a vlajícími prapory do ležení;
— průvod rytířů se pohyboval směrem k městské
bráně a zmizel za valy.
Za nějakou dobu potom byli všichni Vlámové před
svými stany a bavili se živě pošlechtěním obou cechmistrů. Množství řezníků sedělo v širokém kruhu na
zemi s pohárem v ruce. Veliké konve, plné vína, stály
vedle nich. Pěli nadšeně píseň o černém lvu. Uprostřed nich na prázdném sudu seděl Breydel, povýšený na šlechtice, a začínal předzpěvovat každou
sloku. Připíjel opětně na osvobození vlasti a hleděl,
aby větší důvěrností smazal dojem změny svého stavu, poněvadž se obával, aby se jeho kamarádi nedomnívali, že nechce již býti jejich přítelem a kamarádem jako dříve.
De Coninck se uzavřel ve svém stanu, aby se vyhnul blahopřáním svých tkalců. Byl příliš dojat důkazy jejich lásky a nedovedl dobře ukrývati tohoto
dojetí. Proto zůstal po celý den sám, kdežto celé ležení se oddávalo největšímu veselí.
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XXII

V

malé vzdálenosti od města Rijsselu, na poli
neobyčejně velikých rozměrů, se utábořilo
francouzské vojsko. Nekonečná řada stanů
v
jichž bylo třeba pro tolik lidí, pokrývala dobrou polovinu jedné míle půdy. Poněvadž místo bylo obklopeno vysoko nahozenými valy, bylo by se zdaleka
zdálo, že je zde opevněné město, kdyby ržání koní,
pokřik žoldnéřů, kouř ohňů a tisíce vlajek nebylo
prozrazovalo, že je to vojenské ležení. Oddělení, kde
bydleli rytíři, bylo lze poznati podle drahocenných
vlajek a vyšitých praporů; kdežto zde stály sametové stany a chaty rozmanitých barev, našel jsi
v druhé části tábora jen malé, prostinké stany z plátna nebo i ze slámy. A pozorovatel se vlastně musel
dívati, jak je to možné, že tak četné vojsko nehynulo hladem, protože za onoho času vozili zřídka za
sebou nějaké potraviny a životní potřeby. Zde však
bylo všeho nadbytek; bylo viděti pšenici, rozházenou
v blátě a nejlepší potraviny byly šlapány nohama.
Francouzové užívali dobrého prostředku, aby si všechno opatřili a zároveň Vlámové je víc a více nenáviděli. V každou chvíli vytáhly velké žoldnéřské houfy
z opevněného ležení, aby sehnaly obilí, uloupily nebo
vyplenily a zničily všechno. Tito zlí vojáci pochopili
úplně úmysly svého velitele Roberta ďArtois. Aby
je uskutečnili, páchali nejhnusnější zločiny, jež lze
ve válce páchati. Jako znamení zkázy, jíž ohrožovali
flanderskou zem, umístili si vesměs malé metličky
na svá kopí, aby tím naznačili, že přišli Flandry vymésti a vykliditi. Skutečně neopomenuli nic, co mohlo
přispěti k uskutečnění tohoto předsevzetí. Po málo
dnech nestál v celé jižní části země ani jediný dům,
Henďrik Conscience: Zlaté o s t r u h y . — 18.
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jediný kostel, jediný zámek, jediný klášter, ba dokonce ani strom. — Všechno bylo zničeno a srovnáno
se zemí. Nebylo šetřeno stáří ani pohlaví, ženy a děti
byly vyvražděny, a mrtvoly ponechány dravcům na
pospas.
Tímto způsobem započali Francouzové své tažení.
Spoléhajíce na svou velikou moc, byli si vítězstvím
jisti, a neznali proto ani bázně, ani lítosti; tím zbabělejší a hanebnější byly jejich činy. A celé Flandry
měl stihnouti týž osud. Tak to přisahali.
V den, kdy Gwijde odměňoval věrné služby de Coninckovy a Breydelovy, pozval francouzský vojevůdce své nejpřednější rytíře ke skvostné hostině.
Stan hraběte ďArtois byl neobyčejně dlouhý a široký a rozdělený na různé místnosti. Byly to pokoje
pro panoše a zbrojnoše, pro číšníky i kuchaře a pro
jiné různé osoby jeho družiny. Uprostřed byla prostorná síň, určená pro podobné hostiny nebo pro
schůze válečné rady, která pojala veliký počet rytířů. Na proužkovaném hedvábí, jímž byl celý pavilon potažen, jevily se zrakům nesčetné malé stříbrné lilie. Na průčelí nad vchodem visel znak domu
ďArtois. Trochu dále na nahozeném pahorku vlál
lihový prapor Francie. Do této nádherné místnosti,
pokryté drahocennými čalouny, byly postaveny dlouhé vyřezávané tabule a židle. Věru ani palác nemohl
býti vybaven bohatěji a skvěleji.
Na horním konci tabule seděl pan Robert
hrabě ďArtois; byl již pokročilejšího věku, ale ještě
v plné životní síle. Jizva, znetvořující část jeho pravé
tváře, svědčila o jeho veliké udatnosti ve válce,
a vkládala do rysů jeho tváře ještě více tvrdosti. Ačkoli se jeho tvář následkem hlubokých vrásek a zahnědlých skvrn zdála zvadlá, jiskřily jeho oči zpod
černého obočí ještě plným ohněm mužné vášně. Jeho
vzezření bylo ukrutné, a jeho divoké pohledy prozrazovaly neúprosného válečníka.
Vedle něho po pravici seděl stařec Sigis, král me290

lindský. Stáří postříbřilo jeho vlasy a schýlilo jeho
hlavu; přes to však chtěl býti bitvě přítomen. Ve
společnosti tak četných starých válečných druhů
vracela se rekovnost do jeho srdce i sliboval si v duchu, ze vykoná ještě více krásných válečných činů.
Tvar starého knížete budila největší úctu; zračila se
v ní mírnost a vyrovnanost ducha. Jistě by dobrák
Sigis nebyl bojoval proti Vlámům, kdyby mu býval
znám pravý stav věci, ale byl vedle mnoha jiných
oklamán předstíráním, že Vlámové jsou špatní křesťané, a že tudíž koná bohulibé dílo, kdo se přičiní
o jejich vyhubení do posledního muže. V tehdejší
zbožné době stačilo úplně obviniti někoho z kacířství, aby byl celému světu úhlavním nepřítelem.
Po levici vojevůdcově seděl Balthazar, král Majorky, nezkrotný a udatný válečník; bylo to možno
dobře čisti v jeho obličeji; ba nebylo ani možno snésti
ostrý pohled jeho černých očí. Divoká radost rozjasňovala jeho obličej, poněvadž doufal, že dobude nyní
zpět své království, o něž j e j připravili Maurové. Vedle neho seděl de Chatillon, dřívější zemský správce
Flander, muž, který byl jako nástroj královny Johany původcem všeho zla, jež bylo natropeno. Bylo
jeho vinou, že bylo v Bruggách a v Gentu povražděno tolik Francouzů; on byl též příčinou děsného zabíjení, jež mělo teprve nastati. Jaké proudy krve, volající o pomstu, padly na hlavu tohoto tyrana! Vzpomněl si, jak ho Bruggští vyhnali s hanbou ze svého
města, a sliboval jim pomstu za to nemalou; zdálo se
mu nemožné, aby Vlámové dovedli odolati spojené
síle tolika králů, knížat i hrabat. Jásal již ve svém
srdci a tvářil se vesele.
Po něm následoval jeho bratr Vít de St. Pol, ne
méně pomstylačný než onen. Dále bylo možno spatřiti Thibauta, vévodu lotrinského mezi pány Janem
de Barlasem a Renauldem de Trie; tento přišel francouzům na pomoc se šesti sty koni a dvěma sty lučištníky. Rudolf de Nesle, hodný a velkodušný rytíř,

seděl vedle pana Jindřicha de Lignyho na levé straně
tabule. Na jeho tváři se zračila nespokojenost a zármutek, a bylo zřejmo, že se mu divoké pohrůžky,
jež zde rytíři přednášeli proti Vlámům, nezamlouvaly. Po pravé straně uprostřed seděl, mezi Ludvíkem de Clermontem a hrabětem ďAumalem Bohumír Brabantský, jenž přivedl Francouzům 500 koni.
Mimo ně byla zde podivuhodně mohutná postava
Zélanďana Hugo van Arckela. Přečníval o hlavu
ostatní rytíře, a jeho obří tělo ukazovalo názorně,
jak strašný bývá asi takový zápasník na bojišti.
Tento rytíř nebydlel již léta jinak nežli v tom či onom
ležení. Pro svou bojovnost a své krásné válečné činy
všude proslulý, shromáždil kolem sebe zástup osmi
set odhodlaných mužů a táhl s nimi do všech zemí,
kde byla právě příležitost k boji. Vícekrát rozhodl
svojí přítomností vítězství pro knížete, jemuž sloužil,
a jak on, tak i jeho mužstvo byli poseti ranami.
Ustavičné bojováni bylo jeho živlem a zábavou. Nesnesl klidu a nečinnosti. Přidružil se k francouzskému vojsku, protože v něm našel mnohé druhy z dřívějších bitev. Poněvadž k válčeni ho nutkala jedině
jeho bojovnost, staral se málo o to, proč bojuje.
Dále byli mimo jiné přítomni pánové Šimon Piemontský, Ludvík de Beaujeu, Proald, kastelán Dovayský a Alin Bretoňský.
Jiné skupení rytířů sedělo na dolním konci tabule.
Jako by se Francouzové nechtěli mísiti mezi ně, seděli pohromadě na posledním místě. Ne neprávem jimi Francouzové pohrdali; neboť kdežto jejich vasalové jako praví Vlámové očekávali nepřítele, nacházeli se tito jejich lenní pánové ve francouzském táboře. — Jaké zaslepení nutkalo tyto odrodilce, aby
podobně jako hadové trhali lůno své matky? Sli pod
nepřátelským praporem, aby prolévali krev svých
krajanů na rodné půdě, snad krev vlastního bratra
nebo přítele •— a proč? Aby uvrhli zem, která jim
dala život, v otroctví a podrobili ji cizákům.
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Což neměli tito bastardové duši, aby poznali, že
hanba a opovrženi se vznáší nad jejich hlavami —
a necítili v srdci hryzení červa?
Jména těchto odrodilých Vlámů byla zachována
budoucím pokolením. Ze všech nejpřednější mezi
nimi byli: Jindřich van Bautershem, Geldof van
Winghem, Arnold van Eikhove a jeho nejstarší syn,
Jindřich van Wilre, Vilém van Redinghe, Arnold van
Hofstad, Vilém van Cranendonc a Jan van Raneel.
Všichni rytíři jedli na stříbrných tepaných mísách
a pili nejskvělejší vína ze zlatých pohárů. Nádoby,
které stály před Robertem ďArtois a oběma králi,
byly drahocennější a větší, nežli ostatní; byly do
nich umělecky vyryty jejich znaky, a na okrajích zářil víc než jeden neocenitelný drahokam. Během hostiny bylo mnoho mluveno o nynějších poměrech. Ze
slov hostí bylo lze poznati, jak strašlivý osud byl připravován k smrti odsouzeným Vlámům.
• •Ano, ano," odpovídal vojevůdce na kterousi
otázku de Chatillonovu, „všechno musí být zničeno.
Tito proklatí Vlámové nedají se zkrotit jinak, nežli
ohněm a mečem — a proč bychom také nechávali na
živu tento houf sedláků? To bychom nebyli s nimi
nikdy hotovi — musí se učiniti konec. Pánové, jen
žádné okolky, abychom nemuseli již nikdy poskvrňovati svých mečů touto špatnou krví!"
„Věru," řekl Jan van Raneel, „Lilijník," „věru, pane ďArtois, máte pravdu. Neboť nelze s těmi povstalci nic poříditi; jsou příliš bohati, a brzo by se
vypínali nad nás. Nechtějí již ani uznávati, že my,
kteří pocházíme ze šlechtické krve, máme právo zacházeti s nimi jako s poddanými, jako by peníze, jež
vyzískali tělesnou prací, mohly jejich krev učiniti
ušlechtilejší. Nastavěli si v Bruggách a v Gentu domů, které předčí nádherou naše zámky. Není to pro
nás hanbou? Zajisté, nesmíme to již déle trpěti!"
„Nechceme-li každého dne vésti novou válku," poznamenal Jan van Cranendonc, „musíme pobiti vše293

ehny řemeslníky, neboť kdo tu zůstane, nebude se
nikdy chovati klidně. Soudím proto, že pan ďArtois
má nejlepší důvody na světě, aby nikoho nešetřil."
„A copak si počnete, až všecky svoje vasaly povraždíte?" otázal se se smíchem tělnatý Hugo van
Arckel. „Na mou věru! Pak si můžete orat svá pole
sami. — Opravdu, krásná to vyhlídka!"
„Oho!" odpověděl Jan van Raneel, „já bych věděl
o dobrém prostředku, jak tomu odpomoci: až budou
Flandry této tvrdošíjné čeládky zbaveny, povolám si
francouzské propuštěnce z Normandie a usadím je
na svých pozemcích."
„Tímto způsobem mohly by se Flandry skutečně
státi cennou částí Francie," připojil se hned vojevůdce. „To je dobrý plán. Navrhnu králi, aby přiměl
také ostatní lenní pány k užití tohoto prostředku.
Myslím, že to nebude nesnadné."
„Zajisté nikoliv. Jak se vám zamlouvá moje
myšlenka?"
„Zcela dobře a nepustím ji se zřetele. Nejdříve
však musíme místo vykliditi."
Tvář Rudolfa de Nesle zaplála hněvem; slova, jež
slyšel, se mu nelíbila, protože jeho šlechetná mysl se
bouřila proti takové ukrutnosti. I řekl nakvašen:
„Ale, pane dArtois, táži se vás, jsme rytíři, nebo
nejsme, a neplatí čest u nás již nic, že si takto počínáme, hůře nežli Saracénové? Vy ženete ukrutnost
příliš daleko; ubezpečuji vás, že to bude hanbou před
celým světem. Bojujme proti vlámskému vojsku
a poražme je, a to nám budiž dosti! a nenazývejte
tento národ houfem sedláků; budeme míti s nimi notnou práci. —• Cožpak nestojí pod velením syna svého
knížete?"
„Konstábli de Nesle," zařval na něho zlostně
ďArtois, „já vím, že vy milujete Vlámy nadmíru.
Tato láska vás šlechtí, opravdu! To bude asi vaše
dcera, jež vám vštěpuje takové chvalitebné pocity?!"
„Pane ďArtois," odpověděl Rudolf, „protože moje
294

dcera bydlí ve Flandrech, nepřekáží mi to, abych byl
tak^ dobrým Francouzem, jako kdokoliv jiný. Můj
meč to dokázal dostatečně a mám dosti příčin, abych
věřil, že tito rytířové neposkytnou vašim žertovným
slovům sluchu. Avšak co mi leží více na srdci, to jest
rytířská, cest a já vás ubezpečuji, že tu vy nebezpečně
ohrožujete."
„Co to znamená?" zvolal vojevůdce. „Máme tomu
rozuměti tak, že chcete povstalce šetřiti? Což si nezasloužili smrti, když povraždili bez milosti sedm tisíc Francouzů?"
„Jest nade vší pochybnost, že jsou hodni smrti
a také já chci korunu svého knížete podle možnosti
pomstíti; ale pouze na těch, kteří budou přistihnuti
se zbraní v ruce. Táži se všech rytířů zde, sluší-li se,
abychom užívali svých mečů ke katanskému dílu
a vraždili bezbranné rolniky, když orají své role?"
„Ano, má pravdu!" zvolal Hugo van Arckel rozzloben. „Nebojujeme proti Maurům, pánové, a jest
to hanebné dílo, jež se nám navrhuje. Považte, že jest
nám co činiti s křesťany. Také v mých žilách koluje
trochu vlámské krve, a já nestrpím, aby s mými
bratry bylo zacházeno jako se psy. Vedou válku
v otevřeném poli, a musí se s nimi tudíž zacházeti
podle válečného práva."
„Cožpak jest možné," vpadl ďArtois, „že hájíte
tyto špatné sedláky? Náš dobrotivý král vyzkoušel
již všechny ostatní prostředky, aby je zkrotil, ale
bylo to všechno marné. My tedy máme nechat vraždit své muže, nechat tupit svého krále, a za to ještě
šetřiti života těchto odbojných nevolníků? Ne, to se
nestane; já vím, jaké rozkazy mi byly dány, poslechnu jich a dám je vykonat."
„Pane ďArtois," zvolal Rudolf de Nesle vášnivě,
„já nevím, jaké máte rozkazy, ale pravím vám, že
jich neuposlechnu, jsou-li v rozporu s rytířskou
ctí. Ani král nemá práva, žádati na mně, abych po295

