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1.

Bylo to na začátku května roku 1142.
Kol hradu pražského na Hradčanech zuřil už po více dnů lítý boj, jemuž podobný Praha 

posud neviděla a jejž nám dějepisec Kosmas vylíčil ve své kronice nejhrůznějšími barvami.
V Čechách řádila opět válka občanská, kníže Vladislav II. musel po ztracené bitvě u 

Vysoké hory prchati ze země, kdežto kníže Kunrád Znojemský se svým vítězným vojskem 
přitrhl ku Praze, aby se této hlavy země zmocnil a tím sám se učinil českým panovníkem.

Vladislav však na svém útěku svěřil pražský hrad svému bratru Depoldovi a ten jej 



narychlo opevniv, jal se obléhajícímu nepříteli statečně vzdorovati.
Předním vůdcem vojska Kunrádova a hlavním strůjcem celé této bratrovražedné války byl 

znamenitý český velmož Načerat, jenž před dvěma roky teprv velikým vlivem svým byl 
Vladislavovi II. pomohl na český trůn a nyní se stal jeho nejkrutějším nepřítelem. On to byl, 
jenž tytéž vladyky a lechy české, kteří zvolili a korunovali Vladislava za svého knížete, opět 
od něho odvrátil a moravská knížata s Kunrádem Znojemským v čele k válce proti Čechám 
vyzval, aby žezlo panovnické opět vymkl z Vladislavových rukou; on to byl, jenž panovníka 
svého v bitvě u hory Vysoké na hlavu porazil a nyní jeho vévodské sídlo na hradě pražském 
jal se obléhati, aby poslední oporu Vladislavovu v zemi zničil a další panování jeho nad ní 
učinily navždy nemožným.

A co bylo příčinou toho, že velmož Načerat z nejoddanějšího přítele a služebníka se stal 
nyní nejrozhodnějším nepřítelem Vladislavovým a nejen o jeho trůn, nýbrž o bezživotí 
usiloval?

Byla to dojista veliká příčina, jež přivodila tak náhlý obrat ve smýšlení a jednání jednoho z 
nejpřednějších mužů české země. Nikdo však neznal pohnutky tohoto obratu a proto byl co 
nejrozdílněji posuzován.

Jedni přičítali obrat Vladislavově touze po neodvislosti od vlivu velmožů, kteří si rovně s 
knížetem chtěli hráti na pány v zemi; jiní zase spatřovali v povaze Načeratově stopy tajné 
vládychtivosti a dychtění po knížecím křeslu českém, a jiní opět uváděli jiné důvody na 
vysvětlení činů tohoto velmože.

Zda někteří z těchto na pravé stopě byli, sezná čtenář z následujícího výjevu, jejž se mu tu 
vynasnažíme vylíčiti.

Na planině, jež se rozkládá na severní straně hluboké průrvy, kterou se potok Bruska žene 
k Vltavě, prostírá se tábor vojska Kunrádova; stan vedle stanu se tu vypíná a daleko až na 
Letnou zasahuje tábor obléhajícího vojska, které teprve před dvěma dny přitrhlo ku Praze a 
pod velením Načerata hned druhého dne po svém příchodu jalo se dobývati pražský hrad.

Avšak útok první i druhý byl od obležených statně odražen a množství mrtvol válelo se v 
průrvě Brusky, odkud je rozvodněné peřeje potoka zanášely dále do Vltavy.

Načerat viděl, že je zklamán ve svém očekávání, že hradu hned v prvním náběhu dobude, a 
proto kázal dopraviti do tábora nejsilnější dobývaci nástroje, aby jimi zlomil Děpoldovy 
vzdory.

Se zasmušilou tváří stál večer třetího dne před svým stanem nad samým okrajem příkopu a 
divoce planoucími zraky pohlížel na hrad, na jehož severní straně se vypínaly do temné noci 
za pevnými hradbami chrámy sv. Víta a sv. Jiří se ženským klášterem řehole sv. Benedikta.

Načerat byl muž vysoké postavy, která přes jeho pokročilé stáří posud se držela přímo a již 
ve svém zevnějšku nejen velmože, ale i rozhodnou povahu prozrazovala. Mohl čítati již asi 
šedesát roků stáří, vlasy i plný vous byly už valně prokvetlé šedinami, držení těla však bylo 
dosud pevné a svědčilo zároveň s výrazným obličejem a plamennými zraky o nezlomné vůli 
ducha.

Podobal se mohutnému pni, jejž ani nejsilnější bouře nedovede sklátit, tím méně z kořene 
vyvrátit — slovem byl to vzor velmože, jakéž dvanácté století ještě v hojné míře odchovávalo 
a kteří se i ctnostmi i vadami svými, i činy a slovy stali rázem středověku.

Temné a divoké jakési myšlenky dojista naplňovaly jeho ducha v tomto okamžiku, kdy 
protější hrad pozoroval, v němž ještě nedávno zastával po boku Vladislava II. jedno z 
nejpřednějších míst, totiž úřad maršálka zemského. Nejvíce pak se zakabonila jeho tvář a oko 
zaplálo vášnivým žárem, když utkvělo na byzantinských formách kostela a kláštera 
svatojirského.

Budova tato, k níž se tak vzácné upomínky dějepisné vázaly, zdála býti se tím magnetem, 
který oči i mysl jeho k sobě poutal a děsné ony myšlenky v něm vyvolával, jakéž sena 
svraštělém čele a zasmušilém obličeji jeho zračily.

Levice spočívající na meči křečovitě svírala jílec, jako by jižjiž jej měla k boji vražednému 
vytasiti, kdežto pravice pod svrchním oděvem v prsa vrytá zdála se utlumovati onen vnitřní 
zápas, jaký v tomto okamžiku rozrýval jeho prsa.

Všecky tyto známky poukazovaly neomylně k tomu, že vůdce vojska Kunrádova je v 
neobyčejném pohnutí, což bylo lze znamenati i z jednotlivých slov, která chvílemi přes 
zaťaté rty ze sebe vyrážel.

„Ano," pravil konečně vášní přerývaným hlasem, „této noci dovrším svou pomstu na 
bídném Vladislavu, jenž se mi za mé skutky tak hanebně odměnil! I onu peleš, v kterou 
obrátil posvátnou budovu, zastihne má pomsta a nesmí z ní zůstati kámen na kameni, jenž by 
mohl hlásati hanbu nešťastné mé dcery!"

Zaťatou pěstí pohrozil proti klášteru svatojirskému a jeho obličej se zrůznil právě 
ďábelským výrazem pomstychtivosti.

„Třeste se před mou zlobou," mluvil dále, skřípaje zuby, „vy všickni, kdož jste se stali 
obránci křivopřísežníka, jenž maje mně jedinému co děkovati za povýšení na trůn této země 



odměnil se srdci mému otcovskému tím, že v klášterní budově zprznil mou dceru! Ó, kletba, 
kletba věčná budiž tobě, vrahu mého dítěte! — Však nikoli, dobře jsi učinila, nešťastná 
Milado, že jsi dýku vhroužila v srdce své, když ti korunovaný bídník uloupil nejdražší tvůj 
poklad a ty zprzněna jsi Bohu déle nemohla sloužiti! Však budeš pomstěna, Milado! Ještě 
dnešní noci dostane se tryzny památce tvé, jakéž město toto posud nezakusilo a z kouřících 
ssutin této peleše knížecí, již nazývají Hradčany, nakupím ti mohylu, jaká ještě po věcích 
bude hlásati Načeratovu pomstu!"

Znovu zaťal pěsti a do výše je pozdvihnuv zahrozil opět proti Hradčanům, jež už zahaloval 
temný plášť noci.

Hlas jeho se třásl vnitřním pohnutím a svědčil o kruté bolesti, jež svírala jeho otcovské 
srdce.

Už z těchto slov dalo se souditi na jakési děsné tajemství, jaké mezi tímto nejpřednějším 
velmožem a knížetem Vladislavem panovati muselo a jaké zavdalo příčinu k Načeratově 
vzpouře.

Ještě jednou mrštil svým vášní planoucím zrakem na temné ohromné těleso, jež se na 
temeni Opyše rozkládalo, a pak se bral rychlým krokem vzhůru k prostranství, před ostatním 
táborem se prostírajícímu, kde panoval jakýsi neobyčejný ruch a hluk.

Už z dáli označovala záře dvou velikých ohňů místo toto a kol těch se míhaly temné 
postavy, jež ve svém rudém ozáření a zimničné činnosti podobaly se spíše démonům než 
lidským tvorům. Každý z těchto mužů byl zaměstnán nějakou prací při dvou podivných 
válečných strojích, jakých dosud nebylo v Čechách vídáno, a které ze zvláštního rozkazu 
Načeratova ze Znojma byly přivezeny, aby pomáhaly při obležení Hradčan.

Byly to dva velké střílecí nástroje, jaké pod jménem „balistae" byly známy už za časů 
Římanů a buď velké kameny neb ohromné šípy do značné dálky metaly. Oba stroje 
Načeratovy pak byly zřízeny na metání šípů, jenže ohně a v několika kotlech kol nich se 
vařící smůla a síra dosvědčovaly, že i těchto zápalných věcí při střelbě na hrad pražský bude 
užíváno.

Někteří z žoldnéřů byli zaměstnáni při strojích samých, jiní zase upravovali ohromné šípy, 
jichž tu hromada byla složena, podávajíce je soudruhům, kteří je potápěli ve vařící smolu a 
síru, kdežto ostatní se zabývali jinými přípravami k nastávající střelbě.

Práce tyto pak řídil mladý důstojník, k němuž se žoldnéřstvo chovalo s velkou úctou a jenž 
v celém táboře značného vlivu, jak se zdálo, požíval.

Mohl čítati asi osmadvacet neb třicet roků, byl vysoké a mohutné postavy, obličej pak jevil 
v rysech velmi rozhodnou a neústupnou povahu, která se také již jevila jeho velitelským 
chováním a úsečností v rozkazování.

Bližší pozorovatel by v těchto rysech poznal nápadnou rodinnou podobnost s vůdcem 
Načeratem, jenž se právě přibližoval k tomuto mladému muži a položil svou pravici na jeho 
rameno.

V rudém ozáření ohně jevila se tato podobnost v hlavních rysech ještě nápadněji a každý 
by byl soudil na blízkou příbuznost obou těchto mužů.

A skutečně byl tento mladý náčelník synem velmože Načerata, jejž tento vyslal do Znojma 
pro ony střílecí nástroje, s kterými se pak dnešního dne opět navrátil ku Praze.

 „Jsem s tebou spokojen, Božeji," pravil temným hlasem Načerat k svému synovi, když 
rázem přehlédl "plamennými zraky přípravy ke střelbě; „dílo mé pomsty bude dnešní noci 
dokonáno, ranní slunce bude vysílat své paprsky na kouřící se zříceniny Hradčan a kláštera 
svatojirského."

„Také mne pudila stejná touha po pomstě, otče," odtušil mladý muž, jejž Načerat nazval 
Božejem; „nelenil jsem dnem nocí, abych tvému rozkazu vyhověl, a nyní můžeš již první 
ránu namířit proti tomu doupěti hříchu, kde ubohá sestra —"

Nedomluvil, neboť významné pokynutí otcovo mu kázalo ustati v řeči.
Spatřilť totiž Načerat, že se od protější strany tábora přibližuje muž, který míří přímo k 

vůdci vojska a před nímž celé okolí vzdává hlubokou poctu.
Vedle nádherného obleku byl to také průvod několika velmožů a důstojníků, muže tohoto 

následující, jenž svědčil, že je nějakou vznešenou osobou, před kterou nyní i sám nejvyšší 
vůdce Načerat se poklonil.

Byl to kníže Kunrád, nyní vítěz nad Vladislavem, jenž se chtěl státi českým vévodou a jen 
ještě hradu pražského měl dobýti, aby se jím také skutečně stal. Za dosavadní výsledky 
děkoval jedině Načeratovi a proto také vlídně odvětil na pozdrav svého nejvyššího vůdce.

„K čemu tyto přípravy, Načerate?" tázal se ukazuje na ohně a kolem nich stojící kotle s 
planoucími hořlavinami. „Kastelán můj Božepor mi vypravoval tak podivné věci o nich, že 
sám se o tom přicházím přesvědčit."

 „Tento prostředek nás zbaví dalších útoků, kníže," odtušil temným hlasem Načerat; 
„zejtřího dne budou Hradčany v naší moci, byť i jen jako zříceniny."

Kunrád naň tázavě pohlédl.



„Jako zříceniny, pravíš?" tázal se táhlým hlasem. „Je to tedy přece pravda, co mi říkal 
Božepor o tvých úmyslech?“

„Nevím, co kastelán vyprávěl," zněla úsečná odpověď Načeratova.
„Že chceš zapálit hrad ohnivými střelami!"
„Přisámbohu! To učiním!" vzkřikl vášnivě vojevůdce. „Sám první střelu na onu peleš 

vymrštím!"
„Ve válce i takový prostředek je dovolen," mluvil dále kníže, „však viz dva chrámy, stojící 

ve hradě — hodláš i tyto stánky Páně obrátit v popel? To by nám nikdy nepřineslo 
požehnání."

Načeratovi se zajiskřilo v oku.
„A právě chrám svatojirský i s klášterem a se vším, co v něm živého, musí býti zničen!" 

zvolal divoce Načerat a jeho obličej se zohyzdil ďábelským výrazem. „To byla má jediná 
výminka, kníže, již jsi mi za cenu českého trůnu slíbil splniti — já dostál svému slibu, nyní 
žádám tolikéž od tebe!"

„Pamatuj, probůh, na těžké provinění, jaké tímto bohaprázdným úmyslem hodláš uvalit na 
svou duši," napomínal jej Kunrád, však Načerat jen zarytě před se pohlížel.

„Přisahal jsem, že ono doupě hříchu musí býti ohněm s povrchu zemského shlazeno," 
zněla zase odpověď Načeratova; „bude tedy shlazeno!"

„Ano, bude shlazeno!" opakoval jako ozvěnou syn Načeratův.
Oba tito mužové, tak nezkrotní ve své vášni, jako neústupní ve svých úmyslech jednou 

předsevzatých, naplňovali v tomto okamžiku Kunráda pochybností, zda skutečně má před 
sebou tvory lidské či démony nějaké, již přišli na svět k záhubě člověčenstva a jeho výtvorů. 
Tak hrůzně se zjevovala pomstychtivost obou, tak divoké bylo jejich vzezření, že se kníže již 
neodvážil odporovati jejich záměrům.

„Však nyní rci," pravil po chvíli trapného mlčení, „jaká jest ona tajemná příčina tvé 
pomstychtivosti, jejíž sdělení si stále odkládal k té době, až před Hradčany státi budeme. Zde 
jsme na místě, nuže mluv, co řídilo tvé kroky do Znojma a ke skácení trůnu Vladislavova?"

Načerat nedůvěřivě pohlédl na knížete a jeho průvod.
„Neodhaluj hanbu rodu našeho, otče," pravil polotemným hlasem Božej; „nechť s námi jde 

do hrobu!"
Kunrád však pokynul rukou svým průvodčím a tito se vzdálili.
„Také v mých prsou bude pohřbeno vaše tajemství," pravil pak k oběma mužům, již stáli 

před ním v děsném mlčení.
„Nuže, seznej, kníže a pane můj," započal utlumeným hlasem Načerat, „co mysl mou 

pomstychtivostí touto naplnilo, co učinilo z beránka krvelačného tygra, jenž neustane dřív, 
dokud se mu jeho oběť v sterých bolestech nebude svíjeti u nohou, tak aby pohledem na tuto 
sterou smrť nalezl aspoň díl odplaty za muka, jaká moje otcovské srdce muselo snášeti."

Jeho hlas se chvěl hlubokým pohnutím a Kunrád mohl seznati, že skutečně velká bolest 
svírá jeho srdce.

Božej opět se zasmušile zahleděl do země a stál jako socha nepohnutě, sleduje pozorně 
každé otcovo slovo.

„Tuším již, že Vladislav se na tobě provinil," pravil kníže, „však kterak cit tvůj otcovský 
mohl tak těžce urazit, že v takovéto hrozné míře pomstu tvoji na se vyvolal?"

„Slyš a posuď sám, zda může býti krutějšího provinění na světě, zda hroznější kdy spáchán 
hřích na srdci otcovském! Měl jsem dceru, krásnou jako lilie na poli a jedinou radost rodičů. 
Zbožná matka ji obětovala Bohu a Milada před půl letem jako novicka v klášter svatojirský 
tamto na Hradčanech vstoupila, jejž založila její blažená jmenovkyně. Tam však vilný 
Vladislav spatřil tu krásnou holubici a s pomocí uplacené vrátné násilí jí učinil."

Načerat ustal a zakryl si líce, aby skryl dvě horké slzy po osmahlých lících jeho kanoucí. 
Božej pak zaťav pěsti, hrůznou kletbu na Vladislava ze sebe vychrlil.

„Toť hrůzné!" zvolal Kunrád. „Tak bohaprázdného činu byl schopen Vladislav na místě 
posvátném? Nyní pochopuji tvůj žal i tvou vášeň po pomstě, nešťastný otče."

„Zlomená lilie nepřežila svou hanbu," mluvil dále Načerat takřka šeptem; vrazivši dýku v 
srdce své ještě téže noci skonala, když z umělého omámení se probudivši, poznala svoji 
hanbu. Však dříve ještě lístkem krví psaným vše mi oznámila a pomstu na korunovaného 
zlosyna volala. Já přisáhl, že tuto pomstu vykonám, a zde stojím, abych dostál své přísaze. 
Nuže, pochopuješ nyní moji touhu po pomstě, kníže a pane můj? Poznáváš, proč první já 
musím plameny vmetati na doupě, kde bylo dovoleno spáchati nejhroznější zločin na 
služebnici Páně?"

Zraky jeho zase zaplály ďábelským ohněm, prvotní vášeň, jež na okamžik byla 
vzpomínkou na milované dítko utlumena, vyrazila v prudší ještě síle a nikdo se již nesměl 
odvážit, aby jí vzdoroval.

Kníže Kunrád také nebránil již Načeratovým záměrům a v hlubokém pohnutí se vrátil k 



svému průvodu, aby nastoupil zpáteční cestu ke stanu. Nepromluvil k nikomu slova a jeho 
dvořenínstvo šeptalo mezi sebou, že svého pána nevidělo ještě nikdy tak dojatého, jako po 
této tajné rozmluvě s nejvyšším velitelem vojska.

Načerat pak, jako by byl líticemi štván, octl se dvěma skoky u střílen a divoce vzkřikl na 
žoldnéře:

„Sem se šípem plamenným a založte mi jej přímo na ony dvě věže kamenné, pod nimiž 
vyčnívá dřevěný kryt chrámu!"

Ukázal na věže chrámu svatojirského, jejichž střechy byly po způsobu byzantském zděné, 
kdežto střecha chrámu samého skutečně jen prkennými deskami byla pokryta.

Jeho rozkaz byl od přisluhujících žoldnéřů okamžitě vykonán.
Přední z nich napjal páku, kterou se řídil směr střílny, takže železný žlábek, jenž sloužil 

šípům za lože, přímo v naznačený směr byl urovnán; jiný dlouhými kleštěmi chopiv jeden z 
připravených šípů poznovu jej v smolu a hořící síru pohroužil, načež třetí k plamenům ohně 
jej přiblíživ, mžikem v hořící spoustu jej proměnil a rychlostí blesku uložil do žlábku střílny.

Se zaníceným zrakem sledoval Načerat tyto pohyby a v témže okamžiku, kdy hořící šíp byl 
upraven k vyhození, chopil se sám páky a křečovitě ji svíraje, zvolal:

„Budeš pomstěna, Milado má! Toť první posel mé pomsty!"
Spustil páku a prudce syčíc vyletěla střela do povětří, podobajíc se plně nějakému 

povětroni, jenž za temné noci prorážeje prostoru oblohy, plamennou dráhu za sebou nechává.
Ve skloněné postavě své a s dechem zatajeným pohlížel Načerat za šípem, oči se mu krví 

podlily, každý sval v jeho obličeji byl hrůzně napjat — v tomto okamžiku se zcela podobal 
nějakému duchu temnosti.

Také syn Božej se stejnou pomstychtivostí napínal svoje zraky za letícím šípem, jenž tak 
hroznou záhubu nesl ve svatyni Páně, a šílenou radostí až vykřikl, když spatřil účinek tohoto 
prvního výstřelu.

Šíp byl výborně namířen, neboť po krátkém letu se zaryl přímo do dřevěných desek 
chrámové střechy, kde zůstal vězeti.

„Zhyn, doupě hříšné!" vychrlil i Načerat ze sebe při tomto pohledu, a vzpřímiv se v celé 
své postavě, hrozivě vytáhl zaťatou pravici proti nešťastnému klášteru, jenž byl takto 
obětován záhubě.

„Pán Bůh s námi!" zašeptal přední žoldnéř k ostatním soudruhům. „Chrám už počíná 
chytati a nepodaří-li se obleženým udusit plameny, bude za hodinu obrácen v popel. Já bych 
tak hříšný čin nechtěl mít na svědomí. Ten musí přímo do pekla —"

Nedomluvil, neboť v témže okamžiku zafičel meč povětřím a jediným rázem rozpoltil 
hlavu smělého mluvčího, který zapomněl, že Božej poblíž stojí a zaslechl jeho slova, jimiž se 
prohlásil proti činu vůdcovu.

Syn Načeratův to byl, jenž se dopustil této vraždy na žoldnéři, a provolal:
„Tak zhyne každý z vás, kdo se odváží jediným slovem hlesnouti! Pryč odtud a ke 

střílnám, kde je vašich rukou potřeba!"
Úžasem a strachem celí zkoprnělí hnali se žoldnéři k ohňům, kde Načerat právě lučiště k 

nové ráně upravoval.
Božej, odkopnuv žoldnéřovu mrtvolu, z jejíž hlavy se řinul potok krve, přistoupil k druhé 

střílně a bedlivě počínání otcovo pozoroval. Již zcela zapomněl na vražedný čin, jehož se byl 
před okamžikem dopustil, a také v celém okolí se nikdo již o zabitého žoldnéře nestaral. Tak 
veliký byl strach v celém vojště před těmito hroznými dvěma muži, kteří stejně jako kníže 
sám mohli rozhodovati nad životem a smrtí jednotlivců, aniž je kdo směl pohnati k 
odpovědnosti.

Načerat byl mezitím hotov s úpravou střílny, a hned potom se octl nový ohnivý šíp v 
žlábku, a mohutným strojem byv vymrštěn do výše, letěl stejnou cestou za prvním a rovněž 
uvázl ve střeše svatojirského chrámu.
Ďábelský chechtot se ozval zase z prsou mstitele dcery, když spatřil účinek druhého 

výstřelu a hned nato vyšlehl plamen na místě, kam šíp narazil.
„Již sálá plamen na střeše!" vzkřikl Načerat při spatření toho a žhoucí zraky div mu z 

důlků nevylezly. „Již počíná má pomsta! Třeste se, kdož pod střechou onou jste, vy všichni 
musíte za tryznu Miladě padnouti!"A ještě třetí šíp vmetl na chrámovou budovu, jejíž střecha 
ve dvou okamženích nato stála v plném plameni.

Vždy divější výkřiky vyrážel ze sebe Načerat, takže obsluhující jej žoldnéři počali se již 
obávati, že se jejich nejvyššího velitele zmocnilo šílenství. I Božej si počínal stejně vášnivým 
způsobem a projevoval ďábelskou radost nad stále rostoucím požárem.

Šíp za šípem metal nyní Načerat a brzo byly celé Hradčany zahaleny v rudou záři, z níž 



věže svatojirské a věž svatovítská do tmy noční vyčnívaly jako plamenné prsty.
Již také bylo lze slyšeti volání na poplach uvnitř hradu, již na střechách sousedních budov 

objevovaly se postavy, aby plameny aspoň na kostel samý obmezovaly, však právě v tu 
stranu a v taková místa kázal Načerat z obou střílen metati ohnivé šípy, takže nikdo na hašení 
nesměl pomyslit.

„I já teď stejnou hru si dovolím!" vzkřikl Božej a namířil lučiště druhé střílny proti 
nedalekému chrámu svatovítskému. Celé to hnízdo hradčanské padni popelem a budiž 
vyhlazena každá jeho stopa!"

Hned první ohnivý šíp zasáhl střechu hlavního hradčanského chrámu, jiné následovaly s 
nesmírnou prudkostí a zakrátko byla i tato svatyně Páně obrácena v jediné plamenné moře.

Celý tábor byl nyní pobouřen a vše se hrnulo k bruskému příkopu, aby blíže spatřilo ono 
hrůzněkrásné divadlo, jaké teď poskytovaly hořící Hradčany. V malé době byly také sousední 
hradní budovy od ohně uchváceny, neboť s rostoucí šíleností pracovali Načerat i Božej u 
obou střílen, takže jim přisluhující žoldnéři sotva mohli stačit podávat ohnivé šípy. Na 
všechny strany lítaly ony ohnivé pruhy, které všude, kam dopadly, takovou spoustu po sobě 
zanechávaly; již stál celý hrad v požáru a děsný křik se odtamtud rozléhal.

Ucho Načeratovo s ďábelskou rozkoší sledovalo tyto zvuky, které vyrážely z vnitřku 
svatojirského kláštera a vynikaly nad všechen hukot a praskot žáru. Každý pochopoval, že je 
to srdcelomný nářek jeptišek, které v uzavřené budově klášterní ohněm byly překvapeny a 
více se útěkem zachránit nemohly.

Tato domněnka se objevila býti podstatnou, když se zjevilo v oknech severní strany 
kláštera několik temných postav, které, vztahujíce ruce proti nepřátelskému táboru, úpěnlivě 
volaly o pomoc.

Bylo to několik svatojirských jeptišek, jež plameny zahnaly až sem, kde však tím větší 
záhuba jim kynula.

Skokem z okna nebylo se lze zachrániti, neboť hluboký příkop by byl každé z těchto 
nebohých stvoření pochoval, nazpět pak nebylo možno pro moře plamenů, které vždy více se 
blížilo a již i toto křídlo kláštera zachvacovalo.

Načerat i Božej ustali na okamžik od smrtonosné své práce, aby se kochali pohledem na 
tato muka klášterních panen, jimž strašnou záhubu přisahali.

Pomsta obou byla nyní dovršena a jásavý výkřik se vydral z jejich prsou, výkřik to, jenž se 
rozlehl po celém okolí, neboť v celém táboře panovalo děsné ticho a nikdo se neodvážil ani 
hlesnouti, aby snad pomstu zuřivého vůdce také proti sobě neobrátil.

„To ta tryzna, nešťastná Milado má," sípal Načerat přerývaným hlasem, „kterou jsem ti 
chystal!
Nyní buď pokojná — jsi pomstěna! Nikdy se již nebudou dveře kláštera svatojirského 
otvírati hříchu, jenž pod rouškou noci se do něho plazil. Teď je moje pomsta dokonána!"

V témže okamžiku ozářila se také až dosud temná okna, z nichž zaznívalo volání jeptišek, 
a bylo vidno, že plamen už zevnitř také prostoru tuto zachvátil.

Jeptišky náhle zmizely od oken a hned potom zazněl odtamtud společný zpěv panen, které 
smrt nevyhnutelnou před sebou vidíce v hromadu se shlukly a pokleknuvše, zapěly si svou 
pohřební píseň.

Tento zpěv z plamenného moře takřka andělskými hlasy zaznívající způsobil nesmírný 
dojem v celém táboře, jen Načerat a jeho syn zůstali v kamenných svých srdcích nepohnuti a 
píseň hrozné smrti obětovaných jeptišek byla jim jen novým popudem k dychtění po další 
pomstě.

Avšak té již nebylo třeba.
S náramným třeskotem sesul se totiž vnitřek celé budovy a výheň jisker se rozlétla na 

všecky strany, takže jimi bylo naplněno celé okolí.
V témže okamžiku umlkl také zpěv jeptišek — plamenný jícen je pohltil a nešťastná 

stvoření do poslední zahynula.
Při tomto spatření, kdy i v nejzarytějším žoldnéři se hnula mysl a každé srdce se ustrnulo, 

vzkřikl Načerat znovu divokým tónem, v němž se zračila veškerá jeho vášeň pomsty a 
nenávisti:

„Tak mstí pohaněný otec svou nešťastnou dceru! Jsi pomstěna, Milado, kámen nezůstane 
na kameni z onoho hříšného místa, kde ti tak krutá smrt byla souzena!"

Jeho hlas se rozléhal po celém okolí, avšak mimo knížete Kunráda nikdo těmto slovům a 
jejich významu nerozuměl.

Také kníže pohlížel na děsný čin Načeratův a bylo zřejmě lze čísti na jeho lících, že s 
takovouto boha-prázdnou ukrutností nikterak nesouhlasí. I ostatní velitelé chovali stejné 
smýšlení, však nikdo se neodvážil proti všemocnému Načeratovi vystoupit a skutek jeho 
pokárat. Mnozí zase, kteří se řídili zásadou, že ve válce je každé násilí dovoleno, jen když 
vede k cíli, byli spokojeni tím, že Hradčany nyní nebudou moci déle vzdorovat a že hned 



prvním útokem zítřejšího dne bude válka ukončena.
To také bylo nyní myšlenkou nejvyššího velitele, jenž, obrátiv se k podřízeným velitelům, 

pravil úsečně:
„Již dosti toho divadla! Navraťte se zpět do tábora a veškeren lid nechť je s ranním jitrem 

hotov k útoku! Jím padne poslední hradba Vladislavova panství v Čechách a náš kníže 
Kunrád bude bez překážky na Vyšehradě nastolen."

Lehce se při těchto posledních slovech uklonil před knížetem, jenž však setrval ve svém 
mlčení.

V témže okamžení ozval se v dáli klusot pádícího koně a hned potom bylo lze rozeznati 
neznámý hlas jezdce, jenž volal:

„Kde je kníže? Rychle mne uveďte ke knížeti! Ani okamžik nesmím ztratiti!"
Kunrád zaslechl taktéž tato slova a kázal ihned ptáti se po jejich příčině.
Komorník odběhl v onu stranu, odkud se jezdec přibližoval, a po nějaké chvíli vracel se s 

vojínem, jehož zaprášený šat i celý zevnějšek svědčil, že vykonal dalekou cestu v jediném 
trysku.

„Kdo jsi, proč spěcháš takto ke knížeti?" zvolal naň Načerat, ještě než Kunrád sám se 
posla mohl otázati.

„Přicházím s poselstvím od mého pána a musím neprodleně mluviti s knížetem 
Kunrádem."

„Kdo je tvůj pán a jakou zprávu mi přinášíš?" pravil nyní kníže a postoupil před posla. 
„Mluv, jsem kníže Kunrád."

Posel se hluboko uklonil před knížetem a začal:
„Pán můj jest Sulislav, kastelán plzeňský."
„Je to náš věrný přítel," podotkl jako mimochodem Načerat.
„Vysílá mne ke knížeti a k veliteli vojska Načeratovi, abych jim sdělil, že Vladislav táhne 

s ohromným vojskem německého krále Kunráda ku Praze, aby ztracený trůn zase dobyl."
Kníže lehce zbledl, neboť takové poselství neočekával.
Jen Načerat neztratil při poslově zprávě ducha.
„Čekal jsem to," pravil více sám k sobě; „jeť Vladislav švakrem Kunráda německého a ten 

jej zajisté neopustí. Však že by mu tak rychlou pomocí přispěl, toho jsem se nenadal."
„Pravíš, že vojsko překročilo německé hranice?" tázal se dále kníže Kunrád, jenž nemohl 

utajiti své velké pohnutí.
Také ostatní moravští velitelé byli překvapeni a mnohý z nich byl už napřed přesvědčen, 

že vojsko Kunrádovo německé armádě neodolá.
„Ba, už zaplavilo krajinu kolem Plzně," sděloval posel na otázku knížete; „v tomto 

okamžiku je už Vladislavův přední sbor na cestě ku Praze a snad již zítra se zde objeví, 
neboť jako vichřice kupředu se žene. Já tři koně přetrhal, abych včas do Prahy dorazil."

„A počet německého vojska?" zněla opět malomyslná otázka Kunrádova.
„Ten je nesčíslný, kníže a pane můj; od pozlacených přílbic, štítů a brnění blýskaly se v 

slunci hory a lesy. Armády tak veliké země česká posud neviděla."
Kunrád zbledl nyní ještě více a s výčitkou v oku pohlédl na Načerata.
„Tys mi děl, že Vladislav je navždy zkrocen a nikdy se již neodváží proti mně branně 

vystoupit. A hle, nyní s takovou silou na nás táhne, že mu nelze odolat. Či je to trest za 
bohaprázdný tvůj čin, že jsi svatyni Páně obětoval plamenům? Tak se aspoň musím v duchu 
domnívat, neboť hned s počátku jsem zatracoval tvůj úmysl."

Ostatní velitelé, vidouce knížete vyslovovati, co bylo vlastním jejich náhledem, Mučivě 
přizvukovali, a dlouho utajovaná zášť proti všemocnému českému velmoži se jasně zračila na 
všech lících.

Načerat se však posupně usmál.
„Již ztrácíte všecku mysl hrdinskou, zbabělci?" zvolal s divokým chechtotem. „Co na tom, 

že se nepřítel přibližuje? Stejnou lázeň krvavou mu připravíme jako na hoře Vysoké. Ty, 
kníže a pane můj, špatný příklad dáváš svému lidu, jenž se takto odváží reptati proti 
nejvyššímu veliteli."

„Vojsko naše se nemůže nikdy takové armádě postavit," odpověděl temným hlasem 
Kunrád; „již zítra se vrátím se svým vojem zpět na Moravu."

 „To neučiníš, kníže!" vzkřikl vášnivě Načerat, rozlícený nestatečnou povahou 
Kunrádovou, jenž arciť nebyl žádným vojínem a dosud jenom byl veden Načeratem. 
„Nevydáš všanc to vše, čeho jsme dosud na Vladislavovi dosáhli! Zítra padnou Hradčany v 
naši moc a až se takto pevně v Praze usadíme, pak může Kunrád se stonásob silnějším 
vojskem přitrhnout, a s krvavými hlavami je zaženeme zpět!"

Božej a několik českých pánů provolali Načeratovi slávu, však moravští vůdcové trvali v 
temném mlčení.

„Nechť rozhodnou moji přátelé," zvolal Kunrád a obrátil se k velitelům svého vojska.



„Nazpět na Moravu!" ozvalo se v celém sboru. Takové armádě neodoláme! Již zítra 
odtáhneme domů!"

„Je to trest boží za spálení hradčanských chrámů!" ozval se hlas mezi Moravany, a Načerat 
již sahal po meči, aby potrestal drzého muže, jenž takto posuzoval jeho čin.

Kníže Kunrád však vstoupil mezi něj a své krajany a zvolal:
„Již je rozhodnuto! Já s ranním jitrem ustoupím zpět, neboť nechci svůj trůn ztratit, dokud 

jsem nedosáhl cizího."
„Sláva knížeti! Sláva Kunrádovi!" volali Moravané a vše se hrnulo do tábora na Letné, kde 

leželo moravské vojsko.
I Kunrád sám následoval své vůdce, aniž se rozloučil se svým dosavadním spojencem. Tak 

velice jej byl jednak strach před blížením se vojska nepřátelského, jednak nevole nad 
zničením svatyň Páně na Hradčanech proti Načeratovi rozhorlily.

 „Nuž utíkejte, skety zbabělé!" křičel za nimi Načerat. „Já vytrvám se svým vojskem, a 
pánem jsa Hradčan již zítra se vysměju malomocnému Vladislavovi. Dej rozkazy mému 
vojsku, Božeji, aby se vše chystalo k rannímu útoku. Dokážeme Moravanům, že české paže i 
bez nich dovedou vítěziti!"

Syn jeho spěchal s ostatními českými vůdci vykonat otcův rozkaz a Načerat usedl na 
kámen, aby pohlížel v plameny na hradě stále ještě zuřící a o tom přemítal, jakým způsobem 
zrádné odstoupení knížete Kunráda v rozhodném okamžení tomto potrestat.

Celou noc probděl takto sedě na kameni a pohlížeje na hradčanský požár s tímže pocitem, s 
jakým někdy Scipio na požár lodí kartaginských pohlížel.

Se svítáním přikvapil k němu se zprávou Božej:
„Vojsko moravské již za noci opustilo tábor, otče. Kunrád je na útěku do Moravy!"
Čelo Načeratovo se ještě temněji zakabonilo.
„Nechť prchá ten zbabělý zrádce!" zaskřípěl mezi zuby. „Nebyl hoden té koruny, již jsem 

mu vydobyl. Však i hlava Načeratova dovede snésti její břímě."
Božejovo oko zaplálo divokou radostí, když tato otcova slova zaslechl, však neodvážil se 

dále sledovati jeho záměry, nýbrž doložil:
„Vše je připraveno k útoku, otče; rci, mám-li dát trubačům znamení, aby se seřadilo 

vojsko."
Na okamžik se nejvyšší vůdce zamyslil.
„Mnoho-li mužů čítá náš sbor po odtažení zrádných Moravanů?" tázal se po chvíli.
„Do tří tisíc mužů," zněla odpověď Božejova; „na každého z nich se lze spolehnouti."
„Skrovná to síla proti německé armádě," pravil zasmušile Načerat a povstal s kamene; 

„však rázností se doplní, co schází na síle. Spěš a dej troubiti k útoku; ve čtvrt hodině sám se 
postavím v čelo útočníků!"

Božej odkvapil do tábora a hned nato se na všech stranách ozývaly trouby, jež svolávaly 
žoldnéře do řad.