skvrnil své zbraně. — A slyšte, pánové, ať mám
pravdu nebo ne: dnes záhy zrána jsem si vyšel z ležení a našel jsem všude známky nejstrašnějšího pustošení. Kostely jsou vypáleny a zbaveny oltářů. V polích leží hromady mrtvol žen a malých dětí, a pasou
se na nich krkavci. Tak-li jednají poctiví válečníci?
Odpovězte, prosím."
To řka vstal od tabule a rozhrnul závěs u stanu.
„Hle, pánové," pokračoval ukazuje na pole, „rozhlédněte se kterýmkoli směrem, všude naleznete plameny zkázy. Obloha jest zatemněna kouřem, tamhle
hoří celá obec. Co znamená taková válka? Je horší,
než kdyby přišli sveřepí Normani, aby proměnili
svět v peleš vrahů!"
Robert ďArtois zlostí zrudl ve tváři: vrtěl se neklidně na své židli a zvolal:
„Trvalo to již dosti dlouho! Nestrpím, aby se takto
mluvilo v mé přítomnosti. Vím, co jest mně činiti.
Flandry musí býti vyklizeny a já nemohu tomu nijak
odporovati. Tyto řeči se mi mnoho nelíbí, a já žádám
pana konstábla, aby se již tímto způsobem nevyjadřoval. Ať si zachová čistý meč — to my učiníme
také. Činy našich žoldnéřů nemohou přece býti nám
k hanbě! Skončíme tedy tuto mrzutou rozprávku,
a každý ať si hledí své povinnosti."
Zvedl svůj zlatý pohár a zvolal:
„Na čest Francie a zničení povstalců!"
Rudolf de Nesle opakoval: „Na čest Francie!"
a položil úmyslně důraz na tato slova. Každý pochopil, že nechtěl připiti na vyhubení Vlámů. Hugo van
Arckel přiložil ruku k poháru stojícímu před ním,
ale nepozvedl jej se stolu a také nemluvil. Všichni
ostatní opakovali přesně zvolání vojevůdcovo a připíjeli na záhubu Vlámů.
Od nějaké chvíle nabyla tvář Hugo van Arckela
zvláštního výrazu. Bylo na ní čisti nelibost a nakvašenost. Zíral ztrnule na vojevůdce, jako by se
připravoval ke vzdorovitému odporu.
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„Styděl bych se připiti na čest Francie!" zvolal.
Robert ďArtois vzplanul vztekem. Postavil svůj
pohár tak prudce na stůl, že číše ostatních rytířů
poskočily do výše a zvolal:
„Pane van Arckeli, připijte na čest F r a n c i e . . . já
to chci!"
„Milý pane," odpovídal Hugo s nuceným klidem,
„já nepřipiji na zpustošení křesťanské země. Bojoval jsem dlouho ve všech zemích, ale nikdy jsem
nenašel rytíře, kteří by byli hotovi obtížiti své svědomí tak strašnými zločiny."
„Vy připijete se mnou, já to chci, pravím vám!"
„Ale já nechci!" odpověděl Hugo. „Slyšte, pane
ďArtois, řekl jste mně již, že moje mužstvo požaduje příliš vysoký žold a že je pro vás drahé. Nuže
tedy, nebudete je už vypláceti. Nechci již sloužiti
ve vašem vojště, a tím jest náš spor u konce."
Všichni rytíři, ba i sám vojevůdce, užasli za této
řeči, neboť odchod Hugonův považovali za skutečnou
ztrátu. Zélanďan odstrčil své sedadlo od stolu a zvolal, vrhaje při tom jednu rukavici na stůl:
„Pánové, pravím, že všichni lžete! Urážím vás do
očí! Zde moje rukavice; kdo chce, může ji zvednouti,
toho vyzývám k zápasu!"
Většina rytířů se hnala o překot po rukavici, také
Rudolf de Nesle. Ale Robert ďArtois si přispíšil
tak, že ji uchopil před ostatními.
„Přijímám vaši výzvu," řekl, „nuže, můžeme jít!"
Starý král melindský rozpřáhl ruce na znamení,
že chce mluviti. Veliká úcta, jíž oba protivníci chovali vůči němu, udržela je na uzdě. Zůstali mlčky
statí, aby ho vyslechli.
Stařec řekl:
„Pánové, mírněte trochu svoji prudkost a vyslechněte moji radu. Vy, hrabě Roberte, nejste v této
chvíli pánem nad svým životem. Kdybyste padl, bude
vojsko vašeho knížete bez vojevůdce a zavládne
v něm nepořádek a nesvornost; toho se nesmíte od297

vážiti. Vás, pane van Arekeli, se táži, zdali pochybujete o statečnosti pana ďArtois?"
„Naprosto nikoliv," odpověděl pan van Arckel,
„uznávám pana Roberta jako neohroženého a statečného rytíře."
„Nuže," pokračoval král melindský, „vaší cti se
neubližuje; zbývá vám již jenom, abyste pomstil
pohanu, jež byla učiněna Francii. Radím vám oběma, abyste odložili souboj až na dobu po bitvě.
Táži se vás, pánové, neni-li moje rada rozumná?"
„Ano, to jest!" odpověděli rytíři, „leda že by
vojevůdce chtěl prokázati některému z nás laskavost,
aby směl rukavici zvednouti místo něho."
„Mlčte!" zvolal Artois. „O tom nechci nic slyšet."
„Pane van Arekeli, souhlasíte s odkladem?"
„To je mně lhostejno. Já jsem svou rukavici hodil, vojevůdce ji zvedl; ať určí čas, kdy mně ji vrátí."
„Budiž," řekl Robert ďArtois, „nebude-li bitva
trvati až do západu slunce, vyhledám vás ještě téhož večera."
„Jen se nenamáhejte," odpověděl Hugo, „já budu
u vás dříve, nežli se nadějete."
Řekli si navzájem ještě nějaké pohrůžky; ale král
Sigis opět je přerušil:
„Pánové, nesluší se, abychom o tom ještě déle
mluvili. Naplňme si ještě jednou poháry a zapomeňte na svou při. Posaďte se, pane van Arekeli."
„Ó nikoliv," zvolal Hugo, „nesednu si, odejdu okamžitě z ležení. Buďte zdrávi, pánové, na bojišti se
shledáme. Bůh vás opatruj!"
Pak opustil stan a svolal svých osm set mužů.
Brzo bylo slyšeti třeskné zvuky polnic a řinčení
zbraní odcházejícího zástupu. Hugo van Arckel
opustil francouzské ležení a dorazil ještě večer téhož dne k Vlámům, jimž nabídl svoje služby. Můžeme si představiti, s jakou radostí byl přijat. Nebot on a jeho lidé sluli jako nepřemožitelní a této
pověsti si také zasloužili.
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Francouzští rytířové se opět posadili a pili klidně
dále. Bavili se opovážlivostí Hugonovou, když se objevil ve stanu Marold a uctivě se rytířům ukláněl.
Jeho šat a zbraně byly pokryty prachem a s čela
se mu řinul pot. Všechno nasvědčovalo tomu, že
nadmíru spěchal, protože sotva popadal dechu. Rytíři ho pozorovali zvědavě, když zpod svého krunýře
vytáhl pergamenový list. Podal j e j vojevůdci ř k a :
„Pane, tento list vám dosvědčí, že jsem byl vyslán panem van Lensem z Kortrijku, abych vám
vylíčil naši bídu."
„Nuže mluvte!" zvolal ďArtois nedočkavě. „Nemůže pan van Lens ubrániti hrad v Kortrijku proti
hrstce pěchoty?"
„Budiž mi dovoleno říci vám, že se mýlíte, urozený
pane," odpověděl posel. „Vlámové m a j í vojsko, které se nesmí podceňovati. Je to, jako by bylo bývalo
přičarováno — jest jich více nežli třicet tisíc mužů
a mají koní a válečného nářadí nadbytek. Stavějí
mohutné útočné nástroje, aby ztekli hrad. Naše potraviny a^ šípy jsou vyčerpány. Bude-li Vaše Milost
otáleti ještě jediný den, nepřispěje-li panu van Lensovi ku pomoci, budou již všichni Francouzové
v Kortrijku pobiti. Pánové van Lens, de Mortenay a
de Rayecourt prosí vás snažně, abyste je vysvobodili
z toho nebezpečí."
„Pánové,"^ zvolal Robert de Artois, „to jest krásná
příležitost, že si lepší ani nemůžeme přát. Všichni
Vlámové se sběhli u Kortrijku. Vrhneme se na ně;
neuteče jich mnoho. Kopyta našich koní budou soudci nad tímto špatným národem. Vy, herolde, zůstanete v táboře! Zítra budete s námi v Kortrijku.
Nuže, pánové, ještě poslední doušek! — Jděte nyní
a připravte své oddíly k odchodu; vyrazíme brzy!"
Zakrátko odešli všichni ze stanu, aby vykonali
rozkaz svého vojevůdce. Ze všech koutů ležení
vřeštěly trubky, aby svolaly žoldnéře s polí. Koně
ržáli, zbraně řinčely, a mocný ryk plnil celý tábor.
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Po několika hodinách byly všechny stany rozebrány
a naloženy na vozy — všechno bylo připraveno.
Chybělo sice ještě několik žoldnéřů, kteří se zdrželi
kdesi drancováním, ale to nebylo při tak silném
vojsku nápadné.
Když se každý podvůdce postavil v čelo svého
oddílu, shromáždili se rytíři ve dvou skupinách a
vojsko vytáhlo z ležení v tomto pořadu:
První oddíl, jenž odcházel s vlajícími prapory
z ležení, se skládal ze tří tisíc vybraných zbrojnošů
na lehkých klusácích; nesli dlouhé helebardy, a na
knoflíku u sedla měli dlouhý meč. Jejich výzbroj
nebyla tak těžká jako ostatních jezdců. Proto šli
vpředu, určeni pro první šarvátky. Za nimi následovaly čtyři tisíce pěších lukostřelců. Vykračovali
si hrdě v hustých řadách chráníce si obličeje proti
slunečním paprskům vysokými čtyřhrannými štíty.
Jejich toulce byly naplněny střelami a na jejich
opasku se leskl krátký meč bez pochvy. Byli to bojovníci, kteří pocházeli z jižní Francie. Více nežli
polovina z nich byli Španělové a Lombarďané. Jan
de Barlas, odvážný válečník, přejížděl mezi oběma
těmito oddíly, byv jejich vrchním velitelem.
Druhému houfu, čítajícímu tři tisíce dvě stě těžkých jezdců, velel Regnauld de Trie. Jezdci seděli
na vysokých a těžkých válečných koních a nesli široké lesknoucí se meče na ramenou. Krunýře ze surového železa odívaly jejich tělo a železné pláty z jediného kusu železa měli upevněny všude na údech.
Území orleanské dodalo většinu těchto mužů.
Pan konstábl de Nesle vedl třetí houf. Nejprve
kráčel oddíl, skládající se ze sedmi set urozených
rytířů ve skvělé výzbroji a s ozdobnými praporečky
na dlouhých kopích; vlající chocholy splývaly s jejich přílb až na záda jejich koní; byli od hlavy
až ke kopytům oděni železem a ozdobné třapce houpaly se jim všude po stranách. Jejich znaky byly
ve všech možných barvách zobrazeny na rytířském
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brnění. Nad tímto zástupem se zvedalo více než
dvě stě vyšívaných vlajek. Byla to vskutku nejnádhernější rytířská družina tehdejší doby. Za nimi
přicházelo ještě dvě stě žoldnéřů na koních s dlouhými válečnými kladivy na ramenou; u jejich sedel
visel ještě také válečný meč. Byli sestaveni z malých praporů, které náležely k stálému vojsku krále
Filipa Sličného.
V čele čtvrtého proudu jel jako velitel pán de
Clermont, zkušený válečník. Tento proud skládal se
ze tří tisíc šesti set dlouhými kopími ozbrojených
jezdců z království navarrského. Na jejich řádné výzbroji bylo lze poznati, že to byli školení a vybraní
muži. Před první řadou jel praporečník s velikým
praporem navarrským.
Robert, hrabě ďArtois, vrchní vojevůdce vojska,
vzal do svého zvláštního velení střední oddíl. Všichni,
kteří nepřivedli žádného mužstva, nebo je postavili
do jiných oddílů, dleli u něho. Králové z Melindy a
Majorky jeli po jeho boku. Mezi všemi ostatními
bylo poznati Thibauta II., vévodu Lotrinského, podle
jeho nádherného brnění. Nápadně skvělé prapory
měli pánové Jan, hrabě Tarcanvillský, Angelin de
Vimeu, Renold de Longueval, Faral z Remeše,
Arnold van Wesemael, maršál Brabantský, Robert
de Montfort a nekonečný počet jiných, spojivších se
v jednu skupinu. Tento oddíl předčil třetí ještě větší
nádherou. Přílby rytířů byly postříbřeny nebo pozlaceny, a jejich brnění v kloubech a ohbích vyzdobeno zlatými knoflíky. Slunce již metalo své horké
paprsky na lesklou ocel jejich výzbroje, měnilo tento skvělý průvod v planoucí žár. Válečné meče, visící u jejich sedel, se komíhaly a dopadaly s řinkotem
na železné pokrývky koní. Z toho vznikal zvláštní
zvuk, jenž je doprovázel cestou jako nepřetržitá válečná hudba. Za urozenými rytíři následovalo pět
tisíc jiných jezdců s přílbami a válečnými kladivy.
K tomuto oddílu náleželo ještě šestnáct tisíc pě301

žáků, rozdělených ve tři proudy. První byl sestaven
z tisíce lukostřelců; tito měli pouze ocelový náplecník a plochou čtyřhrannou přílbu jako ochrannou
zbroj. Malé toulce, plné železných klínků, visely
s jejich opasků a dlouhé meče po jejich boku. Druhý oddíl čítal šest tisíc mužů s palcáty, posetými
na tlustém konci strašnými železnými ostny. Ve
třetím oddíle byli přílbobijci s dlouhými sekerami.
Domovem všech těchto mužů bylo Gaskoňsko, Languedoc a Auvergne.
Pan Jakub de Chatillon, zemský správce, měl velení nad šestým oddílem. V jeho hojných šicích bylo
tři tisíce dvě stě žoldnéřů na koni. Na vlajky, upevněné na jejich kopích, namalovali si hořící metly,
na znamení, že chtějí Flandry vysmýčiti. Jejich
koně byli nejtěžšího plemene, ale přes to se mohli
pohybovati jen zvolna pod tíhou železa, jímž byly
pokryty.
Pak následoval sedmý a osmý houf; první pod velením Jana, hraběte Aumolského, druhý pod pánem
Ferdinandem Lotrinským. Každý se skládal ze dvou
tisíc sedmi set jezdců, vesměs z Lotrink, Normandie
a Pikardie.
Devátý oddíl vedl pan Bohumír z Brabantu se
svými vasaly, v počtu sedmi tisíc řádně vyzbrojených jezdců.
Desátý a poslední oddíl vojska svěřen pánu Vítovi de St. Polovi. Byl určen pro zadní voj, aby
hlídal oboz. Napřed jelo tři tisíce čtyři sta jezdců,
a za nimi šel mrak pěchoty s ručními luky a válečnými meči. Bylo jich na sedm tisíc. Část se jich
oddělovala od vojska a pobíhala všemi směry s hořícími pochodněmi, aby zničila všechno co se dalo
podpáliti.
Konečně následovaly nesčetné vozy s naloženými
stany a válečným nářadím.
Francouzské vojsko, rozdělené do těchto deseti oddílů v síle šedesáti tisíc mužů, táhlo pozvolna sil302

nicí, vedoucí do Kortrijku. Okem nebylo lze změřiti
elky rozsáhlého průvodu; nejpřednější řady se již
ztrácely dávno na obzoru, když poslední opouštěli
tábor; trvalo to víc než jednu hodinu
Tisíce vlajek se třepetalo po větru nad táhnm.rim
vojskem a slunce se odráželo skvělým žárem na výzbroji hrdých zástupů. Koně ržáli a stenali pod
svyni břemenem; zbraně chřestily a řinčely nárazem
o sebe; celá tato vřava se slévala v temný hluk
podobný hukotu rozbouřeného moře, Bylo to tak
jednotvárné, že to sotva rušilo klid polí. Všude, kde
tahl tento plenící zástup válečníků, vznášely se k nebi plameny a husté mraky kouře a dýmu. Ani jediný dům neušel zkáze; nebylo šetřeno ani lidí, ani
zvířat; vypravují nám to staré letopisy.
Druhého dne, když plameny byly všecko ztrávily
a zničily, nebylo nikde ani člověka, ani lidského díla
f l a n d r y byly od Rijsselu až po Dovay a Kortrijk
zpustošeny tak strašlivě, že se válečníci mohli právem chlubit, ze zemi vysmýěili jako pometlem.
ťozde v noci dorazilo vojsko pana ďArtois před
Kortrijk. De Chatillon znal okolí velmi dobře, protože bydlil dosti dlouho v tomto městě. Byl proto
povolán před vojevůdce, aby určil místo pro ležení.
Po krátké poradě zabočili s voji poněkud do prává a rozbili své stany na Pottelberku a okolních
P? c , Pan d Artois, oba králové a někteří vznešení
£ r " ° V | . ?? ,u b y , t 0 V a JÍ n a z á m k u Hoog-Mosscher p o blize Pottelberku. Byly rozestaveny četné stráže a
ostatní se odebrali bezstarostně k odpočinku. Spoléhali pnliš na svou číselnou převahu, než aby se
domnívali, že se někdo odváží je napadnouti.
v Francouzové tedy byli vzdáleni od ležení společenstev pouhou čtvrthodinku. Přední stráže mohly
se dobře pozorovati i potmě.
Vlámové vědouce, že nepřítel již přitáhl, zdvojnásobili své stráže; byl vydán rozkaz, aby všichni
spali ve zbroji.
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lámští rytíři, ubytovaní v Kortrijku, dleli vesměs na ložích, když je probudila zpráva
o příchodu Francouzů, letící městem jako
hrůzná zvěst. Zároveň dal Gwijde v městě troubiti
a bubnovati na poplach. Za hodinu poté byli na valech shromážděni všichni mužové dlící ve městě. Rytíři přispěchali rovněž v plné zbroji v domněnce, že
Francouzové zahájí ihned útok.
Z obavy, že kastelán van Lens vyrazí za boje
z hradu a podnikne výpad proti městu, byli povoláni
Yperští z ležení, aby hlídali francouzskou posádku
a zabránili jejímu útoku. Ke Kamenné bráně byla
postavena silná stráž, aby chránila ženy a děti uvnitř
hradeb, neboť jejich strach byl tak veliký, že chtěly
ještě téže noci prchnouti ven do polí, kde jim hrozila
neodvratná smrt. S jedné strany mohl kastelán de
Lens se svými ukrutnými žoldnéři každýin okamžikem podniknouti výpad z hradu, s druhé strany
byla vyhlídka ještě hrůznější, protože neměly dosti
důvěry v malý počet svých ozbrojených bratří, aby
mohly doufati, že jim bude dopřáno vítězství.
A věru, kdyby nebyla rekovnost a neohroženost Vlámům bránila, aby uvažovali o nebezpečí, byli by se
také oni připravovali na svou poslední hodinku;
nebof ve francouzském vojsku bylo již pěchoty více
nežli jich všech dohromady a ještě zbývalo poraziti
třicet dva tisíce jezdců.
Vlámští velitelé odhadovali vyhlídky na úspěch
s chladnou krví. Jakkoli byla jejich udatnost a bojechtivost veliká, přece si nemohli zatajovati nebezpečí; udatnost nebrání člověku, aby poznal hrozivost
situace. Nezaplaší vrozeného strachu před smrtí, ale
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dává muži dosti síly, aby odolal těmto zmalátňujícím
pocitům a překonal je. Sami o sebe se vlámští pánové nestarali; ale vlast, svoboda, již dávali v sázku proti tak ohromné přesile, působila jim takové
obavy. Ač měli malou naději na vítězství, rozhodli
se, že se pustí do boje a zemrou raději jako hrdinové na bojišti, nežli by se nectně podrobili.
Mladistvá Matylda byla s Adolfovou sestrou a jinými šlechtičnami poslána do groningského opatství,
aby tam měly bezpečné útočiště, kdyby se Francouzi
zmocnili Kortrijku. Když všechno to bylo náležitě
vyřízeno, učinili rytíři ještě některá jiná nutná
opatření a odebrali se do ležení.
Vojevůdce Robert dArtois byl sice zkušený
a udatný válečník, ale přespříliš odvážlivý. Domníval
se, že zde není třeba pracovati opatrně, s rozvahou,
a mínil, že hned při prvním útoku porazí a rozpráší
vlámské vojsko. Tuto pyšnou myšlenku chovali ve
svých srdcích také jeho lidé. Tak veliká byla tato sebedůvěra, že zatím co se vojsko Gwijdovo za tmy
hotovilo k boji, francouzská armáda spala tak klidně, jako by byla ubytována někde v přátelském
městě. Spoléhajíce na své početné jezdectvo, byli přesvědčeni, že nic na světě nedovede odolati takové
armádě. Kdyby však nebyli si počínali tak nerozvážně a opovážlivě, byli by si místo, kde se mělo bojovati, napřed prohlédli a dobře uvážili jeho výhody
a nevýhody. Tu by byli shledali, že krajina mezi oběma vojsky jest pro jejich jezdectvo naprosto nevhodná.
než proč by si působili tyto zbytečné starosti?
Stálo-li jim vlámské vojsko za to, aby rozvažovali?
Robert dArtois tak nemyslil.
Vlámské vojsko se rozložilo na groningských
pastvinách. Za ním severně tekla Leia, široká řeka,
jež znemožňovala jakýkoliv útok s této strany. Před
bitevní čárou protékal groningský potok, který kladl
svou šíří a svými nízkými, bažinatými břehy v cestu
francouzské jízdě nepřekonatelnou překážku. Pravé
H e n d r i k Conscience: Zlaté o s t r u h y . — 20.
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křídlo se opíralo o tu část kortrijských valů, v jejichž blízkostí stojí kostel sv. Martina. Pravé křídlo
bylo širokou zátočinou groningského potoka tak
chráněno, že Vlámové stáli jako na ostrově a těžko
mohli zde býti napadeni. Plochu, jež je dělila od francouzského vojska, tvořilo několik nízko položených
luk, jež zavodňoval a zkypřoval jimi se vinoucí potok Mosscher. Francouzská jízda se musila tudíž přebroditi nejméně dvěma říčkami, nežli mohla započíti
boj. A nebylo snadné dostati se přes tyto překážky,
protože kopyta koní nemohla najiti v bahnité půdě
opory a koně by musili v bahně zapadnouti.
Francouzský vojevůdce si počínal, jako by mu bylo
bojovati na tvrdé a pevné půdě, a vypracoval plán
k útoku způsobem, který nesouhlasil s válečnickým
"měním — bývá to nevývratná skutečnost, že přílišná důvěra činí lidi neprozřetelnými.
Za ranního rozbřesku, nežli slunce ukázalo nad
okrajem obzoru svůj ohnivý kotouč, stálo vlámské
vojsko u groningského potoka připravené k bitvě.
Pan Gwijde velel levému křídlu a měl při sobě všechna menší bruggská společenstva; Eustach Sporkijn stál s lidmi z Veurnu ve středu křídla; druhý
houf měl za vůdce pana Jana Borluuta, a čítal pět
tisíc Gentských. Třetí houf stál pod velením pána
Viléma z Julichu a byl utvořen z tkalců a propuštěnců
bruggských. Pravé křídlo, opírající se o valy kortrijské, se skládalo z řezníků s jejich cechmistrem
Breydelem a z propuštěnců zeelandských. Pán Jan
van Renesse byl jejich velitelem. Ostatní vlámští rytíři neměli pevného místa; přecházeli kam se jim líbilo, anebo kde jejich pomoci bylo zapotřebí.
Jedenáct set namurských jezdců bylo postaveno
za bitevní čárou, protože jich zde nechtěli zatím použiti, aby nenastal v pěchotě zmatek.
Konečně se počalo hotoviti k boji i francouzské
vojsko. Téměř současně se ozvaly ostré zvuky tisíce
polnic, koně řehtali, zbraně řinčely tak děsivě, že
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Vlámům přejel studený mráz po těle. Jak nesmírný mrak nepřátel se chystal vrhnouti se na ně! Pro
tyto bohatýrské muže to však mnoho neznamenalo,
šli na smrt, věděli to. Ale jejich opuštěné ženy a děti
— co z těch mělo býti? V této slavnostní chvíli pomýšleli všichni na to, co na zemi milovali nejvíce. —
Otec byl mučen tíživým, hlubokým zármutkem, při
pomyšlení, že své syny musí zde zanechati jako otroky cizákům, a syn vzdýchal smutně, když si uvědomoval, že starý, churavý otec stane se kořistí tyranů. Převládaly v nich dva pocity: neohroženost
a obava. Když se oba tyto pocity při spatření velikého nebezpečí sloučí, promění se v šílenství. To se
stalo Vlámům. Hleděli ztrnule a nehybně před sebe,
skřípěli zuby zlostí, palčivá žízeň vysušovala jim
hrdla, jejich plíce oddychovaly krátce a těžce. Tísnivé ticho zavládlo v celém táboře. Nikdo nesvěřoval
svých citů jinému, neboť všichni byli pohříženi v ponuré dumání. Tak stáli již drahnou dobu v dlouhých
řadách, až jim slunce, vycházející na obzoru, ukázalo
tábor francouzský.
Jezdců byl takový počet, že na žitném poli je méně klasů, nežli kolik zde čnělo kopí nad nepřátelskými zástupy. Koně nejpřednějších hrabali netrpělivě kopyty a zkrápěli své železné pokrývky vločkami
bílé pěny. Polnice vysílaly své třeskné hlaholící zvuky jako slavnostní jásot do stenajícího nizozemského
lesíka — a vítr si pohrával vlajícími prapory a vlajkami. Hlas velitelů přehlušoval občas jeste tento
hluk, a co chvíli zaznělo válečné heslo:
„Noel! Noel! Francie! Francie!" z některého houfu a udusilo všechen ostatní lomoz.
Francouzští rytíři byli nedočkaví a prodchnuti odvahou; hroty ostruh dráždili své válečné oře, aby je
více rozohnili; tu zase je hladili a mluvili_k nim, aby
v bitevní vřavě lépe poznali hlas svého pána. ——
Kdo bude míti čest první rány? byla myšlenka
všech, strhující je k nedočkavosti. Tato čest byla
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u rytířů velmi ceněna. Konin připadla v hlavní bitvě,
chlubil se tím po celý svůj život jako důkazem vzorné udatnosti. Všichni tedy měli své koně připravené
a kopí skloněna, aby na první povel, na nejmenší pokyn vojevůdcův se vrhli vpřed.
Na lukách, táhnoucích se vedle ležení, pohybovala
se francouzská pěchota ve vlnivých řadách a šinula
se pomalu jako obrovský had polem za naprostého
ticha,
Když Gwijde zpozoroval, že útok má býti zahájen,
vyslal tisíc prakovníků pod velením pana Šalamouna van Sevecote až k potoku, aby znepokojovali
francouzské přední stráže. Pak rozestavil své různé
oddíly tak, že utvořily čteverec a mohli viděti do středu ležení. Tam byl z kusů drnu postaven oltář. Veliký prapor sv. Jiří s drakem, patrona bojovníků,
vlál nad hlavou kněze, stojícího na stupních oltáře
a modlícího se za dobrý výsledek boje. Když skončil
svou modlitbu, vystoupil na nejvyšší stupeň oltářní,
obrátil se k lidu a rozpřáhl nad nimi své ruce.
Tu klesly všechny houfy rázem jako na povel na
kolena a přijaly za hrobového ticha poslední požehnání. Byli při tomto obřadě velmi dojati. Neznámý
pocit zanítil jejich srdce ušlechtilým sebezapřením,
a bylo jim, jako by hlas Boží je zval k mučednické
smrti. Proniknuti posvátným ohněm, zapomněli na
všechno, co jim bylo na zemi drahé a povznášeli se
v duších svých k bohatýrům svých předků. Hruď se
jim dmula, krev proudila bouřlivěji jejich žilami;
prahli po boji, jako prahnou lidé po vykoupení.
Když ruce kněze opět klesly, povstali všichni zase
tak tiše. Mladý Gwijde seskočil s koně, vstoupil do
prostřed a promluvil:
„Muži flanderští! Vzpomeňte si na slavné činy
svých předků — nečítali nepřátel. Jejich neohrožená
krev vybojovala nám svobodu, již nám chtějí cizi
tyranové uloupiti. A vy budete dnes prolévati svou
krev za tuto svatou záruku. Musíme-li zemříti, pak
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zemřeme jako svobodný a rekovný národ, jako nezkrocení synové Lva! — Vzpomeňte na Boha, jehož
stánky spálili; na své děti, jež budou vražditi; na své
ubohé ženy, na všechno co milujete — a pak se naši
nepřátelé, musíme-li ^odlehnouti, nebudou moci chlubiti svým vítězstvím, neboť na naší půdě padne více
Francouzů nežli Vlámů. Pozor dejte na jezdce, bodejte svými „dobrýtry" koně mezi nohy a nevzdalujte se od svých houfů. — Kdo by u zabitého nepřítele plenil, kdo by chtěl z boje utéci, toho zabijete
sami, poroučím vám to. Nalezne-li se mezi vámi zbabělec, nechať zemře vaší rukou. Krev jeho na mne
samého!"
Sehnul se v nadšení, a vzal maličko prsti se země
a dávaje do úst, zvýšeným hlasem zvolal:
„Při této drahé zemi, již chci povždy nositi ve
svém srdci, dnes zemřu nebo zvítězím!"
Všichni se zároveň sehnuli o požili taktéž maličko
rodné země. Tato země je naplnila pocitem vnitřní
zuřivosti a temné pomstychtivosti. Pohled jejich
ztrnulých očí zdál se jedovatý, jejich tváře střídavě
bledly a se ruměnily, kdežto zlověstný výraz na nich
utkvěl trvale. Temné zadunění jako burácení orkánu
v skalních jeskyních ozvalo se ve vzrušeném Ježem.
Všechny hlasy, všechny přísahy slily se v příšerný
ryk, z něhož bylo rozuměti pouze slovům:
„Umíráme rádi!"
Bitevní řady byly opět rychle vyrovnány, a opřeny
jako dříve o groningský potok.
Zatím se přiblížil Robert ďArtois s několika francouzskými veliteli na malou vzdálenost k vlámskému táboru na zvědy. Jeho lukostřelci byli ihned vysláni proti Gwijdovým prakovníkům, a záhy bylo
zřítí, kterak přední stráže obou vojsk si posílají navzájem ojediněle šípy nebo kameny. Robert vyslal
do boje svou jízdu. Když uviděl, ze Gwijde rozestavil
své lidi do jediné řady, rozdělil své vojsko ve tři
sbory: první, jemuž velel Rudolf de Nesle, byl silný
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deset tisíc mužů; druhý si ponechal pod svým vlastním velením a sestavil jej z nejlepších šiků v síle
patnácti^ tisíc jezdců; třetí, jenž měl tvořiti zadní voj
a byl určen ke střežení ležení, odevzdal veleni Víta de
St. Pola. Právě když se hotovil 3 těmito mohutnými
vojenskými silami zahájiti útok proti vojsku vlámskému, přišel pan Jan de Barlas, velitel cizích houfů,
k němu a řekl:
„Pro lásku Boží, pane ďArtois dovolte, abych já
se svými muži zahájil boj. Nevydávejte výkvět francouzského rytířstva nebezpečí, že zemře rukou této
vlámské sebranky; jsou to zuřivci, kteří zoufalstvím
šílí. Já znám jejich zvyky: své zásoby zanechali ve
městě. Vy zůstaňte zde v bitevním šiku, já je se
svou lehkou jízdou odříznu od Kortrijku a budu je
zneklidňovati drobnými útoky. Vlámové jedí mnoho
a po celý den — potřebují mnoho potravin. Když jim
je uloupíme, budou musit pro hlad brzy odtáhnouti,
a pak je můžete přepadnouti na výhodnějším místě.
Tím způsobem budete moci zničiti úplně tuto havěť,
aniž prolejete zbytečně mnoho ušlechtilé krve."
Konstable de Nesle a jiní ještě páni schvalovali
tuto radu. Avšak Robert zaslepený hněvem a zlostí
nechtěl o tom naprosto slyšeti a zařval na Jana de
Barlase, aby mlčel.
Všechny tyto přípravy zabraly určitou dobu. Bylo
již sedm hodin ráno, když byli francouzští jezdci
vzdáleni od nepřítele na dva dostřely prakem. Mezi
francouzskými jezdci a vlámskými prakovníky ležel
potok, tak že se k sobě nemohli přiblížiti, a na obou
stranách padlo jen málo mužů. Senešal ďArtois dal
Rudolfovi de Neslovi, veliteli prvního sboru rozkaz
k útoku.
První řada jezdců vyrazila prudce vpřed a doletěla
až k Mosscherskému potoku; avšak tam zapadli do
bláta až po sedla. Předbíhajíce se navzájem, spadli
nejpřednější se svých koní, a byli Vlámy postříleni
kamením, nebo se zadusili v bahně. A ti, kteří se
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přece zase dovedli vymaniti, obrátili se v největším
spěchu a neodvážili se již dáti se tak lehkomyslně
v plen. Vlámské vojsko stálo zatím nepohnutě za
druhým potokem, přihlížejíc naprosto tiše, jak nepřátelé klesali.
Když konstable Rudolf zpozoroval, že se jeho jezdcům průlom nepodaří, došel k pánu ďArtois a řekl
mu:
„Opravdu, hrabě, tvrdím, že vydáváme své lidi do
největšího nebezpečí, poženeme-li je takto do potoka; ani jeden kůň nechce nebo nemůže na druhý
břeh. Vylákejme raději nepřítele z ležení. Věřte mně,
dáváte v sázku nás všechny."
Avšak vojevůdce byl příliš rozvzteklen, aby dal na
tuto moudrou radu; vykřikl zlostně:
„Konstable, toť rada lombardská! Máte strach
z tohoto hloučku vlků, nebo jest vám jich líto?"
Tím narážel na to, že konstable měl Vlámy rád,
a že jim snad chtěl na úkor Francie nadržovati. Rudolf, uražen touto výčitkou, vzplanul prudkým hněvem. Přistoupil blíže k vojevůdci a odpověděl nakvašeně:
, ,
„Pochybujete snad o mé odvaze? A vysmíváte se
mi? Nuže, táži se vás, odvážíte-li se ihned na místě
a zcela sám následovati mne mezi nepřátele? Zavedu
vás tak daleko, že se již nikdy nevrátíte . . .
Několik jiných rytířů se vmísilo mezi rozvaděné
vojevůdce, a dokázalo svými domluvami, že se^ uklidnili. Dokázali rovněž senešálovi, že přechod přes potok jest nemožný. Ten však rozkázal Rudolfovi, aby
zaútočil znovu.
, .
Konstable unesen zlostí, vyrazil prudce se svými
šiky proti vlámskému vojsku; ale u potoka klesli
jezdci prvných řad vesmes k zemi. Jeden drtil druhého a víc nežli pět set se jich^ udusilo v nastalém
zmatku, za něhož Vlámové na ně metali kameny tak
prudce, že jim rozbili na těle brnění a přílby. Když
to pán ďArtois zpozoroval, byl nucen odvolati Ru311