Tu však přijížděl v největším trysku jeden z vyzvědačů, jež Načerat vyslal k západu, aby o 
tahu knížete Vladislava přinášeli podrobnější zprávy, a nejvyšší vůdce jej dal ihned povolati k 
sobě.

„Byly zprávy posla Sulislavova podstatné?" tázal se Načerat vyzvědače.
„Bohužel, až příliš podstatné, pane můj. Vladislav se jako bouře hnal celou noc se svými 

jezdci ku Praze a nyní již je v Břevnově."
Jako hadem uštknut vyskočil Načerat a divě zařval:
„Blesky boží! On mne tedy předešel? Však běda mu, jako červa jej pod nohou svou 

rozdrtím, když se mi sám s hloučkem svým vydává ve psí!"
„Není to hlouček, jenž Vladislava provází," oznamoval dále vyzvědač; „veškerá jízda 

německá to, kterou dal král Kunrád Vladislavovi, aby Hradčany osvobodil. Nejméně pět tisíc 
jezdců čítá tento sbor, pod nímž se otřásá celá země."

„A kdyby celé peklo mu pomáhalo, musí zhynouti!" vzkřikl Načerat a vymrštiv se na koně, 
hnal se v čele svého sboru, jenž se nyní místo útoku na Hradčany musel postavit proti 
novému, neočekávanému nepříteli.

Krátce potom se skutečně na výšině nad Břevnovem objevily první řady Vladislavovy 
jízdy.

2.

Týden po vypravovaných událostech rozléhaly se radost a ples po staroslavném Vyšehradě 
i celém jeho okolí.

Kníže Vladislav II. se stal slavným vítězem nad sborem Načeratovým, jenž do posledního 



muže byl rozprášen a nejvyššího vůdce svého i se synem jeho v zajetí nepřátelském zanechal. 
Ano, Načerat i Božej, oba hojnými ranami pokryti a marně smrt v krvavém boji hledajíce, 
upadli v zajetí Vladislava, jenž nyní měl nad vzpourou jejich souditi.

Ještě téhož dne, kdy se mu tak slavného vítězství dostalo, vjel Vladislav II. na Vyšehrad, 
neboť knížecí sídlo na Hradčanech úplně lehlo popelem, a tudíž na ten čas nemohlo býti 
obýváno.

Sedmého dne pak nato, když se vítězný vévoda opět uchopil otěží vlády nad českou zemí a 
také ostatní zemanstvo si podrobil, chystal Vladislav slavné uvítání králi Kunrádovi a 
vracející se choti své, kněžně Kedrutě, na Vyšehradě, kde nyní vévodské sídlo bylo rozbito.

Obyvatelstvo celé Prahy bylo na nohou, aby se slavnosti této účastnilo a uvítalo vítěze, 
jenž nepřítele ani neuviděl.

Vladislav rozvinul tu celou svoji okázalost, aby svému královskému švakrovi ukázal moc i 
nádheru českého vévody, a za tou příčinou byl uspořádán pravý vítězoslavný průvod, jak 
druhdy býval ve starém Římě v obyčeji; i zajatí byli totiž v tomto průvodu vedeni a za nimi 
vezena všecka kořist, jaká v táboře Načeratově byla dobyta.

Mezi touto kořistí obracely na sebe hlavní pozornost všeho lidu ony dvě střílny, o nichž se 
vědělo, že Načerat z nich vlastní rukou metal ohnivé šípy na chrám svatojirský a svatovítský, 
jejichž začouzené stěny nyní nahé na Hradčanech do výše trčely a tím vzbuzovaly lítost v 
každém Pražanu nad ztrátou tak velebných dvou svatyň a jejich pokladů.

Proto bylo klnuto oběma zajatým vůdcům, když v čele zajatých vojínů byli vedeni na 
Vyšehrad; steré kletby ozývaly se po celé cestě proti Načeratovi a Božejovi, kteří byli 
žoldnéři spoutáni a hnáni s rukama nazad svázanýma.

Jaký to rozdíl nyní při pohledu na bývalého nejpřednějšího českého velmože, jenž rozdával 
trůny a nyní v rozedraném rouchu otroka, bos a v největší potupě lidu na odiv byl 
vystavován!

Jaké city musely vířiti vnitru obou těchto vášnivých mužů, kteří se tak těžkého provinění 
na církvi dopustili? Dalo se to posouditi z výrazu jejich obličejů, jež až k nepoznání byly 
zrůzněny, z vyhaslého ohně očí Načeratových a zdrcené postavy, která se spíše zdála náležeti 
zchvácenému žebráku než statnému muži a vojáku.

Jen Božej jevil v oku i nyní téhož zarputilého a nesklonného ducha, jaký byl povždy 
známkou jeho povahy, a i v tomto pokoření metal blesky svého zraku po proklínajícím jej 
množství, jako by i nyní ještě pomýšlel na pomstu.

„Proč s hlavou tak sklopenou, otče," pravil temným hlasem ke sklíčenému starci; 
„opovrhuj stejně se mnou touto lájí, která by stejně proklínala Vladislava, kdyby on se byl 
stal naším zajatcem. Však den pomsty za toto pohanění ještě nastane!"

Načerat však zavrtěl hlavou.
„Nemysli již na pomstu, synu můj," pravil přerývaným hlasem; „znám Vladislava, jenž 

nesmí již nešťastnému otci pohlédnout do očí, a proto ještě dnes nás dá utratit. Nebohá má 
choti, nebohý synu Jaroslave!"

A co by nikdo nebyl u tohoto druhdy železného muže očekával, stalo se nyní. Dvě horké 
slzy vyřinuly se mu z vyprahlých očních důlků při pomnění na manželku a mladšího syna, 
jenž posud meškal u matky na svém rodném hradě.

„Jaroslav bude naším mstitelem!" odtušil se špatně utajovanou záští Božej. „I on bude míti 
paže mohutné a nedá nám nepomstěným zemříti!"

„Na pomstu již neskládám svou naději," zněla temná odpověď Načeratova; „i já se 
domníval, že pomstu bohulibou vykonávám, a hle, jak těžce stihla nás v témže okamžiku ruka 
Páně!"

Božej mrštil po svém otci divokým pohledem, neboť tuto změnu nemohl u něho pochopit.
„Ty snad lituješ toho činu?" tázal se úsečným tónem.
„Ba lituji nyní z nejhlubší své duše; neboť mi stále zní v uších ten děsný zpěv a smrtelný 

výkřik, jímž svatojirské jeptišky kráčely vstříc tak hrozné smrti. Byl to jen boží trest za mou 
zpupnost, hned na to došla zpráva, že se blíží vojsko Vladislavovo, které mi připravilo 
nynější osud."

A svěsil opět smutně hlavu na prsa, takže se více podobal kajícímu hříšníku než 
spoutanému velmoži a vojevůdci. Jeho vlasy v těchto několika dnech úplně zešedivěly a 
sklíčenost ducha se jevila v každém pohybu.

Však Božej i nadále kráčel zpupně kupředu, on neprodělal onen hrozný duševní boj, 
jakému stařec podlehl, když byl zůstaven samoten ve vazbě všem výčitkám svědomí a 
přemítání o hrozném svém činu, jenž byl v tehdejších dobách církví prohlašován za nejtěžší 
zločin, jehož se mohl člověk dopustit.

Tak byl způsoben tento převrat v divokém duchu pokořeného velmože, jenž nyní 
považoval za spravedlivý trest, co jej potkalo od oné osudné noci, kdy chrámy svatojirský a 
svatovítský vzplály. Litoval upřímně tak krutého projevu pomsty, jímž se dal unésti k 



okamžiku slepé vášně proti svatyním Páně, a vzýval ducha své nešťastné dcery Milady, aby 
se stala zaň přímluvkyní u trůnu Nejvyššího, jehož stánky ve svém šílenství obrátil v popel.

Tu padly před samou vyšehradskou branou jeho zraky na pražského biskupa Ottona, jenž 
tu očekával se vším duchovenstvem v nádherném církevním obleku příchod německého 
krále.

Vyhaslé oko Načeratovo při spatření velebného arcipastýře zaplálo na okamžik radostným 
ohněm, neboť v obličeji biskupově čtlo výraz nejhlubší soustrasti.

Biskup Otto byl druhdy nejdůvěrnějším přítelem Načeratovým a nyní on jediný v tomto 
nepřehledném množství, kteréž skleslému muži klnulo, cítil lítost nad jeho osudem a Načerat 
také tomuto výrazu porozuměl!

Nová myšlenka v něm vznikla, a když po ukončeném vítězoslavném průvodu byl i se svým 
synem opět uvržen do žaláře, z něhož měli oba vyjíti již jen na popraviště, požádal žalářníka, 
aby vyhledal biskupa Ottona a poslední žádost vězňovu mu přednesl, že si přeje od něho 
samého býti k smrti potupné připraven.

A biskup žádosti bývalého svého přítele ochotně vyhověl.
Když na hradě vesele kolovaly číše a lid se oddával radovánkám na planině vyšehradské, 

vešel stařičký arcipastýř do Načeratova žaláře, kdež déle než hodinu pobyl.
Co bylo mezi nimi mluveno, zůstalo každému tajemstvím, jež se však zčásti odhalilo v den 

následující, kdy leši a vládykové na Vyšehradě v sněm zasedli, aby soudili vinu Načeratovu a 
jeho syna Božeje.

„Nechť zhynou rukou katovou!" zvolalo jednohlasně celé shromáždění, a ještě jen na 
potvrzení tohoto výroku se strany knížete Vladislava se čekalo.

Již tento chtěl povstati se svého stolce, aby zpečetil trest smrti nad oběma muži, kteří jediní 
znali jeho těžké provinění ve svatojirském klášteře a kteří se podle úmluvy s biskupem 
Ottonem po celé jednání sněmovní nevyslovili o této vině Vladislavově, když tu se vzchopil 
biskup v celé velebnosti své postavy, a vztáhnuv pravici proti knížeti, zvolal vysokým hla-
sem:

„Ustaň a nepronášej trest, jenž jedině církvi přísluší! Tito oba mužové se provinili proti 
církvi svaté, že stánky Páně zničili žhářskou rukou, a jen církev má právo ztrestati na nich 
tyto hrozné zločiny. Mně co zástupci církve svaté přísluší trest tento pronésti, a to tím spíše, 
ježto já jediný vím, proč tento nešťastný stařec právě klášter svatojirský v popel obrátil!"

Při těchto slovech pohlédl významně na Vladislava, jenž zbledl jako smrt a zraky své před 
mužem božím sklopil.

„Nuže, sudiž je církev svatá," pravil polohlasně a kynul rukou kastelánovi, aby sňal okovy 
obou vězňů.

To se stalo okamžitě a nyní se biskup k těmto obrátil se slovy:
„Církev vám daruje život, však ještě dnes bez rozloučení se s rodinou odeberete se jako 

chudí poutníci do Svaté země, abyste smyli svůj smrtelný hřích u hrobu Kristova na Golgatě 
a v proudu vln svatého Jordánu! Tak soudí církev svatá mými ústy, a příkazu jejímu se každý 
podrob!"

Posvátné ticho nastalo v shromáždění, nikdo se neodvážil slova proti všemocnému rozkazu 
církve pronésti a biskupovi odporovati.

Dvě bohaté slzy vyhrkly z očí Načeratových a rozpjav ruce proti biskupovi, klesl na 
kolena a zvolal:

„Ano, podrobuji se výroku svaté církve! Já se velice proti ní prohřešil a zaslouženou 
pomstu Páně na se vyvolal! Bosou nohou chci vykonati kajícnou cestu do Svaté země a ve 
vlnách posvátného Jordánu smyji tento těžký hřích, jejž jsem svým žhářským činem na sebe 
uvalil. I syn vezme tuto pokutu na sebe a stane se členem řádu templářů, aby si v boji proti 
pohanům dobyl odpuštění za spoluvinu v mém zločinu. Ty pak, ctihodný biskupe, vezmi ve 
svou ochranu moji choť i syna nedospělého, a statek můj veškeren obrať na nové vystavění 
chrámu a kláštera svatojirského, které zakrátko musí v nádheře ještě větší než druhdy hlásati 
slávu Páně. Vy pak všichni vzpomeňte ve svých modlitbách na vzdáleného poutníka, jenž 
hořce pyká za bohaprázdný zločin, jejž jenom slepá vášeň spáchala. Bůh mi odpusť, hříšníku 
bídnému!"

Sklonil šedivou hlavu na prsa a několik okamžení se tiše modlil.
Shromáždění pak vidouc upřímnou lítost tohoto muže naklonilo mu opět svoje mysli, a 

každý považoval dnešní pokoření jindy mocného velmože Načerata za dostatečné i trest 
církve za spasitelný.

„Povstaň," zvolal nyní biskup opět ke klečícímu, „a v míru nastup svoji dalekou pouť, 
kterou rovněž každý z nás by rád vykonal."

Stařec se vzchopil se země a opřen o rámě svého syna vycházel ze sněmovní síně.
Božej však po celou tuto dobu, co jeho otec veřejně projevil svou hlubokou lítost nad 

žhářským činem, zarputile stál vedle klečícího starce, a ani nejmenší známky pokání nebylo 



lze znamenati v jeho divoce pohnuté tváři.
Mlčky a zamračen vyšel ze shromáždění, které mu přece usoudilo trest bojovné povaze 

jeho tak velice přiměřený, a nějaké temné plány povstávaly již nyní v jeho mysli.
Nepomýšlel ani dost málo na lítost a pokání, jak otec jeho učinil, však přece líčil i před 

ním oddanost v nastávající osud a pravil pak k otci:
„Ano, vezmu bílý plášť templářů na se, vyplním tvé přání i slib, jímž ses biskupovi Ottovi 

zavázal, když ti slíbil zachovati život, abys zachoval svému rodu aspoň poctivé jméno. Však 
nic více na mně nežádej, neboť po vykonání tohoto slibu budu jednati opět jen po vlastní 
hlavě."

„Amen!" doložil starý Načerat. „Nic jiného od tebe nežádám, a duše moje již nyní je 
uspokojena."

Téhož dne pak opouštěli Prahu dva muži v proutnických hábitech a s dlouhými holemi v 
rukou, již nastoupili cestu k východu.

Byli to Načerat a Božej, žháři chrámů svatovítského a svatojirského, kteří se vydávali na 
kajícnou pouť do Palestiny. —

DÍL PRVNÍ

Křižáci na výpravě. 

1.

Pět let už uplynulo od té doby, co Hradčany s oběma chrámy svými lehly popelem a co 
Vladislav II. opět na trůn český dosedl a odtud již v míru nad vlastí českou panoval.

Chrámy hradčanské se opět pozdvihly z rumu a popele, jeptišky svatojirské mohly znovu 
zase vejíti do nové klášterní budovy, která ze značného majetku Načeratova mohla býti 
vystavěna s větší výstavností než dříve. Nikdo v Praze již nevzpomínal oné hrůzné noci, kdy 
plamenný zážeh obrátil Hradčany v jediné ohnivé moře, tím méně pak v lidu bylo 
vzpomínáno obou původců tohoto požáru, totiž Načerata a jeho syna Božeje, o nichž nedošlo 
dosud z Palestiny zpráv.

Tehdy veškeré křesťanstvo bylo daleko důležitějšími událostmi zaujato; neboť vojsko 
křižácké obracelo veřejnou pozornost všech zemí na sebe.

První křižácké tažení Gottfrieda z Bouillonu, tento nejkrásnější znak v obrazu středního 
věku, k němuž Petr Amienský dal první podnět, skončilo se roku 1099 dobytím Jerusalema a 
založením zvláštního království křesťanského v Palestině, od kteréžto doby upíral západ a 
celé křesťanstvo bez ustání své zraky k Svaté zemi, a i z Čech i z Moravy putovali tam téměř 
každoročně hojní zástupové.

Království jerusalemské udržovalo se až posud jak vlastní silou, tak i z pomocí 
křesťanských poutníků a z udatnosti rytířských řeholí, které tam nově byly zřizovány k 
ochraně chrámu a hrobu svatého i k opatrování nemocných.

A této udatnosti i hrdinských obránců bylo hned od počátku novému království 
křesťanskému velice třeba.

Se všech stran napadali je Turci, kteří se chtěli zmocniti bývalé vlády nad Jerusalemem; 
však největší nebezpečí hrozilo palestinským křesťanům, když se roku 1144 Emadeddin 
Zenki, vladař v Mosulu, jemuž Mahmud, sultán seldzucký, svěřil správu Sýrie a 
Mesopotamie, strojil s velikou horlivostí proti křesťanům a ohromnou svou přesilou dobyl 



starožitné Edessy, v níž bylo padesát tisíc křesťanů hanebně povražděno a tím otevřena cesta 
na Jerusalem.

Zpráva o pádu Edessy způsobila v celé Evropě nesmírné rozčilení, jemuž dal výraz 
horlivý, celým křesťanstvem jako svatý ctěný, opat Bernard Clarevallský, druhý to Petr 
Amienský.

Ten plamennými slovy vyhlašoval zásluhy křižáctví a bojů pro rozšíření církve boží, i 
neustál, až takměř celou Evropu pohnul k novému tažení do Svaté země.

Tehdejší čas však byl podniknutí tomu dosti nepříznivý, neboť německý král Kunrád III. 
byl zaneprázdněn v Němcích, francouzský král Ludvík VII. pohřížen v domácích rozepřích a 
v Anglii docela panovala občanská válka.

Přece však pohnul Bernard kajícího Ludvíka VII. nejprve, a zvěstovav to radostně 
Eugeniovi papežovi, obdržel od něho plnomocenství k rozhlašování kříže. Spolu napomínal 
papež krále a vládyky francouzské k spasitelnému předsevzetí, přidávaje svobody a práva, 
jichž každý křižák měl býti účasten: „žádná stížnost, žádná pře, že nemá býti na křižáka 
nepřítomného uvalena, k žádné dani neb platu jakémukoliv nemá býti zavázán, ženy a děti že 
církev bére pod zvláštní ochranu, konečně odpuštění hříchů že každému má být nepochybnou 
odměnou."

Ustanovení toto bylo vůbec schváleno; když však na rozkaz papežův byla také vypsána 
daň k prospěchu křižáků, reptali všichni, kteří táhnouti nechtěli.

I tuto nechuť však výmluvnost opata Bernarda přemohla.
Na valném shromáždění ve francouzském městě Vezelayi, které se konalo v létě roku 

1146, pohnul všecky posluchače ohnivou řečí tak, že hromada křížků ku podělení všech 
nepostačovala, a Bernard musel šat svůj rozstříhati, aby žádosti rozhorlených bojovníků Páně 
vyhověl.

Sám král Ludvík, jeho manželka a bratr, též množství urozenstva přijalo kříž, obecného 
lidu pak nepřehledné davy se k výpravě křižácké hlásily, aby tím unikly tak mnohým 
domácím útrapám.

Aby pak i říši německou získal, vypravil se opat Bernard sám do Němec a mluvil ke 
knížatům a prelátům, shromážděným na říšském sněmu ve Špýru tak dojímavě, že král 
Kunrád, ač dříve křižáctvu nevelmi byl náchylný, hluboce proniknut slovy svatého muže 
zvolal:

„Poznávám milost a vůli boží, a zajisté nemá mě shledati nevděčného!"
Z rukou Bernardových pak přijal kříž a sám si jej na prsa připjal a uvolil se postaviti v čelo 

křižáků.
Příkladu jeho následovali a zároveň s ním kříž přijali Fridrich, synovec jeho, pozdější císař 

Rudovous, vévoda český Vladislav II., vévoda bavorský, lotrinský a rakouský, markrabí 
štýrský a korutanský, biskupové brémský, řezenský a pasovský, jakož i veliké množství 
jiného panstva i duchovenstva.

Na tomto sněmu bylo zároveň uzavřeno, že se veškeré vojsko německé má shromážditi na 
jaře roku 1147 v Rakousích, aby po Dunaji táhlo dolů do Uher a odtud dále do Cařihradu, kde 
se mělo přeplaviti na asijský břeh. Za Němci měli pak táhnouti francouzští křižáci a v Malé 
Asii k nim přitrhnouti.

Ku provedení tohoto plánu byly konány ve všech zemích po celou zimu rozsáhlé přípravy a 
hned z jara počaly se stahovati jednotlivé sbory křižáků z rozličných zemí k Dunaji. Větším 
dílem to však byli křižáci na vlastní pěst, kterým šlo více o loupežení než o co jiného. Teprve 
s panovníky samými měly se sbory pravých křižáků vydati na cestu do Svaté země.

Také vévoda český Vladislav, jenž se navrátil z říšského sněmu špýrského jako křižák zpět 
do Prahy, konal přípravy k nastávajícímu tažení, jež bylo hlásáno kněžími po celé zemi.

Zejména to byl biskup Otto, který vynikal zvláštní horlivostí v hlásání kříže a po celé zemi 
ještě tisíce
Čechů všeho věku a stavu přiměl, že byli ochotni přidružiti se k výpravě křižácké a tak 
odvrátiti hrozící zkázu Jerusalema.

Vladislav pak vypsal na jaře zemský sněm na Vyšehrad, aby i tu shromážděným pánům a 
vládykům oznámil svou vůli a k stejnému účastenství je vyzval.

Na hradech velmožů i v chýších, ve městech i ve vesnicích — všude panovalo stejné 
nadšení a bylo lze očekávati, že také z Čech přitrhne značný sbor křižáků k vojsku 
německému v Rakousích.

Neméně velké bylo rozčilení lidu v Praze, a čím více se doba svolaného sněmu 
přibližovala, tím více rostlo nadšení a tím hlučně ji se přisahala zkáza všem nepřátelům 
křesťanstva.

K těmto však byli tehdy od luzy také židé počítáni a jako již při prvním tažení křižáckém 
před padesáti lety v Německu a jinde byli židé od rot křižáckých loupeni a vražděni, tak i 



nyní bylo se lze obávati, že se i při této výpravě budou opakovati podobné výjevy.
Již proskakovaly tu a tam mezi rozčileným lidem hrozby proti pražským židům, kteří už 

tehdy bydlili ve zvláštním uzavřeném okrsku Starého města, a již tito se střežili vší srážky s 
křesťany, ježto dobře tušili, jaký osud by jim nastal, kdyby skutečně se měl fanatický lid na 
ně vrhnouti.

Avšak vévoda Vladislav bděl přísně nad udržením pořádku a míru v městě, neboť cítil, že 
je židům velice zavázán, kteří už tehdáž veškeren obchod v rukou svých soustřeďujíce, vládli 
značným bohatstvím a tak si vévodu i velmože jeho hojnými půjčkami peněz zavděčili.

V tom ohledu tedy mohli býti bezpečni před pražskou luzou, která byla držena vévodskými 
žoldnéři na uzdě.

Proto však přece každé noci uzavírali brány a vchody svého města a četné stráže byly na 
nohou, aby ihned každé blížící se nebezpečí ohlásily a prostředků k obraně se uchopily.

Tak se přiblížil měsíc duben, kdy se měl na Vyšehradě sejíti zemský sněm, aby rokoval o 
účastenství Čechů v křižácké výpravě.

Již se sjížděli leši a vládykové se svým komonstvem se všech stran země české a hlavní 
město Praha nabývalo vždy hlučnějšího rázu a života. Den co den bylo v kostelích od kněží 
vyzýváno k svatému boji, putující mnichové kázali na náměstích a na rozcestích — slovem, 
vše bylo ovládáno jen jedinou myšlenkou na kříž.

Tu došla jednoho dne zpráva, že se ku Praze přibližuje první sbor křižácký z Německa, 
jenž táhne českou zemí a přes Prahu do Rakous.

Zpráva tato dovršila nadšení obecného lidu, jenž se v davech nesčetných z bran proti 
prvním křižákům vyřítil, aby je ve vítězoslávě uvedl do města.

Křižáci vešli skutečně s velikým hlukem do města a rozložili se táborem na velkém náměstí 
Starého města pražského.

Přemnozí z těch, kdož proti těmto prvním křižákům vyšli, byli však velice zklamáni ve 
svém očekávání, doufajíce, že spatří vojíny pro svatou věc hořící a pro zneuctěný kříž Páně 
zanícené.

Byla to luza ze všech končin světa sehnaná, bez velitelů a bez kázně, spíše nějakému houfu 
lačných kobylek než řádně vedenému vojsku podobná. Také ozbrojení těchto křižáků bylo 
velmi nedostatečné a odění svědčilo hned při prvním pohledu, že každá jeho část se může 
vykázati jiným původištěm. Zato však měl každý červený kříž na sobě jakožto znak, jenž 
musel tak mnohým scestnostem a nepravostem sloužit za štít a zástěru.

Přes to vše však nižší třídy pražského obyvatelstva přece velmi hlučně tyto rozedrané 
křižáky vítaly a na náměstí staroměstském s nimi se přátelily.

S večera zaplály četné ohně na tomto náměstí, které se brzo podobalo válečnému táboru. 
Kol ohňů se rozložili hladoví a žízniví křižáci, jimž pražští měšťané více ze strachu než z 
příchylnosti posílali hojnost medoviny a jídla, jen aby tyto divoké hosty od návštěvy ve svých 
domech zdrželi.

Tu zaznívaly písně, které sloužily ku chvále všeho jiného, jenom ne kříže; tam zase 
vystoupil potulný mnich na vyprázdněný sud, aby s něho jako nějaký druhý Petr Amienský 
hlásal zásluhy křižáctví, kdežto opět jinde bylo s divokým křikem hráno v kostky a 
provozovány jiné kratochvíle, jak to u bezuzdné chátry bývá obyčejem.

Zvláště hlučně vedlo se u jednoho ohně, kde docela dudy zaznívaly, a několik žoldnéřů s 
dívkami stejné povahy křepčilo.

Bylo to v onom koutě náměstí, jenž ležel nejblíž k židovské čtvrti, a hlavní slovo tu vedl 
hranatý křižák, který svým hlukem nejvíce posluchačstva k sobě přivábil.

Přihýbal si chvílemi z notného korbele chmeloviny a tak svou kuráž stále více 
rozplameňoval.

„Jak vám povídám," pravil se surovým smíchem k Pražanům, kteří kolem něho leželi neb 
seděli; „není příjemnějšího živobytí nad život křižáka. Papež nám už napřed odpustil všecky 
hříchy, a třebas bychom jich denně kopu spáchali; světská moc se nás nesmí také dotknouti, 
domy a špižírny jsou nám všude otevřeny a holky se už nejméně před námi upejpají!"

Při těchto slovech chopil, jakoby na dotvrzenou, kolemjdoucí buclatou dívku, jejíž líce od 
tance jen hořely, a vmlaskl jí na ně nehorázný polibek.

Holka se nezdráhala, nýbrž s ochotou podávaný korbel přijala, aby si z něho notně 
přihnula.

Křižák hrdě pohlížel kolem sebe.
„Tu vidíte, jak se na nás, křižáky, drží!" pokračoval dále. „Nač tedy líně za pecí dřepěti? 

Chopte se kříže jako my, a nikdo ve světě vám nemá co poroučet. Hajdy tamto k tomu 
kutňákovi, který kříže za jediný stříbrňák prodává, a já vás všecky vezmu do své ochrany!"

„To je všecko hezké," drbal se za ušima jeden pražský výrostek;  „kde však ten stříbrňák 
vzít?"

Křižák se dal do surového smíchu.



„Tys blázen! Není tu v Praze dosti lidí, kteří se tě rádi za stříbrňák zbaví?"
„My bychom také rádi kříž přijali," dosvědčovali ještě někteří jiní.
„Ale i vám schází těch stříbrňáků?" smál se dále křižák.
Posluchači přisvědčovali.
„To je arciť zlé," mluvil křižák, „neboť kutňák náš své červené kříže zadarmo nedává, o 

nichž praví, že jsou svěceny od samého papeže, a tudíž prý bratru za pět stříbrňáků stojí. Ale 
což nemáte v Praze židů, na které byste mohli udeřit, aby vám dali vše potřebné na cestu do 
Svaté země?"

 „Ba, až příliš mnoho," zněla odpověď pražských výrostků; „a jakých boháčů!"
„Ajta, co chcete víc?" vzkřikl křižák. „Vzhůru tedy na ně, židé nám musí beztoho 

povinnou daň křižáckou vyplatit, než z Prahy půjdeme!"
Vtom šel mimo mnich, jenž s křižáky přitáhl do prahy, a v zevnějšku i vzezření svém 

jednoho rázu s nimi byl.
„Hej, páteře Cyriáku!" zvolal naň křižák, „povězte tuto těm otevřhubům pražským, že jsou 

židé povinni odvádět křižákům daň, kdykoli obcí jejich táhnou!" Pak tišeji k mnichovi 
doložil: „Rozehřejte jim duši, jsou v Praze bohatí židé; dalo by se tu něco vydělat."

Mnich se obrátil k posluchačům.
„Ano, věrní synové Kristovi," pravil, „sám Svatý otec uložil židům tuto křižáckou daň, a 

oni už zítra musí nám ji vydati, abychom mohli nastoupit další cestu do Svaté země. Za to, že 
Krista Pána, spasitele našeho, ukřižovali, musí nyní k dobytí Svaté země penězi pomáhati, jež 
beztoho na křesťanech vydřeli."

Slova mnichova padala jako jiskry do hořlaviny a vše hned soptilo vztekem a vášní proti 
židům.

„A co nám zbraňuie, tuto daň si hned od židů vyzdvihnouti?" zvolal křižák. „Nač teprve na 
zítra čekati? Daň patří nám, papež sám ji pro nás ustanovil, a máme tedy právo si jí dobýti!"

„Ano, ano! Pojďme si pro daň od židů!" řvali zpití křižáci a chátra pražská hlučně 
přizvukovala.

„Kde máte v Praze židovskou čtvrť?" tázal se křižák mladíka, jenž se první přihlásil, že 
vstoupí mezi křižáky.

 „Několik kroků odtud," zněla odpověď mladíkova; „touto uličkou se dostaneme hned k 
první bráně židovského města."

„Vzhůru tedy na ně! Vezměme s sebou pochodně, abychom lépe viděli do židovských 
skříní!"

„Ale židé mají brány uzavřeny a nikoho po slunce západu do svého města nevpustí," 
poučoval mladík zase křižáka.

„Pak si ty brány dovedeme otevřít!" vzkřikl křižák, a udeřiv svou halapartnou na sud, 
doložil: „Takovýmto klíčem se každá brána otevře! Vzhůru, hoši!"

Všeobecný souhlas ozval se na vyzvání křižákovo a se všech stran bylo voláno, aby se 
žoldnéři chystali k návštěvě pražského židovského města."

Domácí chátra se ovšem k takové výpravě ihned přidružovala.
„Ty nám buď vůdcem, chlapíku!" zvolal hranatý křižák na mladého Pražana a plácl jej 

důvěrně na rameno. „Však neodejdeš také s prázdnou!"
Strčil mladíkem kupředu a ten volky nevolky musil je vésti.
„Za námi, bratři!" volal křižák na celý sbor. „Jdeme si pro papežskou daň, nezapomeň ale 

nikdo svůj klacek vzíti s sebou, pražští židé prý mají kuráž!"
„Jen když mají také peníze!" smáli se někteří. „Ty už stojí za několik modřin!"
A nyní se hnul celý dav k Valentinské bráně židovského města, která ležela nejblíže u 

Staroměstského náměstí, a to v těch místech, kde se nyní vchází do Kaprové ulice.
Dav čítal několik set hlav, neboť se k němu připojila valná část pražské chátry, a to vše 

nyní co nejdivěji hulákalo a provolávalo pomstu židům.
Mnich s křížem v ruce byl v čele těchto výtržníků, před nimiž obyvatelstvo zavíralo domy 

a svými prudkými řečmi křižáky i luzu ještě více popuzoval.
Zanedlouho octl se dav před branami židovského města, jež byla uzavřena, neboť po 

západu slunce se nesměl ani jediný žid objeviti za hranicemi židovského města. Od západu do 
východu slunce byla židovská čtvrť úplně odloučena od ostatního města.

Křižák mocně zabušil halapartnou na bránu. Když se zevnitř ozvaly hlasy a křižáci poznali, 
že bránu židovské čtvrti střeží žoldnéři, rozkatili se, vyslali na ně několik šípů a pak počali 
rozrážeti halapartnami bránu. I zde stál mezi prvými známý nám křižák.

Za chvíli brána povolila. Křižáci se nahrnuli dovnitř čtvrti, zde však byli uvítáni 
nečekaným odporem. Žoldnéři, nasazení sem, aby hájili tuto část Prahy před nepovolanými 
živly, rubali svými meči hlavy křižáků a luzy, jež je provázela, takže vetřelci musili ustoupit. 
Zprvu silný jejich proud byl rozražen na drobné houfce, které pomalu ustupovaly. 
Nejstatečněji si vedl houfec, v jehož čele stál známý nám křižák. Ustoupil ze židovské čtvrti, 



pronásledován žoldnéry, až k ulici sv. Benedikta (nynější Dlouhé třídě), kde se opět postavil 
na odpor.

Jako divý bil okolo sebe mečem po žoldnéřích, určených Vladislavem bránit majetek židů, 
kteří mu půjčovali peníze — a co rána, to krví zbrocený žoldnéř. Když se uchýlil do výklenku 
v ulici, odkud chtěl ještě účinněji napadat žoldnéře, volal na svůj houfec:

„Ani krok zpět, bratří!" Pak sípavým hlasem pokračoval: „Buď tady na místě padneme, 
nebo ty zrádce Kristovy do posledního pobijeme!"

Přesila proti němu však byla značná. Jižjiž ztrácel poslední síly, když tu se u brány sv. 
Benedikta objevil nějaký jezdec, který spatřiv, že se ve výklenku v ulici bojuje, tasil meč a 
vjel přímo mezi bojující.

„Nazpět!" vzkřikl na žoldnéře. „Kdo se opováží z křesťanských bojovníků dorážeti na 
křižáka?"

Spatřilť totiž na prsou křižákových kříž, a ten jej hlavně přiměl k tomu, aby napadenému 
ku pomoci přispěl.

„To není žádný křižák!" řvali někteří ze žoldnéřů. „Je vrahem, jenž vedl luzu na židy a 
vymordovat je chtěl!"

„Tu máš za to!" vzkřikl křižák, a již jeho meč žoldnéřovu hlavu rozpoltil ve dví.
Chystal se k nové ráně, ale již tu nebylo protivníků, neboť ostatní se na všechny strany 

rozprchli, když viděli, že i jezdec se chystá stejným způsobem je napadnouti.
„Jsem vám povděčen, kdožkoliv jste, pane," pravil křižák, zastrkuje krvavý meč do 

pochvy; „bez vás by mne byli ti lotři židovští přece ubili, neboť mnoho psů, zajícova smrt."
„Co to vše znamená?" tázal se jezdec, taktéž zbraň svou uschovávaje. „Kterak mohl křižák 

v Praze vražedně býti napaden, kdežto, jak slyším, celé město prý nadšením pro kříž hoří? 
Přicházím z venkova a je mi tedy neznámo, co se v Praze udalo. Vypravuj, co se zběhlo, že 
takový obrat ve smýšlení nastal."

Křižák se rozpačitě drbal za uchem.
„Židé nám nechtěli vyplatit daň, jak sám papež nařídil, a proto jsme si sami pro ni došli."
„A s nepořízenou se navrátili, jak ze všeho souditi mohu. Stalo se vám podle zásluhy," 

odtušil jezdec přísným hlasem; „neměli jste čestné jméno křižáků zneuctíti tímto útokem."
„Ty sám bys byl nepředložený svůj skutek smrtí zaplatil, kdybych ti v rozhodném 

okamžiku ku pomoci nepřispěl. Byls tedy dostatečně za výstřednost svou potrestán," 
pokračoval jezdec.

„Však jsem vám také za to nejhlubším díkem zavázán, šlechetný pane," odpovídal křižák; 
„nerad bych byl hnáty svoje v té zasmušilé Praze složil, dokud bych Svaté země nespatřil. 
Nyní chci však býti pravým beránkem až do té doby, než se Turkům na kobylku dostaneme. 
Kdybych věděl, vzácný pane, že i vy se hodláte státi křižákem, pak s největší ochotou se 
stanu pokorný vaším sluhou; váš meč umí výborně z pochvy lítati, a mně silná paže jde nade 
vše."

„Přání tvému může býti vyhověno," odtušil jezdec; „i já spěchám se postavit pod prapor 
křižáků, k němuž nás vévoda Vladislav svolává, a přesvědčím-li se o tvé poctivosti, jako jsem 
se nyní přesvědčil o tvé odvaze, pak tě přijmu v službu svou, která ti ostatně nebude 
obtížnou."

„Ó, jako věrný pes chci vám sloužiti!" zvolal křižák. „Bez vás by tuto v té kalužině ležela 
bezduchá mrtvola moje, proto jste vy nyní, šlechetný pane, neobmezeným mým velitelem!"

„Vezmi tedy koně za uzdu, aby neklopýtl v těchto neschůdných ulicích," kázal jezdec 
svému novému sluhovi; „chci se dostati na Vyšehrad, kde mne kastelán očekává."

Křižák učinil, jak mu bylo kázáno, a hned nato klusal vedle koně, jejž v naznačeném směru 
k Vyšehradu vedl. Opatrně se však vyhnul Staroměstskému náměstí, kde posud největší hluk 
panoval.

2.

Pokud křižák při světle jednotlivých pochodní, jež na nárožních domech ulic pražských 
byly nastrčeny a představovaly tehdejší způsob veřejného osvětlení, rozeznati mohl, byl 
jezdec a nyní pán jeho mladík, jenž byl sotva starší dvaceti let, avšak pro mohutnou i 
vyvinutou postavu mohl býti lehce považován za staršího. Také jeho pevné držení těla na 
koni, statném to ryzáku, který si i po dlouhé cestě dnešní, jakou očividně vykonal, ještě pevně 
vykračoval, dostatečně dosvědčovalo, že je to jakýsi statečný rytíř, jenž už od mládí v umění 
bojovném vycvičený, nikterak se seče a zápasu neštítil.