dolfovy šiky zpět. Jen s největší námahou bylo možno je shromážditi opět v pravidelné houfy, protože se
jich zmocnil ohromný zmatek.
V přestávce bitvy našel Jan de Barlas místo, kde se
dalo snáze přebroditi přes první potok a dostati se
s dvěma tisíci lukostřelci na druhý břeh. Když dospěl k louce, kde stáli vlámští prakovníci, uspořádal
své ^mužstvo v hustý šik a počal vysílati takové
množství šípů na vlámské prakovníky, že se od nich
zatmělo nebe. Velmi mnozí Vlámové padli na louce
mrtvi nebo zraněni a francouzští střelci zatlačili je
značně daleko.
Pan Šalomoun van Sevecote chopil se sám praku
zabitého řemeslníka a pobízel své bojovníky vlastním příkladem; avšak nepřátelský šíp, prošlý jeho
přílbou učinil jeho životu konec. Vlámové vidouce,
že jejich vůdce padl s velikým množstvím druhů,
ustoupili v nepořádku směrem ke svému táboru.
Jeden jediný z prakovniků veurnských setrval sám
na louce, jako by chtěl vzdorovati francouzským
střelám. Stál nehybně jako socha, ačkoliv šípy
svištěly nad jeho hlavou a kolem něho. Volným pohybem vložil těžký kámen do svého praku a mířil
s napjatou pozorností na cíl, jejž chtěl stihnouti.
Zakroužil několikráte prudce prakem, pustil jeden
konec, a kámen zafičel vzduchem. — Bolestný výkřik se ozval z prsou francouzského velitele, jenž se
zhroutil mrtev k zemi. Z rozdrcené přílby vyhřezl
jeho mozek. Pan Jan de Barlas ležel ve své krvi.
Tak padli vůdcové obou bojujících šiků při témž
útoku.
Vidouce to rozzuřili se francouzští střelci tak, že
odhodili své luky, vzali do pěstí meče, vyrazili prudce proti vlámským prakovníkům a pronásledovali je
až k druhému potoku, tekoucímu před vlámským
ležením.
Pan Valepaiěle, stojící u Roberta ďArtois, zvolal,
vida úspěchy střelců:
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„O senešale, tito špatní pěšáci vykonají tolik, že
sklidí samojediní čest zápasu! Rozeženou-li nepřítele,
pročpak jsme tu my rytíři? To je ostuda. Stojíme
zde, jako bychom se neodvažovali bojovat."
„Montjoie St. Denis!" vykřikl Robert. „Vzhůru,
konstáble, k útoku!"
Po tomto zavolání povolili všichni rytíři prvního
sboru uzdy, a hnali své koně zoufale vpřed. Každý
z nich chtěl býti první, aby získal čestnou ránu.
Bez rozmyslu se hnali přes své lukostřelce a prodírali se středem svých vlastních lidí. Sta pěšáků
zápasilo se smrtí pod kopyty koní, ženoucích se
přes ně; ostatní se rozutekli z bojiště všemi směry.
Tak zničili rytíři dobytou výhodu a poskytli vlámským prakovníkům času, aby se opět shromáždili do
semknutých řad.
Ze stenání padlých rytířů vznikl příšerný skřek,
jejž by z dáli bylo možno považovati za jásání vítězného vojska. Nešťastní rytíři, přes jejichž těla
se přehnal celý mrak jezdců, křičeli, aby je nenechávali rozšlapati, ale bylo vše marno. Hlas těch,
kteří padli první, zanikl s posledním smrtelným výkřikem, a ti, kteří se přelévali přes ně, byli pak jinými rovněž povaleni a rozdrceni, takže řev neustával. Nejzadnější houfy, v domnění, že boj již začal,
bodly své oře ostruhami do slabin a hnaly je k potoku, na jehož březích se to vše odehrávalo, a mnozí
z nich rozmnožili počet válečných obětí vojevůdcovy
nerozvážnosti.
Vlámové se dosud ani nehnuli. Stále stejně nehybně, stejně mlčky stáli v dlouhých řadách a s úžasem přihlíželi k tomu, co se tu odehrávalo. Vlámští
velitelé si počínali s větší obratností a prozíravěji,
obezřetněji. Každý jiný válečník byl by považoval
tuto chvíli za příznivou pro útok, byl by snad překročil potok a napadl Francouze, ale Gwijde a Jan
Borluut, jehož radou se onen řídil, nechtěli, seznavše, že jejich stanoviště leželo tak výhodně,
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vzdáti se ho pro nějaký částečný úspěch. Ve vojsku
vládlo ustavičně největši ticho, aby každý mohl
slyšeti rozkazy.
Konečně byly oba potoky zaplněny těly lidí a koní
a Rudolfovi de Nesle se podařilo přejiti asi s jedním tisícem jezdců přes potok. Uspořádal je v hustý
šik a vykřikl:
„Francie! Francie! Vpřed! Vzhůru!"
Zuřivě a neohroženě se vrhl proti středu vlámských vojsk. Jejich kopiníci měli svoje dlouhá „dobrýtra" spodním koncem upevněna v zemi a přivítali
francouzské jezdce špičatým koncem této strašlivé
zbraně. Velký počet nepřátel byl při tomto nárazu
vyhozen ze sedla. Avšak Bohumír Brabantský, který
se se svými devíti sty jezdci dostal rovněž přes potok, vrhl se s takovou silou na oddíl Viléma z Julichu, že srazil tohoto rytíře s prvními třemi řadami
k zemi, že rozrazil na tomto místě vlámský bitevní
šik.
Zde započal nyní litý boj. Francouzští jezdci odhodili svá kopí a sekali svými strašlivými válečnými
meči do Vlámů. Ti se bránili udatně palcáty a halapartnami, a zabili mnohého jezdce. Ve výhodě však
zůstával Bohumír z Brabantu, neboť jeho muži nahromadili kolem sebe již spousty mrtvol. — Do
vlámské bitevní čáry byl prolomen široký otvor. Tímto otvorem se tlačili všichni Francouzové, kteří se
mohli dostati přes potok, aby tuto část vlámského
vojska napadli zezadu. Tato situace byla Vlámům
zhoubná. Poněvadž je nepřítel tísnil zpředu i zezadu,
neměli dosti místa, aby mohli pracovati svými „dobrýtry." Byli proto nuceni brániti se helebardami
a palcáty, což bylo pro Francouze velmi výhodné, poněvadž mohli se svých vysokých sedel pohodlně biti
do Vlámů, každou ranou rozpoltili někomu hlavu nebo usekli ruku.
Vilém z Julichu se bil jako lev. Stál sám se svým
praporečníkem a Filipsem van Hofstadem uprostřed
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třiceti nepřátel, snažících se ukořistiti jeho prapor.
Avšak každá ruka, která se po něm vztáhla, upadla
jeho mečem.
Artur de Mertelot, normandský rytíř přicválal
v tom okamžení se značným počtem jezdců přes potok a vyřítil se tryskem proti Vilémovi z Julichu. Příjezd tohoto houfu musil útok Vlámů na tomto místě
zhoršiti. Byl počet nepřátel nyní přílišný a jejich
útok nezdolatelný. Když Norman spatřil Vilémův
prapor, hnal se k němu na svém koni jako^ šipka,
a sklopil kopí, aby praporečníka probodl. Avšak Filipa van Hofstade, zpozorovav to, prosekal se přes
několik francouzských pěšců a rozjel se proti de
Mertelotovi. Srážka obou rytířů byla tak prudká, ze
si oba protivníci navzájem probodli srdce vražednou
zbraní. Zápasníci a jejich oři zůstali státi nehybně,
jako by byl nadpřirozený vliv náhle zchladil jejich
rozvášněnost. Zdálo se, že se navzájem bystře pozorovali, a při tom naléhali celou tíhou svých těl na
kopí, jako by zlostí a škodolibostí chtěl_ jeden druhého ještě notně potrápiti. Netrvalo to však dlouho j
pojednou se Mertelotův kůň pohnul s místa, a dve
mrtvoly klesly se sedla k zemi.
Pan Jan van Renesse, stojící na pravém křídle,
opustil svoje místo, když zpozoroval nebezpečny stav
Viléma z Julichu; obešel zezadu bitevní čáru a napadl s Breydelem a jeho řezníky nepřítele s boku.
Nic nedovedlo odolati takovým mužům, jakými byli
bruggští řezníci. S obnaženými, ničím nekrytými
prsy se vrhali mezi zbraně všech druhů a přijímali
smrtící ránu, jež je stihla, aniž pohnuli brvou. Tito
mužové dovedli opravdu opovrhovati smrtí. Všechno
padalo k jejich nohám, jakmile se objevili. Jejich
sekery usekávaly koním nohy, rytíři p a d a l i k zemj,
a táž sekera rozpůlila jejich hlavu. Za okamžik pote,
co přišlo Vilémovi z Julichu na pomoc, bylo místo tak
vyklizeno, že za bitevní čárou zbývalo již jen asi dvacet Francouzů. Mezi nimi také Bohumír z Brabantu,
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bojující na straně nepřátel svých soukmenovců
a krajanů.
Když ho pán van Renesse zahlédl, zavolal na něho:
„Bohumíre! Bohumíre! Chraňte se, musíte zemříti!"
„To jste řekl o sobě samém!" odpověděl Bohumír,
a zasadil mu pádnou ránu na hlavu; ten však se
obrátil, zamával mečem zdola vzhůru a udeřil Bohumíra takovou silou pod bradu, že se svalil se sedla.
Pak se na něho vrhlo dvacet řezníků; dostal dvacet
ran, z nichž i nejmenší stačila, aby ho zabila. Zatím
pronikl Jan Breydel hlouběji mezi nepřátele, a bil se
tak dlouho, až dobyl brabantský prapor. Když se
s ním za stálého bojování probil zpět k bitevní čáře,
roztrhal látku na kousky a žerď zahodil, volaje:
„Hanba, hanba zrádci!"
Brabantští, chtějíce pomstíti tuto pohanu, doráželi
se zdvojenou zuřivostí na nepřítele a namáhali se nesmírně, aby v odvetu roztrhali prapor pana Viléma.
Avšak praporeemk Jan Ferrand se rval se všemi,
kteří se mu přiblížili, se šílenou zuřivostí. Čtyřikrát
byl sražen k zemi, a čtyřikrát se opět zvedl i s praporem, ačkoli byl poset ranami.
Vilém z Julichu měl již u svých nohou veliký počet
mrtvých Francouzů. Každá rána jeho obrovského
meče zbavila jednoho nepřítele života. Byl nadlidskou námahou již vyčerpán, po celém těle pokryt ranami, z úst a z nosu se mu řinula krev; zbledl a cítil,
že ho opouštějí síly. Tím roztrpčen ustoupil za bitevní čáru, aby se poněkud zotavil. Jan de Vlamijtick, jeho štítonoš, rozvázal mu řeménky u krunýře a svlékl ho z brnění, aby mohl volněji dýchati.
Za nepřítomnosti Vilémovy získali Francouzové
zase trochu půdy; zdálo se, že Vlámové hodlají ustoupiti. Když to Vilém spatřil, zoufale zabědoval. Tu vymyslil si Jan Vlamijnck podivnou lest, jež svědčila
jen o proslulé zdatnosti jeho pána. — Oděl se vý316

zbroji pánovou, a vrhaje se přímo proti nepříteli,
volal;
„Zpátky, Francouzové, Vilém z Julichu se vrací!"
Zároveň bil udatně do užaslých nepřátel a skolil
jich veliký počet. Ostatní ustoupili, a dopřáli tím
rozraženým vlámským řadám času, aby se opět semkly.
Rudolf de Nesle se obořil s přesilou svých jezdců
na pět tisíc Genťanů pana Borluuta. Marně se chrabrý ten Francouz namáhal poraziti tento sbor. Třikrát již ho Gentští odrazili s velikými ztrátami, aniž
byly jejich řady zlomeny. Jan Borluut uvažoval, že
by velmi škodilo, kdyby se vzdal svého výhodného
místa, aby napadl Rudolfovo mužstvo a vymyslil
jiný prostředek. — Vzal tři ze svých nejzazších řad,
uspořádal z nich rychle dva nové houfy a postavil
je tak, že jeden konec stál u zad vojska a druhý hlouběji v poli za bitevním šikem. Rozkázal střednímu
houfu, nacházejícímu se mezi oběma novými houfy,
aby při prvním výpadu Francouzů ustoupili zpět.
Rudolf de Nesle vypadl, když svou jízdu opět uvedl
do pořádku, znovu proti Genťanům. Tu prostřední
houf ustoupil, a Francouzové, domnívající se, že prorazili bitevní čáru, počali jásati:
„Noěl! Noěl! Vítězství! Vítězství!"
Vtlačili se do mezery a chtěli napadnouti vojsko
vlámské zezadu, a porubati je, ale to se jim nepodařilo ; všude našli zeď z halaparten a kopí. Jan Borluut
obrátil obě svoje křídla, jeho pět tisíc Gentských
utvořilo kruh a uzavřelo tak síť, v níž chyceny tisíce
Francouzů. — Tu počalo děsné zabíjení! Mrtvoly se
vršily, koně a mužové leželi přes sebe a křičeli, řvali,
stenali. Nebylo nic viděti a ničemu rozuměti. Bylo to
příšerné prolévání krve.
Rudolf de Nesle bojoval dlouho, pokryt ranami,
nad mrtvolami dále; — jeho smrt byla jista. Jan
Borluut, vida to, byl jat upřímnou soustrastí pro
chrabrého rytíře a zvolal na něho:
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„Vzdejte se, pane Rudolfe, nerad bych vás viděl
zemřít."
Rudolf zešílel zoufalstvím a vztekem. Rozuměl
dobře slovům Borluutovým, a možná, že v jeho srdci
se ozval pocit vděčnosti. Ale výčitka dorozumění se
s nepřítelem, již mu učinil senešal, naplnila ho takovou hořkostí, že raději nechtěl žiti. Pokynul pravou
rukou, jako by Janu Borluutovi posílal poslední pozdrav, a zabil náhle ještě dva Genťany. Konečně udeřen palcátem do hlavy, se zapotácel a klesl mrtev
na mrtvolu svého, rovněž již zabitého bratra. Mnozí
rytíři, sraženi se svých koni, chtěli odevzdati svoje
zbraně, ale nebylo jich dbáno; — ani jeden Francouz
neunikl z tohoto obklíčení.
Zatím co houf pana Borluuta dokončoval tuto řež,
bylo bojováno stejně prudce na celé bitevní čáře.
S jedné strany ozýval se pokřik: „Noěl! Noěl!
Montjoie St. Denis!" Z toho bylo lze vyrozuměti,
že Francouzové na místě, odkud vycházelo toto
heslo, byli ve výhodě. S druhé strany stoupalo k nebi
heslo: „Flandry Lvu! Co Francouz, to šibal! Zabijte
všechno!", z čehož bylo vidno, že byl potřen francouzský oddíl.
Groningský potok byl již plný krve a mrtvol. Příšerný skřek umírajících byl přehlušován řinčenim
zbraní. Strašlivý hluk se vznášel nad zápasícími
jako burácení hromu. Z kopí a palcátů lítaly třísky.
Před bitevní čarou ležely všude hromady mrtvol jako
mohutné valy. Nikdo nebyl zvednut ani odnášen, a
tak musil na bojišti zahynouti anebo byl rozšlapán
kopyty koní.
Hugo van Arckel se dostal se svými osmi sty
udatnými muži až do středu Francouzů. Byl se všech
stran nepřáteli tak obklíčen, že na něho Vlámové
ani neviděli. Bojoval zde tak statečně, že přesila nepřátel nemohla poraziti jeho houfec, jakkoli byl
neveliký. Kol dokola kolem něho leželo na zemi množství nepřátel, a kdo se odvážil do jeho blízkosti, za318

platil to životem. Poznenáhlu pronikaly vždy^ více
k táboru Francouzů, k němuž zdánlivě směřoval:
To však zatím nebylo jeho úmyslem. Neboť když
dospěl do středu francouzských zástupů, stočil se
pojednou stranou a vrhl se na vlajku navarrskou
a vyrval ji praporečníkovi z rukou. Navarrský houf
ho přepadl zuřivě a skolil mnoho jeho mužů. Ale
on hájil dobytý prapor tak statečně, že mu jej Francouzové nemohli již vyrvati. Vrátil se s ním téměř
až k táboru Vlámů, když mu Ludvík de Forest zasadil takovou ránu do levého ramene, že mu usekl
půl ruky. Bylo zříti ochromenou ruku viseti u brnění. Krev vytryskla silným proudem, a jeho tvář
smrtelně zbledla. Přes to nepustil prapor z ruky.
Ludvík de Forest byl zabit jiným Vlámem, a Hugo
van Arckel dospěl s praporem téměř neživý až do
středu tábora. Namáhavě opakoval heslo: „Flandry
Lvu!" ještě jednou, a jeho duše odletěla s krví unikající z jeho ruky. Jeho hlas umlkl, a Hugo van
Arckel se zhroutil s ukořistěným praporem k zemi.
Na levém křídle, před oddílem pana Gwijde zápaseno ještě prudčeji. Jakub de Chatillon podnikl útok
s několika tisíci jezdců proti společenstvu veurnskému a pobil již na sta mužů. Eustach Sporkijn ležel
těžce zraněn za bitevní čarou a volal na svůj šik,
aby neustupoval. Než přesila, jež je tísnila, byla
přílišná — musili ustoupiti. Následován velikým
počtem jezdců pronikl de Chatillon bitevní čarou a
zápas pokračoval nad hlavou na zemi ležícího Sporkijna, který také brzo vypustil duši.
Adolf van Nieuwland osamotněl s Gwijdem a jeho
praporečníkem; byli od vojska odtrženi, a očekávala
je jistá smrt. De Chatillon se namáhal všemožně,
aby se zmocnil velikého praporu flanderského.
Avšak, jakkoli byl Segher Lonke, třímající prapor,
již několikráte sražen k zemi, nemohl de Chatillon
dojiti cíle. Zuřil a volal vztekle na své muže, a bil
šíleně do brnění tří nepřemožitelných Vlámů. Jistě
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by hrdinové nebyli již odolali přesile odvážných
mužů. Avšak skolili jich předem tolik, že se mrtvoly
kolem nich kupily do značné výše a zabraňovaly jiným jezdcům přiblížení se a sloužily jim za ochranu. Puzen vztekem a nedočkavostí, vzal de Chatillon dlouhé kopí z rukou jednoho ze svých jezdců,
rozjel se s ním proti Gwijdovi. Byl by mladého hraběte jistě usmrtil, neboť zápasil s jiným rytířem
a neviděl útok svého nového nepřítele. Již se zdálo,
že kopí pronikne mezi přílbou a krunýřem, když
Adolf van Neiuwland bleskurychle pozvedl svůj válečný meč a kopí přetnul, čímž zachránil život svého
vojevůdce.
V téže chvíli, dříve nežli de Chatillon nabyl času,
aby se opět chopil meče, přeskočil Adolf mrtvoly,
a octnuv se před francouzským rytířem, ťal ho tak
strašlivě do hlavy, že mu zároveň s kusem přilby
spadla značná část jeho skráně. Krev vystryskla na
jeho ramena; chtěl se ještě brániti. Ale dvě silné
rány způsobily, že padl ze sedla pod kopyta koní.
Vlámové jej odtáhli za bitevní čáru, rozsekali ho
na kusy, rozhořčeni jeho krutým útiskem.
Zatím přispěchal Arnold van Oudenaarde z levého
křídla na pomoc, čímž se zápas úplně změnil. Veurnské bratrstvo se vrhlo s touto novou posilou opět
vpřed, a Francouzové zahnáni na útěk. Koně a jezdci
padali v tak velikém počtu, zmatek mezi nimi vzrostl
tak velice, že Vlámové, považujíce boj za vyhraný,
na celé čáře ustavičně volali:
„Vítězství! Vítězství! Flandry Lvu! Co Francouz,
to šibal! Zabte je!"
Divák, kterému by bylo snad umožněno sledovati
boj řezníků, seznal by, jak obnažení řezníci pronikají vpřed přes mrtvoly koní a lidí, bojujíce holýma
rukama a sekerami, zbarvenými krví s hrůzným
úšklebkem na svých rtech, který zřejmě zračil nenávist proti Francouzům a radost z boje.
Francouzové, kteří ve své zaslepenosti vychloubali
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se, ze Vlámy rozdrtí jediným náporem, poznali, že
na bojišti se marným tlachem mnoho nevykoná.
Trpce želeli své neprozíravosti, když poznali chrabrost bojujících řezníků. Neztráceli však odvahy:
byli přece mnohem početnější, nežli Vlámové a měli
ještě dosti oddílů, které dosud do boje nezasáhly.
Zatím co byly poraženy nejpřednější oddíly francouzského vojska, stál senešal ďArtois s druhým
sborem poněkud opodál vlámského tábora. Poněvadž
rozvinutá bitevní čára nepřítelova nebyla tak široká,
aby mohla býti napadena najednou celou armádou,
nemohl dosud postoupiti. Neznaje stávající situace
na bojišti, představoval si, že jeho mužstvo musí
nepochybně zvítěziti, protože nespatřil nikoho se
vraceti. Zatím vyslal pána Ludvíka z Clermontu se
čtyřmi tisíci normandských jezdců do nizozemského
lesíka, aby napadli vlámskou bitevní čáru na levém
křídle. De Clermontovi se podařilo zjistiti na této
straně pevnou půdu. Dostal se se všemi svými jezdci
pres potok a vyřítil se náhle proti Gwijdovým houfům. Tyto, napadené novými nepřáteli ze zadu, a
tísněné velmi de Chatillonovými bojovníky zpředu,
nemohly již déle klásti odpor. V řadách nastal zmatek, a celý tento oddíl vlámského vojska počínal
ustupovati v nepořádku. Hlas mladého Gwijda, jenž
je zapřísahal jménem vlasti, aby neustupovali, dodal jim nové odvahy. Ale nebylo to možné, neboť
přesila byla přílišná. Jen to mohli k prosbám vojevůdcovým učiniti, že ustupovali jen pozvolna.
Bylo věcí osudu, že Gwijde byl raněn v tom okamžiku do hlavy tak těžce, že se svalil na svého
koně a upustil meč. V této situaci, omráčen a vrávoraje, nemohl se brániti. Byla by po něm veta,
kdyby Adolf van Nieuwland nepřispěchal mu k pomoci. Mladý rytíř postavil se před Gwijdova koně
a oháněl se svým mečem tak dovedně a neohroženě,
že zabraňoval Francouzům, aby se dostali k mladému hraběti. V tomto urputném zápasu konečně
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jeho rámě zesláblo a zemdlelo. Bylo to vidno na jeho
meči, jímž mával stále volněji a těžkopádněji. Rány
jen pršely na jeho zbroj; cítil, že je pod brněním
zraněn, a loučil se již se světem, neboť zřel před sebou jistou smrt.
Zatím se Gwijde uchýlil za bitevní čáru a zotavil
se ze svého omráčení. S největší úzkostí pozoroval
nebezpečnou situaci svého zachránce. I uchopil nový
meč, postavil se mu po bok a počal bojovati znova.
S ním přispěchali někteří z nejodvážnějších, a odráželi Francouze tak dlouho, až jim přišli na pomoc
noví kamarádi, kteří pronikli nizozemským lesem.
Udatnost vlámských rytířů nemohla zabrániti jejich postupu. Heslo „Flandry Lvu!" bylo nahraženo
jiným. Byli to nyní Francouzové, kteří volali:
„Noěl! Noel! Vpřed! Naše je vítězství! Pobijte
pěšáky!"
Vlámové byli na hlavu poraženi a rozprášeni.
Gwijde nemohl přes nesmírnou námahu zadržeti
ústup svých lidí, neboť proti jednomu Vlámovi stáli
tři jezdci. Koně je poráželi k zemi, nebo je hnali
s neodolatelnou silou nazpět. Pak vznikl nepořádek
v jejich řadách, a polovice vlámského vojska musela prchnouti před nepřítelem. Velké množství Vlámů bylo pobito, ostatní byli tak rozptýleni, že nemohli již klásti jezdcům odporu. Francouzi pronásledoval jej až k řece Leei, kde se jich veliký počet
utopil.
Na břehu řeky mohl Gwijde své muže opět poněkud seřaditi. Avšak nepřátel bylo početně příliš
mnoho. Lidé z Veurnu, ačkoliv rozptýleni, bojovali
se zoufalou zběsilostí. Z úst se jim řinula pěna a
krev jim kanula po celém těle. Jejich udatnost jvšak
nepomohla. Každý z bojovníků porazily již tři až
čtyři nepřátele, ale jejich počet se příliš tenčil,
kdežto počet nepřátel ustavičně stoupal. — Jedinou
myšlenkou Vlámů bylo, aby zemřeli čestně a aby
byla pomstěna jejich smrt.
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Gwijde, jenž pozoroval porážku svého vojska, povazoval bitvu již za ztracenou. Byl by zaplakal; než
v jeho srdci nezbývalo místa pro zármutek; zmocnila se ho zuřivost. Podle své přisahy nechtěl již
déle žiti, a šíleně hnal svého koně do středu triumfujících nepřátel. Adolf van Nieuwland a Arnold van
Oudenaarde sledovali ho v patách. Bojovali všichni
tak zuřivě, že nepřátelé se lekali, vidouce jejich zázračné činy; jezdci padali pod jejich ranami jako
kouzlem. -— Většina Vlámů ležela nyní již na zemi
a Francouzové křičeli právem: „Noel! Noěl!" Nebof
se zdálo, že již nic nezachrání vojsk Gwijdových.
V této chvíli směrem od Oudenaardu za Gavernským potokem v záři slunce mezi stromy pohyboval
se^ třpytný bod. Tento podivuhodný zjev se rychle
blížil a ocitl se konečně ve volném poli. Objevili se
dva jezdci jedoucí plným tryskem k bojišti. V jednotu z nich podle nádherné zbroje bylo lze poznati
rytíře. Jeho brnění a všechno železo, pokrývající jej
& jeho koně,^ bylo pozlaceno a třpytilo se podivuhodně. Veliký modrý chochol vlál za ním. Kožené
časti jeho výzbroje byly pokryty vesměs malými
stříbrnými šupinami, a na jeho prsou byl vyobrazen
červený kříž. Nad tímto znamením stálo na černém
podkladě slovo „Flandry" velikými stříbrnými literami.
Žádný rytíř na celém bojišti nebyl vyzbrojen tak
skvěle jako on. Byl mohutné postavy, o hlavu vyšší
nežli největší muž a tak mohutného těla i údů, že
by ho bylo možno řaditi právem mezi obry. Kůň,
na němž jel, přispíval mnoho k podivuhodnosti toho
zjevu, poněvadž byl rovněž nesmírně vysoký a
silný. Dlouhé vločky pěny poletovaly kolem uzdy
mohutného zvířete a z jeho supících chřípí vyrážely
obláčky páry. — Rytíř neměl jiné zbraně, nežli
strašlivé polní kladivo, jehož ocel se silně odrážela
od žlutého lesku pozlacené výzbroje.
Jeho společníkem byl mnich ve špatné zbroji; jeho

krunýř a přílba byly tak zrezavělé, že vypadaly
jako by byly zbarveny rudě. Jeho jméno znělo bratr
Vilém van Saaftinge. Ve svém klášteře Ter Doestu
zaslechl, že se v Kortrijku bude bojovati proti Francouzům. Poté vzal ze stáje dva koně a vyměnil jednoho za zrezavělé zbraně. Na druhém cválal nyní
sám, aby se zúčastnil boje. Také on byl mimořádně
silných údů a odvážného srdce. Dlouhý válečný meč
se blýskal v jeho pěsti a jeho oči prozrazovaly dostatečně, že byl jistě strašným zápasníkem. Setkal
se právě s podivným rytířem a poněvadž spěli oba
k stejnému místu, jeli společně dále.
Vlámové obrátili své zraky s radostnou nadějí ke
zlatému rytíři, přijíždějícímu sem tryskem z dáli.
Nemohli ještě přečisti slovo „Flandry", a proto také
zvěděti, je-li přítel nebo nepřítel. Avšak ve svých
nesnázích blouznili, že Bůh jim posílá jednoho ze
svých světců v této podobě, aby je vysvobodil. Tuto
jejich víru ospravedlňovala rytířova skvělá výzbroj,
jeho neobyčejná postava a červený kříž na jeho
prsou.
Gwijde a Adolf, bránící se proti nepřátelům je
obklopujícím, pohlédli na sebe s největším vzrušením, poznali zlatého rytíře. Nyní byli přesvědčeni,
že Francouzové jsou ztraceni, neboť měli plnou _duvěru v sílu a obratnost tohoto nového bojovníka.
Pohledy, jež si navzájem vyměňovali, pravily:
„Jaké to štěstí, Lev flanderský zde!"
Zlatý rytíř se konečně přiblížil k francouzskému
zástupu. Nežli se ho mohli otazati, proti komu chce
bojovati nebo komu bude pomáhati, vrhl se do nejhustšího houfu jezdců a bil do nich svýmválečným
kladivem tak divoce a strašlivě, že zachváceni hruzou jeden přes druhého ujížděli stranou, aby unikli
jeho ranám. Všechno kolem drtilo jeho polní kladivo
a za jeho koněm zůstávala v nepřátelských
řadách jen stopa, podobná víru, jejž za sebou zanechává plující loď. Když takto všechno, co se mu
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postavilo v cestu, srazil k zemi, odebral se s podivuhodnou rychlostí k houfům, jež byly zatlačeny k řece
Leei a zvolal:
„Flandry Lvu! Za mnou!"
S těmito slovy shodil veliký počet Francouzů do
bahna a pokračoval v rozsévání smrti tak neodolatelně, že ho Vlámové měli za nadpřirozenou bytost.
Tu se vrátila odvaha opět do Vlámských srdcí.
S radostným pokřikem nastoupili opět a snažili se
napodobiti podivuhodné činy zlatého rytíře. Francouzové nemohli odolati tomuto udatnému Lvu.
Střední řady se obrátily a prchaly, narazily však na
koně svých kamarádů a srážely se navzájem k zemi. — Všeobecné vraždění počalo na celé šíři bitevní
čáry. Vlámové řádili mezi svými protivníky a přenášeli se přes hromady mrtvol, aby napadali další
nepřátele. Nyní již nebylo voláno: „Noěl!" Heslo
„Flandry Lvu! Co Francouz, to šibal! Zabte je!"
přehlušovalo všechen ostatní ryk a zápasníci ohluchli
tak, že neslyšeli již ani ran svých zbraní.
Bratr Vilém, mnich, sestoupil s koně a bojoval
pěšky. Všechno, co mu přišlo na dosah, bylo zasaženo smrtící ranou. Mával mečem jako perem a
usmíval se opovržlivě na ty, kteří ho chtěli napadnouti. Zdálo se, že se tím baví jako hrou, neboť
byl tak rozveselen a pronášel veselá a žertovná slova, jako by bojoval s dětmi. Ač bojoval obratně,
přece dopadla mnohá rána mečem na jeho zrezavělé
brnění; kdežto každý jiný by byl takové ráně podlehl, zůstával bratr Vilém neochvějně stát nad svým
skoleným sokem. Kdo byl tak nešťasten, že se ho
dotkl, padl v témž okamžiku jeho obrovským mečem a zaplatil svou odvahu životem. Pojednou zahlédl v neveliké vzdálenosti pana Ludvíka Clermontského s jeho praporem.
„Flandry Lvu!" zvolal bratr Vilém. „Prapor bude
můj!"
Napodobiv pád svalil se na zem, podlezl pod koni
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a povstal zase až u Ludvíka z Clermontu. Se všech
stran dopadaly na mnicha rány mečem, ale on dovedl se brániti tak dobře, že jeho poranění bylo
celkem nepatrné. Nevzbudil domněnku, že mu jde
o prapor, ba obrátil se k němu dokonce zády; ale
pak se náhle obrátil, uťal rychle praporečníkovi
paži a roztrhal upadlý prapor v cáry.
Jistě by byl mnich našel smrt, ale nyní se celá
vlámská bitevní čára posunula až k němu. Francouzové, kteří stáli kolem něho, byli rychle zahnáni.
Zlatý rytíř rozprášil nepřátele, obklopující mladého
Gwijda v několika okamžicích a dral se bez oddechu
dále. Svým kladivem rozbíjel přílby a lebky; nebylo
nikoho, kdo by mu odolal. Kdo, omráčen jeho ranami, klesl k zemi, byl udupán kopyty koní. Gwijde
se přiblížil k rytíři a řekl spěšně:
„Ó, Robrechte, milý bratře, jak děkuji Bohu, že
nám tebe poslal! Ty jsi zachránil v l a s t . . . "
Zlatý rytíř neodpověděl, nýbrž položil prst na rty,
jako by chtěl říci: „Tajemství! Tajemství!"
Adolf zahlédl též toto znamení a umínil si, že nevyzradí tajemství hraběte Flanderského.
Zatím se Francouzové poráželi sami navzájem.
Vlámské oddíly obnovily mohutný nápor na ustupujícího nepřítele a rytíři, spadlí s koní, dobíjeni
palcáty a halapartnami. Tisíce koní leželo na rozdupané zemi, již pokrývalo takové množství mrtvol,
že zápasící nebojovali již na trávníku, nýbrž na kupách mrtvých těl a polámaných zbraní. Groningský potok již nebylo možno rozeznati. Mrtvoly utopenců tvořily jedinou hromadu s těmi, které ležely
na jeho břehu. Skřeky umírajících, nářek raněných
a jásot vítězných Vlámů splývaly v příšerný hluk.
K tomu třeskné zvuky polnic, útoky mečů na brnění^
smutné ržání raněných k o n í . . . Jedině ^ sopka, jež
vybuchuje a s burácením hromu trhá útroby zemské, může podati představu této pekelné vřavy.
Zdálo se, že nastal poslední soud.
326

Bila devátá hodina na věži kortrijské tržnice,
když ustupující jízda Nesleova a Chatillonova dospěla na útěku k oddílu Roberta ďArtois. Uslyšev
o porážce svých lidí, vzplanul Robert zuřivým vztekem, a chtěl se svým silným houfem, jemuž velel,
podniknouti útok na Vlámy. Jiní rytíři se snažili
vymluviti mu tento neprozřetelný pokus, poukazujíce
na to, že koní na bojišti nebude možno použiti.
Marná snaha; ďArtois rozejel se, následován všemi
muži, tryskem mezi prchající. Jezdci, kteří unikli
první porážce, byli senešalem a jeho novými šiky
sraženi k zemi a rozutíkali se všemi směry z bojiště, aby vyvázli ze strašného zmatku. Avšak nepodařilo se jim to. Přední řady byly nejzazšími tlačeny kupředu a tak se vrhl tento mrak svěžích
šiků s největší odhodlaností na vlámskou bitevní
čáru. Při prvním náporu bylo vojsko Gwijdovo donucena ustoupiti za groningský potok. Tam jim však
sloužili padlí koně za ochrannou hráz, takže byli
ukryti jako v zákopech.
Francouzští rytíři nemohli se udržeti na bahnité
půdě. Klesali jeden po druhém a pádem usmrcovali
jeden druhého. To spatřiv pán ďArtois, zuřil jako
šílený. Pustil se s několika statečnými rytíři přes
potok a napadl Gwijdovy zástupy. Po krátkém boji,
v němž padlo mnoho Vlámů, pronikl Robert ďArtois
až k velikému flanderskému praporu, s něhož urval
kousek látky s předním lvím spárem. Zuřivý ryk
se ozval ze středu vlámských šiků.
„Zabiti! Zabiti!" ozývalo se odevšad.
Senešal se namáhal vyrvati prapor z rukou Seghera Lonka; tu však bratr Vilém odhodil meč a rozejel se proti koni pana ďArtois. Oběma rukama
objal vojevůdce kolem krku, a opíraje se nohama
o sedlo, strhl jej s koně. Oba se skulili na zem.
Avšak již přispěchali řezníci, a Jan Breydel, jenž
chtěl pomstíti pohanu, učiněnou praporu flanderskému, uťal Robertovi ruku. Nešťastný senešal, se327

znávaje, že blíží se jeho smrt, tázal se, není-li přítomen některý šlechtic, jemuž by mohl odevzdati
svoje zbraně. Avšak řezníci toho nedbali, sekali a
bodali do něho tak dlouho, až vypustil duši.
Zatím srazil také bratr Vilém kancléře Petra
Flotta k zemi, aby mu roztříštil hlavu. Francouz prosil o milost. Bratr Vilém se usmál uštěpačně a zasadil mu ránu do šíje, takže zbaven života, padl tváří
do prolité své krve. Francouzští pánové de Tarcanville a ďAsprémont byli skoleni kladivem zlatého
rytíře. Gwijde roztříštil jedinou ranou hlavu Benoldu
de Longuevalu. Adolf van Nieuwland srazil k zemi
Raoula de Nortforta. V několika okamžicích padlo
více nežli tři sta šlechticů.
Pan Rudolf z Gaucourtu, oba králové Baltazar
a Sigis a ještě jiných sedmnáct vybraných rytířů
bránili se dlouho proti Genťanům Jana Borluuta.
Když již padli oba králové se všemi ostatními rytíři
a klesl také už jeho kůň, stál Rudolf ještě s podivuhodnou neohrožeností uprostřed svých nepřátel. Bránil se obratně proti Gentským a udržoval je strašnými ranami v patřičné vzdálenosti od sebe. Spatřiv
houf asi čtyřiceti rytířů, spěchal mezi ně. Ale Jan
Borluut ho pronásledoval s velikým počtem Genťanů.
Čtyřicet rytířů bylo brzo pobito, a Rudolf de Gaucourt se bránil stále stejně udatně. Ranami a námahou vysílen, klesl konečně na mrtvoly svých kamarádů, a Gentští přispěchali, aby ho dobili. Avšak Jan
Borluut vzepřel se smrti chrabrého Francouze. Dal
ho odnésti za bitevní čáru a vzal ho pod svou
ochranu.
Ačkoliv Francouzové v tomto boji utrpěli ve svých
nejpřednějších řadách porážku, šinula se vlámská
bitevní čára jen pomalu vpřed, poněvadž přicházeli
stále noví nepřátelé, aby nahradili padlé.
Zlatý rytíř bojoval jako pravý lev na levém křídle
proti celé skupině jezdců. Po obou jeho bocích zápasili stejně udatně mladý Gwijde a Adolf van Nieuw328