Na první pohled bylo lze poznati, že náleží ke stavu rytířskému, jakož vůbec v těchto 
dnech, když měl na Vyšehradě započíti křižácký sněm, již značné množství mládeže panské a 
rytířské se do Prahy sjelo, aby se tu seřadilo pod křižácký prapor Vladislavův.



Mezi jízdou na Vyšehrad dověděl se mladý rytíř od svého průvodčího blíže o událostech 
dnešního dne, o příchodu prvního křižáckého sboru do Prahy a o krvavé srážce, která se 
skončila tak hanebnou porážkou křižáků.

„Byl to zasloužený trest pro tento nectný lid, který jménu křižáků jen hanbu způsobuje," 
pravil rytíř, když křižák skončil své vypravování; „vévoda nesmí nikoho více z této luzy v 
řadách českých křižáků trpěti, a kdybych se nepřesvědčil, že ty sám již svého účastenství v 
onom hanebném útoku lituješ, pak i já bych tě okamžitě od sebe odehnal a litoval bych, že 
jsem pro tebe meč vytasil."

 „Ba lituji, šlechetný pane, lituji," ubezpečoval křižák; „však jsem za to náležitě utržil, a do 
nejdelší smrti nechci již medovinu pražskou do úst vzít, která nás vedle slov mnichových tak 
velice rozohnila."

„Mnich, pravíš, by vás k tomu ponoukal?" zvolal rytíř v udivení.
„Ba, přisámbohu; páter Cyriák nás již v rýnských městech štval na židy! V Praze však 

dokonal svoje řemeslo; šíp jednoho ze žoldnéřů mu projel hrdlem, kterým tak mnoho šrůtek 
způsobil, a nyní se válí jeho mrtvola tam kdesi před židovským městem."

„I jeho stihl spravedlivý trest Páně," odtušil zasmušile rytíř; „v českém duchovenstvu 
nebude bohdá takových zuřivců, kteří pod jménem církve jen ukrutnosti a zločiny páší. Věru, 
mohl bych to považovati za špatný počátek své výpravy do Prahy, v níž se takovýchto 
scestností na křižáky dovídám! Či by to bylo skutečně věštícím znamením, že se naše 
křižácké tažení nedočká lepšího ukončení než výprava prvního sboru křižáckého v Praze?"

Pohřížil se v trudné myšlenky, z kterých se neprohrál dříve, až jeho kůň zastavil před 
vyšehradskou branou.

Krátce potom vítal kastelán Smil z Mochova mladého rytíře ve svém domě, kdežto křižák 
pečoval o jeho koně a pak se usadil k čeledi kastelánově.

„Buď mi vítán na Vyšehradě, Jaroslave," pravil kastelán a vřele mladíka objal; „tuším již, 
co tě od tvé matky odvádí — ty se hodláš státi křižákem jako tisíce šlechetných mladíků."

„Tak jest, strýce," odtušil mladík, jejž jsme slyšeli nazývati Jaroslavem; „vezmu na se kříž, 
abych přispěl nejen k pokoření pohanstva ve svaté zemi, leč abych vykonal i vůli umírající 
matky.

Kastelán prudce sebou trhl a se zjevnou bolestí zvolal:
„Co pravíš? Matka tvoje, sestra moje že v Pánu odpočívá?"
„Bohužel, tak jest, strýce. Já ztratil matku nejšlechetnější, vy pak sestru nejlepší, jež na 

smrtelném loži vám vroucně žehnala."
Kastelán zakryl si hořem líce.
„Bůh jí buď milostiv!" šeptal přerývaným hlasem. „Bylo jí mnoho na tomto světě 

zkoušeti."
Jaroslav si trudně povzdechl.
„Jediným přáním jejím bylo, aby mohla ještě otce a nejstaršího syna spatřiti — leč jinak 

bylo psáno v knize osudů."
„Těžce se prohřešili oba na mé nešťastné sestře," pravil kastelán jakoby sám k sobě, „však 

bohdá nyní vinu svou smiřují."
„Já sám chci k tomuto smíření přispěti," doložil mladík náhle s nadšením; „tak kázala mi 

matka, a rád svůj život položím, abych vinu otcovu i bratrovu zmírnil!"
„Jak, ty víš, čím se oba na svaté církvi a rodině své provinili?" tázal se kastelán udiven.
„Ano, matka mi na smrtelném loži zjevila, kterak otec můj Načerat i bratr Božej ohnivými 

šípy zapálili svatovítský chrám i chrám sv. Jiří s klášterem panen na hradě, kde nebohá moje 
sestra časnou smrtí skonala. Vím dále, jaký trest byl od biskupa Ottona oběma žhářům 
přisouzen, aby v Palestině pokání za hrozný svůj zločin konali. Však již šesté jaro nadarmo 
přináší nám zvěst o vzdálených poutnících, a poněvadž máti nebylo dopřáno, aby ještě jednou 
líce jejich spatřila, vložila na mne úlohu, abych otce i bratra ve Svaté zemi vyhledal a 
odpuštění matky jim přinesl. Nad její mrtvolou jsem pak přisahal, že poslední vůli její věrně 
vykonám a bojem svatým vinu roditele svého budu hledět zmírniti. Proto přicházím na 
Vyšehrad a již zítra vezmu na se kříž, pod jehož prapor nás vévoda Vladislav svolává."

Mlčky podal kastelán mladíkovi svou ruku a vřele jí potřásl.
Vzpomínka na osud nešťastné rodiny sestry jeho jej hluboce dojala, takže teprve po chvíli 

byl opět mocen slova.
„Bůh žehnej tvému úmyslu, Jaroslave. Však mnohé soudruhy nalezneš v řadách křižáků, s 

nimiž jsi jako panoš trávil léta svého mládí na Vyšehradě. Vše se chápe meče a posvátného 
kříže, leč ty ještě světější povinnost máš vykonat."

„Ano, jest to vznešený cíl," zvolal Jaroslav nadšeně, „jehož splnění bych ve vlasti nikdy 
nedosáhl! Od onoho okamžiku, co se mi dostalo hrozného vědomí o otcově vině, je sžírán 
můj duch horoucí touhou po shlazení této skvrny s jména našeho rodu, a zakrátko musí církev 



uznati, že Načeratovci provinění na ní spáchané opět usmířili."
„Pak jsi právě přišel včas, neboť už v několika dnech český křižácký sbor vytrhne z Prahy 

do Rakous a zítra před shromážděným sněmem dá vévoda přečísti list svatého opata Bernarda 
Clarevallského, jenž zve Čechy do svatého boje."

„Čechové vyhoví tomuto pozvání! Nás víra svatá vyzývá i děsný stav syrských křesťanů! 
V paměti příštích věků zaskví se, že sám Vladislav s myslí rytířskou kříž na se vzal."

Dlouho bylo ještě mezi oběma rozmlouváno o nastávajícím tažení křižáckém a teprve 
pozdní noc je rozloučila, aby si k zítřejšímu slavnému dni odpočinuli.

Již časně zrána však byl Jaroslav, syn Načeratův, opět vzhůru, neboť i v celém Vyšehradě 
dlouho před východem slunce neobyčejně čilý a hlučný život panoval. Již se sem sjížděli leši 
a vládykové, již se tu kupila mládež rytířská, která byla hotova kříž přijmouti, nádvoří pak 
hradní byla obecným lidem naplněna, jenž chtěl býti přítomen skvělému průvodu, s jakým 
Vladislav chtěl jíti k staroslavnému sněmovišti u studně Jezerky na vyšehradské pláni.

Kastelán Smil oznámil již Jaroslavův příchod některým soudruhům z jeho mládí, kteří s 
ním ještě před katastrofou r. 1142 zastávali dvorní službu na Vyšehradě, a tak se spatřil syn 
Načeratův brzy obklopen kruhem svých bývalých přátel, kteří nyní už vesměs zastávali 
vznešené úřady u dvora Vladislavova. Byla to vesměs mladá česká šlechta, kterou se vévoda 
Vladislav obklopil, neboť starší vládykové po válce se znojemským Kunrádem pozbyli u 
něho důvěry, a nejdůležitější úřady dvorní i zemské byly od něho svěřeny osobám, které se 
sice nemohly vykázati velkým počtem let, zato však tím větší věrností a oddaností k 
Vladislavovi.

Kdysi přední přátelé Jaroslavovi, Juřík a Bartoš, zastávali nyní úřad onen maršálka, tento 
kancléře dvorního, a ti oba dávno neviděného soudruha s největší vřelostí uvítali.
„Také já zaměním kancléřství za křižácký meč!" zvolal Bartoš, mladý a čilé povahy to muž, 
když uslyšel, jaký záměr vlastně Jaroslava na Vyšehrad přivedl. „Naším heslem je teď: oslava 
kříže a povznesení českého lva!"

„Tak díš i mně ze srdce," doložil Jaroslav, jenž v kruhu svých přátel na chvíli odložil 
trudný a dumný onen nádech, jaký dosud celou bytost jeho zahaloval a v každém slově se 
zračil.

Nenucený hovor panoval ve společnosti bujarých rytířů, kteří se unášeli nejskvělejšími 
nadějemi a slibovali vykonati pravé divy hrdinství ve službě kříže

Kastelán pak častoval své hosty vínem, aby mysl jejich ještě více rozjařil, neboť běželo tu 
o to, aby v sněmovním shromáždění panovalo největší nadšení, jež by všecky dosud liknavé a 
nerozhodné dovedlo strhnouti.

Bylo ještě dosti času k zahájení sněmu a doba ta měla býti ztrávena v přátelském hovoru.
Tu oznamoval uprostřed veselí komorník kastelánův, že jakýsi neznámý poutník žádá býti 

předpuštěn k Jaroslavu z Načeratce, jemuž má oznámiti důležité poselství.
Jaroslav rychle kázal poutníka přivésti a také ostatní jeho přátelé jevili v této neobyčejné 

návštěvě účastenství.
V několika okamžicích pak také již poutník vstupoval do hodovní síně.
Byl to muž šedých dlouhých vlasů, jemuž brada splývala až hluboko na prsa; poutnicky 

hábit, provazem opásaný, klobouk lasturami ozdobený a dlouhá hůl s křížkem — vše to hned 
na první pohled dosvědčovalo, že to poutník, nepochybně z Palestiny do vlasti zpět se 
vracející.

 „Pán s vámi!" pravil poutník a uklonil se před rytíři.
„Navždy i s tebou!" odpověděl kastelán a šel poutníkovi vstříc. „Co hledáš, muži ctihodný, 

v domě kastelána Smila? Zjev příčinu svého příchodu a milerád ti posloužím."
„Jsem poutník Marcel a země česká jest mou vlastí," pravil příchozí stařec; „navracím se ze 

Svaté země nazpět do Cech, abych tu vyplnil poslední vůli umírajícího. I hledám zde 
Jaroslava z Načeratce, jenž, jak mi na rodném jeho hradě řečeno, nyní u kastelána 
vyšehradského dlí. Žádám tedy, abych s ním mohl mluviti."

Nyní Jaroslav po těchto slovech přispěšil a pln jakési bolné předtuchy zvolal:
„Probůh! Co pravíš o umírajícím? Netrap mne déle nejistotou, já sám jsem Jaroslav, syn 

Načeratův!"
Poutník s radostným výrazem naň pohlédl a jakoby žehnaje, vztáhl proti němu své ruce se 

slovy:
„Tys Jaroslav, syn Načeratův, k němuž mne vede poselství? Díky neskonalé tobě, Bože, 

žes mi dal toužebného cíle dosíci!"
Pak opět k Jaroslavovi obrátil oči a zvolal:
„Však ano, již i já tě poznávám! Celá to tvář zemřelého otce!"
Jaroslav bolestně vzkřikl při zaslechnutí poutníkových slov, která mu věstila otcovu smrt, a 

zakryl si líce rukama.
„Ó Bože, tedy mrtev! Úkol můj i vůle matčina nesplněny! Proč jsem nebyl hoden jediného 



otcova pohledu, proč mi není dovoleno přivinouti jej na svá prsa, abych cítil splnění svaté 
tužby? Dopřej, Bože, milosrdenství duši otcově, tak těžce zkoušené!"

Sklonil hlavu na prsa a rty jeho šeptaly modlitbu.
Také ostatní společnost byla zprávou poutníka Marcela dojata a vše Jaroslavovi soustrast 

svou projevovalo.
Byl jim všem znám osud Načeratův a nyní jeho smrt ve Svaté zemi i poslední trudné 

vzpomínky smířila.
Po delší chvíli opět se Jaroslav sebral a obrátil se k Marcelovi:
„Odkud, poutnice, máš tuto zprávu, která mi srdce tak rozdírá?"
„Odpusť, pane," omlouval se pokorným hlasem poutník, ,,že jsem slovem rychlým tebe 

nepřipraveného překvapil. Ducha mého spoutalo náhlé toto shledání, že nechtě jsem ti 
způsobil tuto strast. Leč jsi mužem a dovedeš snésti břemeno těch žalných zpráv, jež ti mám 
oznámiti."

„Již neváhej, ctihodný muži, a především pověz, zda také o bratru mém zprávy přinášíš?"
„Je to poslední vůle otcova, bych tě zpravil, že je naživu. Však nejsi sám —"
Poutník se zamlčel a po soudruzích Jaroslavových se rozhlédl.
„To jsou moji přátelé," odpovídal rychle Jaroslav; „před nimi můžeš svobodně mluviti, 

neboť všichni jeví účastenství s osudy mého rodu."
„I nám, ctihodný muži," ujal se maršálek Juřík slova za ostatní, „zvěst ta jde k srdci; známe 

ocenit hoře synovo."
„Nuže, tedy slyšte. Tvůj otec, Jaroslave, vyšedší z vlasti v drsném rouchu poutníka, 

šťastně dosáhl hrobu Spasitelova, a člověčenstvu trpícímu chtěje se zavděčit, stal se 
ošetřovatelem nemocných poutníků v klášteře johanitském. Syna svého pak, jenž do Pa-
lestiny jej provázel, přiměl vstoupit do řádu templářů, aby se stal mstitelem křesťanstva nad 
zvrhlými Saracény. Své žití sám pak věnoval nemocným, a také já nový život obdržel z jeho 
rukou, když mne na bojišti půl mrtvého vyhledal a svou péčí životu navrátil. Z vděčnosti za 
to jsem již starce neopustil a dle svých sil jsem mu pomáhal ve svatém určení."

Jaroslav, naslouchaje s rukama na prsou sepjatýma líčení poutníkovu, pravil sám k sobě s 
povzdechem:

„Ó drahý stíne otcův, zda jsi svou vinu setřel těmito obětmi?"
„Tak dlouho byl milosrdným," pokračoval poutník ve svém vypravování, „k čemuž jej 

neznámý jakýsi slib a těžké pokání vázaly. V synovi spatřil hrdinu víry a útěchou mu povždy 
bývalo, kdy myslil naň a drahou rodinu ve vlasti vzdálené. Však i krví svou měl dovršiti 
svoje pokání. Před velikou nocí minulého roku jsme putovali k břehům Jordánu, a tu nás 
přepadla horda Arabů a přes všechnu obranu nás oloupivši, přemnohé ubila a ostatní v krušné 
jho otroctví zavlekla. Tvůj otec byv ranou těžkou omráčen již cítil trpkou smrt, a já sám byv 
raněn též, odnesl jsem jej v blízkou jeskyni, kde na kámen hlavu zkrvácenou položiv, 
rozloučil se s životem."

Hluboké ticho panovalo v síni při poutníkově líčení.
Každý byl dojat osudem Načeratovým, jenž si nyní za své provinění již odbyl pokání.
„Odplať ti Bůh, šlechetný muži," pravil Jaroslav pohnutým hlasem a vřele tiskl Marcelovu 

ruku, „odplať ti vše, čím jsi se mému nešťastnému otci zavděčil!"
„Před posledním vzdechnutím pověděl mi ještě krátce běh svého života, pak žehnal rodině 

a vroucími slovy mne prosil, abych vykonal poselství k synu templářovi a pak k mladšímu 
synovi ve vlasti české s posledním jeho odkazem. Sňal se svých prsou jednoduchý křížek, 
jenž však měl cenu drahého klenotu, neboť tříšťku z kříže Kristova v sobě uzavíral, a ve dvě 
polovice jej rozlomil. Stejné tyto díly, tak umíraje pravil, odevzdej synům mým, jako jediný 
odkaz umírajícího otce. Zatouživ pak ještě po svých vzdálenějších milých, ducha svého 
vypustil. V temné sluji na břehu posvátného Jordánu jsem mu vykopal hrob, tam nyní 
odpočívá a očekává budoucí život. Já pak do Jerusalema se zase navrátiv, odevzdal jsem synu 
templářovi polovici otcova kříže, a nyní i tobě, Jaroslave, onen drahý odkaz přináším."

S těmi slovy vyňal poutník zpod svého hábitu dobře ukrytou krabičku, kterou oťevřev, 
polovici malého křížku v ní objevil.

Jaroslav se zbožnou horlivostí se chopil křížku a vřele jej celoval.
„Dík tobě, obětavý muži!" zvolal pak a znovu Marcelovi tiskl ruku. „Měj otcovu přímluvu 

na nebesích v odplatu a věz, že ve vlasti nyní na rodném hradu mém dny své v míru dokonáš. 
Já sám se ubírám do svaté země, kde nyní také svatá povinnost pomsty mi kyne."

„U Boha jedině vládne pomsta!" odtušil vážným hlasem Marcel. „Ty máš mírnit pouze 
otcovu vinu, pro kterou se v Palestině tak hořce kál. I já se tam zase odeberu, až také matku 
tvoji pozdravím."

 „Zel, matce není popřáno tvých zpráv již uslyšeti," zněla trudná odpověď Jaroslavova; 
„již ukončila smrt její pozemskou pout."

„Pak za mír duše její se v chrámě svatovítském pomodlím. Leč ještě s Vladislavem 
vévodou chci dříve mluviti a o připuštění k němu vás prosím."



„Jen sečkej okamžik," ujal se tu slova kancléř Bartoš; „vévoda se hned objeví v průvodu 
vládyků a lechů zde, aby v plném sněmu dal přečísti list opata Bernarda, jenž nás zve ke 
křižáckému tažení. Pak ti popřeje vlídného sluchu."

„Rovněž i já co očitý svědek," pravil Marcel se zápalem, „chci mu na srdce vložiti, aby 
vyprostil naše křesťanské bratry z jha pohanů a kříži svatou zemi navrátil. Já tam byl 
svědkem zběsilosti Turků, kterouž je Palestina proměněna v jatky. Bůh jen mi síly dej, aby 
mé krajany nadchlo slovo starcovo a oni bojem vítězným zase církvi vrátili právo. Jáť vážil 
cestu sem, abych českou vlast do Svaté země k boji vyvolal, a Bůh mým prosbám dodá 
zázraků. Pak bude dokonána moje úloha a navrátím se s českými křižáky zpět do Palestiny, 
kde hodlám nalézti svůj hrob. Zdar budiž vašemu předsevzetí, žehnej vám Pán!"

Srdečně se rozloučiv ještě s Jaroslavem, opouštěl síň, aby se vmísil mezi průvod 
sněmovníků.

„I tobě žehnej Bůh!" volal za ním Jaroslav v hlubokém pohnutí. „Více nemohu ze 
stísněných prsou pronésti. Vražen trn v srdce mé, jímž zakrvácí; peruti kletby cítím, která tíží 
mou rodinu, hněvu božímu propadlou."

Zakryl opět líce rukama a bolestně zavzdychl.
Maršálek Juřík však přikročiv k němu a ruku svou na rameno jeho položiv, přítulným 

hlasem pravil:
 „My ti rádi pomůžeme, Jaroslave; v přátele své se vždy spoléhej. My ve spolku s tebou 

smrt otce tvého na pohanech pomstíme."
„Ba, krví se vespolek zasvětíme!" zvolal Bartoš a všickni ostatní se stejným způsobem 

zapřísahali.
Jaroslav setřásl se sebe svůj dosavadní trud, a pozdvihnuv část křížku do výše, zvolal:
„Při tomto svatém odkazu otcovu přisahám, že se stane svědkem činů našich pomstě 

zasvěcených a vůdcem po dráze ke vznešenému cíli!"
Vtom bylo slyšeti hlučné znění trub a kotlů z vyšehradského nádvoří, a proto doložil:
„Již vévoda svolává lechy a vládyky ke sněmu, a jsem vděčen příznivému osudu, jenž mne 

právě dnešního dne na Vyšehrad uvedl!"
„Rozjaříš se pohledem na ty tisíce statných mužů, kteří jsou odhodláni kříž na se 

přijmouti," pravil Juřík; „již shromáždil Vladislav na Vyšehradě výkvět mužstva českého, by 
udatnost a mravy rytířské se jevily, kdy cizinci k nám vítají."

Tu vešel do síně hlasatel a obrátiv se ke kancléři Bartošovi, pravil:
„Kancléři, již se vévoda ubírá s lechy a vládyky ve shromáždění lidu na pláň vyšehradskou 

k Jezerce, kde bude ohlášen list opata Bernarda v plném sněmu."
„Vůle vévodova jest nám rozkazem," odpověděl kancléř; „my ihned k průvodu se 

dostavíme."
Hlasatel odešel a hned nato uchopil Jaroslav ruce Juříkovu i Bartošovu a s nadšením 

zvolal:
„Bůh to chce a církev volá ve svatý boj! Mně však pomsta dme hruď mocnou touhou výš; 

vzhůru ke břehům Jordánu, kde pro kříž svatý bude ponejprv bojovati lev český!"
„Sláva českému lvu! Sláva kříži svatému! Vzhůru do boje!" volali všichni rytíři a horoucí 

nadšení se jevilo na planoucích lících.
„Bůh žehnej vám!" ozval se tu hlas starého kastelána Smila. „Nepochybuji již, že kříž na 

dnešním sněmu zvítězí. Brzo se prapory českého lva zaskví nad luhy palestinskými, aby tam 
udatnost a zbožnost českou hlásaly!"

Pak opouštělo vše síň, neboť již průvod vévodův se počal na nádvoří sestavovati, aby se 
odtud na sněmoviště u Jezerky odebral.

Byl to pestrý a velkolepý pohled na shromážděné tu davy, jež veškeré třídy a stavy národa 
zastupovaly.

Od nejpřednějších velmožů zemských až k třídě dělnické a selské byly tu tisíce zástupců 
shromážděny, především však nádherné obleky kněží s biskupem pražským v čele zraky 
všech na se obracely. Celá planina vyšehradská pak byla poseta obyvatelstvem Prahy a 
okolních obcí, které se takřka do posledního bylo k Jezerce dostavilo, aby tu slavnému sněmu 
křižáckému přítomno bylo. Působení kněží na lid se tu jevilo v míře nejskvělejší, neboť jen na 
slova jejich se každý i z velké vzdálenosti na Vyšehrad vydal a kříž na se přijati byl ochoten. 
Neméně pak i včerejší krvavá srážka v židovském městě k tomuto ohromnému účastenství 
lidu pražského přispěla, an se každý domníval, že událost tato zavdá příčinu k prudkému 
rokování na sněmu a k odsouzení židů povede, jež každý za jediné vinníky považoval.

Poznovu zazněly fanfáry před sídlem vévodským a průvod se počal z vnitřních prostor 
Vyšehradu na pláň k studnici Jezerce pohybovati.

V čele kráčeli trubači a pištci, za nimi tělesná stráž vévodova, pak vládykové a leši v 
nádherných oblecích a lesklé zbroji, za nimi četné duchovenstvo s biskupem Ottonem, jenž 
nádhernou berlu a kříž v ruce nesl; pak páže s červeným polštářem, na němž ležel svinutý 



pergamen, list to opata Bernarda Clarevallského k vévodovi Vladislavovi; potom dvorní a 
zemští hodnostové, za nimiž se vévoda sám ubíral. Také choť jeho, vévodkyně Kedruta, byla 
tu s paními a dívkami svými v průvodu, neboť i ona chtěla býti přítomna nadšenému 
okamžiku, kdy se měl celý národ ke kříži přihlásiti. Bratr vévodův Děpold a jiní členové 
panující rodiny brali se taktéž po boku jeho na sněm, průvod pak byl ukončen novými řadami 
panstva českého, pak zástupci Prahy a jiných měst, jakož i nekonečným davem lidu 
městského a obecného.

Trvalo to dosti dlouho, než se průvod na sněmoviště dostal a vévoda s hodností zasedl na 
ustanovená místa.

3.

Studnice Jezerka na vyšehradské pláni, až do dnešního dne zachovaná, zastávala ze starých 
dob velmi důležité místo v státním a veřejném životě českém. Stál nedaleko ní slavný onen 
kamenný stolec knížecí, na němž knížata a vévodové čeští ku vládě nad zemí byli nastolováni 
a tu také bývaly konány obecné sněmy zemské, o jejichž hlučností nám staří kronikáři 
vypravují.

Pod širým nebem scházel se tu český lid se svými stařešinami v čele, aby tu o 
nejdůležitějších zájmech svých rokoval a zde také měl se dnešního dne odbývati sněm, jenž 
měl rozhodnouti o účastenství Čechů v tažení křižáckém do Svaté země.

Vévoda Vladislav se usadil na kamenném prestolu, vedle něho usedla jeho choť Kedruta, v 
polokruhu pak zasedli přední mužové národa, kdežto ostatní vladykové a lechové se seřadili 
dokola. Ostatní pláň pak byla poseta lidem, jenž hlučně provolával slávu svému panovníkovi.

Také Jaroslava z Načeratu spatřujeme mezi panstvem a nedaleko něho stál poutník Marcel, 
jenž dychtivým zrakem pohlížel na jednání tohoto shromáždění.

Když bylo vše sestaveno, pokynul maršálek Juřík trubačům a ti třikrát zatroubili na 
znamení, že je sněm zahájen.

Nastalo všeobecné ticho a zraky všech byly upřeny na vévodu, jenž obrátiv se ke kancléři 
Bartošovi pravil:

„Obeznam, kancléři, statečné vládyky i lechy, jakož i veškeren věrný lid s příčinou toho, 
proč jsem je obeslal na sněm na Vyšehrad."

Kancléř povstal se svého křesla a vysokým hlasem počal:
„Jeť známo vám všem, že v zemích, kde vládne posvátný kříž, sbírá se pohotovost proti 

mrzké drzosti Turků, kteří poznovu ďábelsky řádí ve Svaté zemi. Tož křesťanský náš kníže 
Vladislav, jsa jat ke kříži horoucí láskou, odhodlal se s věrnými Čechy svými pro svatou víru 
tasiti meč, aby jejich slavná válečná pověst také co synů církve věrných se zaskvěla. Tož 
svolav vás, udatné hrdiny, kojí se nadějí, že splníte svou povinnost ke kříži."

„Sláva Vladislavovi! Chceme s ním pro kříž umříti!" tak se ozývalo z tisícerých hrdel a již 
nyní neměl vévoda o zdaru dnešního dne pochybovati.

Povstal se zaruměnělou lící na prestolu, a vztáhnuv ruku proti jásajícímu lidu, utišil tak 
bouři nadšení a mohutným hlasem provolal:

„Volám zde k srdci svého lidu, jenž láskou k víře lna k Boží oslavě a k odpuštění hříchů 
svých se znamením kříže ozdobí! Jsem jist, že se můj národ nezřekne tohoto svatého boje a že 
třeba tomu bohdá nebude, aby sláva jeho tlením trpěla. Čech světu objeví, že v jeho hrudi plá 
nadšení pro víru otců!"

„Přisaháme, že tak učiníme! Do boje pro kříž! Životy pro církev dáme!" tak bylo voláno 
hromovým hlasem se všech stran, rytíři tasili meče a panovalo všeobecné nadšení.

Kancléř Bartoš postoupil po opětném utišení v polokruh před vévodu; ukloniv se před ním 
hluboko, pravil:

„Mluvím tu, vévodo a pane náš, za sbor mužů proslulých a všichni jsou se mnou stejného 
smýšlení. Pro účastenství v tažení křižáckém je naše jediná touha a zanícení pro svatou věc 
jen čeká na tvé velicí slovo. Klademe život pro kříž v oběť, veď nás, kde církev si žádá 
pomstění!"

„Veď nás do svatého boje! My všichni kříž na se vezmeme!" volali leši a vládykové 
jednohlasně.

Tu maršálek Juřík jako rozohněný lev postoupil dopředu a zvolal:
 „Já jsem opět heslem českého junáctva, jen pokynutí třeba, aby vřelou krev pro kříž v 

Sýrii cedilo! Je neslavno těm silám bujarým v mírné vlasti domácí skřítky hlídati, buď jim 



kříž zářící hvězdou žití!"
Mládež rytířská stejně hlučně a nadšeně souhlasila se svým mluvčím jako vládykové a leši 

po slovech kancléřových.
Taktéž lid bouřlivě provolával slávu svému vévodovi i křižáctvu a každým okamžikem 

rozjařenost a odhodlanost k svatému boji se stále více stupňovala.
„Blažen jsem, že mohu svorného tak ducha vítati," započal opět Vladislav; „nebyla 

zklamána moje důvěra, kterou jsem kladl ve svůj věrný národ a jeho zástupce. Budiž zatknut 
prapor českého lva ve Svaté zemi, kde ďábelská zlost Turků hrozí křesťanstvu zkázou! Z nás, 
věrných synů církve, každý vlast svou vezdejší za nebeskou obětuj!"

„Sláva knížeti křižáků! Do boje pro svatý kříž!" tímto voláním byla vévodova řeč opět 
přerušena a již se rozčilenost lidu nedala více udržeti v mezích. Zraky se jiskřily niterným 
nadšením, pěsti se chápaly mečů, tu a tam pak pravice do výše vztyčovány, aby přisahaly, že 
Čechové jsou hotoví dáti statek i životy za nejvyšší poklad lidstva.

„Mne vyzývá nejen touha křesťana," pokračoval Vladislav ve své řeči hlasem daleko se 
rozléhajícím, „abych se křižáckého tažení účastnil, leč na českou zemi celá říše pohlíží, neboť 
jsem se za ni na sněmu norimberském zaručil. Však i ze zemí od věků hrdinností proslulých, 
ze Vlach i z Francie, se toužebný zrak obrací k českému lvu, aby věren svému rodu, též v ony 
blahé kraje zaměřil, odkud nám vzešlo slunce posvátné víry. Má náš lev svou chrabrou silou 
rozehnat chmury, jež hrozí křesťanstvu, a sám svatý opat Bernard Clarevallský, pro boj jsa 
nadšen, nebes plamenem ve svaté horlivosti nás vyzývá, aby se též český syn k matce církvi 
znal. Obsah listu ctihodného muže onoho buď vám v plném shromáždění oznámen a nadchni 
vás, tak jako živé slovo Bernardovo již tisíce bojovníků Kristových svolalo pod prapory 
kříže."

Pak se obrátil ke kancléřovi a pravil:
„Kancléři, přečti list opata Bernarda k vévodě a národu českému!"
Kancléř vzal s panošova polštáře svinutý pergamen a po příkladu biskupa Ottona a jeho 

kněží povstalo celé shromáždění a obnažilo své hlavy, neboť pověst opata Bernarda jako 
svatého muže už také do Čech vnikla a mohla se tudíž jeho slova nadíti nejhlubší úcty.

Hluboké ticho nastalo opět na vyšehradské pláni, takže bylo slyšeti šelestění ranního 
větříku v mladých listech stromoví a třepotání křídly ptáků, kteří se vznášeli vysoko v 
povětří.

A v tomto posvátném tichu jal se kancléř Bartoš předčítati následující list opata 
Clarevallského, jehož znění se u současných kronikářů zachovalo až na naše doby:

„Požehnání Boží budiž Vladislavu knížeti i blaho národu českému! Mluviti jest mně k 
Vám o věci Kristově, v kteréž jediné jest spása Vaše pravá. Země celá otřásla se, když Pán 
světů měl kraje ztratiti, kde třiatřicet roků byl s člověkem obcoval;  kraje ony, kteréž zázraky 
svými osvětlil, kteréž smrtí posvětil svou a kde se výkvět z mrtvých vstání po prvé objevil. 
Avšak pro hříchy naše nepřátelé hlav svých pozdvihli, pustoší zemi Svatou, napadají město 
Boží, aby poskvrnili místa, kde beránek čistý krev proléval, kde život náš smrti spánek snil. 
Co hodláte, muži chrabří, služebníci kříže? Chcete-liž svátost psům zůstaviti, perly sviním 
předhoditi? Chcete potomkům svým strasti bezútěšné, sobě samým hanbu, zmatek způsobiti? 
— Ne proto, že zmenšena je moc Pána nebes, zve on vás, slabé červy, v boj k ochraně 
dědictví svého — jemu jeť slovo činem a andělův sbory by mohl seslati — však že Bůh, Váš 
Pán, chce Vás ve víře znáti, dává Vám příležitost, abyste hrdinností svou se osvědčili; budí 
zdání ve Vás, jako by sil postrádal, avšak jen Vašim potřebám vstříc přichází. Chceť on 
dlužníkem Vám býti, jenž své věrné odpuštěním hříchův i oslavou věčnou přehojně obdaruje. 
Blažené ty lidstvo, jemuž taká milost zde i na věčnosti se otvírá! Opusťte vše, sváry, jež Vám 
hrozí strašným bojem bratra proti bratru, z těch jen věčné zahynutí pro Vás vzroste; smrt však 
pro kříž obdaří Vás věčným životem!"*)

*) Text psaní Bernardova, jehož obsah jsme výše věrně podali, je otištěn v Bočkově diplomatáři a v 
Erbenových regestách.

Dojem opatova listu, při vší jednoduchosti slohu přece tak dojímavě psaného, byl u celého 
shromáždění nesmírný.

Jako jediným hlasem vzkřikli veškeří tisícové lidu kol Jezerky shromážděného:
„Do boje pro kříž! Na vrahy křesťanstva! Veď nás do Svaté země!"

    Vše si padalo v náruč a přisahalo pomstu nepřátelům křesťanstva, rytíři a velmožové 
máchali nadšeně meči v povětří — slovem, byl to pohled, jaký bylo možno uviděti jen za dob 
Petra Amienského, když první záchvat křesťany na sněmu v Clermontu naplnil nadšením pro 



svatý boj.
„Již rozhodnuto!" zvolal Vladislav hromovým hlasem, takže veškerý hluk přehlušil. 

„Chrabrý český národ vyšle své přední bojovníky na čestné bojiště. Kol svého vévody se 
stav, kdo ruch boje za líné živoření vyměníš! Hledejme v Sýrii příležitost k mužným činům, 
jaké nám mír a řád ve vlastí nyní panující neposkytuje. Protož v tomto plném shromáždění 
buď staven zemský řád, než jako vítěz se zase od svatého hrobu navrátím. Můj bratr Děpold 
mějž veškeru moc, kterou já zde jako vévoda konal sám. Jej z vás pozůstalých každý za 
vládce měj!"

Obrátil se k Děpoldovi, jenž trudně pravil:
„Jak bolno mi, že se s bratry nemohu v díle božím účastnit!"
„Vezmi v ochranu vše, co zovu svým," mluvil k němu dále Vladislav; „můj lid a choť s 

drahými dítkami, ty oba mojí lásce zachováš. Jindřichu, bratře, a Spytihněve, strýce milý, vy 
budete náčelníky bojujících Čechů, jenž můj kancléř sezve ve společný tábor ku Praze. V 
den, kdy vytáhneme v svatý boj, Otto, ctihodný biskup, nechť se zbožnými svými bratry vede 
nás ve chrám, kde Pána nebes budeme vroucně prositi o zdar výpravy. Kedruto milená, ty 
hvězdo mého žití, i v dáli mi sviť spásnou září a láska k rodině voď mne drahou trnitou!"

Kedruta vypukla v pláč, však byly to spíše slzy radosti, které jí s lící kanuly, neboť s 
odevzdanou myslí odvětila:

 „Bůh to chce, aby před svatým úmyslem zmizel pozemský ohled; on své věrné v boji 
zachová. Já pak s dítkami setrvám na modlitbách, aby se potupený kříž zaskvěl v nové slávě a 
milený choť můj zdráv se opět do vlasti navrátil."

„To bude anděl za nás prosby k nebi vznášeti," odtušil Vladislav s vroucným pohledem na 
svou choť, „kdy vzdáleným nám se po vlasti zasteskne. — Již ozdob, důstojný Ottone, svého 
vévodu i jaré muže znamením kříže!"

Biskup Otto, jenž dosud s výrazem nejhlubší radosti pohlížel na tyto výjevy, ujal se nyní 
slova pravě:

„Ve sboru slavném dostává se mi čestné úlohy. Bohumilý úmysl váš se zaskví písmem 
plamenným v knize získaných zásluh. Však popřej ještě dříve, slavený vévodo, místa snažné 
prosbě, jeť zde nábožný stařec, jenž z Palestiny zvěst nám přináší od bratří ztýraných 
Saracény. Čech to, jenž zbožný jsa i hrdinný, nabízí se vám jako vůdce ke hrobu Kristovu."