land, který se vrhal stále mezi nepřátele a vydával
se mnohdy v nebezpečí života; vypadalo to, jako by
byl rozhodnut zemříti před očima zlatého rytíře.
„Otec Matyldin mne pozoruje!" myslel si — a pak
cítil, kterak se mu šíří hruď, cítil ve svých svalech
více síly, ve své duši opovrhoval smrtí ještě více.
Zlatý rytíř na něho občas volal, aby se nevydával tolik v nebezpečí. Avšak tato slova, znějící sluchu Adolfovu jako chvála, působila zcela jinak, neboť po každém napomenutí zlatého rytíře vzepjal se kůň statečného milence a pronikal hlouběji do řad Francouzů. Bylo jinochovým štěstím, že nad ním bděla silnější ruka nežli jeho, a že byl po jeho boku někdo,
kdo z otcovské lásky přisahal, že ho bude chrániti.
V celém francouzském táboře zvedal se již jen jeden prapor do výše. Na velikém korunním praporu
zářil znak stříbrných lilií a všechny lesklé perly,
z nichž byl symbol Francie zhotoven. — Gwijde ukázal rukou k místu kde stál praporečník a zvolal na
zlatého rytíře:
„To musí být naše!"
Pokoušeli se pak, každý s jiné strany, proniknouti
francouzskými řadami; než zprvu se jim to nedařilo,
třeba že dotírali neúnavně na nepřítele. Když Adolf
van Nieuwland našel příznivější místo, prodral se
sám mezi jezdci a dostal se po houževnatém boji k velikému praporu.
Která nenávistná ruka, který zlý duch lákal takto
jinocha do záhuby! •— Kdyby byl věděl, kolik
trpkých slzí bylo pro něho v této chvíli proléváno,
jak často bylo jeho jméno z úst dívky vysíláno
s modlitbou k nebi — nebyl by se jistě tak lehkomyslně vydával nebezpečí smrti; byl by se snad vrátil raději jako zbabělec.
Korunní prapor byl obklopen velikým počtem rytířů, kteří přisahali na svou čest a věrnost, že pod
tímto posledním znakem raději zemrou, nežli by si
jej dali uloupiti. Co mohl Adolf dokázati proti tolika
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odvážným zápasníkům? Jakmile se objevil, byl přivítán žertovnými výroky a všichni tasili současně
meče nad jeho hlavou. Rány dopadaly bez ustání na
jeho výzbroj a přes svou podivuhodnou zručnost nemohl se již brániti. Již se vyřinula krev zpod jeho
přílby — zamžilo se mu před očima, jeho svaly byly
tolika ranami ochromeny. Zachvácen šíleným zoufalstvím a očekávaje svoji poslední hodinku, zvolal
silným hlasem, aby to Francouzové slyšeli:
„Matyldo! Matyldo! Buď s Bohem!"
S tímto heslem řítil se středem nepřátelských mečů až k praporu a vytrhl jej z ruky praporečníkovy.
Avšak desatery ruce mu jej opět vzaly. Rány se na
něho sypaly, svalil se vysílen na záda svého koně.
Pohnutím, které v tomto okamžiku nastalo mezi
zápasícími, byl zlatý rytíř upozorněn na Adolfovo nebezpečí. Vzpomněl žalu, jenž by zchvátil jeho nešťastnou Matyldu, kdyby Adolf zemřel pod rukou nepřátel. Obrátil se k zástupům a zvolal hlasem, který
přehlušoval jako hrom lomoz zbraní:
„Vzhůru, mužové flanderští! Za mnou! Za mnou!"
Jako rozbouřené moře, jež překonává překážky
s nevylíčitelnou silou, jež hráze rozbíjí pod nebetyčnými vlnami, a valíc se přes pole, rve lesy z kořenů,
a města srovnává se zemí, tak se valil vlámský lví
šik na vyzvání neznámého rytíře vpřed.
Francouzové byli napadáni s takovou zuřivostí, že
při prvním náporu padali hromadně. Údery palcátů
a rány seker padaly tak hustě, jako krupobití, jež
ničí plody země. — Nikdy nebylo tak urputného boje; všichni bojovníci byli již zaliti krví, a mnozí třímali ještě dlouho v ruce zbraň, když je již dávno před
tím stihla smrtící rána. Byla to vřava koní a lidí, jež
se nedá vylíčiti. Francouzští jezdci se již nemohli pohnouti; byli zatlačováni se všech stran k zadním
houfům, kdežto sekery a meče hubily postupně přední jejich řady.
Zlatý rytíř si prorazil svým pádným kladivem
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cestu řadami nepřátel a přiblížil se k francouzskému
korunnímu praporu. Gwijde a Arnold van Oudenaarde, mimo ještě některé jiné udatné Vlámy šli
v patách za ním. Hledal ve spleti zelený chochol
Adolfa van Nieuwlanda poblíže praporu, avšak marně. Po chvilce se mu zdálo, že jej zahlédl o trochu
dále mezi Vlámy. Čtyřicet vybraných rytířů, seskupených kolem praporu, napadlo opravdu hrdinsky
zlatého rytíře. Ten však mával svým kladivem tak
zručně okolo sebe, že ho nepostihl ani jeden meč.
A když dopadlo jeho kladivo po prvé, rozdrtilo jako
balvan hlavu pana Alina Bretoňského. Druhou ránou
rozbil krunýř Richardu de Falaisu a zlomil mu žebra
v těle. Zatím bojovali ostatní Vlámové stejně chrabře. Arnold van Oudenaarde byl raněn na hlavě a více než dvacet jeho mužů bylo skoleno.
Zlatý rytíř rozdrtil všechno, co mohl zasáhnouti.
Již leželi u jeho nohou pánové Jean ďEmmery,
Arnold de Wohain a Hugo de Viane. Oko nestačilo
sledovati pohyby jeho kladiva; tak rychle se mihalo
od jednoho ke druhému. Praporeěník seznal brzo, že
se prapor na tomto místě nedá uhájiti a prchl s nim
dozadu. Avšak zlatý rytíř to zpozoroval, porazil
s neobyčejnou silou tři nebo čtyři^ nepřátele a pronásledoval praporeéníka, obklopeného Francouzi do
velké vzdálenosti. Když ho dostihl, bil se neohroženě
tak dlouho, až konečně prapor dobyl. Celý oddíl jezdců na něho dorážel, aby prapor byl vrácen, ale zlatý
rytíř, jenž si prapor opřel jako kopí o třmeny, znenadání začal biti tak divoce kolem sebe, že jich mnoho skolil. Za stálého boje pronikl řadami nepřátel
zpět až do středu vlámského vojska. Zde zvedl ukořistěný prapor do výše o zvolal:
„Flandry Lvu!" Naše je vítězství! Sláva! Sláva!"
Zástupy odpověděly bouřlivým jásotem a mávali
zbraněmi nad hlavami na znamení radosti. Jejich
odhodlanost vzrostla, když spatřili dobytý znak.
Vít de St. Pol stál ještě na Potelberku asi s deseti
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tisíci pěšáky a se značným oddílem jezdců. Dal již
nejeennější zboží v ležení sbaliti a chtěl svoje lidi zachrániti útěkem. Avšak Petr Lebrum, jeden z rytířů,
kteří bojovali u korunního praporu, a který odešel
omráčen z bojiště, vida to, zvolal:
„Ó, St. Pole, mohl byste se toho odvážiti? Chcete
jako zbabělec nechat bez pomsty smrt pana ďArtois
a všech našich bratří? Prosím vás pro čest Francie,
nečiňte toho. Raději zemřeme, abychom ušli hanbě.
Nastupte se svými oddíly; možná, že vy vybojujete
se svými čerstvými šiky vítězství."
Vít de St. Pol odporoval. Zachvátil ho strach. Odpověděl :
„Pane Lebrume, vím, co mám učiniti. Nedám se
zbaviti zadního voje. Bude lépe, přivedu-li zbylé muže zpět do Francie, nežli nechám-li je marně zabít."
„A chcete opustit ty, kteří ještě s mečem v ruce
bojují, a vydáte je nepříteli? Ó, toť zrádné dílo! Přežiji-li dnešní den, obžaluji vás u našeho krále ze zbabělosti."
„Prozíravost mi velí ústup, pane Lebrume. Odtáhnu, nechť se vám to líbí nebo ne, neboť vaše rada
vznikla z rozrušení. Jste příliš zachvácen zuřivostí."
„A vy příliš zchvácen strachem! Avšak budiž, nechcete-li jinak. Abych vám ukázal, že jsem prozíravější nežli vy, pustím se s menším oddílem k útoku,
abych vám kryl a usnadnil ústup. Nuže odejděte. Já
budu zdržovati nepřítele."
Vzal si houf dvou tisíc pěšců a odvedl je k bojišti.
Zatím se snížil počet bojujících Francouzů tak, že
v jejich bitevní čáře zelo více mezer. To dovolovalo
Vlámům, že je mohli napadati zpředu i zezadu.
Zlatý rytíř, jenž mohl svojí výškou a výškou svého
koně přehlédnouti celé bojiště, zpozoroval Lebrumův
pohyb a pochopil jeho úmysl. Bylo mu jasno, že de
St. Pol chtěl uniknouti z obzoru. Přiblížil se ke Gwijdovi a vyložil mu úmysl nepřítele. Zároveň bylo několik rytířů odesláno za bitevní čáru, aby donesli ve332

litelům příslušné rozkazy. Za několik okamžiků později daly se různé houfy v pohyb a zaplavily na
všech stranách pole. Pan Borluut přispěchal sem se
svými Genťany podél městských hradeb a napadl
Lebruma z boku. Řezníci se svým ceehmistrem Breydelem obešli zámek Dolní Mosschery a vrazili od
zadu na francouzský tábor.
Toho útoku se oddíly de St. Polovy nenadály. Sbírali a balili právě nejcennější zboží, když náhle spatřili nad svými hlavami sekery řezníků a s nimi smrt.
Strašlivý řev útočících Vlámů poděsil je tak, že se
v nepořádku rozutekli a prchali všemi směry přes
pole. Řezníci řádili hrozně mezi nimi. Vít de St. Pol,
sedící na dobrém klusáku, unikl nebezpečí smrti
a prchal s větrem o závod, aniž se dále staral o své
lidi. — Ležení bylo vbrzku vyklizeno. Zakrátko nebylo tu již ani jediného žijícího Francouze.
Tak získali Vlámové všechno drahocenné zlato
a stříbrné nádobí, a k tomu ještě nesmírné poklady,
které nepřítel sem přivezl.
Na bojišti nebyl zápas ještě u konce. Asi tisíc
jezdců se tu bránilo v chumáči. Bili se jako lvi, ačkoliv byli poseti ranami. Bylo mezi nimi víc než sto
ušlechtilých rytířů, kteří nechtěli přežiti této porážky a bili do Vlámů se šílenou zuřivostí. Pozvolna byli
zahnáni k Hořkému rybníku pod městskými valy.
Zde spadli jejich koně do potoka Zátočitého, nebo zapadli na jeho březích do bažin. Rytíři byli bezradní.
Seskákali s koní na zem a utvořivše kruh, bojovali
pěšky a skolili mnohého Vláma. Hořký rybník byl
jedinou krvavou louží, v níž se propadaly nohy zápasících a z níž trčely hlavy, ruce, nohy, přílby a rozlámané meče.
Několik „Lilijníků," mezi nimi Jan van Gistel a trochu Brabanťanů, přiběhlo, když nevidělo jiného východiska, přímo mezi Vlámy a volali:
„Flandry Lvu!" Sláva, sláva Flandrům!
Domnívali se, že se tím zachrání. Ale ihned přispě333

chal ze zástupu jeden tkadlec k van Gistekm a těžkou ranou roztříštil mu lebku. Tkadlec zabručel polohlasně:
„Můj otec ti řekl, že nezemřeš na své posteli,
zrádče!"
Druzí byli poznáni podle zbraní a jako odrodilci
pobiti.
Mladý Gwijde pocítil soucit se zbylými rytíři, kteří
se bránili tak statečně. Volal na ně, aby se vzdali
a zachránili si život. Přesvědčeni, že odvaha a udatnost jim už nepomohou, rytíři se vzdali; byli odzbrojeni a svěřeni péči Jana Borluuta.
Nejznamenitější z těchto urozených válečných zajatců byl Thibaut II., pozdější vévoda lotrinský.
Všichni ostatní byli rovněž vysokého původu a prosluli jako chrabří válečníci.
Nezůstal nyní na bojišti ani jediný nepřítel, zato je
bylo zříti, jak prchají všemi směry, aby unikli nebezpečí. Vlámové velmi udiveni, že nemají již s kým
bojovati, a podléhajíce ještě zcela bojovnému nadšení, rozběhli se v hloučcích po polích, aby pronásledovali uprchlíky. U morové nemocnice sv. Magdaleny
dohonili hlouček lidí St. Polových a usmrtili je všechny. O něco dále našli pana Viléma van Mosschera,
„Lilijníka," který ještě s některými jinými utekl
z boje. Když seznal, že jest obklíčen, prosil o milost
a sliboval, že bude sloužiti Robrechtu van Bethunovi
jako věrný poddaný. Avšak nebyl vyslyšen. Sekery
řezníků mu odňaly řeč i život.
Tak to trvalo celý den, až již nebylo ani jediného
Francouze, nebo frankofila.
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čkoliv veliká část vlámského vojska pronásledovala nepřítele v polích, zůstalo přece
ještě několik spořádaných oddílů na bojišti.
Jan Borluut nechal své muže na místě, aby podle válečného mravu hlídali bojiště až do druhého dne. Jen
několik málo nedbalo z příliš živého nadšení tohoto
rozkazu. Houf Borluutův se skládal ještě ze tří tisíc Gentanů. Bylo také hojně mužů všech zbraní,
kteří, vyčerpáni námahou nebo poraněním, nemohli
pronásledovati nepřítele a setrvali proto na bojišti.
Když byl boj vyhrán, a okovy vlasti zlomeny, jásali
nadšení Vlámové radostnými výkřiky: „Flandry Lvu!
Co Francouz to šibal! Vítězství! Sláva! Sláva!"
Tu pak odpovídali lidé z Yprů a z Kortrijku s městských hradeb ještě hlasitěji. Také oni mohli oslavovati vítězství, neboť zatím co obě vojska bojovala na
groningském pastvišti proti sobě, odvážil se kastelán
van Lens výpadu na město se stem svých mužů, a byl
by je možná celé vypálil; avšak Yperští udeřili statečně na jeho tlupu, takže Francouzové po dlouhém
zápolení utekli v nepořádku zpět na hrad. Když van
Lens počítal své lidi, shledal, že jen desátý díl unikl
hněvu občanů.
Většina velitelů a šlechticů se odebrala do ležení
a seskupili se kolem zlatého rytíře. Pohnutými slovy
mu vyjadřovali svoji vděčnost; ten však z obavy, aby
nebyl poznán, neodpovídal. Gwijde, stojící vedle něho,
promluvil k rytířům takto:
„Pánové, rytíř, který vás všechny a flanderskou
zemi tak zázračně zachránil, jest křižák a nepřeje si
býti poznán. — Nejušlechtilejší syn Flander má jeho
jméno."
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Rytíři neodpověděli, ale každý se snažil sám uhádnouti, kdo^ by mohl býtí rytíř tento, tak ušlechtilý,
tak udatný a tak silného těla. Ti, kteří byli přítomni
setkání v daalském lese, znali již dávno jeho jméno,
ale neodvážih se to veřejně říci, protože slíbili slavnostně mlčení. Mnozí z ostatních nepochybovali, že
je to hrabě Planderský sám; avšak stačilo jim, že
Gwijde oznámil přání zlatého rytíře, aby jim mlčení
bylo povinností.
Robrecht mluvil potichu chvíli s Gwijdem a přelétl
zrakem přítomný zástup. Když přehlédl také širé bojiště, přistoupil blíže ke Gwijdovi a řekl:
„Nevidím Adolfa van Nieuwlanda, a chvěji se
úzkostí. Padl snad můj mladistvý přítel nepřátelským mečem? Ó, to bych pro něho truchlil na věky!
— Ubohá Matyldo, jak bys oplakávala svého dobrého
bratra!"
„Domnívám se, že asi nepadl, Robrechte; zdá se
mi, že jsem jeho zelené pero zahlédl ještě tamto mezi
stromy nizozemského lesa. Jistě nyní pronásleduje
zbylé nepřátele. Viděl jsi, s jakou neodolatelnou mocí
se vrhal stále mezi Francouze? Neměj strachu, Bůh
jistě nedopustí, aby zemřel."
„Kéž bys mluvil pravdu, Gwijde! Srdce mi puká
při pomyšlení, že moje nešťastné dítě by se nesmělo
radovati o tak radostném dni. Prosím tě, milý bratře,
pošli lidi pana van Borluuta na bojiště, aby tam
hledali tělo Adolfovo. — Já půjdu potěšiti svou ubohou Matyldu. Nechť jí alespoň přítomnost jejího otce
způsobí několik šťastných chvil."
Pokynul přítomným rytířům rukou na pozdrav
a odkvapil spěšně do opatství groningského. Gwijde
rozkázal Janu Borluutovi, aby rozeslal své muže po
bojišti a dal vyhledati raněné mezi mrtvými, a mrtvé
rytíře přinésti do ležení.
Když Gentští vstoupili na bojiště, zůstali náhle nehybně státi u strašlivé podívané. Když nyní již bylo
pominulo bojovné vzrušení, přelétaly jejich zraky
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s úžasem po rozsáhlém bojišti, na němž ležely rozdrcené mrtvoly, koně, prapory a usekané údy takového počtu lidí v příšerné směsici. Bylo zříti zdaleka,
kterak kdesi umírající zvedá rámě prosebně do výše.
Tajemný šumot stokrát děsnější, nežli nejpříšernější
ticho, vládl nad nakupenými těly. Byl to hlas poraněných, úpějících:
„Vodu, v o d u . . . pro Boha, vodu!"
Slunce pražilo horkým žárem do jejich obnažených
udu a mučilo raněné nesnesitelnou žízní. Jejich rty
se lepily k sobě a mohly jen s námahou vyjadřovati
své smrtelné úzkosti. Ve vzduchu se vznášela hejna
černých krkavců jako zlověstné mraky. Skřehotání
těchto žravých dravců znělo jako hlas Morany nad
bojištěm a krušilo srdce živých hlubokou sklíčeností.
Brzy se snesli ptáci na mrtvoly, aby si na nich pochutnali. Nesčetní hladoví psi byli vůní krve vylákáni
z města, běhali od mrtvoly k mrtvole a vyli tak příšerně, že to vypadalo, jako by peklo vyslalo svoje
ďasy, aby oslavovali příchod tolika duší. Přes to se
psi mrtvol ani nedotkli; naopak, zdálo se, že vyjí jen
ze zármutku nad padlými. Obořovali se urputně na
krkavce a ochránili mnohé tělo před jejich hanobícími drápy. — Ke všem těmto hrůzu vzbuzujícím
zvukům přidružovalo se temné ržání skomírajících
koní a vítězoslavné pokřiky mužů, kteří zůstali ve
městě. Děsný — děsný byl pohled na takový počet
padlých hrdinů, spících nyní — se zsinalou tváří věčný spánek.
Stejným tempem, jímž Gentští se pohybovali po
bojišti, vzlétali před nimi krkavci, a usazovali se zase
o něco dále, aby hodovali na nové kořisti. Mezi padlými byli vyhledávám především ti, jejichž srdce
ještě tlouklo, a byli odnášeni do ležení, aby jim byl
navrácen život. Četný zástup čerpal do všech možných nádob vodu z potoka gaverského, aby žijící
osvěžila. Bylo dojemné a uchvacující pozorovati, jak
dychtivě ssáli ranění chladnou vodu, vracející jim žiHendrlk Conscience: Zlaté ostruhy. — 22.

337

vot, a jak vděčně, s lesknoucí se slzou radosti v okUj
přijímali osvěžení z rukou bratří nebo nepřátel. Když
bylo tak přisluhováno jednomu, zvedlo se blízko
mnohé jiné rámě, a ranění prosili mdlým hlasem:
„Ó, osvěžte také mne — jedinou krůpějí vody! Při
umučení našeho Spasitele, bratří, svlažte mé rty a zachraňte mne před smrtí! ..
Gentští obdrželi rozkaz, aby vlámské rytíře, ať
živé, ať mrtvé, snesli do ležení. Obrátili již téměř polovinu mrtvol a prohlédli značnou část bojiště. Již
byla odnesena těla urozených pánů Šalomouna van
Sevecote, Filipa van Hofstade, Eustaeha Sporkijna,
Jana van Severen, Petra Bruggského, a právě rozepínali krunýř pána Jana van Machelen. Byli nyní poblíž místa, kde bylo bojováno nejtvrdošíjněji, neboť
kolem ležely větší hromady mrtvol, zalitých krví. Zatím co napájeli pana Malínského, zaslechli náhle
chraplavý povzdech, přicházející téměř z vnitra země. Naslouchali, avšak neslyšeli již nic, žádné z těl,
ležících okolo, nedávaly již ani nejmenší známky života. Zatím co obraceli mrtvoly, aby vyhledali stenajícího, zaslechli povzdech znovu, a poznali, že se vynořil o něco dále mezi poraženými koňmi. Ihned tam
spěchali, aby svému druhu pomohli. Po značné námaze odvlekli koně stranou a našli umírajícího rytíře.
Ležel natažen naznak, pod jeho tělem byla kaluž
krve. Jeho krunýř byl koněm, který padl na něho,
rozdrcen. Pravá ruka nepustila ještě meč, v levé
držel zelený závoj. Jeho líce byla bledá, a jevily se
v nich již příznaky brzké smrti. Díval se ztrnule na
ty, kteří přicházeli, aby ho vykoupili. Jeho slabá
víčka neměla již síly, aby ochránila zkalenou zřítelnici. Jan Borluut poznal nešťastného Adolfa van
Nieuwlanda.
Spěšně rozvazovali řeménky u jeho výzbroje, vyzvedli jeho hlavu z bahna a svlažili jeho rty občerstvující vodou. Jeho zmírající hlas šeptal několik nesrozumitelných slov a jeho oči se zavřely nyní úplně,
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jako by duše unikla ze zmučeného těla. Čerstvý
vzduch a osvěžení otřáslo jím mocně, takže zůstal ležeti bezvládně několik okamžiků. Pak procitl znovu,
uchopil, stále ještě tak malátný jako dříve, ruku
pana Borluuta a promluvil tak pomalu, že mezi každým slovem se odmlčel:
„Umírám. Vidíte, pane Jene, že má duše již se loučí
se světem. — Ale neplačte pro mne. — Umírám
klidně — když vlast jest již pomstěna."
Jeho dech byl příliš krátký, aby mohl mluviti dále.
Nechal svou hlavu klesnouti do náruče pana Jana
Borluuta a přitahoval pomalu zelený závoj ke svým
rtům. Vtom pozbyl úplně vědomí v náruči Jana
Borluuta. Jeho srdce však tlouklo dále a životní
teplo neunikalo z těla. Gentský velitel neztrácel ještě
naději, a dal dopraviti raněného rytíře do ležení.
Matylda se uchýlila s Adolfovou sestrou před bojem
do kobky opatství groningského. Nebylo jistě v této
chvíli ve Flandrech nikoho, kdo byl soužen větší starostí, nežli nešťastná dívka. Všichni její příbuzní
a její přítel Adolf byli v boji. Na tomto zápase, jehož
se Vlámové odvážili proti mohutné přesile, závisela
svoboda jejího otce — tato bitva musela obnoviti
flanderský trůn nebo rozmetati navždy. Kdyby vítězství dobyli Francouzové, očekávala smrt všech,
kteří jí byli drazí a sama nejstrašlivější osud.
Jakmile se rozlehla válečná polnice bojištěm, zachvěly se obě dívky, jako by je stihla smrtící rána.—
y takových teskných okamžicích mohly stěží potlačiti pohnutí mysli, neboť každé slovo jim otevíralo
ponurou vyhlídku. Poklekly obě společně na klekátko. Jejich hlavy spočívaly na něm těžce, a slzy stékaly jim tiše po líci. — Tak tu klečely bez pohnutí
v horoucí modlitbě, jako by byly pohříženy v hluboký spánek. Jen někdy, když válečný ryk se zesílil,
prodral se vzlyk z jejich prsou a pak zaúpěla Marie:
„0, Bože všemohoucí, Bože zástupů, smiluj se nad
námi! Stůj při nás, ó, Pane, v naší bídě!"
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A jemný hlas Matyldin odpovídal:
„Ó, přesladký Pane Ježíši, Spasiteli, opatruj ho! —
A nevolej ho k sobě, milosrdný Bože!"
„Svatá Maria, matko Boží, oroduj za nás!"
„Matko Kristova, potěšení zarmoucených, oroduj
za něj!"
Pak zazníval hromový válečný hluk příšerněji do
jejich zdrcených duší, a jejich ruce se chvěly hrůzou, jako třesoucí se osikové listí; ale jejich hlavy se
skláněly níže, slzy kanuly hojněji a jejich modlitby
byly opět nesrozumitelný.
Zápas trval dlouho. Děsný křik zástupů útočících
na sebe navzájem, zaléhal dlouho do opatství groningského. Avšak ještě déle trvala tichá modlitba
obou žen; neboť zlatý rytíř klepal již na klášterní
bránu, a ony ještě prodlévaly na klekátku. Teprve
když se ozvaly dunivé mužské kroky v chodbě před
kobkou, obrátily hlavu. Hleděly ztrnule ke dveřím
a obě se zachvěly sladkou předtuchou.
„Adolf se zase vrací!" povzdechla Marie. „Hle,
naše modlitba byla vyslyšena."
Matylda naslouchala pozorněji, a odtušila smutně:
„Nikoliv, nikoliv, není to on, Marie, nýbrž spíše
posel neštěstí!"
V tom okamžiku zaskřípěly dvéře kobky ve stěžejích. fteholnice otevřela a vpustila dovnitř zlatého
rytíře.
Útlé tělo Matyldino se zachvělo, její oči se upíraly
nejisté k tomu, jenž stál před ní, a rozpřahal náruč,
aby ji objal. Zdálo se jí, jako by ji byl zklamal
luzný sen, ale tento pocit byl prchavější, nežli sen,
jenž zasvitne a zase zmizí. Rozběhla se náhle a
padla jásajíc na prsa zlatého rytíře.
„Otče," volala, „ó drahý otče! Vidím vás opět —
svobodného bez okovů! Dovolte mi, abych vás sevřela ve svou náruč. Č, Bože, jak jsi dobrý!"
Robrecht van Bethune objal svoji dceru v radostném vzrušení. Držel ji na svém srdci, až se vzru340

šení obou poněkud uklidnilo. Odložil pak svou přílbu
a své železné rukavice na klekátko. Vyčerpán námahou, přitáhl židli a usedl si na ni. Matylda objala
láskyplně jeho šíji oběma pažema. Pozorovala s uctivým podivem toho, jenž přinášel jí spásu, jako Boží
tvář muže, jehož ušlechtilá krev kolovala také v jejích žilách, a jenž ji tak něžně a vroucně miloval.
Naslouchala se dmoucími se ňadry milým slovům,
jež zněla jejímu sluchu jako sladká hudba. „Matyldo," hovořil, „moje vzácné dítě, Pán nás dlouho
zkoušel. Avšak nyní jest všechno utrpení skončeno.
Flandry jsou svobodny, vlast jest pomstěna, černý
lev roztrhal všecky lilie. Již se nic neboj, všichni
cizinci jsou pobiti. Zlí žoldnéři, jež poslala Johana
Navarrská, jsou mrtvi."
Dívka lapala tato slova s otcových rtu s úzkostlivou dychtivostí. Hleděla nejistě do jeho očí a usmívala se se zvláštním výrazem. Byla radostí tak vzrušena, že nenacházela slov. Po několika okamžicích
zpozorovala, že otec již domluvil. I zvolala:
„Ó, Bože, vlast jest svobodna! Francouzové jsou
pobiti! A vás, milý otče, mám opět! Pak se tedy vrátíme zase do našeho krásného Wijnendaalu, zármutek již nebude ztrpčovati vaše stáří a já budu moci
trávit svůj život tak vesele a tak radostně ve vaší
náruči! V takové štěstí jsem se neodvážila doufat.
Neměla jsem odvahy žádati tolik od Boha ve svých
modlitbách."
„Nuže, poslyš, milé dítě, a prosím tě, nermuť se.
Dnes tě musím zase opustit. Šlechetný váleěník, jenž
mne ještě jednou vyprostil z okovů, obdržel mé čestné slovo, že se vrátím, jakmile bude bitva skončena."
Dívka svěsila hlavu v hlubokém zármutku na prsa
a povzdechla: „Tam vás zavraždí, nešťastný otče!"
„Toho se neboj, Matyldo," odvětil Robrecht. „Můj
bratr Gwijde zajal šedesát francouzských rytířů
ušlechtilé krve. Filipu Sličnému bude oznámeno, že
jejich život jest zástavou za můj, a nebude mu do341