„Nechť předstoupí a slovem svým nás rozjaří!" zněla odpověď Vladislavova.
Biskup pokynul v onu stranu,  kde stál poutník Marcel, a ten nyní vstoupil v polokruh před 

shromáždění.
Již jeho zjev obracel zraky všech na se, tím více pak se mu věnovala pozornost v tomto 

okamžiku, kdy všechny mysli byly obráceny ke svaté zemi.
Marcel se před vévodou hluboko uklonil, a oslovil ho:
„Buď žehnán, šlechetný vévodo a pane můj, ve zdárném jednání církevním!"
 „Vítej nám, poutnice z dálných vlastí," pravil vévoda, „a rci, za jakým cílem jsi se navrátil 

z míst, jež krví skropiti je touhou nás všech?"
„I já doufám, že složím své kosti na břehu Jordánu. Leč českou vlast za rodnou mám, též k 

ní plá ve mně láska, abych se s ní naposledy rozloučil."
„Nuže, starce," pobízel jej biskup, „jaké zprávy z Palestiny přinášíš? Líčíť se nám v 

strašných obrazech strasti východního křesťanstva, tvá zkušenost nás nejlíp o tom poučí."
Marcel se rozhlédl po shromáždění a pak povýšeným hlasem započal:
„Již zajisté jste doslechli o těch ukrutnostech Turků, kterými jako lační dravci doléhají na 

křesťanstvo syrské; daleko na západ slyšeti děsný křik slabého hloučku obránců víry, k 
jejichž podpoře i vy nyní svatý kříž na se přijímáte. Já byl svědkem těch ohavných výjevů, 
kde zhovadilá ukrutnost Turků ani hrdinnosti rytířské ani nevinnosti slabých panen a dítek 
nešetří. Sveřepý zákon jejich bludné víry hledá zásluhy ve zhoubě kříže, ani věk ani pohlaví 
on milostí neobdaří. V proudech krve sytí své ďábelské chtíče, den jako den dáví vždy více 
udatný sbor křesťanů, kteří posud marně k západu o pomoc volali. Tu věčnou hanu v dějinách 
lidstva smažte ve spojení s křesťanskými národy, učiňte Palestinu opět majetkem církve a 
bratřím rukou svou pomocí přispějte, aby krev nevinně prolitá na hlavy vaše nepadla!"

Všeobecné pohnutí jevilo se v shromáždění po slovech poutníkových, líce křižáků jen 
hořely touhou po pomstě na bídných vrazích křesťanstva, po lících žen pak proudily hojné 
slzy.

 „To je hrozný stav!" zvolal dojat vévoda. „Hříchem by bylo, kdybychom déle prodlévali 
ve svatém záměru!"

„Do boje pro kříž!"
„Na vrahy křesťanstva!"
„Život i statky dáme pro svatý kříž!"
Tak se ozývalo tisícerými hlasy se všech stran a líce poutníkovy zruměnily vnitřní radostí, 

když seznal tento účinek svých slov.



„Nechť tento zápal pro víru neochabne," zvolal vysokým hlasem k shromáždění a vztáhl 
své ruce, jako by křižákům chtěl žehnati; „nechť neustane nikdo z vás v této horlivosti, dokud 
nebude dosaženo vznešeného cíle. Však zemský zisk vás k boji nevolej, jen kříž a hrob jsou 
cenou vítězství!"

Pak se obrátil opět k Vladislavovi a utlumeným tónem jej oslovil:
„Mně ještě popřej, vévodo a pane můj, okamžiku, abych splnil povinnost, které jsem se 

zasvětil. V jeskyni roobské nad Jordánem se kál ze strašného hříchu rodák váš Načerat, jenž 
byl ve své vášni tasil proti tobě meč a též církve hněv na sebe uvalil, že jeho rukou byla 
ohněm zničena svatyně na Hradčanech."

Vladislavovo čelo se zachmuřilo při této náhlé vzpomínce na osudnou část dějin jeho 
vlastního života.

„Kterak příběh tento znáš, poutnice?" tázal se úsečně.
„Načerat sám mi vyprávěl, proč tak trpké pokání činil a vinu svoji smiřoval. I svědkem 

jsem byl toho, když pokání toto krví svou zpečetil."
 „Jak?" zvolal Vladislav. „Načerat již mrtev? Buď Bůh milostiv jeho přehrozné vině!"
„Zločin svůj," pokračoval Marcel přerývaným hlasem, „měl stále na mysli a v posledním 

tažení mu bylo srdce onou svatozradou krutě svíráno. Rukou třesoucí vyňal tvrdý kámen 
zpod své hlavy, na kterém měl umřít, a prosil mne snažně, abych ten kámen donesl do Prahy 
do základů nového kláštera svatojirského. Já nelenil tuto prosbu umírajícího vyplnit a jsa jen 
chudý poutník přináším přece poklad, jaký v Čechách posud rovného nemá!"

Po těch slovech vyňal ze svého hábitu jakýsi předmět a objevil krabici, v níž byl uložen 
kámen zelenavé barvy.

„Budiž ti dík za to," odvětil vlídným hlasem Vladislav; „klášter svatojirský bude míti na 
hradě kámen základní, jakým se žádná jiná budova v naší vlasti nemůže honositi. Tu, 
důstojný biskupe, vezmi a odevzdej ho k jeho zbožnému určení."

Otta přijal krabici s památným kamenem a podal ji jednomu z kněží svého průvodu.
„Naleznu ještě příhodnou dobu," vece vévoda opět k Marcelovi, „kdy se ti za tvou ochotu 

odměním."
„Mne nevábí již statek pozemský," odtušil s povzdechem poutník, „neboť zkroušen jsem 

kráčel, kde Spasitel v pokoře umíral. Já splnil slib a vymohl jsem odpuštění tvého 
umírajícímu, jenž tebe, vévodo, i církev tak těžce urazil."

„Ano, odpouštím mu!" zvolal Vladislav. „Kéž i Bůh mu jeho provinění odpustí!"
Tu se prodral zástupem Jaroslav, a vida takto památku otce svého opět očištěnu, poklekl 

před vévodou na koleno a vřele líbaje jeho ruku, zvolal:
 „Díky, vroucí díky tobě, pane a vévodo můj! Věrnou službou chci vinu otcovu i bratrovu 

napraviti!"
Vladislav byl překvapen tímto náhlým zjevením se mladého rytíře o jehož příchodu na 

Vyšehrad neměl dosud vědomosti.
Také ostatní vládykové s udivením pohlíželi na tento výjev.
„Je to Jaroslav, syn Načeratův," ujal se tu slova Marcel, aby objevení se mladíkovo 

vysvětlil; „dopřej mu, pane milostivý, aby ve spojení s českými křižáky mohl dovršit otcovo 
pokání. Vezmi jej ve svou milost; stane se vévodského stolce tvého mocnou oporou."

Vladislav vlídně pozdvihl Jaroslava se země a pravil:
„Jsem povděčen tomu, že Jaroslav z Načeratce se hlásí k mému praporu. Nuže, přistup 

blíže, jenž vinu otcovu věrnou oddaností hodláš smýt. Buď zapomenuto, čím se tvůj rod 
provinil proti svému knížeti. Dle jména pouze budiž Naceratcem a nikdy vzpurná mysl 
bratrova ani zášť otcova tebou nevládni!"

„Čím se otec a bratr provinili," zněla radostná odpověď Jaroslavova, „to činem oběti buď 
setřeno. Ač vina obou volá k nebi o pomstu, já přece Boha prosím, aby přijal mou oběť ke 
smíření. Duši i tělo jsem tomu odevzdal a v boji pro kříž zřím jedinou příležitost, kde mohu 
zrušit kletbu, která spočívá na našem rodu. Tím hodlám učinit církvi zadost, když se v zemi 
svaté nepříteli křesťanstva postavím a pro víru krev svou vycedím. I tobě, vévodo, nechť 
budoucí činy moje ukáži, že jen věrná oddanost a vědomí všech ctností rytířských mne vedly 
na Vyšehrad, abych se pod tvým praporem osvědčil jako Čech a rytířský křesťan."

Se zalíbením naslouchal vévoda této Jaroslavově řeči, a podávaje mu ruku, odtušil:
„Ctím tvou vůli, statečný mladíku, a jsem jist, že mé důvěry nezneužiješ. S mým strýcem 

zde vévoď přednímu zástupu, a jako že tě nyní na rytíře pasuji, činím tě svým manem, tak i 
církev svatá nechť křížem tebe k boji ozdobí!"

Vytasil meč a maršálek kázal milostivostí vévody nanejvýše překvapenému Jaroslavovi, 
aby poklekl a přijal tři rytířské rány Vladislavovým mečem.

I učinil tak, a vévoda třikrát obnaženým mečem svým ramena jeho se dotknuv, takto jej na 
rytířství české pasoval.

Shromáždění provolalo Vladislavovi hlučnou slávu a velmožové se tísnili kol nového 



rytíře, aby mu ruku tiskli a k povýšení jeho blahopřáli.
„Nyní jsi zcela naším!" zvolal kancléř vesele. „Spravedlivého knížete sudba ti čestný běh 

života otvírá!"
Vladislav s jakousi vnitřní uspokojeností pohlížel na tento výstup a bedlivý pozorovatel byl 

by při něm seznal, jako by těžká jakási vina mu byla teprve v tomto okamžení s prsou sňata. 
Chtěl tu Vladislav aspoň částečně nahraditi, čím se na rodině Načeratově provinil? Zajisté, že 
se v něm hnulo nepokojné svědomí při vzpomínce na onen tajný zločin, jehož se na Miladě, 
dceři Načeratově, dopustil, a proto očistiv nyní památku muže toho, i syna jeho k důstojenství 
povýšil a ve dvorní průvod svůj přijal, aby tak odčinil poslední stopy své vlastní viny.

Také Jaroslav, jemuž nebylo známo, za kterou vlastně příčinou vévoda se k němu tak 
milostivým stal, neboť se od matky původu smrti sestřiny nedověděl, vroucími slovy děkoval 
Vladislavovi za toto projevení důvěry a znovu mu přisahal stálou věrnost.

Vévoda přívětivě vyslechl tato slova svého nového rytíře a pak, obrátiv se k biskupovi 
Ottonovi, pravil:

„Důstojný biskupe, vykonej nyní svou vážnou úlohu, jež nás má pasovati na křižáky!"
Biskup vzal od přistojícího panoše kříž a připjal jej na prsa vévody se slovy:
„Tento posvátný znak provázej tě k vítězství!"
Jakmile shromáždění spatřilo vévodu ozdobeného křížem, vypuklo v tisíceré nadšené 

volání:
„Sláva knížeti křižáků! Sláva!"
Ostatní kněží jali se taktéž hned kříže hodnostům a rytířům na prsa připínati a brzo se 

skvělo vše pod tímto čestným odznakem.
K Jaroslavovi přistoupil Otto sám a připínaje mu kříž, pravil:
,,S výšin nebeských pohlíží sem otec na rekovného syna; následuj jej v jeho svatém díle, 

aby byl jeho duši zjednán mír."
Marcel, sepjav ruce, se zaroseným zrakem při velkolepém výjevu tomto zvolal:
„Již zřím touhu svou hned na počátku zdárně kvésti; má vlast se druží k svaté stanici. Již 

mne můžeš, pane, jako někdy Simeona k sobě povolati, neboť zřel jsem počátek velkého 
díla!"

Všeobecné jásání křižáků přehlušilo jeho slova a hned nato zapěl biskup Otto velebný 
chorál „Hospodine, pomiluj ny" a veškeren lid jej provázel.

Při posledních slovech chopil se Vladislav praporu s českým lvem a mohutným hlasem 
vzkřikl:

„Do boje pro víru, svatý kříž!"
„Český lev pro svatý kříž!" opakovali tisícové křižáků a za všeobecného nadšení byl 

památný sněm vyšehradský ukončen.

4.

V několika dnech vytrhlo křižácké vojsko z Prahy, aby se spojilo s ostatními sbory u ftezna 
a v Rakousích.

Přes čtyři tisíce statečných mužů příkladem vévody Vladislava kříž na se přijalo a výkvět 
českého rytířstva odhodlal se k válečnému tažení do Palestiny.

Byl to vybraný sbor, neboť Vladislav dal rozkaz, aby se nikdo ke sboru křižáků neodvážil 
připojovati, najmě zvláště pak oni rozedraní křižáci, kteří pražské židy krvavě napadli, 
nesměli se bráti toutéž cestou jako hlavní český sbor.

U Rezna se shromáždila nejčelnější knížata říše německé kol krále Kunráda a tam se také 
Vladislav se sborem svým k hlavnímu voji křižáckému připojil. V krátké pak době nastal 
další pochod dolů po Dunaji, k němuž uherský král Geisa udělil zvláštní povolení. Učinil to 
však jen s tou výminkou, nebudou-li se křižáci v zemi jeho dlouho zdržovati, ba když se už v 
území jeho octl, platil jim ještě, jen aby je už viděl mimo své hranice.

Tato nedůvěra, pocházející ze vzpomínky na scestnosti, jakých se křižáci na dřívějších 
svých výpravách dopouštěli, stihla je v míře ještě vyšší, když vstoupili na půdu řeckého 
císařství.

Hned na hranicích žádal řecký císař Emanuel, aby mu panovníci, kteří táhli v čele křižáků, 
složili přísahu pokoje, neboť pro věrolomnost svoji, jakou se proti dřívějším křižákům 
provinil, obával se od nich nepřátelství a zaslouženého potrestání.



Král Kunrád i ostatní vévodové složili však ochotně žádanou přísahu a po nepatrných 
půtkách přitáhlo vojsko ke Konstantinopoli, odkudž po krátkém odpočinku bylo dopraveno 
na asijský břeh.

Toutéž dobou chystali se také francouzští křižáci pod svým králem Ludvíkem vytrhnouti, 
neboť bylo mezi ním a německým králem Kunrádem ujednáno, aby se Francouzové dali na 
cestu teprve tehdy, až se sbor německých křižáků octne na půdě asijské. Papež Eugen III. 
přišel sám do Paříže, vložil do klatby již napřed všechny, kdož by proti Francii něco 
nepřátelského předsevzali, a žehnaje podal králi Ludvíkovi kříž a poutničkou tobolku a těšil 
jeho pozůstalé příbuzné.

Ludvík bez prodlení sebral připravené vojsko a táhl říší německou a uherskou za Němci, a 
slíbiv podobným způsobem mír císaři Emanuelovi, bral se ke Konstantinopoli, kde byl slavně 
císařem přijat a častován.

Ale nedůvěra mezi Řeky a Francouzi dala příčinu k mnohým svárům a půtkám, takže by 
bývalo málem vypuklo zjevné nepřátelství, zvláště když už dříve jedna strana Francouzů 
chtěla, aby se lstivé a Frankům (totiž západním katolickým křesťanům) vždy odporující vládě 
řecké učinil konec.

Slib však, který kázal bojovati jen s nevěřícími, a roztroušená pověst o velikém vítězství 
křižáků německých nedaly těmito záměrům času a pudily do Asie.

Tam však místo vítězství očekávala jejich předchůdce hrozná záhuba.
Vedeno řeckými průvodčími, táhlo proti městu Ikonium, chtějíc zbořiti tamní sultánství a 

dosáhnouti kratší cestou Svaté země.
Byla to však jen polovice německého vojska, která se tímto směrem brala. V Nikomedii se 

totiž konala válečná porada, kterou cestou by bylo nejpříjemněji táhnouti.
A při této poradě se vyskytly první sváry a neshody mezi panovníky křesťanskými, jimž 

přece bylo třeba největší svornosti.
Král Kunrád, spoléhaje se na počet a statečnost svého vojska, trval na tom, aby se táhlo 

přes Ikonium a aby se tak cesta do Palestiny nejen zkrátila, ale i pozdějším křižákům uvolnila, 
když by tamní turecké panství bylo vykořeněno.

Jemu však odporoval jeho vlastní bratr Otto, biskup frisinský, který navrhoval, aby se táhlo 
dále podél mořského břehu, kde byly kraje úrodnější a tudíž snáze bylo lze vojsko 
zaopatřovati potravou a pící.

K Ottovu náhledu připojilo se více vévodů a knížat, a poněvadž žádná strana nechtěla 
upustiti od svého náhledu, rozdělilo se vojsko křižácké ve dva sbory, jež nyní táhly 
rozličnými směry.

Král Kunrád, při němž věrně setrval i vévoda Vladislav s českými křižáky, táhl na 
Ikonium, ostatní pak křižáci, kteří si zvolili biskupa Ottona za vrchního velitele, k městu 
Efesu.

K tomuto rozdvojení došlo na začátku září.
Řekové neopominuli žádné lsti, kterou mohli křižákům uškoditi. Jejich vůdcové radili králi 

Kunrádovi, aby s sebou nebral zásob potravin než na týden, pak je však uvedli do pustin 
Kappadocie a v noci se ztratili. Brzo nastal nedostatek potravy, neboť obyvatelé měst, kudy 
se táhlo, zavírali brány, nechtějíce dílem křižákům ničehož prodávati, nebo jen v ceně, která 
možnosti křižáků, větším dílem již peněz zbavených, vysoko přesahovala. Jiní, obdrževše 
přes městskou zeď napřed zlato a stříbro křižáků, ničeho jim za ně nepodali, nebo i vápno v 
mouku mísíce, mnohé poutníky otrávili.
Čím dále, tím řidší byla města, zpustlejší krajiny, hroznější nedostatek. Tu pak konečně 

spatřili se jednoho jitra křižáci, od průvodčích řeckých opuštění, uprostřed mrtvých pustin, 
kde nebylo ani vody ani potravy pro dobytek.

Kunrád svolal vévody a knížata k nové poradě — bylo to dne 26. října — neboť zde v 
témže okamžení překvapil tábor křižáků Paramus, polní vojevůdce sultána ikonského 
Masuda, v čele silného vojska. Se všech stran obsypáni rojem rychlojízdných tureckých 
střelců, nemohli jim odolati ani nejslavnějším hrdinstvím.

Turci, když na ně s jedné strany bylo zaútočeno, rozprchnuvše se rychle, na jiných 
stranách vysílali smrtící šípy na zástupy zvlášť neozbrojených poutníků, a neustali po mnoho 
dní, až bylo celé vojsko rozprášeno, pobito neb zjímáno.

Také čeští křižáci, pod vedením Jaroslava Nače-ratce vždy první v boji, utrpěli nesmírné 
ztráty, ale vždy se přece brali kupředu k městu Nicaee, kde se měl spojiti sbor křižáků 
Kunrádových s francouzským vojem.

Toto spojení se sice docílilo, ale sbor německých křižáků onou porážkou tak velice zeřidl, 
že se král Kunrád jakožto hlava křesťanských panovníků styděl dále táhnouti se sborem takto 
zesláblým. Vítaná mu tedy byla příležitost, když jej v Nicaee došel list císaře Emanuela a 
jeho choti Ireny, v němž jej tito zvali do Cařihradu, aby si tam odpočinul a pak teprve se s 



novými silami po moři do Palestiny vypravil.
Vrátil se tedy se svým průvodem do hlavního města řeckého, kdežto ostatní vévodové s 

křižáky francouzskými pokračovali ve svém tažení.
Král Ludvík střehl se podobného neštěstí, jaké potkalo německé křižáky, a táhl úrodným 

pomořím predasijskym k Efesu přes řeku Meander a město Laodiceu, delší, ale podle 
domnění jistější cestou.

Slavnost vánoční konali křižáci v údolí dezervionském, kam přibyl Eberhard z Baru, 
velmistr řádu templářů, se silným sborem řádových rytířů, aby byl k ochraně poutníkům, kteří 
byli stále od Turků napadáni.

Hned v první den, kdy se templáři objevili v ležení, bylo péčí Jaroslava z Načeratce, aby 
vypátral, zda tu mezi rytíři není jeho bratr Božej.

Marcel znal některé členy řádu z Jerusalema a mohl se tudíž nejsnáze vyptati, po čem srdce 
Jaroslavovo toužilo.
Však to byla zpráva truchlá, jakou Marcel Jaroslavovi z úst samého komendora templářů 
přinesl. Nuž, spatřím svého bratra již zde, Marceli?" zvolal mladý český rytíř proti 
poutníkovi do stanu vstupujícímu. „Nalezl jsi jej snad docela mezi templáři, že se tak brzy 
navracíš?"

Smutně zavrtěl Marcel šedivou hlavou.
„Bohužel, pane, je ti opět nová zkouška od Pána souzena."
Jaroslav prudce vyskočil a jeho líce zbledly.
„Probůh! Co pravíš? Snad i můj bratr jest již mrtev?"
„Nikoli, mrtev není," zněla Marcelova odpověď; „zajisté však by mu bylo lépe, kdyby byl 

raději smrti upadl v náruč."
„Mluv jasněji!" zvolal úzkostlivě Jaroslav. „Co se přihodilo Božejovi?"
„Upadl v zajetí Turků, když byl sbor templářů nedaleko Damašku přepaden nevěřícími. 

Raněného jej odvlekli do města a od té doby komendor řádu o něm nic již neslyšel."
Jaroslav si zakryl líce rukama a počal hořce vzdychati.
„I jej stihla tedy kletba, která rod náš tíží," šeptal přerývaným hlasem; „ani smrt otcova 

nesňala s našeho rodu tuto kletbu, kterou jeptišky svatojirské v plamenech nad ním pronesly. 
I on musel podlehnouti osudu, než dokonal své pokání!"

Klesl na lože a v trudné myšlenky se pohřížil.
„Bratr tvůj, pane, jest na živu," těšil jej Marcel, ,,a brzo již bude moci dosáhnouti svobody, 

až jen křižácké vojsko   k   Jerusalemu dospěje, by mohlo v dostatečném počtu na Damašek 
udeřit. Pak zajisté i templář Božej bude vysvobozen z otrockých okovů."

Jaroslav se po těchto slovech jakoby probudil z těžkého snu a vyjeveným zrakem 
pohlížel na starce.

Po chvíli teprve zvolal:
„Co díš? Můj bratr že může ještě býti vysvobozen?"
„Pevně doufám, až se jen křižácké vojsko v Jerusalemě soustředí."
„Ó! Pak neustanu dříve, dokud vévoda Vladislav nepřiměje krále Ludvíka, aby neodkladně 

vytrhl! Přisahám, že neodložím zbraň z ruky a brnění s těla, dokud bratra nevyprostím z 
vězení a řádu nenavrátím, aby mohl svou vazbu na Turcích pomstíti!'

Nato spěchal do stanu vévodova a tam naléhal na neodkladné další tažení.
Slova jeho padala na úrodnou půdu, neboť i templáři křižáky vyzývali, aby co nejrychleji 

hleděli k svatému městu přitrhnout, nemá-li mu hroziti ještě větší nebezpečí.
Již ve dvou dnech bylo opět celé křižácké ležení vzhůru a Jaroslav se v zimničné horlivosti 

vydal první s českými křižáky na pochod.
Podobné chyby dopustil se i král Ludvík, že vojsko křižácké rozdělil na více sborů, jež 

táhly odděleně a zůstaly mimo všecko spojení.
Tu byly jednotlivé sbory přepadány od Turků za nimi táhnoucích a zadní oddíly byly jimi 

na hlavu poraženy. První pak teprve po nesčíslných nesnázích, hladem a nemocemi zmořeni, 
dosáhli Attaley, pomořského města v Pamfylii, kde po několik dnů odpočívali.

Zde vešel král Ludvík s řeckým obyvatelstvem ve smlouvu, aby všecky poutníky po zemi 
do Antiochie provázeli, a sám pak se tam po moři odebral napřed, provázen svou šlechtou.

Vévoda Vladislav nechtěl své křižáky opustit a důvěřuje též v Řeky jako věrné průvodčí, 
vydal se s vojskem dále na cestu. Avšak Attalejští hned po králově odplutí spáchali na 
křižácích hanebnou zradu. Ošidivše a oloupivše poutníky o jmění, zanechali je hladu, 
nemocem a všeliké bídě, zpěčujíce se doprovázeti je dále do Antiochie.

Jaroslav, puzen svou horoucí touhou kupředu, bral se i bez průvodčích dále, nic nedbaje na 
útrapy, jichž v opuštěných krajinách mu bylo zkoušeti, a stále se potýkaje s Turky, kteří dnem 



i nocí křižáky obletovali a stále řady jejich zmenšovali. Meč turecký i hlad strašlivě řádily 
mezi chrabrými křesťany, takže z velkého vojska francouzského, které ještě v Nicaee čítalo 
šedesát tisíc mužů, dorazily jen nepatrné zbytky do Antiochie.

A i ty by byly v pustinách tureckých nalezly smrt, kdyby jen nadobyčejná chrabrost 
českých křižáků a templářů je nebyla zachránila. Jaroslav to byl, který udržoval mezi svými 
krajany bojovnou mysl, kdežto ostatní křižáci se stále více oddávali malomyslnosti a z větší 
části se sami Turkům vydávali všanc.

Současně přibyl do Antiochie opět německý král Kunrád, jenž se tam přeplavil na lodích 
řeckých z Konstantinopole. Takž tu byli opět křižáci, kteří ze západní Evropy vytrhli, 
pohromadě, avšak ani desátý díl mužů branných nestál již pod křižáckými prapory a sotva 
dvacet tisíc vojínů se mohlo vydati z Antiochie na cestu do Jerusalema.

Odtud jim nehrozilo k tažení již žádné nebezpečí, neboť čím více se přibližovali k 
Jerusalemu, tím jistější se také stávaly cesty, neboť tu templáři loupeživé hordy Turků již 
udržovali na uzdě.

Konečně dosáhl přední křižácký sbor, u něhož byli také vojínové čeští, svatého města a 
poutník Marcel vzal na se úlohu, aby Jaroslava a jeho přítele Juříka uváděl na posvátná místa 
a s památnostmi proslulého města a jeho okolí je seznámil.

Rytířové, kteří byli ubytováni v templářském hradě, s netrpělivostí očekávali příchod 
hlavního voje, při němž byli králové a ostatní panovníci.

Zejména Jaroslav se už nemohl dočkati onoho okamžiku, kdy se opět vytrhne proti 
Turkům, a nejraději by se byl hned vypravil k Damašku, aby tam bratra Božeje vysvobodil z 
hanebného otroctví.

Konečně se přiblížil den Kunrádova příjezdu a Jaroslav spěchal vstříc kancléři Bartošovi, 
jenž byl vyslán napřed do hradu templářů, aby tam ohlásil příchod panovníků.

První přátelské pozdravy byly skončeny a Bartoš pravil ke svému příteli:
„Doufal jsem tě nalézti jařejšího ve svatém městě, Jaroslave; či vzpomínka na bratra v 

zajetí tě stále kormoutí?"
„Ó nikoli, vědomí to mne jen naplňuje bolestí," odpovídal Jaroslav, „však poznání, že moje 

prvotní naděje o zdaru naší výpravy jsou z velké části zklamány. I zde ve svatém městě 
nezřím než lid vrtkavý, jenž jedním dechem jako bazilišek mění svou barvu a oddává se jen 
ničemnému hýření. Nedivím se teď již tomu, že Turci nad křesťany stále vítězí a mohou bez 
trestu kříž nohama šlapati."

 „Bohužel i já z Tyru přináším stejné zprávy," přisvěděoval Bartoš s povzdechem; 
„odtamtud se tisíce křižáků vrací zpět do vlasti, dříve než je prapor kříže v boj vyvolal."

„Ó, vypravuj jen dál; tušil jsem vše, co bídné vrtkání nám přinese."
„Král Ludvík v Tyru sotva hlouček rytířů svých zadržel a i ti jen za hojnou mzdu a nikoli z 

lásky ke kříži podnikli další výpravu. Ostatní sotva sbohem davše, prchají zpět přes moře, aby 
i ostatní od tažení do Palestiny odvrátili. I z českých křižáků přemnozí se dali na zpáteční 
cestu a Vladislav takřka sám do Jerusalema přichází."

„Kletba jim!" vzkřikl v prudké rozhorlenosti Jaroslav, když zaslechl tyto zprávy o bídném 
úspěchu celé výpravy. „Kéž se nad hlavami jejich shrknou zdi Vyšehradu, pod nimiž tak 
lživou přísahu skládali, že jsou hotovi krev a život pro kříž nasadit! Cítili oni zbabělci sami, 
že jsou nehodní ctné smrti."

„Nejvíc je k tomu přiměla děsná zpráva, jakou sem poutníci čeští přinesli, že vládce 
Děpold musel knížecí stolec postoupit Soběslavu, který dobyv Vyšehradu vznítil v naší vlasti 
požár občanské války."

„Co pravíš? Vzpoura domácí že je od svatého cíle odvrátila? A vlast že by neměla proti 
vrahům obránců? Nevěřím, že by ten Soběslav, jenž cizinou se toulaje s luzou spolky hledal, 
byl tak smělým a pásl po vládě nad českou zemí. To jest věru ničemná příčina k rušení 
přísahy; já vytrvám!"

A udeřil se v prsa v horlivosti, která jej naplňovala žlučí proti věrolomným krajanům.
„A kterak Vladislav přijal tuto zprávu?" tázal se dále. „Bojím se, že i on na tuto zvěst ve 
svatém boji ustane."
„Tak nemluv o chrabrém knížeti!" zvolal prudce Jaroslav. „Vévoda Vladislav se nestane 

nevěrným své přísaze."
„Já mu oznámil nebezpečí, v jakém se dle udání poutníků octly česká vlast a jeho vévodský 

stolec, a tu v hluboké se zabrav myšlení, přemítal o hrozivém osudu. Zdá se mi, že se 
ustanovil na jediné myšlence, jež brzo dozraje k činu."

Jaroslav potřásl hlavou a nevole se zračila v jeho obličeji.
„Tak sami síly svoje špatně ceníme," pravil po chvíli; „ty sám, Bartoši, chováš nedůvěru ve 

svých prsou a pochybuješ o Vladislavovi, který nám přece byl dosud ve vytrvalosti skvělým 
příkladem."

„Však tu běží nyní o korunu, milý příteli, a Vladislav, jak víš, chce pojistiti svému rodu 



panování na českém stolci. Proto chce zachránit, co lze snad ještě zachovat, kdežto v 
Palestině, jak si již nikdo nezapírá, aspoň na ten čas nelze dobýti skvělých vavřínů. Ty sám 
díš, že je málo mužů, kteří by byli schopni hrdinských činů, a stejný duch i mezi křižáky 
panuje. Nesmírné ztráty v bojích s Turky, svízele výpravy a řevnivost mezi panovníky i jich 
národy zeslabily jejich síly tak, že na výboj proti turecké přesile nelze tak brzy mysliti. Ve 
skrovném průvodu přijíždějí knížata dnes do Jerusalema a každý z nich je nakloněn míru."

Jaroslav svěsil hlavu a zalomil bolestně rukama.
„Svatý zápale, který Petr a Bernard vznítili, kterak jsi se mohl jako požár v poli stráviti?" 

zvolal s trpkou bolestí. „Jako v písku pramen jsi zašel, a krvavé slzy bych ronil, kdyby 
nestrádaly oči vláhy k nezvyklým slzám!"

„Ba trudná budoucnost se nám zde objevuje!" přisvědčoval Bartoš.
„Jen těm, kdož sami o sobě pochybují!" zvolal zase s náhlou prudkostí Jaroslav. „Muže 

nesklátí ta bouře od východu se valící, která hrozí hrobu Páně zničením. Že vše se obětuje 
zemským ohledům, jakmile se noha dotkne svaté půdy, to je ta kletba, která nám strojí 
záhubu, jestliže nás svatý cíl k smíru nespojí."

„Cíl ten se stále více ztrácí s obzoru," pravil temným hlasem Bartoš, „a bojím se, že 
zakrátko se dovíme o horších věcech. Již, tuším, křižáci vcházejí do města, neboť od brány 
galatské zaznívá jásání."

„Užijme rázem tohoto nadšení v lidu a on jařmo nevěrců setřese!" vzkřikl v náhlém 
nadšení Jaroslav a spěchal ze síně.

Hlavou povážlivě vrtě, bral se i Bartoš za ním, aby byl svědkem vjezdu panovníků a 
křižáků, kteří skutečně již vcházeli do Jerusalema.

Ulice byly přeplněny lidem, jenž příchozím provolával hlučnou slávu, jakmile se objevily 
první řady křižáků. Avšak toto nadšení i jásání ztrácelo se stále víc a více, když lid seznal, že 
křižáků není ani tolik set, co bylo tisíců očekáváno, a že na místě bohatých cizinců, z nichž by 
se bylo dalo řádně kořistiti, přicházejí do města utrmácení, otrhaní a pravý obraz bídy 
představující poutníci, na nichž bylo viděti, že se chtějí teprve v Jerusalemě na cizí útraty 
zotavit, než bude lze pomyslit na výboj proti nevěřícím.

I průvod panovníků samých byl dosti chatrný a nevyrovnal se nikterak skvělosti a 
přepychu, v jakém byl jerusalemský král Balduin se svou matkou královou Melisendou a 
patriarchou Fulcherem, pak Rainiundem, knížetem antiochským, a ostatními hodnosty svého 
dvoru vyjel křižákům vstříc.

Na těch se skvělo vše zlatem a purpurem, kdežto křižáci mimo své meče ničeho lesklého 
při sobě neměli. Proto závistivě hleděli na nádheru rytířstva jerusalemského a potají bylo 
proneseno mnohé ostré slovo proti tomuto přepychu.

I sluha Jaroslavův, onen křižák, jenž jej na cestě do Palestiny provázel a nyní ve 
společnosti poutníka Marcela se střechy templářského paláce na průvod pohlížel, prohodil:

„Věru, kdo dnes na jerusalemské pány pohlíží, sotva by uvěřil těm nářkům, jaké o nich u 
nás kolovaly."

„Nerouhej se, Bonifáci," napomínal jej Marcel; „pohostinství toho vyžaduje, aby vznešení 
hosté byli co nejskvěleji uvítáni."

Bonifác nevrle zavrtěl hlavou a odsekl:
„Já bych rád věděl, zdali také Pán Ježíš v takové ozdobě po Jerusalemě jezdil. Byl on také 

králem jerusalemským, ale pochybuji, že nesl tolik zlata a kmentu na sobě, jako tento král 
Balduin, který, zdá se mi, sotva meč v rukou udrží!"

A při tom udeřil na rukověť svého ohromného meče, jenž by se do útlé ruky 
jerusalemského krále skutečně velmi málo hodil.

Marcel neodpověděl, avšak jeho dušené vzdechnutí bylo dosti výmluvnou odpovědí.
„A hle, ta královna," pokračoval Bonifác ve své uštěpačné řeči, „kterak tu hrdě na svém 

mimochodníku jede, tak jako by králové a vévodové naši přicházeli do Jerusalema jako její 
poddaní. Patriarcha a kníže Raimund metají pak po našich rytířích zraky, jako by je raději 
viděli tam, kde pepř roste. Přisámbohu, tuto pýchu jerusalemských pánů musíme brzo zkrotit, 
nemá-li nám vyrůsti přes hlavu!"

Průvod se mezitím přiblížil až k paláci templářů, kde byl panovníkům vykázán byt.
Ve velké řádové síni, kde bylo shromážděno templářské rytířstvo, měl je uvítati velmistr 

Robert, a vznešení hosté byli uvedeni do této nádherné síně.
Když provolávání slávy, jakým templáři vítali evropské panovníky do svého sídla, umlklo 

a tito zasedli na křesla, postoupil velmistr Robert před krále Kunráda, a hluboce se před ním 
pokloniv, pravil:

„Přinášíš nám spásu, slavený králi, a proto velmistr templářů tě vítá v klenbách hradu 
chrabrého řádu. Naděje naše na konečné vítězství kříže se dnešní den opět napjaly, vy nám 
budete statnými pomocníky v boji proti nepřátelům naší svaté víry."

„Vidím řaditi se sbor udatných mužů kol hrobu Páně," odpovídal Kunrád; „jako synové 
jedné matky spějeme ve svatou válku, vědouce, že shovívavost nebes nemůže déle přáti 



mrzkému tlení. Naše hříchy byly již ztrestány, pro něž už od počátku tažení na nás soud boží 
těžce doléhal. Vybledlé kosti křesťanů v syrských pustinách již dlouho volají o pomstu, nyní 
rekovností sterou vynahraďme ztracené síly!"

Hlučné volání souhlasu ozvalo se opět po těchto slovech, neboť tu templáři tvořili ve 
shromáždění většinu, a těm jediným prospěch kříže šel nad bažení po hmotných záměrech.

„Také já, nadchnut zápalem při spatření svatých míst," ujal se slova vévoda Vladislav, 
„stávám se prostým křižákem, vlády tíži s sebe skládaje!"

 „Já s tebou, kníže zbožný," zvolal král Balduin, „chci pouze mečem sebe opásat: jen meč a 
kříž jsou mi jedinou zbraní. Tou vládne mužný jinoch rázněji, než žezlem k obraně 
neschopným."
Čelo králové Melisendy se zachmuřilo při posledních slovech mladistvého krále a prudce 

zvolala:
„Nikoli, synu; tobě jest žezlem zde vlasti, neboť král jerusalemský nalezne bohdá dosti 

oddaných manu, kteří mu dědictví otců ubrání. Ty jediný jsi podle práva nejvyšším vůdcem 
veškerých křižáků, tebou budiž vždy jen lesk královský zastoupen. Knížata křižácká se 
podrobí tvé vůli jako vládci země a krev svou vycedí pro tvoje dědičné právo. Posvátná je 
tvoje osoba, jí běh války nesmí hroziti pohromou!"

S planoucími lícemi usedla králová opět na křeslo, s vítěznou hrdostí na panovníky 
evropské pohlížejíc, jimž takto přímo mrštila rukavici v obličej.

„Příkrá jsou tvoje slova, králová," odvětil vážným hlasem Kunrád; „my nepřicházíme jako 
manové tvého syna do svatého města, ani jako obránci jeho dědičných práv — ale jako 
křesťané a synové církve, jako hajitelé kříže vstupujeme na půdu Palestiny. Křesťanstvo 
západní cedí krev a klade svůj život jen za cenu kříže, pod jehož praporem vespolek jsme si 
rovni a žádných výsad ani předností neznáme. Syn tvůj i všickni korunovaní tito panovníci 
rovnost si za heslo zvolili, jež křižáky a nikoli krále vede v boj."