voleno, aby tito zbylí bohatýři padli za oběť jeho pomstě. Nemáme se již čeho obávati. Flandry jsou mocnější, nežli Francie. Proto tě prosím, zanechej pláče.
Buď klidná, tebe čeká nejkrásnější budoucnost. Dám
zámek Wijnendael zase obnoviti, abychom v něm
mohli všichni opět bydleti. Pak budeme spolu zase
jezdit sokolničit. — Můžeš si představiti, jak radostný bude první náš lov?"
Nevýslovně šťastný úsměv a sladký polibek byly
Matyldinou odpovědí. Avšak náhle vyvstala v její
duši bolestná myšlenka, její tvář se zasmušila a zahleděla se mlčky k zemi, jako by se zastyděla.
Robrecht se podíval zpýtavě na svou dceru a otázal se:
„Matyldo, proč se pojednou zasmušila tvoje tvář?"
Dívka pozvedla hlavu a odpověděla tlumeným hlasem: „Ale, milý otče, neříkáte mi nic o Adolfovi.
Pročpak nepřišel s vámi?"
Uplynula krátká doba, nežli Robrecht zodpověděl
její otázku. Zdálo se mu, že objevil u Matyldy vřelý
cit, který dosud snad ani sama nepoznala. Proto nikoliv bez úmyslu promluvil tato slova:
„Adolfa zaměstnávají ještě některé starosti, milá
dcero. V polích se toulají ještě rozptýlené tlupy nepřátel; jistě je pronásleduje. Matyldo, mohu ti říci,
že náš přítel Adolf jest nejušlechtilejší, nejodvážnější
rytíř, jehož znám. Dvakrát zachránil život tvému
strýci Gwijdovi. Až po korunní prapor Francie padali nepřátelé hromadně jeho mečem. Všichni rytíři
velebí jeho obratnost a připisují mu veliký podíl na
osvobození Flander."
Za této řeči upíral Robrecht zrak na svou dceru
a sledoval nejmenši pohnutí na její tváři. Viděl, kterak se na ní střídá radost a pýcha, a nepochyboval
již o správnosti své domněnky.
Unešena nadšením stála Marie před Robrechtem.
Naslouchala dojata chvalořeči na svého bratra.
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Mladá Matylda dívala se ještě na svého otce, když
v předsíni kláštera se ozvala směsice mužských hlasů. Netrvalo to však dlouho, a všechno zase umlklo.
Brzo nato se otevřely dveře kobky, a pomalu a se
smutnou tváří vešel Robrechtův bratr Gwijde. Přistoupil blíže a pravil:
„Veliké neštěstí, milý bratře, stíhá nás oba v muži,
jenž jest nám drahý. Gentští ho našli na bojišti mezi
mrtvými a přinesli ho sem do kláštera. Je těžce churav, možná, že nastává poslední jeho hodinka. Žádá
si vidět tě ještě jednou, nežli opustí svět. Prosím tě,
bratře, prokaž mu tuto poslední milost."
A obrátiv se k Adolfově sestře, připojil:
„Volá také po vás, urozená slečno!"
Zoufalé zaúpění se ozvalo současně z hrdel obou
dívek. Matylda klesla bezvládně do náruče svého otce
a zdálo se, že umírá. Marie běžela, bolestně naříkajíc,
ke dveřím a opustila světnici. Na její pokřik přišly
dvě jeptišky, a přijaly slabou Matyldu z náruče jejího otce. Ten políbil ještě jednou svoji dceru a chtěl
odejiti, aby navštívil umírajícího Adolfa; avšak
dívka, otevřevši oči a poznavši jeho úmysl, vytrhla
se jeptiškám a přimknuvši se k otci, zvolala:
„Vezmi mne s sebou otče, abych ho uviděla ještě
jednou. Běda mně, bolest mi drásá srdce! Zemru
s ním, cítím v sobě již smrt. — Chci ho spatřit. Pospěšte si, pojďte, pojďte rychle! — On umírá — on,
Adolf!"
Robrecht pohlížel soucitně na svoji dceru. Nyní
již nijak nepochyboval o náklonnosti, která v srdci
jeho dcery potichu a pomalu zakotvila. Tato jistota
ho ani nevzrušila, ani nerozhněvala. Poněvadž^ nemohl svou dceru potěšiti slovy, přitiskl ji pevně na
svá prsa. Avšak Matylda se brzy vymkla z tohoto
něžného objetí. Táhla Robrechta za ruku a volala:
„Otče, mějte se mnou smilování! Pojďte, abych
ještě jednou uslyšela hlas svého dobrého bratra, aby
jeho oči mne ještě jednou v životě uviděly."
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Robrecht by byl své dítě nejraději odevzdal jeptiškám, neboť se obával právem, že pohled na umírajícího ji příliš dojme, ale nedovedl jejím naléhavým
prosbám již déle odolati. Vzal ji za ruku a řekl:
„Nuže, milá dcero, pojď se mnou navštíviti nešťastného Adolfa. Ale prosím tě, nezarmucuj se tolik
svým zoufalstvím. Pomysli, že nám Bůh dnes prokázal mnohá veliká dobrodiní, a že by se mohl rozhněvati tvým zoufalstvím."
To byli již z kobky venku na chodbě, když koněil
tato slova.
Adolf byl donesen do veliké jídelny. Bylo tam postaveno lože s peřinami a umírající opatrně na ni položen. Kněz, sběhlý v lékařství, vyšetřil velmi svědomitě jeho tělo, a neshledal na něm otevřených ran.
Utržené rány bylo poznati po dlouhých modrých pohmožděninách a podlitinách, pod nimiž se hromadila
a městnala krev. Jeho údy byly po puštění žilou ihned
umyty a potřeny sílicím balzámem. Po odborném
pečlivém ošetření knězově Adolf cítil trochu síly; ale
zdál se býti stále blízek smrti, třeba jeho oči již nebyly tak popelavé a tak zkalené. Kolem smrtelného
lože stál veliký počet rytířů, truchlících mlčky nad
svým přítelem. Pán van Renesse, Arnold van Oudenaarde a Petr de Coninck pomáhali knězi při jeho
úkonech. Vilém z Julichu, Jan Borluut a Boudewijn
van Papenrode stáli po levé straně, kdežto mladý
Gwijde s Janem Breydelem a ostatními rytíři u postele zírali se schýlenou hlavou na raněného.
Breydel vypadal děsně. Jeho skráně byly posety
krvavými pruhy, zkrvavělý obvaz zakrýval polovici
jeho hlavy, paže a oblek byly zašpiněny a po boku
mu visela jeho ztupělá sekera. Ostatní rytíři měli
taktéž některé údy obvázané šátkem, a zbroj každého byla poskvrněna krví a rozsekána. — Plačící
Marie klečela vedle svého bratra. Uchopila jednu jeho rukou a zkrápěla ji slzami, zírajíc na Adolfa tichým a ztrnulým pohledem.
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Jakmile vstoupil Robrecht se svou dcerou do sálu,
zmocnilo se všech rytířů silné vzrušení. Ten, jenž sem
k nim přišel jako zachránce v největší nouzi, byl
sám flanderský Lev! — Sehnuli uctivě kolena a zvolali: „Sláva Lvu, našemu hraběti!"
Robrecht pustil svou dceru, zvedl pány Jana Borluuta a van Renesse se země a políbil je oba na líce.
Ostatním pokynul rukou, aby rovněž povstali, a promluvil:
„Moji věrní poddaní, milí přátelé, dokázali jste mi
dnes, jak mocný jest náš hrdinský národ. Svoji
skromnou korunu ponesu nyní s větší pýchou, nežli
Filip Sličný svou korunu francouzské říše, neboť
vámi se mohu pochlubiti plným právem."
Pak přikročil k Adolfovi, uchopil jeho ruku a pozoroval ho dlouho se zaroseným pohledem, aniž promluvil. Matylda klečela již delší dobu u hlavy Adolfovy. Odebrala mu svůj zelený závoj, potřísněný nyní
krví a při pohledu na tohoto svědka její příchylnosti
a jeho obětavosti vytryskly jí z očí slzy. Nepromluvila ani slova, ba ani se nedívala na Adolfa. Položila
si ruce na tvář a vzlykala v němém zármutku, aniž
sebou pohnula.
Kněz stál zde rovněž bez pohnutí, a zíral na raněného rytíře. Zdálo se mu, že se na jeho tváři ukázalo
cosi podivuhodného, že nabývala větší živosti.
A vskutku, jeho oči se rozjasnily a z jeho vzezření
mizely pomalu známky blížící se smrti. Brzo se zadíval láskyplně na Robrechta a promluvil pomalu
a tiše:
„0, můj pane a hrabě, vaše přítomnost jest mi
sladkou útěchou. Mohu zemříti, vlast jest svobodná!
V klidných dobách nastoupíte na lví t r ů n . . . Opouštím s radostí tento svět, když vidím, že budoucnost
slibuje vám a vaší ušlechtilé dceři dlouhé štěstí.
Ó, věřte mi v mojí poslední hodince, vaše neštěstí
bylo pro mne, vašeho nehodného sluhu, bolestnější,
nežli pro vás samého. Prolil jsem za tajemné tmy
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nocí tak mnohou slzu, když jsem vzpomínal na smutný osud ušlechtilé Matyldy a vaše z a j e t í . .
Obrátil hlavu poněkud k Matyldě a pokračoval:
„Neplačte, šlechetná Matyldo, nezasloužím si této
láskyplné účasti. Jest ještě život na onom světě!
Tam se opět shledám se svou dobrou sestrou. Zůstaňte na této zemi, abyste byla oporou svému otci
v jeho stáří a vzpomeňte občas ve svých modlitbách
na svého dobrého bratra, jenž vás musí opustiti..
Zde se zarazil a rozhlédl se udiveně kolem sebe.
„Ach, Bože!" zvolal, pohlížeje zkoumavě na kněze.
„Co to? Cítím novou sílu. Krev proudí volněji v mých
žilách!"
Matylda povstala a pohlížela naň v úzkostlivém
očekávání.
Všichni se dívali toužebně na kněze. Ten pozoroval
za tohoto výjevu bystře nemocného a sledoval každé
jeho hnuti. Uchopil ruku Adolfovu a ohmatával ji
s tajným úmyslem, zatím co přítomní sledovali starostlivě jeho pohyby. Viděli na knězově tváři, že nebyla ztracena ještě všechna naděje na zachování raněného při životě. Duchovní pokračoval mlčky ve
svém díle. Nazvedl víčka nemocného, přejel svojí rukou po jeho obnažených prsou. Potom se obrátil
k přítomným a řekl tónem nejhlubšího přesvědčení:
„Pánové, pravím vám, že horečka, která měla tohoto jinocha zabiti, pominula, jinoch nezemře!"
Všech rytířů se zmocnilo podivné pohnutí, i zdálo
se, jako by ústy kněze byl vysloven rozsudek smrti.
Avšak toto prudké hnutí mysli jim nebránilo, aby
dali výraz své radosti slovem i skutkem.
Marie hlasitě vykřikla a objala bratra rozrušena.
Matylda opět poklekla, sepjala ruce a zvolala hlasitě:
„Děkuji Ti, milostivý, milosrdný Bože, že jsi vyslyšel modlitbu své pokorné služebnice!"
Po tomto krátkém díkůvzdání vyskočila a vrhla se
nejvýše rozradostněna do otcovy náruče.
„On bude žiti! Již nezemře!" volala, „ó, nyní jsem
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tak šťastna!" a spořívala chvíli na prsou Robrechtových. Avšak brzo se zase vrátila k Adolfovi a vesele
s ním rozmlouvala.
Co považovali všichni za zázrak, bylo prostě přirozené. Adolf neměl otevřených nebo hlubokých ran,
nýbrž jen hojná pohmoždění. Muka jimi způsobená
měla za následek prudkou horečku, která jej mohla
zbaviti života. Avšak Matyldina přítomnost zdvojnásobila síly jeho duše a zaplašila horečku — a tak
unikl hrobu, jižjiž se před ním otevírajícímu.
Robrecht van Bethune vyzval svou dceru, překypující štěstím, aby poklekla vedle Adolfa, a předstoupiv před rytíře, promluvil takto:
„Vy, nejšlechetnější mužové Flander, jste dnes dobyli vítězství, které přejde jako důkaz vaší veliké
zmužilosti i na naše syny. Ukázali jste celému světu,
jak pochodí cizinec, opováží-li se vstoupiti na naši
půdu. Láska k vlasti roznítila ve vašich duších nikdy nepoznané hrdinství a vaše paže, zocelené spravedlivou pomstychtivostí, zabila tyrany. Svoboda
jest drahá národu, jenž ji zpečetil svojí krví. Nyní
již nezotročí ani na okamžik Vlámy ani všechna knížata jihu. Neboť všichni byste zemřeli, nežli by vás
přemohli. Ale toho se již netřeba obávati. Flandry se
dnes povznesly nad všechny ostatní národy, a jste
to vy, ušlechtilí mužové, jimž vlast vděčí za tuto
slávu. Nyní si přejeme, aby mír a pokoj odměnil naše
poddané za jejich věrnost. Bude nám štěstím, uvítají-li nás všichni jako otce, jestliže nám naše pečující
láska a stálé úsilí, učiniti je šťastny, dovede za3loužiti
toho názvu. Kdyby se však stalo, že by Francouzové
se odvážili přijití znovu, byli bychom flanderským
Lvem a naše válečné kladivo by vás opět vedlo do
boje. Prosím vás, pánové, jakmile se vrátíte na svá
léna, upokojte mysli, uklidněte všechno, aby vítězství nebylo poskvrněno povstáním. A především nestrpte, aby lid znovu pronásledoval „Lilijníky." Nám
přísluší, abychom je soudili. — Musíme vás opustiti.
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Za naší nepřítomnosti budete poslušní našeho bratra
Gwijda jako svého pána a hraběte."
„Nás opustiti?" zvolal Jan Borluut nedůvěřivě.
„Vy se vracíte do Francie? Nečiňte toho, šlechetný
hrabě, tam pomstí svou porážku na vás."
„Pánové," odtušil Robrecht, „táži se vás: je mezi
vámi někdo, kdo by ze strachu před smrtí porušil
své čestné slovo a svou rytířskou čest?"
Všichni současně sklonili hlavu a nepromluvili slova. S lítostí poznali, že nic nedovede jejich hraběte
zadržeti. Ten pak pokračoval:
„Pane de Conincku, vaše hluboká moudrost byla
nám velmi na prospěch a bude i nadále. Povoláváme
vás do své rady, abyste dlel s námi na hraběcím dvoře. Pane Breydeli, vaše udatnost a věrnost zaslouží
veliké odměny. Buďte ode dneška navždy vrchním
velitelem nad všemi městskými druhy, kteří nám mohou sloužiti ve zbrani. My víme, jak čestně dovedete
zastávati tento úřad. Mimo to budete i vy náležeti
k našemu dvoru, a přijďte, kdykoliv vám bude libo. —
A vy, Adolfe, milý příteli, zasloužíte odměnu větší.
My všichni jsme byli svědky vaší statečnosti. Ukázal jste se hodným svých ušlechtilých předků. Já
vím, s jakou péčí, s jakou láskou jste střežil a potěšoval mé nešťastné dítě. Já vím, jak čistý, vroucí
cit vykvetl skrytě ve vašem srdci. Nuže, chci se vam
šlechetností vyrovnati: nechť se osvícená krev hrabat Flanderských smísí s krví šlechticů van Nieuwlandu. Černý lev nechť se skví ve vašem štítě. —Dávám vám své drahé dítě, svou Matyldu za ženu!"
Z Matyldiny hrudi se ozval jediný zvuk, jméno
Adolf! Ale dojata uchopila jeho ruku, zachvěla se.
Pak jí vyhrkly slzy, ala to byly slzy radosti.
Mladý rytíř nepromluvil rovněž ani slova; jeho
štěstí bylo příliš horoucí, příliš veliké,
býti
vyjádřeno slovy. — Obrátil jen své zářící oči láskyplně k Matyldě, pln uznalosti k Robrechtovi, a pak
pln vděčnosti k nebi.
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Od nějaké doby bylo slyšeti veliký hluk před vnější branou opatství; jako by se sbíhal lid.^ Hluk rostl
vždy víc a chvílemi mohutněl v radostný jásot. Vstoupila jeptiška a oznamovala, že před branou stoji veliké množství lidu, a neustále si žádá spatřiti zlatého
rytíře. Poněvadž dveře síně byly otevřeny, zněl jásot
zřetelně k sluchu rytířů:
„Flandry Lvu! Sláva našemu osvoboditeli! Sláva!
Sláva!"
Robrecht se obrátil k jeptišce a řekl:
„Řekněte jim laskavě, že zlatý rytíř, po^němž volají, přijde v několika okamžicích mezi ně."
Pak přistoupil k nemocnému rytíři, uchopil jeho
ruku a řekl:
„Adolfe van Nieuwlande, moje drahá Matylda bude
vaší chotí. Požehnání Všemohoucího sestoupiž na
vaše hlavy a dejž vašim dětem statečnost jejich otce
a ctnosti jejich matky. Vy jste si zasloužil víc, než
není v mé moci dáti vám vzácnější dar, nežli své dítě,
jež mělo býti útěchou a oporou mého stáří."
Zatím co ústa Adolfova překypovala díky, přistoupil Robrecht spěšně ke Gwijdovi.
„Milý bratře," řekl, „žádám, aby tento sňatek byl,
pokud lze nejdříve slaven s veškerou nádherou a byl
potvrzen obvyklými náboženskými obřady. Toť moje
nejvroucnější přání. — Pánové, odcházím od vás, ale
domnívám se, že budu moci v brzku a bez překážky
peěovati o štěstí svých věrných poddaných."
Po těchto slovech přikročil k Adolfovi a políbil ho
na tvář. „Žijte blaze, milý synu," řekl.
A tiskna Matyldu ke své hrudi:
„S bohem, milená Matyldo. Netruchli již nyní pro
mne. Jsem šťasten, že vlast jest pomstěna. Vrátím
se zase brzo."
Potom objal ještě svého bratra Gwijda, Viléma
z Julichu a několik jiných rytířů, svých přátel. Stiskl
všem dojat ruku a zvolal odcházeje:
349

„Žijte blaze, s Bohem, vy všichni ušlechtilí synové
Flander, moji věrní spolubojovníci!"
V nádvoří vsedl na koně, ozbrojil se, spustil hledí
a vyjel z brány. Zde se shromáždilo nesčetné množství lidí. Jakmile spatřili zlatého rytíře, rozestoupili
se, aby mohl projeti a pozdravovali ho jásavým voláním:
„Sláva zlatému rytíři! Sláva vítězi, sláva našemu
osvoboditeli!" bylo stokrát a vždy hlasitěji opakováno. Mávali rukama ve vzduchu na znamení radosti
a sbírali si zemi pod stopami kopyt jeho oře, jako
něco posvátného. Ve své prostoduchosti se domnívali,
že jim v této podobě přišel na pomoc svatý Jiří, jehož vzývali za bitvy ve všech kostelích kortrijškých.
Pozvolná jízda rytíře a jeho mlčení podporovaly tuto
domněnku. Šli jásajíce chvíli za ním, klekali a nemohli se na něho dosti nahleděti. Zlatý rytíř zdál se
jim stále zázračnější.
Konečně dal svému oři ostruhy a zmizel jako přelud v lese mezi stromy. Lid se snažil sledovati jeho
zlaté brnění ještě pod korunami stromů, ale marně.
Oř odnesl svého pána již daleko z jejich dohledu. Tu
se podívali na sebe navzájem a smutně si posteskli:
„Vrátil se opět do nebes!"

Historické pokračování
až k osvobození Robrechta van Bethuna XIII.,
hraběte flanderského.
Ze šedesáti tisíc, jež vyslal Filip Sličný, aby
zpustošili Flandry, uniklo k sedmi tisícům válečníků,
kteří se snažili různými cestami dospěti co nejrychleji na francouzskou půdu. Vít de St. Pol je shromáždil u Rijsselu v šik, a chtěl s ním táhnouti do
Francie. Když jej však přepadl oddíl vlámského voj350

ska, byl v krvavé řeži poražen a většina jeho mužů
našla smrt, jež je v Kortrijku ušetřila.
o Nejpřednější členové šlechty, nejstatečnější rytíři
zůstali mrtvi před Kortrijkem. Jejich počet byl tak
veliký, že podle dějepisných zpráv nebylo ve Francii
zámku a panství, kde by nebylo bývalo smutku.
Všude byly prolévány slzy nad smrtí manžela, otce, ,
nebo bratra a celou zemí zazníval pláč a nářek. Péčí
vlámských velitelů byli padlí králové a osvícení zeměpáni pohřbeni v opatství groningském, jak tomu I
nasvědčuje také starý obraz, nacházející se až podnes
v Kortrijku v kostele sv. Michaele.
, Kromě zlatých nádob, drahocenných látek a bohatých zbraní bylo nalezeno na bojišti sedm set zlatých
ostruh, které směli tehdy nositi jen urození. Byly zavěšeny kromě dobytých praporů na klenbě Mariánského kostela v Kortrijku, a odtud byla tato vylíčená
bitva nazvána bitvou zlatých ostruh.
|
V neveliké vzdálenosti od Kortrijku, před Gentskou branou byla roku 1831 uprostřed starého bojiště postavena kaple ke cti Panny Marie groningské. Na oltáři se čtou jména padlých francouzských
velitelů, a jedna z pravých zlatých ostruh jest tam
zavěšena ve středu klenby.
V Kortrijku byl tento radostný den oslavován každoročně veřejnou slavností a lidovou veselicí; památka na tento sváteční den jest podnes zachována
v pouti nazývané ..dnem sbírek." Každého roku v měsíci červenci chodí chudí íidé dům od domu, prosí
o staré šatstvo a prodávají je, jak to bylo roku 1302
učiněno s bohatou válečnou kořistí. Provázeni sumářem, táhnou pak na Pottelberg, dřívější tábořiště
Francouzů, a veselí se tam až do konce dne.
Když došla zpráva o ztrátě armády do Francie, zavládl u dvora veliký zármutek. Filip Sličný vzplanul
hněvem proti své choti Johaně, jejíž zloba zavinila
toto neštěstí, a činil jí trpké výčitky.
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Konšelé gentští, vesměs „Lilijníci," se domnívali,
že Filip Sličný pošle spěšně do Flander nová vojska,
a nechtěli otevřití městských bran, nýbrž podržetí
město ve své moci až do příchodu Francouzů. Byli
však Gentskými za to potrestáni. Lid se chopil zbraní, povraždil konšely a „Lilijníky," a nejpřednější občané odevzdali klíče města mladému Gwijdovi, jemuž
přisahali věrnost na věky.
Zatím přišel Jan Namurský, bratr Robrechta van
Bethune do Flander, a ujal se vlády v zemi. Sestavil
co nejspěšněji nové, mohutné vojsko, aby se mohl
postaviti Francouzům na odpor, a uvedl správy měst
do pořádku. Nedopřál svým vojům dlouhého odpočinku, a táhl na Rijssel, jenž se po několika útocích
vzdal. Odtamtud obrátil se na Dowaai, dobyl rovněž
města a zajal celou jeho posádku; město Kassel se
vzdalo za určitých podmínek. Když odňal Francouzům ještě několik jiných opevněných míst a seznal,
že již nepřicházeli do Flander noví nepřátelé, poslal
Jan Namurský větší část svého vojska domů a podřzěTve z Dráni jen několik vybraných oddílů zkušených válečníků.
Země se uklidnila a obchod počal kvésti znovu.
Zpustošené pozemky byly opět obdělávány a vydaly
hojnější úrodu. Flandry pak nabyly s novým životem
nových sil.
*

Ty pak, Vláme, jenž budeš čisti o slavných činech,
o nichž tato kniha vypráví, pomni, co Flandry byly
kdysi — čím jsou dnes — a ještě více, co z nich bude,
zapomeneš-li na svaté vzory svých předků!
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