„Jeť, máti moje, tak," přisvědčoval Balduin, na němž bylo viděti, kterak je potěšen nad tím, 
že se konečně jednou mohl vymknouti z poručenství své vládychtivé matky a ošemetných 
jejích přátel; „já skládám od tohoto okamžiku svoje žezlo a nevezmu je do ruky dříve, dokud 
jediný Saracén hrozí vlasti Ježíšově. Odměnu svou jinde očekávám, než na vratkém trůně 
královském; sláva pozemská i moc mne nevnadí, kterou mi moje panství marně poskytuje."

V řadách křižáků a templářů vyvolala slova Balduinova nový pochvalný jásot, tím více pak 
se mračila Melisenda a tím zuřivěji pohlíželi kol její přívrženci.

„Neznáš váhu slov, synu," zvolala zase králová s netajenou již urputností, „ani stavu svého 
vznešenost, jímž zde povrháš. Jako vladařka nad královstvím musím věrně bdít nad tím, aby 
jeho správa nebyla rušena a abych odvrátila zkázu, která by mu hrozila, jestliže je tvá osláblá 
ruka uvrhá v bezedný vír!"

„Pravdu díš, králová!" vmísil se tu nyní v povstávající spor kníže Raimund, jenž už dávno 
s Melisendou osnoval pletichy proti západním křižákům. „Král Balduin, jenž považuje žezlo 
za pouhou hračku, hledí spíše ve prospěch knížat cizích, než aby měl na mysli své království. 
On neví, že si zmiji na svých prsou vychová, jež v teplém loži se uhostíc, zradou se mu 
odmění. Cizince píchají v oči naše bohaté statky, jež naše pěst na Turcích dobyla, však 
přisámbohu, že kníže antiochenský nebude s nimi hledati spolků, kteří se již v mysli dělí o 
svůj lup!"

Urážlivá tato slova z úst horkokrevného knížete způsobila nesmírné rozčilení v celém 
shromáždění.

„To hanebné v nás hledáš úmysly!" vzkřikl Vladislav a prudce proti Raimundovi postoupil. 
„Rci, kdo z cizích knížat se chvástá tím, cos nám tuto bezprávně vyčetl, jinak ti totéž vrhám 
zpět v lstivou tvář!"

Také ostatní křižáci byli naplněni nevolí nad touto urážkou.
 „Odvolej ta drzá slova! Odvolej!" ozývalo se s více stran a mnozí udeřili na meče.
Raimund se však v své šílené vášni jen ještě více popudil.
„Já stojím na vlastní půdě!" vzkřikl divoce. „Vy však jste vetřelci, jimž je válka pro kříž 

zástěrou ke kořistění!"
Nyní i král Kunrád prudce vyskočil se svého křesla a velitelsky vztáhnuv pravici proti 

odbojnému knížeti zvolal:
„Ustaň, Raimunde! Král římský, hlava křesťanstva, tě přivede k poslušnosti, pakli ti volno 

hrdou myslí se opírat jerusalémskému králi!"
Raimund se však posupně usmál a obrátiv se ke králové, jizlivým tónem prohodil:
„Tu slyšíš, králová, jež se skvíš duchem nad mnohé muže, ta slova cizího krále platí tobě, 

neboť ty jediná v Palestině vévodíš!"
Melisenda, obávajíc se, že by tento výstup mohl vésti k horším následkům, pokynula 

vlídně králi Kunrádovi a pravila mírnějším hlasem:
„Mládí mého syna postrádalo všeliké péče, neboť bouře války nám hřměla neustále nad 

hlavami. Jej šetřit proti násilí jest mou svatou povinností a proto musí zůstati sídlem na stolci 



otců. Nanejvýš možno mu krýti ve spojení se strýcem Raimundem váš zad, až se Turkům 
zbrojně postavíte."

„Však jmenuj nám ty vrahy," vyrazil ze sebe Vladislav, „jichž se ve své úzkosti tak velice 
děsíš, že nedáš ani synu svému vytrhnouti proti nepříteli!"

„Prázdným slovem ti neposloužím," odvětila úlisně králová; vjediný věrolomný skutek 
mluví hlasitěji nad tisíce slov. Proč se zdráháš syrskému králi v poslušnost se dát? Proč nemá 
on tu první slout, kde o jeho zemi běží?"

Hnutí nevole se opětovalo mezi křižáky, neboť už každý poznával, za jakými ohledy a 
záměry se táhnou panovníci syrští, a každému bylo zjevno, proč křesťané palestinští Turkům 
vždy víc a více podléhali.

Zvláště Jaroslav byl sotva s to, aby svou spravedlivou horlivost držel na uzdě a jen Bartoš 
jej od náhlého nějakého kroku zdržoval.

„Zeno hrozná!" zvolal Vladislav v pravém uděšení nad úlisnými slovy králové. „Zeno 
hrozná — královského jména nejsi u mne více hodná — chceš nás svářeti ve svaté chvíli, kdy 
nám svornosti je nade všecko třeba? Hroz se kletby Páně za takové hříšné poemám!

Jako had přiblížil se Raimund k Melisendě a děl syčícím hlasem:
„Ty snášíš tyto zběsilé vyhrůžky, jež ti metá v líc žízeň, dychtivá tvého žezla ? A tvůj syn 

takové urážky matky své bez trestu propouští?"
Ještě než králová Vladislavovi prudce, jak se chystala, mohla odpověděti, vyrazil tu ze řad 

křižáků Jaroslav a s planoucími zraky a v zimničném rozechvění postavil se před Raimunda a 
královou. Tato ucouvla na krok, neboť se obávala jakéhos náhlého útoku od rozčileného 
křižáka, a sám Raimund chopil se jilce svého meče, aby se mohl obránit, kdyby cizí rytíř 
chtěl snad ztrestati jeho zpupnost.

Takové záměry však nechoval Jaroslav, nýbrž s povržením pohlédnuv na lstivou ženštinu a 
zrádného jejího společníka, rozhlédl se po shromáždění a zvolal vysokým hlasem:

 „Proč je naplněna míra syrských křesťanů, kteří Svatou zemi k tučné pastvě rovnajíce, 
poskvrňují ji svou lakotou? Proč žena, zbytečnými šperky se skvoucí nad Šalamouna krále, 
zneuctívá tato místa svou pýchou, kde největší ctnost pod křížem klesala ? proč odvrací syna 
od vlády lichou zábavou, aby ve své rozmařilosti s velmoži kojila vášně z tuku země, kterou 
krok za krokem Turci již pohlcují? Proč kníže Raimund drzým přepychem a nevčasnou 
přísností uráží lid i kněžstvo stejně ztýrané? — Nechť odpoví na toto vše vaše svědomí, a 
brzy seznáte, proč žádný z křižáků netáhne ze zápalu pro svatou věc v lítý boj, proč jenom 
mzda jej láká k tasení meče! Proto trestající rameno na nebi těžce soudí nad našimi činy, 
proto jest nesvornost naší kletbou! Na výši siónské vládne jen hřích a drzost, účelům 
šlechetným v cestu se stavíce. Sýrie se stala sídlem mrzkých vášní, Baal je tu modlou a nikoli 
v obrazu kříže ctěný Bůh! Zahřměj, Bože, v hněvu neskonalém, na hlavy hříšné sešli své 
blesky!"

Stál tu jako hrůzný mstitel a blesky metal po hodnostářích jerusalemských, kteří sami 
jednáním svým svaté zemi přinášeli záhubu.

Posvátné ticho panovalo při hřmějících slovech českého rytíře, jenž se takto odvážil 
vystoupiti proti králové Melisendě a jejím přívržencům a příčinu nezdaru dosavadních 
křižáckých výprav pojmenovati pravým názvem.

Proto byla také jejich zlost veliká, když museli vyslechnouti tuto těžkou obžalobu, a 
jedovaté zraky byly metány po mužném rytíři.

První byl opět Raimund, jenž se z okamžitého svého ohromení vzpamatoval a na Jaroslava 
drze vzkřikl:

 „Ty se odvažuješ v líčeném vzteku kydat hanu v obličej králové ? Jako červa tě rozšlápne 
svou královskou mocí, kterou jsi těžce urazil!"

I Melisenda nalezla konečně ve svém utajovaném vzteku slova a obrátivši se ke králi 
Balduinovi zvolala vášní třesoucím se hlasem:

„Ty mlčíš, Balduine, kde jediným pokynem můžeš zničiti takovou hrdost v prach? Ci sama 
mám mstíti tuto urážku?"

Mladistvý král rozpačitě před se pohlížel, neboť již viděl, že veškeré rytířstvo a templáři 
sami souhlasí se smělým řečníkem.

Odvětil tedy mírným hlasem:
„Nechtěj rozbrojů, máti; křižák ten se jen ve spravedlivém hněvu nad skutečným stavem 

tak příkře vyjádřil."
Toto stranění krále však tím více rozhorlilo královnu.
Nejsouc více s to utlumiti svou vášeň a vidouc, že ani u svého syna nedojde podpory, 

vzkřikla:
„Tak tedy trestuhodná jsem já, králová, a nikoli tento drzý křižák? — Budiž, ukáži však, že 

přece mám právo, trestem zdrtiti toho odvážlivce! Nechť, Raimunde, se jej zmocní tvůj lid; 
bídník mi již svým životem propadl!" Tato vyhrůžka vyvolala novou bouři v řadách křižáků a 



templářů.
Však i Jaroslav se jí nelekl a smělým čelem odvětil:
„Nikoli, vládychtivá ženo; tvoji žluč vzbouřilo jen přísné slovo pravdy, jemuž je ucho 

tvoje nezvyklé v kruhu zbabělých manu. Ty jenom roby můžeš trestati, ne rytíře 
templářského řádu!"

Pak se obrátil k velmistrovi templářů Robertovi a doložil:
 „Vznešený velmistře, od tohoto okamžiku se stávám tvým synem, jenž hledá ochrany v 

řádu templářském."
Velmistr ihned vyhověl žádosti statečného rytíře a obestřev jej na znamení přijetí do řádu 

svým pláštěm, zvolal:
„Řád povždy chrání své údy; právo světské nemá již moci nad tebou!"
Ostatní templářští rytíři pak zajásali nad získáním nového hrdinného bratra, o němž bylo 

lze už nyní s jistotou souditi, že se stane ozdobou templářského řádu.
Na Melisendu a její přívržence tento neočekávaný výstup ovšem účinkoval zcela opačně.
Zuřivostí nad tím, že mu oběť jeho pomstychtivosti tak nenadále byla vymknuta, celý bez 

sebe vzkřikl Raimund divoce:
„Tak se s námi jedná v sídle královském? Králová, vzdal se odtud, kde seznáváš již splnění 

mé věštby! Právo i zadostiučinění zjednáme si již jiným způsobem!"
Udeřil na svůj meč a hrdě vztyčen vyšel ze shromáždění.
Také králová mrštila jizlivým zrakem po svém královském synu a zvolala:
„Buď ti kletba, malátný synu, jenž cizincům zaprodáváš svou krev i zděděnou zem! I jim 

buď kletba, že syna odtrhli od matky!"
„Také já vás stejně proklínám, kteří ne jako ochránci kříže, leč jako lupiči naši do svaté 

země přicházíte!" zaznělo tu také z úst patriarchy Fulchera, jenž hned nato pospíšil za 
královou Melisendou ze síně.

 „Neodcházej, máti!" volal za ní Balduin v hlubokém pohnutí. „Tím se kříže odříkáš!"
„Vás všech se stejně odříkám!" volala hrdopyšná žena již ve dveřích a hned nato zmizela 

se svým průvodem.
Shromáždění zůstalo na okamžik překvapeno, neboť takového obratu se nikdo z příchozích 

nenadal. Nebyla jim ještě známa povaha těchto osob, které měly za přední úlohu hájiti Svatou 
zemi proti nepříteli křesťanstva a nyní ukázaly, že jsou naplněny záští a nekalými záměry.

„Spěchejte ve vlastní záhubu!" zvolal vysokým hlasem Jaroslav. „Mužná mysl si utíná 
zkažený úd od těla, a ráda položí v plamen ruku, jež strojí zkázu celému tělu!"

Král Balduin nakloniv se ke králi Kunrádovi pravil:
„Závistný můj strýc Raimund strhl mou máť s sebou v propast, z které jí nelze již 

vyváznouti. Ona netuší jeho tajené léčky, já však vím, že moje královské žezlo je tím 
kouzlem, které ho vtáčí ve vír záhubných úmyslů." Nato povýšeným hlasem doložil: „My 
však bez Istných uskoků volme čestnou dráhu za nezvratným cílem!"

„Sláva buď králi Balduinu!" volalo jedním hlasem veškeré shromáždění, když zaslechlo 
tato slova mladistvého krále, jimiž se odříkal pletich své ctižádostivé matky a knížete 
Raimunda.

„Tak opět museli jsme uzříti," ujal se slova vážným hlasem král Kunrád, „jak nesvornost 
vyráží nové jedovaté símě. Což máme věčně jen mezi sebou válčiti? Což stále budeme jen 
sebe samé potírati, dřív nežli bude meč z pochvy na nepřítele vytasen?"

 „Bohužel," odpovídal s trudným přízvukem Vladislav, „již nevládne v naší hrudi onen 
zápal, jímž nás loni Bernard nadchl k svatému boji. Utopili jsme jej v rozkošné Byzanci, tam 
peruti zlomeny nadšení křižáků a knížat jejich. Saracénů meč pak dokončil krvavou žatvu v 
řadách křižáků!"

Však vévodova slova nedošla souhlasu u Jaroslava, jenž zvolal:
„Již se vymkněme z pout pouhých řečí! Teprve na počátku své dráhy stojíme a již 

chladnými slovy svíráme sbor k odvážným činům. Slovo znač nám jenom tuto dráhu, leč 
nikdy nevládni nad činem!"

„Buď ti zdar, můj synu!" přisvědčoval mu se zálibou velmistr Robert. „Ty se staneš 
ozdobou řádu templářů!"

„Nuže, odstup od nás liché sváření!" provolal teď král Kunrád rozhodným hlasem. 
„Poznávám i já, že jenom rázná odvaha vodí k vítězství. Jenom tou a svorností knížat svých 
Nurredin nad křesťany vítězil. Pád Edessy a ztrátou tohoto města zneuctěný kříž vyvolaly nás 
z dálných vlastí do Palestiny: tam nejdřív též se k boji vydejme!"

„Ano, jen v Edesse štírovi šlápneme na hlavu!" doložil Jaroslav.
Tu však povstal opět král Balduin proti tomuto návrhu pravě:
„Nikoli, slavný králi; blízký Damašek hrozí více svatému městu než odlehlá Edessa; v 

Damašku právě dlí Nurredinovo rámě."
„Vím, koho myslíš tím, králi Balduine," ujal se tu temným hlasem slova velmistr 



templářský; „i já znám ohnisko turecké zloby; vím, že Anara, malátného pána Damašku, 
pobádá ke mstě prokletý křesťan. Byl druhdy chloubou templářského řádu, dokud jej 
ďábelská vášeň neučinila zrádcem víry i bratří; on jediný hrozí Svaté zemi, jsa mečem i 
hlavou líného těla; bez něho však Damašek nikdy neodolá naší moci."

„Ty, velmistře," vmísil se do řeči velmistr řádu johanitského, „chceš jen hanu smýti, jakou 
nynější zeť damašského vládce Anara uvalil na tvůj řád. My však musíme mstíti křesťanstvo 
veškeré, hana všech tam buď smyta!"

„Proto Edessa nechť první propadne naší moci!" zvolal zase král Kunrád. „Za Eufratem si 
dobudou křižáci vavřínů, tam nás západní svět toužebným zrakem provází."

Balduin však znovu zavrtěl hlavou a odtušil:
„Naše síly nedostačují k dobytí Edessy statně bráněné. Byť i mocný Bůh přál naší zbrani, 

přece se neudržíme bez četných míst, jež Nurredin proti nám opevnil. Zřete spíše, statní muži, 
na Askalon, kde přistávají egyptské hordy, k naší zkáze řady Turků množíce. Toto město je 
dokonale obtočeno zemí křesťanskou a leží tam přehojné zásoby, jež se stanou vítanou kořistí 
vítězi."
Čelo Kunrádovo se při tomto návrhu svraštilo.
„My bažíme po kořisti věčné spásy," odsekl s temným názvukem; „nás hmotná kořist 

nevábí, proto hlasuji s dobrou rozvahou pro dobytí Edessy."
„Však přiznáš sám, králi," namítal Balduin trochu rozčileně, „že já lépe znáti musím stav a 

potřeby Sýrie. Pád Edessy stane se zároveň i pádem naším, neboť Nurredin se spojí s 
okolními knížaty a stane se nepřemožitelným. My pak vzdáleni od středu, podlehneme jeho 
zvůli. Znenáhla však zvítězivše nad jeho
spojenci, potom i Nurredina samého snáze pokoříme, byť jej chránily i pevné zdi Halebu neb 
Edessy."

Nastalo mlčení, neboť mnohých se zmocnily rozpaky, co činiti.
Konečně přerušil král Kunrád toto mlčení otázkou:
,,V kterou stranu míníš tedy nésti svou zbraň, Balduine!"
Se zvýšenou důvěrou, že se mu přijetí plánu jeho zdaří, počal mladý král jerusalemský 

ohnivě vykládati:
„Nejdříve vytrhneme proti Askalonu, jehož dobytím se nám zároveň otevře vchod do 

Egypta. Pak v Damašku propadniž Anar se zrádným templářem mstě křesťanů. A až i v 
těchto místech se poznovu zaleskne kříž, a až spolu arabský Bassora a Sarchod nám padnou v 
moc, pak teprve s nadějí na vítězství budeme moci vztyčiti před Edessou prapor kříže."

Kunrád chvíli přemýšlel a pak odvětil:
„Jsou to obezřetné návrhy, avšak čas a síly k nim již nestačí. Znáš sám, jak skrovné jsou 

naše řady a i ty by ztrávilo dobývání menších míst dříve, než se vrhneme v hlavní boj."
V tomto zmítání náhledů a návrhů povznesl opět Jaroslav svůj hlas:
„Ten není hrdinou, kdo třesoucím zrakem stále ke konci zírá! Což nemáme už žádné 

důvěry v Boha což meč Saracénů musí nás vyhubit s povrchu země, že se zdá býti výsledek 
tak pochybným?"

„Vzhůru k Damašku!" provolal i velmistr Robert. „Tak volám já ke svým statným 
templářům; kdo je sluhou Páně, ten nás následuj!"

Templáři pak jednohlasně opětovali volání svého velmistra.
 „Tebe unáší jen touha po pomstě," horlil opět Balduin proti velmistrovi; „přeceňování sil 

se nám stane záhubným."
Kunrád se pak zase obrátil k Jaroslavovi, jehož prudká odvaha se mu sice líbila, avšak 

dosavadní zkušenosti v křižáckém tažení jej nutily k největší opatrnosti. I pravil na jeho 
slova:

„Ke konci musíme prohledat, statečný jonáku! Kde jsou ony zástupy, jež vyslal křesťanský 
západ ke křižáckému tažení, kde jejich zápal, jenž jim kázal opouštět pozemské blaho v 
naději na oslavu kříže ? Den jako den se odvrací od hrobu Páně, aby nazpět do vlasti vlekli 
svá bídná těla, a ručí-li za to nynější stav Palestiny, že i ten nejstatečnější ještě déle vytrvá?"

Tu povstal vévoda Vladislav, na němž bylo v poslední době lze pozorovati, že s nějakým 
velkým úmyslem zápasí, a vážným hlasem započal:

„Dal jsi tuto výraz tajným myšlenkám — já s bolestí na to patřil, jaká to tíže kletby lpí na 
svatých úmyslech; mé srdce krvácí nad strastmi bratří, jichž většina v pustinách zhynula, aniž 
je potěšil pohled na boží hrob. Tak zhynul výkvět naší výpravy a hlouček malátný, jenž přece 
Siónu dosáhl, se tu nyní hádá o lichou přednost. Právě tak, jako že jsem doufal ve vítězství 
kříže, tak mne nyní přesvědčil stav této země, že síla křesťanů, sterou vášní a nesvorností dro-
bená, neobstojí před sjednocenou mocí Saracénů. Já sám ztratil takřka veškeré své bojovné 
Čechy a skoro jediného mne česká vlast volá zpět. V té vlasti hrozí mému lidu násilí, po mém 
vévodském stolci touží zrádná mysl, a postrádal bych svého práva ke koruně, kdyby krev 
mých věrných o pomstu volala k nebi. Nechci zde děle živiti rozpor a proto se navrátím do 



vlasti."
Bolestné překvapení vyvolala tato slova českého vévody, ač váhu i pravdivost jejich mnozí 

uznávali.
„I ty, jsa u cíle, ustáváš ve svatém díle?" zvolal král Balduin s nelíčenou bolestí, neboť 

tušil, jaké následky krok Vladislavův asi bude míti. „Stín pozemské slávy jde i tobě nad záři 
věčné koruny?"

Také král Kunrád byl nemile dojat úmyslem vévodovým a pravil:
„Ó nemluv, jako bys byl naplněn bázní, vím, že se tvá rekovská mysl vzpouzí takovým 

slovům! Tvé dědičné právo ve vlasti zvítězí nad zradou a docela rozežene lesk vítěze 
palestinského všecky chmury na obzoru české země."

Však Vladislav trudně jenom potřásl hlavou a odtušil :
„Zde nezvítězíme a již jsem se vzdal nedostižné slávy. Však i ve vlasti bych ztratil vše, 

kdyby delší má nepřítomnost kojila vzpouru v Čechách."
„I my všichni," ujal se opět slova Kunrád, „steině toužíme po opuštěných vlastech, leč 

svatému slibu dříve dostojíme!"
Pak povýšeným hlasem doložil, vztáhnuv svou pravici proti vévodovi Vladislavovi:
„Jako císař říše římsko-německé poctím tě, Vladislave, vévodo český, královskou 

hodností, až se v rodné zemi, dosáhnuv kříže vítězství, opět uchopím žezla vlády. Potomci i 
vděčná vlast budou žehnati knížeti, jenž si dobyl královského jména zde na svatém bojišti!"

Však ani toto skvělé nabídnutí, které dle zr»ráv současných řeckých kronikářů král Kunrád 
Vladislavovi skutečně učinil, jestliže i dále v tažení křižáckém proti Saracénům vytrvá, 
nemohlo českého vévodu zviklati v provedení jeho úmyslu.

„Cíl slávy zemské," odtušil německému králi, „nepudil mne do Palestiny. Pln nadšení pro 
svatou věc kříže tasil jsem se svým lidem břitký meč a první v Čechách jsem vztyčil znak 
kříže — šla nám všem strast církve nad vlastní prospěchy. Však tyto strasti se zestonásobily, 
když nehostinné nivy Asie pojaly křižáky ve své zrádné lůno. Frank zpyšnělý posupně 
pohlížel na německé a slovanské vojíny. Úskočný Řek odvábil křižákům jejich vůdce a hlavu 
v rozhodný čas a ostatní vůdcové směnili v Byzancii pěnivý pohár za meč, kdežto u Atalie 
byly křižákům strojeny krvavé hody. Proudem se rozlila po dráze k Palestině vedoucí krev 
křižáků zradou padlých, v tom proudu se také utopí vaše udatnost. Já již v duchu tušil, že je 
výprava v zárodku zničena, když římský král se prý k vůli slabému vojsku ostýchal postaviti 
po bok hrdých Franků; tu sila nesvornost první símě a nastala jí věru přehojná žeň! Konečně 
stanuli křižáci nad hrobem Božím, tu dech křesťanské lásky měl je ovládat, avšak v hrůzných 
obrazech zjevila se Palestina našim zrakům. Na stolci jerusalemského krále vévodí vlastně 
královna mužatka, král sám je slab proti jeií zlovůli; knížata syrská žárlila na pomoc západ-
ního křesťanstva a bojící se o své statky strojí vlastním bratřím záhubu: lid je tu pak chorý, 
znemravnělý živořením ve stínu zjevných hříchů. A teď, kdy máme bídné tělo oživit jarou 
silou, opět zděděná nesvornost nás dělí, prvním činem naším ve svatém městě je spor o 
přednost, kdo má vévodit ostatním. Tím má býti kříž znovu povznesen? Tím má býti kolebka 
spásy člověčenstva zproštěna od útoků nevěřících? To se spíš stane naší záhubou! Vložte se 
mnou na prsa pravice a nejvnitrnější vaše mysl nechť vám zjeví, zda původní touha po 
vítězství a slávě kříže posud ve vás vládne; zda tentýž vznešený zápal pudí vás k boji, jejž 
nářky církve ve vás vzbudily."

Hluboké mlčení panovalo při těchto slovech Vladislavových, jejichž váhu a pravdivost 
každý pociťoval. Nikdo se neodvážil odpověděti na jeho otázku, neboť všickni se museli 
přiznati ve svém nitru k takovým výčitkám.

„Vy v plném sboru mlčíte," končil nato Vladislav, když se výrazným okem rozhlédl po 
shromáždění, „a toto mlčení vás přísně soudí. Zlou odpověď čtu na vašich lících. Již sbohem 
dávám všem, kéž v krásnějších vlastech se opět vespolek shledáme!"

Rozpjal ruce proti shromážděným, kteří ale se sklopenou hlavou pohlíželi k zemi.
Opět nikdo z nich neodpovídal, tak velice je zdrtila slova českého vévody, jimiž jim 

vystavil vlastní zrcadlo.
Jen Jaroslav, který si byl nejméně vědom vytčených vin, postoupil blíže k Vladislavovi a 

provolal:
„Nuž, kníže, i ty jsi ztratil odvážnou mysl již, a proto ukládáš meč do pochvy. Pro kříž jen 

svobodný duch může bojovat; však věz, že český lev se ti pomstí za to, že jsi prapor kříže v 
jeho bídě opustil. Tak jako nyní opouštíš svatou zemi, tak i tebe někdy vlast česká opustí a 
sotva najdeš místa v cizině, kde bys položil svou umdlenou hlavu. Již jdi a v Čechách 
matkám odpověz, jichž syny jsi vedl v náruč neslavné smrti. My poslední čeští křižáci 
zatkneme českého lva pod vítězný kříž a naši krev pijž půda svěcená! Čechům nesmí býti 
výčitkou, že hrdinnost a zbožný duch jsou jim neznámy!"

Bartoš i Juřík tu přítomní přizvukovali Jaroslavovým slovům a též oni slavně prohlásili, že 
Palestinu neopustí.

„Vy již nemáte žádných povinností k vlasti," odvětil jim mírně vévoda, ač se s počátku 



chystal novému templářskému rytíři prudce odpověděti; „však na mých bedrech spočívá 
blaho i zkáza české země. Zdar budiž vám všem a vězte, že má prosba o vítězství kříže bude 
vás vždy v boj provázet!"

Pokynul ještě jednou přátelsky všem přítomným a pak odešel ze shromáždění, aby 
nastoupil zpáteční cestu po moři do Čech.

Jaroslav provolal s trudným pohledem za odcházejícím :
„Tak odpadá větev za větví s mocného kmene a vinou obtížené svědomí nás kára z těch 

hříchů, jež nám tu byly právem vyčteny."
Aby nepříjemný dojem, jejž prohlášení vévody českého a jeho odchod očividně na celé 

shromáždění učinily, ujal se slova král Balduin, a obrátiv se ke Kunrádovi, zvolal:
„Králi Kunráde, jenž jsi hlavou křesťanských národů na západě, budiž i nám nejvyšším 

vůdcem a král jerusalemský se milerád tvé vůli podrobí. Činem odvážným předejdi dalším 
bolestným ztrátám, i rci jenom, a na tvé kynutí tasí křižáci své meče!"

Ústupnost Balduinova vzbudila všeobecný souhlas ve shromáždění, které jižjiž počalo 
ztráceti víru samo v sebe, a templáři mu za to provolávali hlučnou slávu.

Sklíčenost myslí, vyvolaná posledními výjevy, počala opět ustupovati původní 
rozjařenosti, když se
vidělo, že knížata aspoň nyní budou svorně jednati o posledním cíli. Tu a tam taseny opět 
meče a ze sterých úst se rozléhalo provolávání slávy kříži a nastávajícímu tažení proti 
Saracenům.

Zvláště chování českého rytíře Jaroslava přispívalo k novému rozohnění myslí, neboť ten 
své řádové soudruhy rozplameňoval k započetí neodkladného výboje a jen za tu cenu 
zaručoval jisté vítězství.

Jeho slova padala u templářů na úrodnou půdu, neboť ti touhou po boji jenom hořeli, nic se 
neohlížejíce na to, zda je nepřítel nad ně silnější, nebo zda jim při novém tažení bude opět 
snášeti tytéž strasti, jakých už tolik v neustálém zápasu se Saracény zakusili. Nadšeni 
přisahali s Jaroslavem, že Damašek musí padnouti, a byť pod jeho zdmi poslední templář měl 
zhynouti.

V tomto hluku, jaký nyní v shromáždění křižáků opět panoval, vešel do síně královský 
hlasatel, a vstoupiv před Balduina, ohlašoval, že právě přibyl do paláce vyslanec knížete 
Anara z Damašku, jenž žádá, aby byl předpuštěn s poselstvím před sbor křesťanských knížat.

Tato zpráva vyvolala velké pohnutí mezi přítomnými.
„Bohudík!" vzkřikl velmistr Robert s netajenou radostí. „Ten nám konečně vytyčil cíl 

boje!"
„Oznámil vyslanec ten jméno své i stav svůj," tázal se král Balduin, „aby křesťanští 

knížata věděli, zda s ním osobně mohou rozmlouvat?"
„Je to Tantais, kníže z Bassory," odpovídal hlasatel.
„Pak nechť vejde a oznámí nám, jak Anar přijal moje poselství. Snad přináší palmu míru."
Hlasatel učinil podle králova rozkazu.
 „Nekoj se, králi, nadějí na smír," pravil velmistr Robert; „svazky přátelství se nevěší na 

ostří meče, jejž přináší Tantais."
„Budiž to meč na místě palmy," odpověděl pevným hlasem Balduin; „osvědčím brzo, že i 

tím dovedu mužně vládnouti. Nechť zahřmí rob ten pohanský Anarovi v ucho, že křesťan je 
hotov přijmouti vržený meč!"

„Sláva králi Balduinovi!" volali templářští rytíři a za nimi celý sbor. „Tasme své meče na 
vrahy křesťanstva! Žádný smír s pohany!"

Za tohoto jásání, které mu už napřed mohlo dáti ponětí o tom, s jakým výsledkem se jeho 
poslání setká, vstoupil vyslanec damašského vládce, kníže Tantais do shromáždění a hrdým 
krokem postoupil až před samé panovníky.

Sklonil lehce hlavu před králem Balduinem, po ostatních knížatech pak ani okem nemrštil. 
Povržlivý výraz pohrával mu kolem úst, a celé držení těla označovalo Saracénovu drzost.

„Nuže, jakou odpověď mi přinášíš od Anara?" tázal se král Balduin, když se usadil na 
povýšené křeslo před vyslance. „Tuto zříš knížata všeho křesťanstva, kteří s mečem v ruce 
čekají na tvou zvěst. Vyzvání k boji bude jim vítaným zvukem — neboť tvá zpráva splní 
jejich touhu!"

Plamenný blesk vyrazil z temných očí Saracénových, neboť takovouto bojechtivost u 
mladého krále jerusalemského neočekával.

„Jen krátká slova mi k vám jest promluviti," začal úsečným hlasem, když celé shromáždění 
upíralo své zraky na jeho rty; „nikoli slovem, leč tímto mečem odpovídá damašský vládce! 
Svědčí nad proudy výmluvných slov, neboť jej Anar přímo od svého boku odepjal!"

Obrátil se ke svým dvěma průvodčím, z nichž jeden odhalil pod pláštěm ozdobný nahý 
meč.

Tantais chopil tento meč a mrštil jím k podnoží křesla Balduinova, kterýmžto způsobem 



byla na východě vypovídána válka.
Toto hnutí, jež rozplamenění křižáci s horečnou dychtivostí očekávali, vyvolalo nesmírné 

nadšení v celém shromáždění. Meče lítaly na všech stranách z pochev a od kleneb vysoké 
síně se odráželo steré volání:

„Sláva králi Balduinovi! Na vrahy křesťanstva! Do boje pro kříž!"
„Tak vám přináším boj," mluvil dále Tantais, stavě se, jako by tohoto hluku a nadšení 

nepozoroval; „boj o život a smrt dvou říší dělených vírou. Damašský vládce sbírá již své voje 
a nikoho z křesťanů nebude živiti. Po dávném způsobu vypovídá ti, králi, válku; již zvedni 
meč, jejž ti tuto posílá!"

„Tak vděk jsi pravil všem," zvolal Balduin a povstal s křesla svého; „ruch válečný pro naši 
svatou věc je libou hudbou křižáků. Tímže mečem zahřmím v nedlouhé době na brány 
Damašku, zkusím jeho ostří na Anarově Ibi!"

Scházel se stupni královského křesla, aby zdvihl nepřátelský meč na znamení, že 
opověděnou válku přijímá, leč v témže okamžiku vyrazil Jaroslav ze řad templářů a vysokým 
hlasem vzkřikl:

„Zadrž, králi! Zprznil bys svou ruku, kdyby ses dotkl meče Saracénova! Nechť dí 
vyslanec, jaká odpověď mu dána ve sboru křižáků! Tak buď zdrceno panství nevěrců, tak 
Islámu hlava prokletá padniž k nohám vítěze křižáka!"

Mečem svým, jejž mžikem vytasil, ťal po meči Anarově na stupních přespříč ležícím ranou 
tak mohutnou, že se týž ihned rozskočil v několik kusů.

„Sláva kříži! Do boje pro kříž!" volali zase všichni křižáci, uneseni činem statečného 
templáře, jenž vyvolal na lících Tantaisových hluboké zardění.

Sám král Kunrád s oblibou přijal toto prudké projevení českého rytíře a pravil důrazným 
hlasem Anarovu vyslanci:

„Tu zříš, jak je tvé vyzvání přijato! Pod hradbami Damašku se opět setkáme."
Velitelsky pokynul Tantaisovi rukou a mluvil dále k Balduinovi:
„Již se přiznávám k tvému náhledu, rytířský Bal-duine. V Damašku nejdříve dobudeme 

vítězného vavřínu, tam se zaskvěj kříž novým leskem k slávě po-věčné!"
„Do boje pro kříž! Vzhůru proti Damašku!" volalo se bouřlivě se všech stran a nadšení 

dostoupilo nejvyššího stupně, před nímž i Saracén nemohl více svých očí zavírat.
„Chrabrost ctím i u nepřátel," pravil Tantais, „důstojných protivníků si váží udatný vojín, 

na těch měří svou sílu hrdinský duch a v Damašku všickni touží po tomto poznání svých sil."
„Nuž brzo ochladíme jejich zápal," odsekl velmistr Robert; „templářský řád musí v 

Damašku smýt přetěžkou hanu, a přisahám, že msta mého řádu na zrádném templáři bude 
strašná!"

Posupný úsměv pohrával kol rtů saracénského knížete.
Pak výhružným hlasem doložil:
 „Nuže, cítíte již, že jest to nadobyčejný duch, jenž vládne neschopným Anarem ? Duch ten 

jest vám nejděsnějším nepřítelem, a pokud Omar vládne v Damašku, hrozí vám všem záhuba, 
kterou vám někdejší bratr váš uchystá!"

Nato se obrátil i se svými průvodčími a hrdým krokem vyšel ze shromáždění křižáků.
„Rci tomu zrádci posvátné víry," volal za ním v prudké rozcilenosti velmistr Robert, „že 

templáři neustanou dřív, dokud jeho krví nesetrou hanu, kterou na řád uvalil, že kdysi jeho 
roucho na sobě nosil. Pomsta naše budiž Omaru i všem psům saracénským!"

Rytíři templářští bouřlivě přizvukovali svému velmistrovi, avšak damašský vyslanec už 
těchto vyhrůžek neslyšel.

„Tys nyní jasně označil cíl pomsty mému meči!" vzkřikl Jaroslav a máchl mečem v 
povětří. „Jako templář a věrný syn tvého řádu již se světa odříkám a chci se věnovati jen 
pomstě na Saracénech!"

„Také my tvůj příklad následujeme!" zvolali tu Juřík a Bartoš. „I my se od tohoto 
okamžiku stáváme členy řádu templářského!"

Oba sklonili své šije před velmistrem a ten, dotknuv se jich svým mečem, takto je učinil 
členy svého řádu.

„Trojlist věrných Čechů vyhoví své svaté přísaze do poslední krůpěje krve!" zvolal 
Jaroslav, objímaje své přátele. „Vzhůru nyní, kam volá víra od pohanů potupená!"

„Vzhůru, křižáci!" provolal nyní také mohutným hlasem král Kunrád. „Boj svatý již 
počíná! Taste meče, vzhůru k Damašku! V osmi dnech budiž každý z vás připraven k výboji, 
pak neprodleně vytrhneme k Damašku, který se opět první musí kořiti kříži!"

„Sláva kříži buď! Vzhůru k Damašku!" opětovalo hřímavě celé shromáždění a meče v 
povětří máchané se o sebe odrážely.

Panovníci a hodnostové povstali se svých křesel a hned potom počalo se vše rozcházeti, 
aby konalo přípravy k nastávající výpravě proti Damašku. Poutníci se pak rozproudili po 
Jerusalemě, aby tu posvátná místa navštěvovali a vysílali vroucí prosby k Pánu nebes o zdar 



tažení křižáků.

5.

Nedaleko Josafatské brány, kudy vedla cesta do severní části Palestiny, stál zasmušilý 
palác patriarchy Fulchera, hodnosty církevního, který jako rozhodný přívrženec králové 
Melisendy zároveň s touto ženštinou opustil shromáždění křižáků, načež se oba uchýlili do 
paláce patriarchova.

Králová byla výjevem v hradu templářském se udavším nesmírně rozčilena a krvavou 
přisahala pomstu všem, kdož se jejím záměrům protivili.

Když pak v odlehlé komnatě Fulcherově s tímto svým náhončím osamotněla, tu se oddala 
zcela své vášni a její pomstychtivost se objevila v nejhrůznějším světle.

Jako lítá saň přebíhala po komnatě, jednotlivá slova ze sebe vyrážejíc a souvislých slov 
takřka ani mocna nejsouc.

„Prodlévati déle nesmíme!" vykřikla konečně, zastavivši se před Fulcherem. „Zpupnost 
těch cizinců
nás vyzývá k boji, neboť by mne tížila nad sousedství samých Saracénů. Zřejmému nepříteli 
vždy odolám, avšak štír, jenž se zrádně vetřel v můj dům, budiž dříve zničen, než by mne 
uštkl svým jedem. Však si již sám štír ten osud svůj stanovil; vlastním ostnem se k smrti 
zadáviž!"

„Mám dobré zprávy, vzácná paní," odpovídal Fulcher, „úmysly vetřelců křižáckých budou 
zmařeny a již svou královou zřím ve slávě vítězné!"

„Rci, jak jsi vykonal svůj úkol!" pobízela jej králová netrpělivě. „Rci, zda se mužové štítí 
činů, k jakým mne, ženu, můj duch popouzí."

„Nám kyne zdar," zněla patriarchova odpověď; „již nám přichází sám Tantais v ústrety, a 
jeho rámě přátelsky nám podané prospěje nám více než tisíce mečů."

Líce králové zahořely nachem divoké radosti nad touto zprávou.
„Podařilo se jej tedy získati?" vzkřikla prudce a chopila zrádného kněze za ruku, jako by 

mu ji chtěla rozdrtit.
„Ano, Tantais souhlasí s našimi návrhy," vypravoval tento dále; „kníže Raimund jej již 

docela připoutal k nám a v naší dnešní tajné rozmluvě vylíčil jsem mu prospěchy z našeho 
spojení tak důrazně, že je již jako sítí obklopen a věci milerád poslouží. V několika 
okamženích přibude sám do mého paláce, a nechť tě pak též on přesvědčí o pravdivosti mých 
slov.

A jako na dotvrzenou toho ozvaly se v předsíni kročeje a hned nato dva muži vstoupili do 
síně.

Byl to Raimund, vévoda antiochenský, a kníže Tantais, jenž přicházel, zahalen v dlouhý 
plášť, takže by jej nikdo v tomto zakuklení nepoznal.

Králová Melisenda nemohla potlačiti divokou radost nad spatřením nového spojence, jenž 
jí měl pomáhati při provádění jejích nekalých záměrů a piklů proti křižákům, a běžíc vstříc 
antiochenskému knížeti, vřele mu tiskla ruku a zvolala:

„Přivádíš mi chrabrého spojence, Raimunde; vítám vás vřele oba, neboť již vím, že 
přicházíte, abyste právu mému zjednali průchod."

„Pravdu díš, králová," odtušil Raimund se zlostným přízvukem; „již se ti nelze v nikoho 
více spoléhat než v naši pomoc. Franští křižáci jsou nyní jedinými našimi nepřáteli!"

Tantais, ukloniv se lehce před královou, ujal se slova a pravil:
„Vidím již, že jste si vzali špatný příklad ze svornosti Saracénů, kteří jen tou nad křesťany 

vítězí. Chrabrost jednotlivců tu více neprospívá, proto si podejme ruce a zasejeme símě 
nesvornosti v čety společných nám nepřátel. Jako vy, tak i já mám nepřítele v Damašku, jejž 
musím pokořit a poslední stín jeho vlády ze Sýrie vypudit. Dlouho jsem střádal svou 
nezávislost v úkrytu prsou, až nyní mi klade příhodná, doba do rukou katanský meč, jímž 
společně vrahy s výše jejich sklátíme!"

Melisenda s radostným překvapením pohlížela na Saracéna, od něhož takovýchto slov 
neočekávala.

Také patriarcha Pulcher přikročil blíže, aby slovům Tantaisovým naslouchal se zvýšenou 
pozorností.

„Jak?" tázala se Melisenda. „Anar damašský by byl tajným tvým nepřítelem? A přece 



takovéto poselství do Jerusalema ti svěřuje?"
Divoký blesk objevil se v oku Saracéna, jenž se špatně tajenou vášní odvětil:
 „Ano, chci býti katanem vrtkavému Anarovi, jenž rozdmychav v mých prsou žár lásky ke 

své luzné dceři Zaiře, nyní jako vyslance ke křesťanům mne z Damašku odstranil, neboť mu v 
uši zazněla hladká slova zrádcova, jenž mu o moci a slávě nahučel, takže zbrklý ten stařec se 
již zcela v náruč jeho uvrhl a mnou pak povrhl. Tak jako vymačkaný hrozen mne odhodil a 
pomsta, horoucí pomsta je nyní jedinou mou touhou!"

Melisenda zářila radostí nad tímto vyznáním, neboť již tušila, že srdce vášnivého Saracéna 
jest raněno a tu že pomstychtivost jeho neustane dříve, dokud nedojde svého ukojení úplným 
zmarem vítězného soka.

„Kdo jest ten, jenž tě takto o přízeň Anarovu a lásku jeho dcery oloupil?" tázala se 
Tantaisa.

„Je to onen zrádný templář, který jediný teď hrozí křesťanstvu záhubou a jediný v 
Damašku vévodí!"

„Týž, proti němuž velmistr Robert takovou zlostí plá?" ptal se Fulcher. „Slyšel jsem již o 
tom vyprávět, však není mi známo nic bezpečného."

„Upadl v zajetí Anarovo," sděloval dále Tantais, „a aby zachoval svůj zrádný život, zradil i 
svou víru, a stav se vyznavačem proroka, je nyní ochotným ramenem meči, jenž by v pochvě 
Anarově rezivěl."

„A vedle přízně otcovy dovedl si též lásku dceřinu získati?" tázala se dále Melisenda ne 
bez tajného úmyslu.

Líce Saracénovy opět zahořely a jeho zraky divoce se koulely.
,,0h, Zaira nebude Tantaisovi nikdy nevěrna!" zvolal vášnivě. „Rty její mi tisíckráte lásku 

přisahaly a nikdy přísahy té nezruší!"

 „Nuž, pak se spokoj nadějí, statečný kníže, že tvoje touha přece bude splněna," těšila jej 
králová.

„Však vím, že Anar sám nutí svou dceru, aby se stala družkou zrádce templáře, jemuž chce 
někdy docela svůj trůn postoupit! Proto musí býti první obětí mé pomsty a meč můj se musí 
zkoupati v krvi jeho srdce!"

Jeho pěsti se křečovitě zaťaly na prsou a celá jeho bytost byla zimničně rozžhavena, takže 
až děsno bylo naň hleděti.

Leč taková vášeň byla Melisendě a jejím spojencům jenom vítána, neboť jim zaručovala, 
že se Tantais stane oddaným a věrným jejich soudruhem jednak v boji proti křižákům, jednak 
proti vládci damašskému, jehož vůdce Omar království jerusalemskému tak velice hrozil.

A tato vášeň musela v horkokrevném Saracénovi býti ještě více rozdmychána a proto se ho 
Melisenda tázala:

„I já již doslechla divné pověsti o templáři, jenž zradiv prý víru a bratry v Damašku, nyní 
je prvním po Anarovi. Však znám o tom jenom nejasné pověsti a žádám tě, abys mi oznámil, 
co víš o tomto našem společném nepříteli?"

Tantais neváhal jako každý žárlivý milovník broditi se ve vlastním bolu a počal opět 
vyprávěti:

„Kdož nezná z vás, kam vášeň milostí vzňatá uvádí? Ona jest veletokem, jenž stále 
vzrůstaje nešetří břehů a hubí vše, co jeho proud zdržuje, až teprve moře jej v objetí svém 
navždy umrtví a vzdechnutí bouřlivých vln srovná. Tímto mořem se stanu já a prorok budiž 
mi svědkem, že objetí mé jeho ponese v sobě zárodek smrti! — Templář onen byl proslulý 
bojovník ve svém řádu a pouhé jeho jméno již bývalo postrachem Turkům, až tu jej jakýsi 
běs vydal v krvavé jedné srážce Anarovi v moc a do Damašku jej přivedl. Anar hned poznal, 
čím se mu duch ten ďábelský může státi ve prospěch jeho záměrů proti Jerusalemu, a proto 
jej sítí upoutal tak, že onoho zrádce takřka už synem svým nazývá. Já pak byl vyvržen od 
něho z ráje lásky a musel jsem bídnému vetřelci postoupit svoje místo. Však v té době, kdy 
mne poslední polibek od milené Zairy odloučil, přisahal jsem, že jen jako vítěz se navrátím, 
jenž jí srdce zrádcovo uvrhne k nohám. Nyní znáš původ mého horoucího záští a ještě věz, že 
jsem se stal mistrem v přetvářce, aby Anar uspán zevnějším mírem choval ke mně důvěru, 
která mu strašné plody ponese. Zde má pravice a při vousech proroka Mohameda přisahám, 
že v tomto boji chci vám býti věrným soudruhem!" Všichni tři se chopili podávané pravice a 
vřele jí potřásali.

„Tvé líčení," pravil kníže Raimund, „svědčí nám skutečně o žáru, jenž sálá z tvých prsou. 
Také nám všem je znám tento cit, my rovněž s tebou jen na pomstu myslíme."

„Ba ještě více," doložila Melisenda, „nám tu běží o vlastní půdu, kterou nám cizinci závidí 
a pod rouškou přátelství usilují o bezhrdlí křesťanských knížat v Palestině."

„Ba, to ta odměna, kterou si chtějí nahradit svou křižáckou výpravu!" vmísil se v řeč i 
patriarcha Fulcher; „templáři ve spolku s nimi dbají jenom o naše bohaté statky a pouze proto 
se s křižáky tak horlivě spojují. Však stejnou měrou rušme úskočné snahy jejich a netrňme 



před žádným prostředkem, jenž záměrům našim slibuje zdar!"
„Již je věru nejvyšší doba!" zvolal Raimund divoce. „Přisámbohu, již mne lechtá ve dlani, 

abych tasil meč na vrahy našeho práva! Však dříve se musíme domluvit o společném jednání, 
neboť dobře tu kníže Tantais povídá, že Saracéni vždy dovedli výborně kořistit z nesvornosti 
křesťanů."

Všickni pohlédli na Saracéna, aby především on předložil svůj plán.
„Krátkými slovy vylíčím vám svůj rozvrh," pravil tento po krátkém rozmýšlení. „Nás 

spojuje nyní tentýž cíl k záhubě nepřátel, i já v knížatech západu stejně s vámi své protivníky 
zřím, neboť i mně hodlají v Sýrii vládu vyrvati z rukou. Jim tedy nechť platí naše společná 
pomsta. "Však abyste byli zproštěni úlohy, vražditi bratry sloučené vírou, nechtě jich dříve 
ztráviti sil jejich před Damaškem, kde Omarův meč zakrátko zmaří jejich úmysly nám 
odporné. Tak bezděky největší náš nepřítel nám připraví dráhu k vítězství, a až budou obě 
strany oslabeny, ba jedna z nich docela zničena, pak snadno bude nám vrhnouti se na 
Damašek a celou Sýrii od vraha tamního navždy osvobodit. Souhlasíte s tímto mým 
návrhem?"

„Úplně," zněla odpověď Melisendina i Raimundova; „je nám nyní beztoho třeba hledati 
potřebných sil k výboji."

„Tak pospíším nyní zpět do svých krajin," pokračoval Tantais dále, „a jakmile města svá 
Bassoru i Sarchod upevním, povolám z Arábie za dobrý plat pomocné hordy, jimž, jak vám 
vědomo, je damašský Anar taktéž úhlavním nepřítelem. Odtamtud pak tajně započnu svůj 
výboj a nad Jordánem se s vojsky
svými ke sboru vašemu připojím. Tak vyvoláme povstání v celé jižní Sýrii, svobodní 
kmenové Arábie se taktéž k němu připojí a brzy bude moc Anarova zkrocena."

Líce Melisendiny hořely opět nachem divoké radosti, neboť tu již zřejmě viděla, jak 
vydatný a obezřetný spojenec byl jí v saracénském knížeti získán.

Rovněž i Raimund se všemi těmito plány souhlasil a doložil:
„Také já v Antiochii připravím vše k brzké výpravě a roobská jeskyně nad Jordánem buď 

místem, kde se naše vojska v ustanovenou dobu vespolně srazí. Ty pak, králová, pečuj již 
jenom o to, aby křižáci co nejdříve opustili Jerusalem, načež brány města lidem věrným 
osadíš tak, aby nám v zádech byla zajištěna pevná hradba."

„Rovněž buď tvou péčí," obrátil se i Tantais k Melisendě, „aby též ostatní pevná místa ve 
tvém království se dostala v naše ruce; budou to kameny, o něž se v zápasu noha vojínova' s 
výsledkem opírá."

„Znám svou úlohu, stateční přátelé," odtušila pevným hlasem králová; „myslí bojovnou i 
před vámi obstojím. Já již zrušila mateřské svazky a jako lvice raněná, jíž mládě ubili, sama 
již doupě své ubráním. Již v několika dnech prý opustí Jerusalem hořce nenávidění cizinci a 
pak já zde budu jedinou vládkyní, která s nikým se již nebude děliti o svůj trůn. V tomto 
městě je dosti mužů, jimž jsou solí v očích hladoví křižáci, ty všecky snadno získám pro svou 
věc a vtisknu jim v ruce zbraň i proti vlastnímu synovi!"

Výraz jejího obličeje, který tato slova provázel, byl dostatečným svědectvím, že vášnivá a 
vládychtivá
žena skutečně všecky city lásky mateřské již v sobě utlumila a jen dle svých vášní ve všem 
jednání se říditi hotovila.

Také patriarcha Fulcher nezůstal za ostatními v ubezpečování o své činnosti k dosažení 
společného cíle.

„Já opět ručím za vydatnou pomoc kněžstva," pravil; „však víte dobře, že plamenné slovo 
z úst kněze nadchne okamžitě veškeru láji, z které pak jako z poddajného vosku může 
odvážná ruka dle vlastní libosti utvářet zbraně. Jak plesá srdce mé, že konečně uzřím v 
prachu tu pýchu templářskou, která z prachu se povznesši zase bude uvržena v prach!"

Tantais mezitím opět přemýšlel, a pak na čemsi pevném se ustanoviv, obrátil se ke knížeti 
Raimundovi se slovy:

„Ty, kníže antiochenský, jenž stejně vládneš úlisným slovem jako rytířskou zbraní, připoj 
se přece ke sboru křižáků, jenž potáhne k Damašku. Tak budou křesťanská knížata zklamána 
o našich úmyslech a tím větší bude pak jejich bezpečí. V křižáckém táboře tě již nalezne můj 
posel, aby ti dal rozhodné znamení k vytrhnutí. Však povždy měj válečný svůj lid v 
hotovosti, aby ses mohl v první okamžik s mým sborem nad Jordánem spojiti. Pomoc tvá pak, 
kterou křižákům poskytneš, záležej vždy jen v slovech. Toť tvůj úkol a nejdéle ve dvou 
téhodnech mne očekávej u roobské jeskyně."

„Rada tvá je velemoudrá," odtušil Raimund, „i mně cosi podobného na mysli tanulo. V 
táboře cizáků naskytne se mi hojná příležitost k oslabování jejich a brzo zpupného krále 
Němců, jenž mne chtěl kárat
za má slova, přesvědčím o tom, že nikdo nesmí knížete Raimunda antiochenského bez trestu 
urážet!"



„Vy s králi západu, já opět s Damaškem své síly změříme!" provolal ještě Tantais a hned 
nato se se svými spojenci rozloučil.

Zahalil se opět ve svůj bílý plášť, vtiskl turban hluboko do očí a vyšel zadní nepatrnou 
brankou z paláce patriarchova, aby dostihl Josafatské brány, kde jej očekával jeho průvod. 
Pak vymrštiv se na bujného oře, tryskem uháněl po silnici k severu.

V síni paláce, kde osamotněla Melisenda s Raimundem a Fulcherem, chopila se pak 
králová v divoké své radosti rámě Raimundova a zvolala:

„Znáš, Raimunde, onu báji, dle které lvice své mládě zadáví, uzří-li, že musí se s ním 
sdíleti o lásku lvovu, kterouž druhdy samo jediná se kojila ? — Nuže, mně jest touto láskou 
vášeň k vládě a přisahám, že lvíče dokoná pod těmato mýma rukama, bude-li se i dále 
velícím hlasem v mé doupě vtírati!"

Oči vášnivé ženštiny hořely děsným plamenem a každý by ji při jejím spatření uznal za 
schopnu, že i vlastnímu synovi připraví záhubu, jen aby mohla provésti své vládychtivé 
plány.

„Také já vím," odtušil temným hlasem kníže Raimund, „kdo hodlá býti tímto lvíčetem, a s 
radostí zadrhne rámě moje síť, v niž k své záhubě uběhne!"

„Tak padniž vše, co nám záhubu strojí!" vzkřikla Melisenda. „Již nyní počneme potají 
svou vládu provozovat!"

„Amen!" doložil patriarcha Fulcher. „I já dnes svolám své věrné, aby lid jerusalemský byl 
získán pro naše záměry."

Potom se tento ctihodný trojlist rozešel, aby každý z nich přiřčenou sobě úlohu v tomto 
spiknutí počal co nejúčinlivěji prováděti.

Krátce po odjezdu Tantaisovu z Jerusalema opouštěl pak toutéž branou svaté město 
poutník, jenž se také rychlým krokem ubíral silnicí k Damašku.

Byl to poutník Marcel, jenž se bez vědomí Jaroslava z Načeratce vydával na jakousi 
neznámou cestu.

Jen Westfál Bonifác viděl jej z paláce templářů na delší cestu připraveného odcházet a 
tázal se ho:

„Aj, proč nás opouštíš, starce, když tu počne nejveselejší život ? Již v několika dnech 
vytrhneme proti Damašku a ty nechceš býti této výpravě přítomen? Vždyť jsi hořel 
dychtivostí po tom okamžiku, kdy křižáci zkrotí nepřítele křesťanstva!"

Marcel potřásl však hlavou a odtušil:
„Do té doby se opět do Jerusalema navrátím; buď jen věrným sluhou svému pánu a své 

soudruhy udržuj v nadšení pro svatý boj!"
,,Ví on o tvém odchodu?" tázal se Bonifác poutníka dále.
„Neví, však můžeš mu říci, že konám pouť k jeskyni roobské nad Jordánem, kde je hrob 

jeho otce. Rci mu však, že v osmi dnech se opět do svatého města navrátím, abych se 
křižákům stal průvodčím na jejich výpravě."

„A proč před ním zatajuješ tento odchod? Či se domníváš, že by se ti postavil v cestu?"
Marcel se na okamžik zamlčel.
„Jednám jenom v jeho prospěchu," odtušil po chvíli; „děsné tajemství spočívá na jeho 

rodu, a toto tajemství chci nyní odhalit. Však brzo opět o mně uslyšíš a Jaroslavu o účelu mé 
cesty řekni jen tolik,
co jsem ti již pověděl. Potvrdí-li se moje obavy, pak bohužel záhy dost se o pravém účelu 
jejím doví."

Obrátil se nato k odchodu a brzo zrakům Bonifácovým zmizel.
Tento dlouho za ním pohlížel, a pak hlavou zavrtěv, zamručel si do vousů:
„Tuším, že jeho cesta má nějaký zvláštní účel, jejž před mým pánem ukrývá. On zdá se 

více vědět o tajemství rodu Načeratů než kdokoli jiný, a. proto jeho slovo u mého pána 
požívá tak velké váhy. Nuž, uvidíme, co se z toho vyklube!"

Po tomto filosofickém projevení vešel Westfál zpět do paláce, aby uchystal vše k výpravě 
svého pána.

6.

Válečný ruch panoval na všech stranách v Jerusalemě, neboť vše se v prvním okamžení s 
nadšením hotovilo k boji se Saracény. Templářští rytíři rozdmychovali tento žár v řadách 



křižáků, který se ale jenom žáru ze slámy podobal, neboť už zanedlouho počal opět značně 
tuchnouti a bojechtivost evropských křižáků utlumovati.

Od krále Kunráda bylo křižákům slíbeno, že v Jerusalemě obdrží svůj zadržený žold a že 
tam budou hojností všeho oplývat.

Avšak den uplýval po dni a křižáci zůstávali tak chudí jako dříve. Král jerusalemský měl 
právě tak prázdné své kapsy jako knížata západní a nemohl tudíž potřebám tak četných 
křižáků vyhovět. Králová Melisenda se již postarala o to, aby všecky poklady a drahocenné 
věci z paláce královského zmizely, a tak
ani těch nemohlo býti využitkováno pro potřeby křižáků.

Podobně zmizely i všecky zásoby zbraní a jiných válečných potřeb, a král Balduin tu brzo 
poznal, kterak jakási tajná moc maří všecko jeho úsilí a plány jeho křižuje.

Neméně nevlídně chovalo se obyvatelstvo jerusalemské ke křižákům, neboť, jak už jednou 
řečeno, bylo od nich očekávalo naplnění svých kapes, kdežto křižáci i poutníci se dostavili do 
svatého města s prázdnými vaky a kapsami.

O životní potřeby křižáků se nikdo nestaral, obětavost templářů a ostatních řádů byla brzy 
vyčerpána a z obyvatelstva samého nechtěl se nikdo znáti ani k nejmenším obětem. 
Vyhladovělí evropští vojíni museli se sami starati o svou výživu, a poněvadž se to často i 
násilím stávalo, vzcházely z toho hojně třenice, ba i rvačky mezi křižáky a obyvatelstvem, 
což ovšem záměry křižáckých vůdců příliš nepodporovalo.

Zvláště nižší třídy jerusalemského lidu počaly se ke křižákům chovati stále nepříznivěji, 
takže už na mnoha místech tekla krev. Tu působil vliv duchovenstva Fulcherova na 
rozdmychání vášní luzy proti vojínům a mnohý mnich byl v odlehlé části města přistižen, jak 
lid ku přímému nepřátelství proti cizím hostům vybízel, pravě o nich, že se chtějí sami sva-
tého města zmocniti a pak od každého poutníka u hrobu Božího vybírati velký poplatek. Tím 
a podobným popuzováním byl lid ovšem velice rozčilen a králi Kunrádovi i Balduinovi 
nemohlo zůstati dlouho tajno, že tu vládne jakési soustavně prováděné spiknutí, které čelilo 
křižákům.

Avšak tyto pikle byly zároveň provozovány s takovou chytrostí a obezřetností, že se 
pravému jejich původci žádným způsobem nemohlo přijíti na stopu, ani účinky působení 
tohoto zameziti.

Tak se vše přičiňovalo k tomu, aby se mezi křižáky víc a více množila nespokojenost, a již 
v několika dnech se počaly nové řady z Jerusalema trousiti, aby nastoupily zpáteční cestu do 
Evropy. Chtěje zmáhání se tohoto útěku zameziti, naléhal král Kunrád na to, aby se 
neprodleně vytrhlo k Damašku, leč tomu odporovaly opět nedostatečné přípravv k válečnému 
tažení, a původně ustanovených osm dnů již uplynulo a ještě se nemohlo na započetí výpravy 
pomysliti.

Tu nebylo dosti zbraně a jiných válečných potřeb, tam opět jízda neměla ještě dostatečný 
počet koňstva, a nejhůře to vypadalo se zavazadly, k jejichž dopravování bylo třeba nesmírné 
množství mezků; ježto vojsko mělo po několik dnů táhnouti neobývanou pustinou, muselo 
tudíž zásobu potravin v hojné míře vléci s sebou.

A těchto zásob bylo také poskrovnu, ano obyvatelstvo jerusalemské buď žádalo nesmírné 
sumy za potraviny, buď jich docela nechtělo vydati.

Tak muselo býti početí výpravy opět odročeno, čímž se však dosavadní poměry jenom 
horšily a nic nenapravilo. Nespokojenost vzrůstala a nápravy nebylo lze odnikud očekávati.

Nelze se tudíž diviti, že se i nejstatečnějších mužů bolestně dotýkala tato liknavost a 
především templáři nad takovým zdržováním naříkali.

Jaroslav z Načeratce byl první, jenž stále vyzýval své soudruhy templáře, aby se dali o své 
újmě na výpravu k Damašku, načež snad i ostatní křižáci malátnosti své zanechají a příklad 
jejich budou následovati.

Čeští soudruhové jeho, Bartoš a Juřík, byli mu věrnými pomocníky v tomto počínání a 
brzy se jim podařilo značnou část rytířů dostati na svou stranu.

Jednoho dne bylo v téže síni, kde byli králové a knížata křižáků slavnostně uvítáni, konáno 
shromáždění templářů a Jaroslav se tu snažil poslední námitky proti neprodlenému započetí 
výboje vyvrátit.

„Celá církev volá nás ke statečným činům," zvolal vysokým hlasem k soudruhům, „a my 
tyto činy stále odkládáme. Již jako by nám byl rázný čin přístra-chem a každý čeká, až mu 
snad osud přistrojí tučné hody. Já sám věru neznám sebe více, co ve spouchlém sboru 
Palestinských dlím, a snad i já té nákaze podlehnu! Je to nějaká kletba, která tuto zemi tíží, 
nebo jsme skutečně tak mrzcí, že nelze od nás žádného činu očekávat? Již mnohý radí lživými 
ústy, aby král Balduin znovu vyjednával s Damaškem, a uvěříte-li, bratři, že tato zbabělá rada 
dochází vlídného slyšení?"

„Žádné vyjednávání s Damaškem!" volali shromáždění rytíři. „Jen mečem s nepřítelem 
křesťanstva budeme jednati!"



„Ano," pokračoval Jaroslav dále, „řád náš vykoná pomstu, jakou vladaři Anarovi přisahal, 
a já se první dostavím v bojovný šik. Či máme očekávat milost od zrádce řádu, jenž jeho 
posvátný znak zhanobil?"

„Nikoli! Smrt budiž Omaru! Musí zhynouti za svou zradu!" opakovalo se zase ve 
shromáždění.

„Víme nyní, kde sedí v těle hlodavý červ a kde kříži zrádně hrob kopají — nuže, vzhůru 
tam, bratři,
a pomstěme kříž i řád pohaněný, byť bychom samojediní měli krev cediti!"

V témže okamžení vstoupil do síně velmistr Robert a celé shromáždění, které chtělo 
bouřlivě souhlas svůj s vyzváním Jaroslavovým projeviti, umlklo, jak kázal řádový způsob.

Mnohý z templářů se domníval, že tento bojovný zápal nebude velmistrovi vhod a 
rozcilenost v jeho obličeji zdála se tomu nasvědčovati.

Avšak pohnutí velmistra Roberta vycházelo z jiného pramene.
Přistoupil k Jaroslavovi a položiv mu pravici na rameno zvolal:
„Již neplápoláš samojediný pomstou, statečný synu! Velmistr sám vás vyzývá, abyste se 

chopili meče! Templáři sami podniknou boj s Damaškem!"
Tato slova od mnohých neočekávaná způsobila pravou bouři ve shromáždění.
Rytíři tasili meče a jednohlasně bylo voláno:
„Do boje pro kříž! Vzhůru ná Damašek! Pomstěme svůj řád na Omarovi!"
Jaroslav pak tázavě pohlédl na velmistra, aby seznal příčinu tohoto náhlého obratu v jeho 

smýšlení.
„Králové se právě usnesli, že musíme ještě několik dní vyčkati, než bude lze z Jerusalema 

vytrhnout. Já však prohlásil, že výboj začnu na svou vlastní pěst, a jsem přesvědčen, že žádný 
z templářů se tomu neopře!"

„Nezmýlil jsi se v nás, velmistře a otče náš!" zvolal s jiskřícím zrakem Jaroslav. „Meče 
naše jsou připraveny k boji, neznáme dalších odkladů!"

„Veď nás do boje, vzhůru proti Damašku!" volali templáři sterými hlasy, neboť nyní už i 
nejváhavějšího z nich zmocnilo se nadšení, když viděli samého velmistra zříkati se 
loudavého jednání knížat.

Velmistr pohlížel s jiskřícími zraky na nadšené projevy svých křižáků.
„Nic více nás již nezdrží od toho, abychom povinnost řádovou konali!" zvolal vysokým 

hlasem. „Ještě dnes oznámím knížatům rozhodnutí templářů, a pak vzhůru k Damašku!"
„Běda tomu, kdo by chtěl šetřit Anara a jeho zetě!" vzkřikl s divokým pohledem Jaroslav. 

„Ostří meče mého prahne po krvi zrádce a on musí zhynouti! Kdo zradil víru i vlastní bratry, 
na věky vstoupil s ďáblem ve spolek a země jej nesmí déle živiti. Přední křižáci pak musí 
vykonati na něm pomstu a dokáží ještě dnes, že utuchly v nich všecky zemské ohledy, které 
naše západní bratry zdržují od činů!"

„Tak poznávám své templáře!" doložil velmistr Robert. „Nechť chladní frančtí křesťané 
věří zrádci, my jej zardousíme v jeho vlastním sídle. Jdi, Jaroslave, a povznes svatou stanici 
templářského řádu k slávě Kristově!"

Jaroslav spěchal ze síně, aby z kaple hradu templářského vynesl proslulý řádový prapor, 
jehož pouze při válečných výpravách bylo užíváno, tu však mu vkročil v ústrety poutník 
Marcel, na němž bylo snadno lze poznati, že přichází z jakési daleké cesty.

Vztáhl své ruce proti templáři a povýšeným hlasem zvolal:
„Ustaň, synu! Se svatým bojem mísíš svou pomstu — to přinese záhubu tobě i celé 

výpravě!"
Jaroslav se zarazil nad náhlým zjevením se starce, jehož zmizení mu bylo záhadné, a tím 

více nad slovy, kterými jej nyní zrazoval od jeho úmyslu.
Však ani to nyní již jej nemohlo odvrátit od nastoupené dráhy, a proto zvolal:
„A kdyby smrti náruč kynula, nevrátím se více!"
Leč ani Marcel nebyl odhodlán mu ustoupiti, nýbrž chopiv jej za ruku pravil významným 

hlasem:
„Musíš mne slyšeti, Jaroslave, a nezděsí-li se tvůj duch nad mou zprávou, pak vržen krutý 

osud tvůj!"
Jaroslav ve své horlivosti potřásl hlavou a odvětil:
„Nikoli, Marceli, nestojím více na rozcestí, kde se cíl života míhá v nejasném zoru; můj 

úkol je již stanoven a jako smělý plavec zírám ku spásnému břehu!"
Poutník vážně naň pohlédnuv významným hlasem pravil:
„Já sám jsem ti naznačil dráhu, po níž jsi měl kráčeti ke zmírnění otcovy viny, a žehnal 

jsem každému činu, jejž jsi podnikal pro slávu kříže. Však vyšší moc se ti staví v ústrety, na 
tebe padá stín kletby Páně a bojím se, že tě ve tmu smrti pohrouží, neboť zbožný úmysl przníš 
nezkrocenou touhou po pomstě."

Jaroslav pohlížel s rostoucím podivením na starce a také jeho soudruhové se přiblížili, aby 



smyslu slov poutníkových spíše porozuměli.
„Marceli," oslovil jej mladý křižák, „ty dnes mluvíš v hádankách a můj duch je už 

přesycen marnými slovy. Nyní již jen mečem odpovím zrádci, jenž jiné pomsty není hoďen!"
Chtěl se vymknouti Marcelovi, ten jej však poznovu zadržel.
„To právě jest splnění kletby," pravil s hlubokou bolestí, „že tvoje vášeň si sama   

smrtelnou zbraň v ledví obraci. Zde vlastni krev zuří proti sobě, přinášejíc takto odplatu 
hroznému činu."

Tu Jaroslavova nevrlost se již nedala udržeti na uzdě.
Prudce tedy zvolal k poutníkovi, jehož tajemné varování posud nepochopoval:
„Což tvé oko již tak velice osláblo a duch tvůj otupěl, že neznáš více určení templářského 

rytíře?"
„Templářem byl také on, jenž v Damašku při-sáhnuv k mrzké víře hněv Páně na se 

vyvolal."
„Nuže, tomuto hněvu chci právě propůjčit svoje rámě! Na zrádci víry a řádu templářského 

spěchám vykonat Boží trest — již mne více nezdržuj!"
Nyní i sám velmistr Robert přistoupil k Marcelovi a tázal se po příčině jeho jednání.
„Kdo jsi, tajemný muži, jenž se bohulibému úkolu stavíš vstříc?"
Tu Marcel vztyčil svou postavu a zhluboka si oddychnuv, tak jako by se nyní již vzdával 

posledního ohledu, jenž jej zdržoval od odhalení pravdy, pravil povýšeným hlasem, takže jej 
mohlo slyšeti celé shromáždění :

„Ano, zadržím jej na této cestě, a to slovem přehrozným, kteréž mu v sluch zahřímá jako 
trouba anděla o dni posledním! Proč, medle, jste tak nesklonni, když syrská knížata i západní 
králové jsou odhodláni k dalšímu vyjednávání, aby se zamezilo další krveprolévání ?"

Nevrle sebou hnul velmistr Robert při těchto slovech a také v řadách templářů se počalo 
ozývati reptání proti damašskému vládci, s nímž nemělo býti více jednáno o mír.

Marcel se tím však nedal mýliti a pokračoval dále:
 „Omar damasský, proti němuž jako někdejšímu zrádnému bratru všickni hoříte pomstou, 

stal se zrádcem jen proto, že jej poutala zlá vášeň a že mu osobní zisk ležel nad slávou kříže. 
Však může ještě procitnouti jeho svědomí a stonásob vám nahradí, čím se na řádu provinil. 
Mně praví vnitřní hlas, že se Omar oddá lítosti a znovu se stane bratrem řádu templářského, a 
proto neodmítejte poslední pokus ke smíření."

„Já neznám více syna," vyrazil prudce velmistr ze sebe, „jenž strastí neskonalých řádu 
způsobil. Krev žádá opět krev! Omar damasský, dříve člen řádu templářského, již propadl 
řádovému trestu!"

„Musí zhynouti!" zvolali v kruhu. „Smrtí hanebnou musí sejíti!"
„A kdyby on byl můj vlastní bratr, jehož hořce oplakávám," dokládal důrazně Jaroslav, „já 

sám mu protknu zrádné srdce svým mečem a zaplesám, až duše černá vyletí z těla!"
„Smrt budiž zrádci řádu!" opakovali Juřík a Bartoš, kteří taktéž náhlou mírumilovnost 

starého krajana nemohli pochopit.
Trudným zrakem rozhlédl se poutník Marcel po shromáždění, pak zraky svými utkvěv na 

Jaroslavovi, pravil pohnutým hlasem:
„Tak se přece musí jednou splniti usouzený osud; neujde rameni božímu, kdo hněv Páně 

hříchem na sebe povolal. Věz tedy, Jaroslave, jak přetěžce soudí Bůh nad tvým rodem, že 
nejpřednější svatyni ve své vlasti poskvrnil."

„Probůh! Co uslyším?" zvolal Jaroslav a nyní již věnoval všecku pozornost Marcelovým 
slovům. „Kterak hříchu otce mého i bratra nyní vzpomínáš?"

Též Juřík a Bartoš významně na sebe pohlédli, neboť věděli, kam slova poutníkova míří.
„Je ti povědomo," mluvil Marcel dále, „že jsem před desíti dny opustil Jerusalem ..."
„Aniž ses byl se mnou rozloučil," pravil Jaroslav s výčitkou; „nuže, proč byla tajná tato 

tvoje cesta?"
„Abych se vydal k Damašku, kam i ty nyní směřuješ."
Udivení Jaroslavovo i všech ostatních posluchačů rostlo, neboť by nikdo nebyl starému 

poutníkovi tolik odvahy přisuzoval, že se přímo do hlavního sídla nepřítelova odebere.
,,A za jakou příčinou?" tázal se netrpělivě Jaroslav. „Mluv a neukrývej déle své tajemství 

přede mnou!"
„Abych se přesvědčil, zda jsou odůvodněny moje obavy, kterými byla má duše naplněna 

od onoho okamžiku, co jsem zvěděl, že tvůj bratr Božej upadl jako templář v turecké zajetí."
„Ó, i já jeho smrt oplakávám," odtušil trudně Jaroslav; „Saracéni žádného templáře milostí 

neobdaří, i statečný můj bratr zajisté již podlehl svému osudu."
Marcel však zavrtěl hlavou a jal se vyprávěti dále:
„Šťastně jsem dospěl až k Damašku a na onom místě před městem, kde byl zázrakem Šavel 

v Pavla proměněn, spatřil jsem damašského vladaře, Omara —"
„Jak? Tys viděl samého zrádce?" volalo udiveno celé shromáždění, přerušujíc Marcelovi 



jeho řeč.
Nyní už docela byla pozornost všech nanejvýš napjata a templáři se s dychtivými zraky 

tísnili kol poutníka.
 „Ano, viděl jsem někdejšího vašeho bratra, jenž se nyní stal Saracénem a život vykoupil 

zradou své víry. S hrůzou jsem se chtěl od zločince odvrátit, když podle mne jel po silnici, 
avšak tu jsem spatřil známou tvář, a jako by mne ranil blesk, jenž na témže místě byl před 
tisíci lety Šavla oslepil, tak byla neskonalou bolestí raněna má duše. I on mne v tomto 
okamžiku zahlédl a od pochopů svých mne dal před sebe přivésti. Tu si též vzpomněl, že mne 
v hradě templářů v Jerusalemě vídával, a já již měl za to, že mne svou pomstou zadáví, tak 
jako již se sty zajatých křesťanů učinil."

Marcel si tu bolestně vzdychl a musel na okamžik ustati ve svém vypravování. Tak velice 
jej vzpomínka na ono děsné setkání se zrádným templářem dojala.

Také u jeho posluchačů dosáhlo nyní napětí nejvyššího stupně a všecky ostatní zájmy byly 
v tomto okamžiku zapomenuty.

Když se stařec opět poněkud sebral, pravil dále:
„Strach můj před jeho pomstou byl však marný, neboť vesele ke mně oře svého popohnav, 

ptal se se smíchem, zda nejednal lépe, že, odhodiv nízký stav křesťana a chudého rytíře 
templářského, nyní se stal prvním po knížeti damašském?"

„Jaká to zvrhlost mysli!" mluvil sám k sobě Jaroslav. „Nyní tím více můj duch plá po 
pomstě!"

„Smál se dále marnému úsilí křesťanů, kteří jej panství v Damašku chtějí zbaviti, a drzými 
slovy mne pobádal, abych podobně jako on učinil a víry své se odřekl, že výnosným úřadem 
v paláci svém mne obmyslí."

„A tys mu v drzou tvář nenaplil?" vzkřikl Jaroslav a jeho pravice se křečovitě chopila 
meče.

 „Nikoli," odtušil Marcel mírným hlasem, „já proti němu vytasil ostřejší zbraň a přivolal 
jsem mu v paměť slova jeho otce, jenž jej učinil mstitelem kříže, i hrozil jsem mu smrtí z 
bratrovy ruky, jenž také nyní křižák jsa, naň tasí břitký meč. Tu zachmuřiv divoce čelo na 
tato má slova, pohřížil se v dumné mlčení, a jsem jist, že červ počal svědomí ponejprv hlodati 
na jeho srdci a mysli. Pak náhle ze sebe výraziv zvolání: „Katanem se mi chce bratr stát?" — 
koně bleskem obrátil a hnal se zamlklý zpět do Damašku. Já tím nabyl účelu své cesty a 
nemeškal se navrátit, bych vám dal zprávu o tomto sběhu a ucho vaše k smíru naklonil. Třeba 
mu jenom ruky podati a zabloudilý se opět navrátí k Bohu!"

„Nikdy! Nikdy!" vzkřikl velmistr Robert. „Zrádce onen jen krví svou smyje pohanění 
našeho řádu!"

„Smrt a zkáza mu! Nechť zhyne meči našimi!" přizvukovali veškeří templáři.
Jen Jaroslav tu stál v temném zamyšlení, v které upadl po posledních slovech 

Marcelových.
Děsné jakési světlo počalo náhle kmitati v jeho mozku, však brzo se zase násilně vyrušil z 

těchto myšlenek a rovně ostatním soudruhům svým vášnivým hlasem provolal:
„Smrt budiž zrádci řádu a víry! Pomstu krvavou jsem mu přisahal — tu také vykonám!"
Vtom Marcel až před něho samého vstoupil a vší mohutností hlasu svého zvolal:
„Nuže, tedy jsi bratra vlastního k smrti odsoudil! Neboť věz, že damašský Omar, dříve 

řádu templářského rytíř, je Božej, tvůj bratr, jenž před lety s tvým otcem z vlasti odputoval 
do krajin jordánských a nyní čeká svůj trest z ruky   bratrovy.
Nyní znáš, proč jsem chtěl tvůj osud staviti, abys nebyl bratru katanem!"

Jako by blesk do Jaroslava udeřil, tak zůstal státi ohromen po tomto hrůzném sdělení.
Divoký skřek se vydral z jeho prsou a líce na smrt zbledlé si zakryl rukama, jako by celou 

bytost svou chtěl ukrýti před zrakem světa.
Též ostatních všech se neočekávaná zpráva poutníkova nadmíru trapně dotkla, neboť již 

věděl každý, který to templář byl, jenž takto víru i řád zradil a neslýchanou hanu naň uvalil.
Hluboké ticho nastalo v shromáždění a vše se soucitem pohlíželo na bratra zrádcova, jenž 

tu stál sklácen pod tíží tohoto dojmu. Tušil již každý ze stručných slov poutníkových, že 
dojista děsné jakési tajemství spočívá na rodu Jaroslavovu a že jej stíhá skutečná kletba za 
těžká minulá provinění.

Ve vnitru Jaroslavovu dala se krutá bouře těch nejrůznějších pocitů a sotva byl s to 
pochopit všecku děsnost Marcelovy zprávy.

„Bratr můj Božej že jest Omar damašský," vyrazil konečně sípavým hlasem ze sebe a 
vytřeštěně na poutníka pohlížel. „Omar, můj bratr? A nebes báň se nezřítí nade mnou při této 
zprávě? — Či nejsem více mocen svých smyslů? Božej Omarem! — Ó matko, otče! Jak 
shlížíte s nebeských výšin na hrozný zločin svého syna! Jak přísně soudíš, Bože, náš rod! A 
já se mám státi ramenem tvé pomsty?"

Zastřel si opět líce a hluboké vzdechy se vydíraly z jeho prsou.



„Bůh tě nevyzývá k pomstě," pravil vážně Marcel na poslední Jaroslavova slova; „spíše 
chce, abys dbal o blaho svého bratra a na cestu spasení jej nazpět uvedl."

„Templář se zasvětil boji!" vzkřikl velmistr, v němž se vzmáhala vždy horoucnější touha 
po pomstě na zrádci řádu.

„Ano, mne váže svatý slib," dokládal Jaroslav přitlumeným hlasem, jenž jako z prázdného 
nitra zněl, „mne váže povinnost křesťana, abych pomstu na zrálci svaté víry a rodu mého 
vykonal. Srdce se bolně vzpírá tomuto soudu, musí však tak býti, nemám-li se státi 
křivopřísežníkem! Dopřejž mi, Bože, své pomoci v tomto trápení mé mysli!"

„Bůh sám již nad zločinem rozsoudí," napomínal opět stařec; „ty drzou rukou v soud ten 
nesahej!"

Jaroslav divoce naň upřel své zraky.
„A čím já se stanu," vzkřikl, „když zapřu svou povinnost a svatý slib proti vrahům kříže? 

Pak smrt dvojí očekává mne věrolomného!"
„Ulož v pochvu meč a křížem hleď skleslou duši k ctnosti navrátit," zněla Marcelova 

odpověď.
Mladý templář vypukl v ryčný smích, tak jako by se už šílenost pokoušela o jeho ducha.
„Svůj meč jsem pomstě nad ním věnoval," mluvil pak dále s jizlivým přízvukem, „nechť 

zrádce víry a kříže jím zajde! Korouhev řádu templářů mne povede k vítězství a já první 
zatknu kříž na hradbách Damašku!"

„Pamatuj na svého bratra!" zněl naposled Marcedův varovný hlas.
„Já bratra Božeje již oplakal a v Omaru jen zrádce kříže zřím! Tímto mečem musí 

zhynouti, sice sám jím protknu své srdce, aby déle v hanbě svého rodu nežilo!"
Vytasil meč a chtěl se poznovu kvapným krokem bráti za velmistrovým rozkazem.
Ten však jej zadržel se slovy:
„Ne smrt nechvalná ti souzena, synu; tuto naopak vyslanec krále Balduina ti náplň života 

přináší. Tuším, že jeho zprávy budou nám všem vítány."
Do síně vstupoval rytíř z komonstva krále jerusalemského, jenž velmistrovi templářů 

přinášel poselství.
Uklonil se před ním a zvěstoval:
„Králové Balduin i Kunrád s ostatními knížaty se právě usnesli, že křižácké vojsko bez 

prodlení vytrhne k Damašku. Rytíři templářští mají se státi předvojem celého sboru, jenž se 
ještě dnes dá na pochod."

Nekonečné jásání z úst templářů otřáslo síní po této neočekávané zprávě, která i samého 
velmistra tak velice překvapovala.

„Medle, co bylo toho příčinou," tázal se vyslance, „že králové tak náhle změnili svůj úmysl 
a meče se opět chápají?"

„Kníže Raimund antiochenský prohlásil, že se přidá se svým vojskem ke sboru křižáků. 
Tak značná posila přiměla krále k tomu, že okamžitě nastoupí výboj proti Damašku."

„Obrátila se konečně Raimundova mysl?" zvolal s patrnou radostí Robert. „Pak mu 
dosavadní vrtkavé jeho jednání odpouštím."

„Sláva knížeti Raimundovi!" volali hlučně templáři.
Jen Jaroslav nevyjasňoval své zachmuřené čelo.
„Já však i dále jej mám za našeho tajného nepřítele," pravil temně; „sbor templářů s ním 

bohdá nebude míti nic společného. Vzhůru, bratři!" dodal pak vysokým hlasem. „Vzhůru do 
boje pro kříž!"

„Do boje pro kříž! Vzhůru k Damašku! Smrt Omarovi!" ozývalo se v bouřlivém nadšení se 
všech stran a vše se hrnulo ze síně, aby se řady templářů na náměstí před hradem sešikovaly 
k vytrhnutí.

„Tu zříš," pravil na odchodu Jaroslav k Marcelovi, jenž zde stál v trudném mlčení 
zamyšlen, „tu zříš, kam mne volá poviímost; templář se věnoval boji pro kříž, a byť i srdce 
krvácelo, slibu i přísaze musí dostáti!"

Vlídně starému poutníkovi pokynuv, spěchal za ostatními.
Ten pak dlouho zaroseným zrakem za ním pohlížeje, pravil:
„Tak velí sám Pán, aby se kletba svatojirských jeptišek na tomto rodu splnila! Já se nechci 

více vzpírati tajemnému soudu, již poznávám ze strašného tohoto spojení, že se děsná kletba 
vyplní."

Svěsil hlavu na prsa a dvě slzy se ronily po jeho vysmahlých lících.
Zdola pak zaznělo troubení a jásot templářů — celý řád se vydával na cestu k Damašku.
„Vzhůru za nimi, ať zřím kletby Páně splnění a ulehčím těm, jež svým bleskem zasáhne!" 

zvolal náhle Marcel a spěchal za křižáky.



DÍL   DRUHÝ

Křižáci před Damaškem.

1.

Hrdě a pyšně rozkládá se město Damašek, tato perla východu, v přerozkošné krajině, 
obklopeno bujným valem palmových a cypřišových hájů, takže si Saracéni uvykli nazývati 
jeho okolí rajským. Ještě nyní po sedmi věcích, kdy se lidský nerozum o to přičinil, aby pláně 
a hory palestinské proměnily v pouhou poušť, vyniká Damašek se svým okolím jako skvělá 
oasa z rozlehlého žároviště, v něž lenivost pozdějších Saracénů obrátila tyto kraje.

Tím spíše tomu pak bylo za dob křižáckých, kdy se stal Damašek střediskem nádhery a 
přepychu Mohamedových potomků, kde toto město bylo skutečnou královnou nad ostatními 
městy maloasijskými i středoasijskými, kde se křižovaly obchodní silnice z Indie, Arábie a 
Egypta, z kterýchžto zemí sem byly snášeny a sváženy veškeré poklady a skvosty všech říší 
přírody. Zde vyvolala maurická architektura, tento zhmotnělý odlesk fantastických báchorek 
tisíce a jedné noci, své nejkrásnější pomníky, jež po staletích ještě vzbuzují obdiv cestovatelů.

A nejpřednějším z těchto pomníků byl rozlehlý palác kalifů damašských, jenž sám o sobě 
představoval celé město a slul svého času vzorem vší východní okázalosti a skvělosti. Cizinec 
v palác kalifův přicházející zdál se hned při prvním vstoupení do této nevyrovnané budovy 
býti unesen v lesklé báje vyznavačů Mohamedových, jakými si tito líčí někdejší pobyt v 
sedmém ráji a vždy ohnivějšími barvami malují. Jedno překvapení stíhalo tu chodce za 
druhým a mezi přelíbeznými sady se vždy objevovaly nové průzory, daleko za sebou 
zanechávajíce vše, co si chladná obrazotvornost Evropanova kdy jen mohla vymysliti. 
Všecka kouzla z východních báchorek, které i po staletích ještě dovedou oslňovati zrak, zdála 
se tu býti ztělesněna — slovem, prostora tato byla skutečným Edenem, o němž vypravují 
starověké báje.

V tomto čarovném sídle trůnil v tu dobu, kdy naše vypravování jedná, kalif Anar, přímý 



potomek proslulého rodu Abbasova, jenž, vládnuv zároveň silnou mocí válečnou, byl posud 
ušetřen nájezdů křižáků křesťanských, kteří si okolní menší státy saracénské aspoň na čas 
podrobili, avšak na mocný a pevný Damašek se posud neodvážili.

Ovšem, mezi sbory Anarovými a křižáky byly sváděny četné šarvátky, leč vždy to bylo 
jenom při náhodném setkání, které pro žádnou stranu nemělo dalších následků. Leč když po 
pádu Edessy i ostatní kalifové saracénští novým přepychem proti království jerusalemskému 
a proti nenáviděným křesťanům vůbec naplněni byli, tu vyhledávány vždy častěji takovéto 
srážky s křižáky, které se bohužel skoro vždy pro tyto končily nešťastně, neboť domácí 
nesvornost a zášť i nejlepší síly jejich hubily a jistá vítězství nad Saracény mařily.

Tak i damašský kalif Anar, ač od nedávná s králem Balduinem žil v jakéms takéms míru, 
dopouštěl nyní přepadávati jeho pohraniční města i poutníky zajímati, kteří se příliš území 
kalifátu damašského přiblížili. Nepřátelství množilo se stále více a více a konečně počal 
Damašek hroziti i samému Jerusalemu.

Anar, jenž už přes šedesát let věku čítal, a ač v mládí byl velmi bojovného ducha, přece 
nyní značně na duchu ochabl, a už dávno jej ovládala touha po klidném požívání pozemských 
rozkoší a nerušeném pohodlí.

Tu se však náhle udala změna v dosavadním chování jeho proti sousednímu království 
jerusalemské-mu a brzy křesťané poznali, že v kalifově paláci v Damašku vládne asi jakýsi 
nový duch, který bývalé doby z mládí Anarova opět uvádí z dávného zapomenutí na denní 
světlo.

A tento duch nebyl nikdo jiný, než člen onoho křesťanského řádu, kterýž byl dosud 
Anarovi největším a nejnesmiřitelnějším nepřítelem — templář Božej, jenž se svým otcem z 
vlasti české odputoval, aby nad břehy Jordánu činil pokání za svatozrádný zločin, jehož se 
dopustil ve spolku s otcem nad chrámy hradčanskými.

Nebylo však nikterak v Božejově úmyslu, aby otcem slíbené pokání skutečně vykonával, 
zatvrzelý jeho duch se vzpíral každé myšlence na podstoupení církevního trestu, a ještě na 
Vyšehradě pravil úporným hlasem otci:

„Vezmu bílý plášť templářů na se, vyplním přání tvé i slib, jímž ses biskupu Ottovi 
zavázal, když ti slíbil darovati život, abys aspoň poctivé jméno rodu svému zachoval. Však 
ničeho více na mně nežádej, neboť po vykonání tohoto slibu opět jen podle hlavy vlastní 
budu jednati!"

A těmto slovům zůstal Božej věren i v Palestině.
Stal se zde templářem po přání otcovu, nezkrocený jeho duch i povrhání smrtí učinily z 

něho jednoho z nejstatečnějších rytířů tohoto řádu, avšak hrdinství Božejovo nezakládalo se 
nikterak na plamenném zápalu pro posvátnou víru, jaký jeho ostatní soudruhy oduševňoval, 
on konal tak jen, poněvadž mu bylo takřka životní potřebou broditi se v lidské krvi a všem 
náruživostem bojechtivého ducha popouštěti uzdu. Stal se tím pravým postrachem Turků a 
pověst českého templáře se roznášela daleko za Jordánem a Eufratem.

Žil ještě jeho otec, jenž se z plné duše oddal pokání a lítosti za viny ve vlasti spáchané, a 
před tím aspoň na oko ukrýval Božej svoje pravé záměry.

Leč když tohoto nad Jordánem vražedná ruka Arabů sklátila a když se o jeho smrti v 
jeskyni roobské od poutníka Marcela dověděl, tu si konečně umínil odvrhnouti dosavadní 
nátvařku a všem vášním svým popustiti uzdu.

Příležitost k tomu se mu ovšem brzy naskytla.
Templáři byli od svého velmistra častěji vysíláni proti lupičským hordám arabským a 

saracenským, které poutníkům, svatá místa po Palestině a Sýrii navštěvujícím, jakož i 
pohraničním městům velkou škodu způsobovaly a jaté křesťany odvlékali do otroctví.

Božej byl vždy při těchto výpravách, a když byla jedna vyslána proti Damašku, tu jí od 
velmistra docela byl postaven v čelo.

Avšak Božej špatně dostál této velmistrově důvěře.
V šarvátce se Saracény, před Damaškem svedené, kde jeho soudruhové konali divy 

udatnosti, dal se po slabém poranění zajmouti nepříteli, který, zbaviv templáře jejich vůdce, 
snadno je pak mohl zahnati.

S divokým jásáním byl zajatý templář odveden do Damašku, a když se po městě rozhlásila 
pověst, že to je onen templář, který byl dosud děsným postrachem Turků, tu se veškeré 
obyvatelstvo seběhlo, aby neobyčejného tohoto zajatce spatřilo.

Božej s velikým pohrdáním pohlížel na tureckou láji, a zdál se vcházeti spíše jako vítěz než 
zajatý do Anarova paláce.

Starý kalif bohatě odměnil vojíny, kteří tak vzácnou kořist do města přivedli, neboť jetí 
templáře mělo vždy prostopášné divadlo za následek. Každý z nešťastných rytířů byl 
vyzýván, aby se odřekl své víry, že bude nejen životem obdarován, ale i hodnostmi a 
bohatstvím obsypán — leč ze všech těch obránců hrobu Božího, kteří dosud upadli v moc 
Saracénů, ani jediný nedal se omámiti skvělými sliby, načež vždy museli trpět nejkrutější 



smrt na hlavním damašském náměstí.
I nyní opět těšil se damašský lid na podobné divadlo, a to tím více, neboť tu běželo o 

pomstění na templáři, který dosud tak neslýchaných škod Saracénům způsobil a největší zášť 
proti sobě vyvolal.

Leč damašský lid očekávalo zcela jiné divadlo.
Zajatý templář, byv uveden před Anara a od tohoto vyzván, aby víru Kristovu zapřel a stal 

se mosleminem, odtušil pevným hlasem, že právě za tou příčinou dal se jíti a odvléci do 
Damašku.

Všeobecné udivení následovalo po tomto templářově výroku, a Anar, jehož jedinou žádostí 
vždy bylo, aby mohl některého z templářských rytířů odvrátiti od víry křesťanské a tak 
křesťanům vyčísti nicotnost jejich zásad, nechtěl ani sluchu svému věřiti, když tak 
překvapující slova z úst obávaného jindy templáře zaslechl.

Božej však vyrazil ze sebe posupný smích a zvolal:
„Bláhový kníže! Což ses skutečně domníval, že templář Božej byl od tvého zbabělého lidu 

v boji přemožen? Pak špatně znáš českého rytíře, jenž už na tisíce tureckých hlav skolil! — Já 
sám se vydal tvým žoldnéřům v moc, já dobrovolně padl ve tvé zajetí, avšak nikoli, abych i 
dále tebe co nepřítele křesťanstva proklínal, leč abych ti meč i rámě své nabídl proti těm, kteří 
se až do této hodiny nazývali mými bratry, kteří jsou však nyní stejně mými jako tvými 
nepřáteli! Ano, já se zříkám své dosavadní víry, já se chci státi mosleminem, a jako druhdy 
řady vaše se strachy chvělv při pouhém jménu křižáka Božeje, tak se chci státi opět 
přístrachem křesťanů, již mne z vlasti vypudili, již mne zbavili krásné budoucnosti, která se 
mi ve vzdálené vlasti otvírala a na nichž nyní zde hodlám pomstiti svůj rod, jehož památka je 
ve vlasti utracena! Všemi silami svými chci ti být, Anare, pomočen ve výboji proti křesťa-
nům, a zakrátko budeš v Jerusalemě slaviti vítězství, jehož by Nurredin edesský tak rád došel. 
Však jenom onen turecký panovník vtáhne vítězný do Jerusalema a podrobí svému žezlu 
celou Palestinu, po jehož boku bude bojovati bývalý templář Božej, nyní Omar, Anarův 
spojenec!"

Palác kalifů damašských nebyl nikdy dosud svědkem oné neslýchané bouře, jaká po tomto 
neočekávaném, pro jevení křesťanského templáře následovala.
Divoké výbuchy radosti Saracénů i všeho lidu damašského podobaly se nejděsnější bouři a 

se všech stran byl templář obklopován, aby jeho úmyslu byla provolávána nejhlučnější sláva.
Okovy okamžitě klesly s jeho rukou, zakrvácené a rozedrané odění proměněno za 

nejnádhernější kment a purpur, a kalif sám usadil nového spojence na svém trůně, aby jej 
všemu lidu představil jako nejvyššího vůdce damašského vojska.

Den tento byl od Saracénů považován za nejskvělejší vítězství nad křesťany, neboť se jim 
podařilo odlouditi jednoho z předních rytířů a vůdců, a ten se prohlásil nyní sám za předního 
jejich mstitele.

Místo očekávaného krvavého divadla následovalo nerovně skvělejší divadlo nastolení 
templáře Božeje, nyní moslemina Omar a v jeho vysoké důstojenství, a od té doby se také 
Omar stal nejkrutějším stihatelem křesťanů a zejména rytířů templářských, kteří utrpěli v 
následujících bojích velké ztráty.

Brzy byl nový vůdce Anarova vojska rozhlášen jako nejnebezpečnější protivník království 
jerusalemského a nikdy nebyli Saracéni tak obezřetně vedeni, nikdy se nedomáhali tak 
hojných a vydatných vítězství, jako pod vůdcovstvím zrádného křesťana, který tu nejzřejměji 
osvědčil, že poturčenec horší Turka. Takové úspěchy nemohly ovšem než stále zvyšovati 
Anarovu důvěru v Omara a také veškeren lid damašský mu již byl slepě oddán, neboť viděl, 
že divoké vášně tohoto neobyčejného muže mu ve výboji proti křesťanům největších 
prospěchů dobudou. A Omar také skutečně se slepou vášní pronásledoval své někdejší bratry, 
nešanuje žádného ze zajatých, jenž kdy v moc jeho vojska upadl. Zejména pak kněží museli 
nastupovati nejtrapnější způsoby smrti a žádnému z nich nedarována milost.

K této vášni pomstychtivosti připojila se pak zakrátko ještě jiná, která Omarovu ctižádost 
ovšem rozdmychovala na nejvyšší stupeň.

Kalif Anar neměl žádných synů a jediná dcera Zaira byla nápadnicí damašského kalifátu. 
Šťastný manžel měl nabýti s její rukou i panství nad Damaškem.

Kníže Tantais, ucházeje se o ruku milostné dcerky Anarovy, byl již zpola prohlášen za 
jejího ženicha, a to tím spíše, když Zaira opětovala jeho lásku a spojení toto slibovalo 
přinášeti nejlepších výhod pro oboje země.

Leč tu se sběhla událost s templářským rytířem, která neměla zůstati bez následků pro 
milostné spojení Zairy s Tantaisem.

Omar totiž, seznav poměry u Anarova dvora a tohoto již docela pro sebe získav, vrhl sám 
své zraky po Zaiře, aby tak sobě samému pojistil nápadnictví na Anarův trůn. Vojsko i lid 
měl beztoho pro sebe získány, a proto mohl snáze přikročiti k provádění svého dalekosáhlého 
záměru, jenž se mu také nade vše očekávání dařil.



Stálá jeho vítězství v bojích proti křesťanům jerusalemským naklonila mu již Anarovu 
mysl tak, že nekladl odpor jeho plánům a uznával v něm svého pravého syna.

Tím více však mu odporovala Zaira, celou duší i celým srdcem oddaná Tantaisovi, která 
vždy jako plachá holubice prchala před jestřábem Omarem. Varovala častěji svého otce před 
ctižádostivými záměry bývalého templáře, jenž prý je s to, aby své nové přátele touže měrou 
zradil, jako se svými spoluvěrci učinil; líčila jeho pomstychtivou a krvežíznivou povahu, 
která jen v ruchu válečném ukojení nalézala — leč ucho Anarovo bylo hluché, oko jeho slepé 
před všelikými výstrahami, neboť byl cele spoután Omarem, jenž mu ukazoval dosažení 
trůnu jerusalemského a panství nad celou Sýrií a Palestinou jako vábný cíl.

Omar se pak posmíval jenom vzdoru Zaiřinu, věda, že odpor slabé dívky snadno přemůže, 
až za dobré uzná přikročiti k jeho zlomení. Prozatím odstraňoval Tantaisa z Damašku a 
zejména mu svěřil poselství ke králi jerusalemskému Balduinovi, když tento posly svými 
nabídl Anarovi výminku smíru.

Tak stály věci u dvora kalifa damašského, proti němuž čelila nejnovější výprava 
jerusalemských křižáků, a nyní se opět obrátíme ke svému vypravování.

V komnatě, jejíž otevřené pozadí vedlo do čarokrásné zahrady, seděla za luzného večera 
Zaira, zírajíc v myšlenkách do dalekého prázdna.

Ji nevábil pestrý vzhled na rozloženou před ní zahradu, kterou právě zapadající slunce 
paprsky svými zlatilo a tím jí ještě fantastičtějšího rázu dodávalo; ji nepoutal zpěv opeřenců, 
kteří houfně od stromu k stromu poletovali a nejladnější souzvuk z hrdel svých vyluzovali. 
Jakýsi mráček spočíval na jejím bělostném čele, v oku se třpytila docela slza a nádech trudu 
zapuzoval ruměnec s jejích lící, svědčíce tak o tajném duševním bolu, který mysl vznešené 
dcery Anarovy svíral a přece musel býti ukrýván před ostatním světem.

Chvílemi se pohybovaly její rty, a bolestné vzdechy provázely dívčinu samomluvu, která 
byla vyvolána jejími bouřnými pocity.

Pak náhle povstala s divanu, a objevivši celou ztepilost své postavy, obrátila se k 
otevřenému pozadí a zaroseným zrakem pohlížela do zahrady, která však v tomto okamžiku 
jako by žádného pro ni neměla.

„Jak trudno jest mysli láskou zanícené," šeptala tu sama k sobě růžovými rtíky, „kdy jediný 
okamžik se zdá býti věčností! Duch můj, jenž by věčnost tuto rád obsáhl, je však ztížen 
olověnou perutí a když rámě rozpínám po svém miláčku, opět v klín bez vlády klesá. — Jak 
ráda bych s tebou, ty opeřenče, směnila svou bytost, aby mne ochotná křídla zanesla tam, kam 
mysl má stále zalétá! Ó, přijď již, přijď, milený Tantaise, a půli srdce svého vysvoboď! Již 
mne svírá krutý mučitel, čekaje, kdy dnešní slunce dráhu svoji ukončí, aby pak nad láskou 
věrnou vítězil!"

Svěsila hlavu na prsa a jako socha Psýché tu v bolu svém nepohnutě stála, jen bolu srdce 
svého se oddávajíc.

„Již kloní duch bojácný svoje peruti," šeptala opět po chvíli, „a unavena po smrti toužívám. 
Tys vzdálen ode mne a já, osiřelá, neznám tu více než jediného přítele, jenž chladnou náručí 
mne obejme, až zmizí všecka naděje přede mnou!"

Při těch slovech vytáhla ze záňadří dýku a s bolným úsměvem pohlížela na břitkou ocel.
„Však nikoli, již nenáležím více sama sobě!" zvolala s vášní náhle vzbuzenou. ,,Má duše se 

dělí s tvou, Tantaise, o svůj život, má smrt by vzala tobě polovici žití a Zaira jen v poslední 
hodině chce utéci k tomuto příteli!"

Zastrčila opět dýku a znovu se pohřížila ve snění.
„Jediné slovo z tvých úst, hvězdo mého žití, mne opět oživí; jen jediným dechnutím rci, že 

mne dosud miluješ! Kéž mohu spěti poslovi vstříc, abych sluchem ssála toužená slova a 
svrhla trápení nejistoty! — Jak málo dbá lásky plazivý čas, že prodléváním tráví nejprudší 
milost! Však díky tobě, duchu dobrý!" zvolala náhle s výrazem radosti a napínala své zraky 
do večerního šera. „Volání mého jsi neoslyšel, hle, již tamto zřím posla!"

A skutečně na protějším konci zahrady se objevila postava dívky, která se opatrně kol sebe 
rozhlížela a směřovala ke komnatě Zaiřině.

Byla to Zaiřina komorná Tamira, jediné stvoření v rozlehlém paláci kalifů, jemuž Zaira 
mohla svěřiti svůj trud a nadíti se od ní věrné pomoci.

„Jak líným krokem přicházíš!" volala jí Zaira přitlumeným hlasem vstříc, když dívka se již 
octla v sloupoví před komnatou.

Tamira však položila prst na rty a odvětila:
„Je nebezpečno, drahá velitelko, hlasitě kráčeti, kde zrada odevšad na nás zírá."
„Vím, že je každý náš krok střežen," pravila netrpělivě Zaira; „však aspoň nyní již rci, 

jakou zprávu přinášíš ?"
„Posel tvého miláčka, paní má, je již zde," zvěstovala dívka radostně překvapené velitelce; 

„je to Abulfeda, jeho věrný sluha, jenž tamto v křoví ukryt čeká na chvíli, aby ti mohl tajně 



pověděti, co mu láska pánova na jazyk vložila."
Zaira prudce chopila služku za rámě a zvolala:
 „Ó, rychle jej přiveď sem, ať dále nedočkavostí nehynu!"
„Já se postavím skrytě poblíž v křoví, abych dala výstrahu, kdyby hrozilo nějaké 

nebezpečí."
Zaira ji však již netrpělivě pudila ze síně se slovy:
„Nezdržuj déle slastný okamžik svým štěbetáním; jdi jen a popřej mi pak chvíle samotné!"
Tamira odběhla zpět do zahrady a zakrátko se s druhou postavou plížila opatrně kol křovin.
Zaira s tlukoucím srdcem a vlnícími se prsy sledovala každý krok obou a sotva se 

odvažovala dýchati.
Konečně Tamira i s poslem Tantaisovým stanula v komnatě své velitelky.
„Nuž, jakou zprávu mi Tantais posílá?" volala mu vstříc. „Pracuje již na splnění svého 

slibu?"
Vyslanec Tantaisův Abulfeda se však bojácně rozhlížel kol sebe.
Zaira sledujíc netrpělivě tyto pohyby, pravila:
„Tys věru statečným poslem lásky, neboť každé slovo zdá se ti býti vzácností."
Pak obrátivše se k Tamiře doložila:
„Jdi na své stanoviště, aby nás zde nikdo nepřekvapil."
Teprve nyní nabyl Abulfeda pokojnější mysli a pohlížel za Tasmirou, která vešedši do 

zahrady, tam se jala střežiti vchod do komnat své velitelky.
„A nyní mluv," pobízela Zaira opět posla Tantaisova, „a nebuď skoupým svými slovy!"
„Ó vznešená krásko," odtušil Abulfeda s hlubokým úklonem, „tak mne život naučil, abych 

znal cenu mlčení jazyka. Čas tento jest krutý a cestou mi hrozila záhuba při každém kroku."
 „Aj, což cesty k Damašku jsou nebezpečné?" divila se dívka.
„Četné vojsko křesťanů je na pochodu k Damašku a snad již dnešní noci před hradby města 

tohoto přitrhne. Proto jsem se musel ve stálém strachu o život strážemi nevěřících prodírat."
„Probůh!" vzkřikla Zaira. „Nepřítel před branami a otec můj nic netuší!"
„Tuším opak, krásná dcero Anarova; viděl jsem hradby Damašku silně obsazeny a vše k 

výboji připraveno. Nejvyšší vůdce Omar i tehdy křesťany s mečem v ruce uvítá!"
Zaira sebou netrpělivě hnula.
„Nemluv více o něm v mé přítomnosti!" zvolala prudce. „Rci raději, proč Tantais 

nepřichází sám, aby si ostřím meče práva svého vymohl?"
Abulfeda se opět pozorně kol sebe rozhlížel, než se jal mluviti.
Pak nakloniv se k dívce blíže pravil přitlumeným hlasem:
„To jest právě účelem mého poslání, abych ti oznámil, že meč Tantaisův je už tasen pro 

tebe."
Zaira nemohla potlačiti radostné vzkřiknutí.
„Ó, díky tobě, statečný Abulfedo!" zvolala. „Ty mne opět životu navracíš! Již vím, že můj 

miláček se stane vítězem nad svým protivníkem!"
„Ano, Tantais se spojil potají s křesťanskými knížaty, aby si s jejich pomocí Damašek 

pokořil a po tvém boku tu založil své panství."
Zaira uleknuta ustoupila na krok při této neočekávané zprávě.
Jako mosleminka, ve všech předsudcích svého času a své víry proti křesťanům vychovaná, 

děsila se myšlenky, že její milenec měl vstoupiti ve spolek s nenáviděnými křižáky, jež 
zvykla si považovati vždy za nejhorší vyvrhele lidstva.

Upadla v trudné zamyšlení, jehož zjevy Abulfeda pozorně sledoval.
Seznal v prvním okamžiku, že Zaira s jednáním knížete Tantaise nesouhlasí.
„Spolek s křesťany nese příští neblahé," mluvila Zaira jakoby sama k sobě; ,,ó Tantaise, již 

se obávám, žes svou záhubu takovým hříchem zpečetil." Pak doložila hlasně k Abulfedovi: 
„Proč pán tvůj volá křesťany ku pomoci, aby jimi zkrotil zrádce křesťanů? Mé srdce tuší, že 
bývalý templář hraje zrádnou hru o Tantaise, a ten že se dal od křesťanů vlákat do pasti."

„To vše jsou přízraky úzkostného ducha, krásná má paní," odpovídal Abulfeda s úsměvem; 
„však víš, kterak můj pán zná vlasti mečem a jak jeho duch jest nad jiné zbystřený."

„A přece se obávám toho neslýchaného spolku," namítla dívka.
„Jsou mu křesťané pouze nástrojem, jímž trůn i lásku tvoji k sobě vymůže, a až toho 

dosáhne, pak ten nástroj jako nůž rzivý opět odhodí."
„Jsi tak zasvěcen v záměry svého pána?" tázala se Zaira.
„Mně svěřil můj pán tajné poslání ku knížeti Raimundovi antiochenskému —"
„Jak? I tento známý zrádce svých bratří jest nyní jeho soudruhem?" padla mu ulekaná 

dívka do řeči.
„Tantais i toho jen jako vítaného nástroje užívá," poučoval dále věrný sluha, „musí se 

kníže Raimund potají vydati, k Omarovi, aby mu zradil křižáky a tak nám samým proklestil 



dráhu k Damašku. Raimund svolil v tento plán a tím již také je zkáza Omarova zpečetěna. A 
až křižáci budou pokořeni, pak Tantais povznese prorokovu korouhev a každý vyznavač 
islámu jej provodí v boj, aby byl svržen mrzký odpadlík s výše, jakou mu tvůj otec v Da-
mašku postoupil!"

Zaira s udivením naslouchala těmto slovům, jicihž smysl nezdála se pochopovati.
„Veškerý lid reptá již na onu přízeň, jakou byl bývalý křesťan od tvého otce zahrnut, a 

strašná pomsta již se nad ním vznáší. Takto si Tantais naznačil nezvratný cíl; ty, jeho hvězda, 
k němu jej povedeš."

„Nechápu tyto dalekosáhlé záměry," odtušila Zaira, jako by jedinou myšlenkou byla 
ovládána; „má touha jenom k miláčkovi mému zří".

„Již dnešní noci se ti octne nablízku pán srdce tvého," konejšil ji sluha Tantaisův.
,,Ó, své žití nasadím, bych se v objetí jeho kochala!" zvolala dívka náruživě.
„On též mi kázal tobě říci, že hoří touhou tebe spatřiti, se rtů tvých ssáti posily k dalšímu 

boji, a s láskou tvou i věrností lidu damašského se zjistiti."
„Nechť tedy déle nemešká, když v městě veškeren lid jen jeho jméno nosí ve svých ústech! 

Či raději v cizí pomoc skládá naději a popudy lásky nezná více? Ach, zřím již, že nemiluje 
svou Zairu!"

„Tys ukrutná k vlastním svým citům," namítal vážným hlasem Abulfeda, „a nad Tantaisem 
jasně nesoudíš. Tys mu jedinou cenou boje, ty mysli jeho stálým předmětem a horoucně touží 
po tvém pohledu, jež v srdci chorého poznovu teď oživí. Já, oddaný Tantaisův důvěrník, jako 
věrný pes každý krok jeho střežící, slyším stále ty vzdechy marně tajené, jež touha po tobě v 
něm vzbuzuje. Než splní měsíc okruh svůj, vkročí on jako vítěz v tyto klenby, aby zde s 
tebou již navždy kraloval."

„Celý měsíc mám ještě čekati na jeho příchod?" lkala Zaira opět. „A nebezpečí přece je tak 
blízké!"

„Jen v lásce dobu tuto ještě setrvej," těšil ji Abulfeda, ,,a nejvyšší ti bude potom odměnou. 
Já v Damašku se ještě ohlédnu, abych vyzkoumal smýšlení zdejšího lidu a veliteli svému 
mohl podati neklamnou zprávu."

„Rci jen, že lid je Tantaisovi nakloněn, neboť Omar svou ukrutnosti již mnohé sobě 
odradil. Pod popelem plá již žár vzpoury proti zrádnému křesťanu a snadno dá se vznítiti v 
jasný plamen."

„O to se můj pán a velitel již postará," odpovídal sluha Tantaisův s významným úsměvem; 
„vzpomínka na tebe jej nadchne k nejodvážnějším činům, a až slova moje zaslechne, kterak s 
láskou naň vzpomínáš, pak již žádná překážka se mu nesmí stavěti v cestu. Za cenu tak 
vysokou nejkrutější boje podstoupí."

„Tys nyní vlil balzám v mé raněné srdce," pravila Zaira a její zrak se opět vyjasnil, i 
mráček s čela zmizel; „jsem od této chvíle opět povzbuzena k novému životu a nechť s 
větrem o závod letí vřelé polibky, jichž tisíce milenci svému posílám. Jemu jest odevzdána 
každá moje myšlenka a v něm jedině celý svět svůj nalézám. I po dobu dalšího rozloučení vy-
plní se nyní duch můj stálou vzpomínkou a srdce mé
k slavnému plesu připraví. Nechť přijde jen, shledá tu lid proň získaný a rád podstoupí 
vítěznou válku."

Další slova děvy, která nyní opět dřívější jarost ducha svého nalezla, byla tu přerušena 
kvapným příchodem komorné Tamiry, která takřka bez ducha přispěchala ze zahrady do síně 
své velitelky.

„Co je, Tamiro?" volala jí Zaira vstříc. „Proč tak bez ducha přicházíš?"
„Hrozí nám nějaké nebezpečí?" tázal se nepokojně i Abulfeda, když zbledlé líce Tamiřiny 

spatřil.
„Sotva dechu popadám," vypravila konečně komorná ze sebe; „on sám k velitelce 

přichází!"
„Kdo on? Koho tím míníš?" zvolala Zaira a náhlá myšlenka vehnala jí všecku krev v líce. 

„Snad Tantais sám se navrací?"
Tamira zavrtěla hlavou.
„Ó, nikoli, drahá velitelko," zněla její trudná odpověď: „Omar přichází sám v tvou 

komnatu!"
Zaira s výrazem hluboké bolesti vzkřikla a líce si zastřela rukama.
„V patách šel za mnou," mluvila dále Tamira, „a v okamžení může býti zde!" Obrátivši se 

pak k Abulfedovi, doložila kvapně:
„Proto pryč odtud, sice veta po tobě, spatří-li tě jediným okem!"
A chopivši jej za ruku, jala se jej vnitřními komnatami odváděti v jinou stranu.
„Veď mne tajným východem do města!" šeptal jí Abulfeda, když ji do temné chodby 

následoval.



„Tuto tě uvedu nejsnáze cestou do města," odpovídala Tamira, „a nebude se ti třeba 
obávati nějakého vyzrazení, neboť také touto chodbou přicházejí sem tajní poslové, aby nám 
podávali zprávu o smýšlení lidu ve městě."

Pak s Abulfedou v temné chodbě zmizela.
„Již spěš," volala za ním Zaira, „a Tantaise mi v boji ostříhej, mých díků hojných se vždy 

naděješ! — Teď krutá chvíle mi nastává, však vzmuž se, srdce trpce zkoušené, již víš, že 
stejně s tebou cítí milenec."

Potom usedla opět na divan, aby očekávala příchod nenáviděného Omara.

2.

Nemusela dlouho čekati.
Bystré oko Tamiřino dobře vidělo, neboť vskutku se přibližoval nejvyšší vůdce 

damašského vojska Ornar zahradou ke komnatě Zaiřině.
Dva černochové svítili mu pochodněmi na cestu, neboť se již noc nad Damaškem 

rozestřela, která v oné krajině tak náhle po jasném dni následuje.
U dveří, vedoucích do komnaty, zůstali oba otroci státi v hluboké pokoře, a jejich velitel 

pevným krokem vešel do dívčiny svatyně.
Byl to Omar, někdejší rytíř řádu templářského a Božej, syn českého velmože Načerata, jejž 

jsme s otcem jeho před šesti lety viděli na Letné u Prahy, odkud zlolající rukou metal 
plamenné šípy na chrám svatovítský a svatojirský, kterýžto čin jej pak rozsudkem biskupa 
Ottona zanesl až do Palestiny.

Postavy vysoké a přímého držení těla, jevil vskutku vzezření rytířského bohatýra, čemuž 
nadmíru napomáhalo jeho skvělé a bohaté odění i ozbrojení. Ovšem lišil se oděv tento 
moslimský od jeho dřívějšího odění, jakéž jej jako templářského rytíře označovalo, avšak i 
malebný turecký kroj přispíval k tomu, aby jeho postava i mohutnost údů vynikly a jevily se 
v příznivém světle.

Zato však jeho obličej, nyní hustým černým vousem zdobený, nepřispíval k tomu, aby mu 
u znatelů povah zjednal sympatií.

• jeho temných očích plál divoký oheň, orličí nos a ostré rysy obličeje pak svědčily o 
pevné a neoblomné povaze, která se neštítí žádných překážek, které by se jí snad na její dráze 
stavěly v cestu.

• tomto okamžiku však, když Omar k dceři kalifově vstupoval, snažil se dáti svému 
obličeji výraz co nejpříjemnější, ba dovedl pravou povahu svou tak dalece zakrýti, že se mu 
kol rtů objevil i lehký úsměv. Byl to však úsměv tygra, jenž přichází v doupě své bezbranné 
oběti.

Zaira se stavěla, jako by příchod hosta svého nepozorovala, a zahleděla se v tu chvíli v 
zahradu do čarokrásného nočního šera, které vybízelo vskutku k luznému dumání.

Omar se ušklíbl, uzřev tuto nevšímavost Zaiřinu, avšak hned nato mráček nevrlosti s čela 
svého zapudil a přistoupiv k Zaiře  pravil:

„Vycházím dnešní noci proti křesťanům, krásná Zairo; a tu jest mi třeba ujistiti se vaší 
láskou, abych nadchnut jí se z nastávajícího boje navrátil jako vítěz."

Zaira posud nepohnutě seděla a jen se strany odtušila s ledovou chladností:
„Hrdina spoléhá jen v sebe a ve své právo — to jest pákou jeho vítězství."
Omar se kousl ve rty, avšak rychle odpověděl s přízvukem trpkosti:
„Mé právo spočívalo vždy v mé ruce a ta si posud vždycky právo zjednala. Jen odvahou já 

své nepřátele potíral a necouvl před žádným cílem; ba celý život můj je řetězem z článků 
takové činy značících, jež neznaly žádného odporu."

A když viděl Zairu s ošklivostí od něho se odvraceti, doložil:
„Ty se s hrůzou ode mne odvracíš, jako by tě sláva činů děsila, a já přece vše ti kladu k 

tvým nohám a žebroním, kde bych mohl veleti!"
„Ó, neopovrhuji hrdinným duchem," zvolala kvapně Zaira, „neboť i žena chrabrou mysl 



zbožňuje."
„Nuže tedy, proč mně jedinému se vyhýbáš?" tázal se trpce Omar. „Či není ti důkazem 

veškeré moje jednání, že z vládce jsem se stal tvým otrokem a že položiv celou svou minulost 
ti v obět, chci z tvých rukou přijmouti slavnou budoucnost? A naopak, kdy jsem drze 
odkazoval ke svým zásluhám, jež mi měly zjednati práva k tvé lásce? Já úplně zapomněl, že 
za výkupné, které jsem tobě obětoval a jemuž podobného celý svět více nezná, mohu žádati 
mocí, co bylo cílem všech mých žádostí. A ty přece stále zůstáváš chladná ke všem mým 
prosbám a tak sama mne k násilným činům popouzíš."

Líce jeho zahořely a bylo vidno, že vášeň počíná v něm bouřiti. I Zaira pozorovala tento 
zjev, avšak byla pevně odhodlána vzdorovati mu, neboť nyní již ji sílilo poselství od Tantaise 
v tomto úmyslu.

Ještě před hodinou snad byla by se vzdala malátného odporu, nyní však, co ji slova 
Abulfedova novou silou životní nadchla, nalezla dosti odvahy, aby se opřela i nejprudšímu 
výbuchu nenáviděného muže.

Pevným hlasem, v němž se zračila značná část ironie, odpověděla:
„Ty velíš hlasem hromu tisícům, kteří se ti v prachu koří; vel také srdci slabé dívky, které 

jsouc zbaveno vší podpory přece ti vzdoruje. Však nikoli — ono má podporu, tak směle dím a 
pravé lásky žár ve mně též udržuje plamen odporu, jímž já slabá se ti přece postavím. O právu 
mluvíš, o moci násilí? Ta však jen nepřítele hmotného ti podrobí; leč kde je cit zjemnělý, jenž 
se ze zdroje milosti mé prýští, ti vejde vstříc, tam kalená tvá zbraň se ve vlastní zrádná prsa 
navrátí. To jest má odpověď na tvou žádost a žádné jiné se ti nedostane, kdyby i chladná ocel 
byla mi na srdce vložena!"

Při posledních slovech povstala a pevným zrakem na poturčence pohlížela, jenž si potají 
musel přiznat, že by u Zairy takové odvahy neočekával.

Usmál se divoce a pohrdlivým hlasem odvětil:
„Zuřivost svou, jakou tvoje nenávist ve mně vzbuzuje, bych mrhal proti tobě v této chvíli; 

ta na bojišti spíše mi k vítězství přispěje. Tak bídný terč by byl nehoden mé vášně. Však 
dobře si zachovej v paměti ten okamžik, v němž jsi naposled toužné slovo moje vyslechla, 
aby byla splněna moje horoucí žádost. Při své budoucnosti ti přisahám, že se tato chvíle 
víckrát nevrátí!"

„Ó, tušila jsem takové hrozby," zněla odpověď Zaiřina, „a proto se jich nehrozím. Mne sílí 
cit, jejž tvoje nitro nikdy nepoznalo, a ten mne povznáší nad všecky hrozby. Cit tento ukoval 
štít kol mých prsou, a o ten se nízká vášeň rozrazí."

Krev Omarova vždy prudčeji počínala vříti, a již byl sotva s to, aby svou vášeň zdržel 
na'uzdě.

„Již ustaň s touto hanou, šílená dívko!" vzkřikl divoce a chopil Zairu za ruku, kterou se mu 
tato marně snažila vymknouti. „Ustaň ve své slepé nenávisti a na poslední otázku mou mi 
odpověz! Chceš setrvat ve svém klamném blouznění po onom ztraceném ráji, který je jen 
výtvorem ducha na obrazy bohatého, leč postrádá vší skutečnosti? Chceš posud mnou — to 
slovo v ústech mi vázne — povrhat, jenž jsem ti svou víru i život svůj i budoucnost věnoval 
?"

Tygřím zrakem pohlížel při tom na děvu, která však plachou povahu svou v tomto 
okamžiku se sebe setřevši, vysokým hlasem zvolala:

„Nuže, slyš, muži, jenž jsi zradil svou víru! I já všecku víru v tebe ztratila a bídný vrah jen 
pro zisk loupící je mi nad tebe milejší, jenž jsi s chladnou myslí zradil nejsvatější poklad 
člověka, abys tím jen uspokojil své mrzké chtíče; jenž na své bratry tasíš meč, kterým jsi pro 
týž kříž bojoval, a jenž vzbuditi chceš lásku v srdci, které k tobě plá nenávistí. Já se 
posmívám tvé zlobě, tak jako lid i otec můj, tebou svedený, brzy již procitne ze svého 
omámení a pozná okovy, v něž jej chceš spoutati."

Omar vysílal blesky ze svých plamenných zraků na neohroženou dívku, která dále 
pokračovala povýšeným hlasem:

„Ve svém podlém duchu se snad kojíš vítězstvím nad mým bezbranným srdcem, avšak tato 
nenávist bude mi spíše obranou než síly celého světa. I já ti dím, abys měl dobře v paměti, že 
stejnou měrou poroste můj odpor, jako se bude míra tvých hříchů naplňovati. Domníváš se 
nyní státi na výsluní své moci, avšak již na obzoru vyvstává mrak, jenž ti přináší strašnou 
zkázu, a já prosím proroka o milost, abych touto svou rukou mohla bleskovou jiskru vznítiti 
nad tvou hlavou!"

Vytrhla mocně své rámě z objetí Omarovy pravice, a jako bohyně pomsty se před ním 
vztyčila.

Však Omar, jenž dosud mlčky a s trpkým úsměchem poslouchal tyto výlevy Zaiřiny 
hořkosti, hleděl ještě nějakou chvíli opovržlivým zrakem na dívku, která mu v tomto 
rozčilení přicházela ještě luznější než kdy jindy, a pak temným hlasem započal:

„Směšná jest mi tvá líčená zloba, neboť opovrhuji i vztekem celého světa a srážím jeho 
zjevné úklady. Na té výši, k níž se duch můj povznesl, tam mizejí oku již všechny překážky a 



on sám tu vévodí svojí silou. Na takové výši, tak si dej říci, se směle hledí budoucnosti vstříc, 
a kdo může ukázat na běhy života tak plného činů, jako já, ten se okamžitým odporem nedá 
svésti se své dráhy. A věru já ve svém žití nelenil, abych učinil zadost chtíčům svého ducha!"

„To sama již dávno poznávám!" vpadla mu Zaira do řeči. „A proto tím více pohrdám tvým 
bezohledným duchem!"

Omar se opět potupně usmál.
„Nelekej se tak příliš mé minulosti," pravil úlisně dále, „vždyť jen její bídná část je ti 

známa. Však chci, abys blíže nahlédla v toto zrcadlo a seznala, že jest marné bojovat proti 
takové síle."

„Nechci již nic slyšeti," zněla odpověď dívky, která se hned nato opět obrátila k oknu, 
dávajíc tak najevo svou pohrdlivost.

Omar si však umínil nedbáti tohoto vzdorného chování dcery Anarovy, kterou již tak v 
moci své držeti se domníval, že mu již nemohla uniknouti, a pokračoval:

„Boj jest mi podmínkou života a již od mládí jsem v něm vyrůstal. Tam ve vzdálené vlasti 
jsem sloužil všem rozporům, jež žírné útroby celého národa na dlouhé věky zničily; já tam 
otřásal trůnem knížete, jenž jako nepřítel mého rodu vzbudil mou pomstu a pak malomocen se 
před ní třásl. A do Palestiny přišed, smál jsem se zápalu rodných bratří, kteří zde mečem šířili 
křesťanství mezi pohany, a přece lačný po boji, sám jsem rýpal katanským mečem v šílených 
srdcích těch pohanů, jichž smrtelné rány mne jen bavily. Já vhodil zhoubný žár v nejpřednější 
svatyni své vlasti a kochal se v pohledu, když se plameny z ní vznášely k nebi, neboť jsem v 
tomto děsném vzletu spatřoval obraz svých vlastních pudů vysoko toužících. Zde v Sýrii pak 
stal jsem se cílem těch smrtonosných střel, jež tvoji rodáci na mne templáře metali, a opět pak 
na bývalé druhy jsem vychrlil horoucí pomstu, když moje uražená ctižádost již neznala mezí, 
v nichž se jim zachtělo mne svobodného spoutati. Již sama znáš, za kterým účelem a z jakých 
popudů jsem se stal v Damašku vladařem, jenž panství křesťanů v Palestině rozdrtí, a proč 
jsem k tvé víře přisáhl i jaká mně za to má býti odměna. To rámě, které mi dosud klestilo 
životní dráhu, to mně nesmí již odříci svou podporu, dokud se nevyšinu k metě svých tužeb. 
A až pak kříž křesťanů v celé Sýrii a v Palestině srazím v prach, pak Nureddin v Edesse budiž 
pokořen, neboť pán Damašku se musí státi vládcem celé západní Asie, což je úlohou mého 
života. — Nuže, suď teď, jak je tvůj odpor lichý a jak přece mírná moje mysl, která takto 
prosebně k tobě hovoří."

Domníval se, že tímto vylíčením, v němž odhalil Zaiře svoje dalekosáhlé záměry, docílí 
nějakého účinku v její mysli a aspoň její ctižádost probudí, když jí otevře výhled do tak 
skvělé a slavné budoucnosti — avšak i nyní bylo opět zklamáno jeho veškeré očekávání.

Zaira ve svém dumném zamyšlení a v stálé vzpomínce na svého miláčka naslouchala 
jenom zpola dlouhé řeči Omarově a pak hrdě se k němu obrátivši odtušila úsečným tónem:

„Honosíš-li se ty nesklonným duchem, tož i já povrhám tvými okovy. A byť bys mocnosti 
všech svých hříchů k mému pokoření vyvolal: já skloním svou šíji, však srdce své bídnému 
zrádci nikdy nezadám!"

Zkřížila svá bělostná rámě na prsou a sklonila hlavu, zúplna tak soše nevinného utrpení se 
podobajíc.

Poslední rána Omarova byla odražena, již se nemohl kojiti žádnou nadějí.
V prvním okamžiku chtěl veškeré vášni své proti dívce dáti průchod, pak ale přece svou 

zuřivost v nitru násilně potlačil a zatínaje zuby pravil hrozivě:
„Vyřkla jsi tedy sama svůj ortel, nesmyslná dívko! Já, jenž jsem dříve vymýšlel slasti, 

abych ti každý den tvého žití zpříjemnil, já se nyní pokochám pohledem na ty strasti, které ti 
ustrojím, až se jako vítěz z bojiště navrátím a Sýrii moci své podrobím. Od tohoto okamžiku 
uspi své city, neboť jejich smrt bude brzo tvou jedinou žádostí, až se marně v pomoc mou 
spolehneš. Mne volá čestný boj, ty jsi mi však již jen hříčkou, jíž nevěnuji delšího prodlení!"

Máchl opovržlivě rukou proti dívce a chystal se hrdým krokem opustit komnatu.

Vtom vešla postranním vchodem opět Tamira a pravila k Omarovi:
„Nejvyšší muezzin hledá tě v celém paláci, vznešený pane; já jej přivádím s sebou, neboť ti 

prý musí oznámiti důležité zprávy.
„Nechť Muley vejde," kázal velitelským hlasem Omar; „chci s ním okamžitě mluviti."
Tamira významně pohlédnuvši na svou velitelku, tím jí znamení dávajíc, že se Abulfedovi 

podařilo šťastně a bez vyzrazení dostati se z paláce do města, odkvapila ze síně a hned nato 
vešel Muley, náčelník damašských muezzinů, tedy jedna z nejpřednějších osob ve státě 
mosleminském.

Byl to stařec více než sedmdesátiletý, jemuž oheň náboženského fanatismu vyzíral z očí, a 
také byl Muley znám jako nejzuřivější odpůrce křesťanů, na jejichž vyplenění s povrchu země
neustále naléhal.

Také Omarovi, jakožto bývalému křesťanu, nebyl dobrým přítelem, a ač veřejně nemohl 



proti němu vystoupiti, vědělo se přece, že potají všemohoucím svým vlivem proti někdejšímu 
templáři působí a v samém paláci Anarově nalézá četné přívržence, kteří v nitru na Omara 
nevrazili, že kalifa tak velice pro sebe získal a nejdůležitější dvorní úřad na sebe stáhl.

Toto nepřátelské smýšlení náčelníka muezzinů nebylo Omarovi tajno a proto se chladně 
Muleye tázal, za jakou příčinou se tak kvapně po něm pídí.

„Přisáhl jsi k praporu islámu," pravil zasmušile nejvyšší damašský kněz, „nyní nastala 
doba, kdy tvá přísaha má dospěti k činu."

„Rychle mluv," zvolal prudce Omar; „sděl mi bez otáček, jaké zprávy mi přinášíš!"
 „Psi křesťanští jsou na pochodu k Damašku," mluvil dále Muley; „ještě dnešní noci prý je 

lze očekávati pod hradbami města — nuže, osvědč svou chrabrost, kterou jsi dosud choval 
jen na jazyku."

Divoký blesk vyrazil z Omarova oka při těchto slovech.
Postoupil prudce proti Muleyovi a hlasem, v němž špatně utajoval svou zlost, zvolal:
„Slovy takovými se nezmiňuj o mé chrabrosti, sice jí dříve zakusíš, než ještě křesťané ji 

pocítí. Neznám zde nikoho, kdo by mi směl mou úlohu přivádět na pamět!"
Muley stáhl hněvivě brvy.
„Však je to mým úřadem," odvětil temně, „abych dbal o prospěch víry, a proto i ty se 

podrob mému velení."
Zaiře přišla tato pomoc proti nenáviděnému Omarovi velmi vhod a proto vmísivši se v 

rozprávku obou tak rozdílných mužů  doložila:
„Ano, Muley jest nejvyšším sluhou proroka a otec můj měl vždy za svaté jeho výroky, 

jimž se každý vyznavač islámu bez odmluvy podrobil."
Omar se úsměšně ušklíbl.
„Já měl už leccos za svaté," prohodil, „co se pak přede mnou v pouhé nic rozpadlo. O vaší 

svatosti rovněž tak smýšlím. Tak mluvte jen se svými otroky, nikoli však s tím, kdo jest 
vaším vládcem. Tvůj velící hlas, Muleyi, nenalezne u mne ozvěny, já jen rozkazů svých 
přijímám!"

„Cos tedy hledal u islámu?" osopil se naň stařec, jehož fanatismus již v něm počínal 
překypovati. „Proč ses stal zrádcem rodné víry, když ti prorokova víra jest jen hračkou?"

Omar potřásl hlavou nad Muleyovými otázkami a odtušil:
„Taž se orla, proč opouštěje pláň cílí k slunci mocnou perutí; taž se zřídla skrovného u 

vzniku, jež v mocnou řeku vzrůstajíc přece povrhá těsnými břehy a jen v širém moři hledá 
prostoru ke své zvůli — taž se takto, a zjev ten ti již odpoví na tvou drzou otázku, proč já 
spěji k mocnému cíli. Či mám snad roven vám na nízkém ustati a síly ducha svého ochromit? 
Pak znáš špatně Omara, který vás spatřuje se své výše jen jako červy, jimž navždy 
nedostupný jsou ty výšiny, jež smělým kruhem lehce přelétám!"

„Poznovu slyším jen chlubná slova," namítla ironicky Zaira, „jen čin se ti nezdá býti 
rodným."

„Ty nejméně mluv o mé slabosti," zněla vzpurná odpověď Omarova, „neboť znáš už 
bouřný běh mého života, jenž se nikdy žádného činu neštítil. Ten" cíl, jejž nyní mám před 
očima, byl mi již od kolébky vrozen a nyní se ho věru již nespustím, když jen ještě krok mne 
od něho dělí. Až křesťané budou pode mnou pokořeni v prach, pak Nurredinovi vyrvu žezlo 
v Edesse a Damašek učiním středem celé Asie! Nuž, Muleyi, není to hodný cíl pro 
vyznavače proroka?"

Muley se však nedal tak lehce oklamat slibnými slovy dobrodruhovými.
„Ty vždy jen dbáš o vlastní osobu," zněla jeho odpověď se zjevnou výčitkou v hlase; „nad 

budoucím panstvím rozhoduješ jako jediný pán, a proto jsem velice na vahách, mám-li 
Damašku i víře prorokově přát takových úspěchů, budou-li stále ve tvém područí."

Omar se zachechtal ďábelským smíchem.
 „Ustaň již s tím věčným odkazováním ku prospěchům víry," zvolal s drzým názvukem; 

kdo z mužů na výsluní světa stojících dbá o víru, jež nanejvýš je vhod k tomu, aby se jí 
zkrotila vzpurná láje nebo aby sloužila mocným úmyslům za nástroj! — Což se sám nerdíš 
při pohledu na mne, když u mne podpory pro víru žádáš ? Přece víš, jak velice její kostrou 
pohrdám? Jsou cetky na ní visící pro mne pouhým líčidlem, jež jasné oko neklamou. Znám 
dobře ty Istné způsoby, jimiž se stejně na východě jako na západě zdárně užívá víry ke 
světským účelům. V obou školách jsem nabyl již převzácných vědomostí a nyní také zde jich 
vhodně užiji."

Náčelník damašských muezzinů s hrůzou si zastíral uši, aby tak bohaprázdných slov již 
nemusel slyšeti. Nejvyšší zděšení se zračilo v jeho obličeji, když Omar takto cynickým 
způsobem odhalil před ním své pravé smýšlení o Mohamedově víře.
Rovněž Zaira se zděsila a s hrůzou vykřikla: „Kéž Alláh zdrtí drzého vraha, jenž všechny 
svazky s rodem i vírou zlolající rukou potrhal!"



Též Muley nemohl se déle zdržeti ve své horlivosti a se zdrcujícím pohledem na Omara 
zvolal:
„Tak podle smýšleti o největším pokladu člověka, o víře, tě snad jen blbý západ přiučil; 

však pod jasnou oblohou jihu se nerodí v hlavách tak mrzké myšlenky. Zde je víra jediným 
popudem ke všemu jednání a mocný Alláh vždy nás svým zdarem provázel. Zde vládne 
prorok v plné své moci a jeho sluhové se s ním dělí o vládu, jakou západ v ruce svých králů 
soustředil. Mezi námi se ti cíl tento nikdy nezdaří!"

 „Což myslíš, bloude," pravil posupně Omar, „že podnebí činí rozdíl v lidských povahách? 
Já všude nalezl, že láje lpí na hmotném i že svou šíji stále sklání, avšak nikdy po vyšším 
netouží. I Mohamed vám zde zůstavil stejný odkaz, jenž se duchu jasnému vzpříčí v první 
okamžik a nikdy s jeho bytostí se nespřízní. Ci mám zváti božského původu tu slátaninu 
muže šílence, kterou vám zde za sloup víry vystavil? — Já se už dávno zřekl onoho mámení 
ducha, kterým mne již od kolébky svírali, a které je přece příjemnějším než vaše líčení. S 
pohrdáním ještě větším pohlížím na výtvor proroka, jemuž se nová víra zdála býti vhodným 
stupněm ku vládě. Však dobře tak učinil, že láji zaslepil; i mně se zachtělo jeho moci a nediv 
se, že víra mi k ní stejně poslouží. Jen potud je mi ctihodnou, pokud se podrobí mé vůli."

Muley s rostoucím děsem poslouchal nyní rouhavá slova odpadlíka, jemuž v tomto 
okamžiku v nitru přisahal neúprosnou pomstu.

„Před lidem věřícím," pravil hrozivě, „bys nesměl takto beztrestně víru a proroka hanobit! 
Ten by krátce s cizincem naložil, jenž mu nejsvětější skvost tak drze poskvrňuje. Rci mi však, 
v koho vlastně máš víru, když stejně křížem i prorokem pohrdáš? Co ti svědčí o základech 
moci na světě?"

„Jen v sebe věřím," odtušil opovržlivým hlasem Omar a mocně se v prsa udeřil; „ta víra mi 
dostačí, abych z ní čerpal sílu po celý svůj život."

Mohamedánský kněz pohlížel na Omara vytřeštěnýma očima.
Takovouto bezednou zvrhlost ducha nemohl ovšem u člověka předpokládati, tím méně pak 

pochopiti.
 „Ty na mne divně pohlížíš při tomto vyznání víry," smál se mu drze Omar do očí, „avšak 

já opět se nedivím tvému udivení. Však se utiš a popřej volného běhu věcem, jež je ti 
nemožno chápati. Před otroky svými hlásej svouji blbou nauku, Omara jí však ušetři!"

Pak obrátiv se k Zaiře s patrnou ironií se jí tázal:
„Nuž, kterak se ti líbil tento hovor, když si ve výkladech víry tak velice libuješ?"
Zaira mrštila naň jen povržlivým pohledem se strany a pravila:
„Nový náhled v příšerného ducha svého jsi mi otevřel."
Muley pak mumlal sobě do vousů:
„Teď zcela již jsem seznal hanebné tvé úmysly, mrzký zrádce obou věr! Třes se před 

pomstou vyznavačů proroka!"
Omar chystal se nato komnatu opustit, avšak tu rychlým krokem vešel sám kalif Anar, 

jehož líce jakýsi strach jevily. Bylo na něm viděti, že se octl ve velkém pohnutí, a přímo k 
Omarovi se obrátil.

„Ty meškáš v síních žen, Omare," zvolal k němu s výčitkou, „a křesťané se již před 
hradbami Damašku objevují!"

„Probůh! Což máme zradou býti jim všanc vydáni?" dokládal zděšeně Muley.
Omar však s jizlivým úsměvem na oba polekané muže pohlížel.
„Veškeren lid se již nepokojí tvým prodléváním," mluvil dále třesoucím se hlasem Anar; 

„protož bez odkladu spěchej, aby ti vinu nějaké ztráty nedával!"
„Nuže, tady sami dítě," ozval se konečně Omar, „že jen mým ramenem v Damašku vše 

stojí a vaše houfy válečné že jsou hmotou bezvládnou, které teprv já dovedu život 
vdechnouti. Což nedal jsem potřebných rozkazů, kterak nejlépe možno náběh křesťanů 
odrazit, kdyby se skutečně na hradby Damašku odvážili? A přece jen je tam osoby mé 
potřeba?"

Vítězně pohlížel na Muleye, který se však pohledu tomuto vyhýbal.
„Již žádám tě, udatný můj synu," mluvil dále kalif, z jehož celého chování zřejmě 

vysvítalo, kterak Omar jej odvislostí spoutal, „odeber se sám v čelo svých pluků, neboť co se 
stane z nás, nezaskví-li se meč tvůj v první řadě vojínů?"

„Dobře, žes mne synem nazval," zvolal rychle Omar a zrak jeho se divoce zajiskřil; 
„zakrátko chci sobě tohoto jména i skutkem dobýti!"

Vytasiv prudce meč, doložil:
„Tento věrný můj přítel se již o zdar záměrů mých postará! Zanedlouho se dovíte o mém 

vítězství!"
Se vztyčeným mečem vyřítil se z komnaty, kde kalif zaníceným zrakem za ním pohlížel.
„Kéž se skutkem ověnčí tvé slovo!" volal za ním. „Žezlo své jsem již vložil v ruce tvoje a 



protož musím tobě přáti vítězství."
Tu Muley se zasmušilou tváří ke starému kalifovi přistoupil.
„Já však ti poznovu v mysl uvádím," pravil temným hlasem, „že nedobře tak učiněno. Je to 

hlas veškerého lidu, že Omar jen o tvoje panství hrá a důvěru tvou strašným nevděkem 
splatí."

„Z tebe, Muleyi, opět jen závist mluví," zněla odpověď Anarova; „nevím, proč na ochránce 
Damašku tak velice nevrazíš. On jediný nás před křesťany zachrání."

 „Já naopak se obávám, že potají spolčen s křesťany Damašek jim vydá a pak tu sám vládu 
svou na zříceninách islámu založí."

„To jsou pouze přízraky, které se nikdy nevyplní!"
„Což není ti příkladem Edessa, kde druhdy Raimund stejným způsobem trůnu dosáhl?"
Kalif zavrtěl nedůvěřivě šedou svou hlavou nad těmito obavami.
„Nedůvěrou takovou nebudu nikdy naplněn, Muleyi," pravil pevným hlasem; „dosavadní 

jeho činy jsou mi svědectvím, že mohu v chrabrost jeho spoléhat."
Nyní Zaira se snažila důvěru tuto v otci svém zviklati, pravíc:
„Však nečiň tak, otče můj; důvěra tvá se ti stane zhoubnou a pozdě budeš přízně své 

pykati. Mně praví srdce mé — a to nikdy ještě mne nezklamalo — že Omar nám jen zkázu 
přinese a tajně také již na ni pomýšlí."

Anar udiven pohlížel na dceru takto odporně mluvící.
I ty, Zairo, chováš stejné smýšlení s Muleyem, jemuž jen závist zrak oslňuje? Od tebe 

nejméně bych byl očekával podobných slov."
„Vím, že chceš srdce mé s jeho spoutati," odtušila pevně Zaira, „však ono si nedá veleti, 

neboť tentýž hlas, jenž mne před ním od počátku varuje, věstí mi, že zrádce vždycky zrádcem 
zůstane."

Kalif se na chvíli odmlčel a pak pravil :
„Již vím, proč Omar hovořil o násilí, jímž si hodlá přízeň tvou získati. Tys posud 

nevyslyselá proseb jeho a nyní i mým rozkazům se protivíš. Však nepřej sobě zlobu mou nad 
sebou vyvolat!"

 „Toho nepřipustí tvoje šediny," zvolal tu Muley, když viděl, v jaké konce rozmluva otce s 
dcerou dospívá, „abys se srdcem dcery své zahrával. Jen sečkej až do té doby, kdy se staneš 
opět jediným vládcem Damašku a kdy pokořeni budou tvoji nepřátelé, potom můžeš odměniti 
vítěze, až ti cenu vítězství k nohám položí."

„Vítězství však nebude dopřáno Omarovi!" doložila Zaira. „Příliš těžce proroka urazil, než 
aby se mohl v jeho přispění nadíti."

„A zvítězí-li, pak se octneme ještě v horším podruží!" pravil Muley.
Anar nerozhodně na tyto nepřátele miláčka svého pohlížel.
„V koho ale," pravil úzkostně, „mám se nyní spolehnout, kdy nám křesťané hrozí 

záhubou? Či mám poslední zbraň od sebe odvrci, kdy běží o můj trůn? Tak mnoho přátel mne 
se slíbenou pomocí zklamalo, i sám Tantais se svým sborem prodlévá, aby vojsko v městě 
rozmnožil, a tak nyní pouze na Damašek jsem odkázán."

Zaira se zarděla při vzpomínce na milence svého a horlivě zvolala:
„Jen Tantais, otče, je s to, aby zničil plány Omarovy; jen on ti zase svobodné panství nad 

Damaškem navrátí!"
„Z tebe mluví dávná přízeň k Tantaisovi," namítl nevrle Anar; „avšak otálení jeho v 

poslední době nejeví již hrdinu, jenž by se mnou upřímně smýšlel."
„Ty sám jsi sobě Tantaise odcizil," pravil přísným hlasem Muley, „an jsi jej od cíle vřelých 

tužeb jeho odpudil. On však je oblíben u všeho lidu a v rozhodný čas zajisté se dostaví."
 „Vím, že lid jej miluje, avšak proč si lásky této také skutkem neváží?"
„Učiní tak, pane můj, učiní; znám Tantaise již od jeho mládí, kdy ochotně mé výklady 

koránu poslouchal. Tato přízeň lidu k němu jest skvělým důkazem, že by on jediný měl 
Omara nahradit, jenž zpupností svou každého uráží."

„Malomocných hrozeb se Omar nehrozí," odpovídal kalif, jenž od zastávání miláčka svého 
nechtěl upustit.

„Já však ti pravím, že život jeho málo bezpečen, spatří-li v něm lid po možném úpadku v 
štěstí válečném cíl své pomsty."

„Toho se vyvaruje silný jeho duch!" zvolal Anar s nezlomnou důvěrou. „Jej nemine již 
vítězství, a Alláh sám mi budiž svědkem, že už nejbližší hodina vám ukáže, jak spravedlivá 
byla moje víra v Omara!"

A jako by osud sám chtěl vyhověti této přísaze, vrazil tu do síně vojín z Omarovy družiny, 
na němž bylo snadno lze poznati, že z krvavé bitvy přichází.

Oděv jeho byl krví zbrocen, avšak obličej zářil vítězstvím, takže Anar s netrpělivou radostí 
se ho tázal:

„Odkud přicházíš a jaké jsou tvoje zprávy?"
„Přímo z bitvy s křižáky, vznešený pane!" zněla odpověď vojínova.



„Svedl tedy Omar i za této noční doby bitvu s nepřítelem?" ptal se se stejnou nedočkavostí 
Muley.

„Ano, jako lev doupě své chránící vrhl se s vybranými pluky svými na křesťany, kteří se 
již hotovili k rozbíjení svého tábora, a rozptýliv přední jejich zástupy, zahnal veškeré vojsko 
křižácké až za řeku Barradu. Sta mrtvých křesťanů kryje bojiště a mezi těmi nejvíce křižáků, 
kteří jako klasy těžké pod srpem rolníkovým pod ranami meče jeho padali."

Anar s výrazem divoké radosti se nyní k Muleyovi obrátil.
„Nuž, zříš nyní, jak brzo nedůvěra tvoje byla ze lži kárána! Ó, já se v chrabrém Omarovi 

nemýlil, on dostál skvěle danému slovu, že se jen jako vítěz do Damašku navrátí."
„Vrací se již z bojiště," oznamoval dále vojín s nadšením, „unášen jsa na bedrech udatných 

vojínů, kteří mu tisícerou slávu provolávají."
„Již spějme tedy s jásáním vstříc vítězi!" zvolal Anar a dodal k Muleyovi: „I ty podezření 

své aspoň v duchu odvolej!"
„Na okamžik svou zášť odložím," odtušil tento zasmušile; „avšak cele se jí ani nyní ještě 

nemohu zříci."
Také Zaira s trudným výrazem doložila:
„On se ještě výše musel vznésti, avšak jen aby strašnější byl jeho blízký pád."  „Však nyní 

se oba navždy již synu mému pokoříte!" vzkřikl vášnivou radostí celý bez sebe Anar a 
odkvapil do přední části paláce, odkud se již ryčný hluk vítězný na všecky strany rozléhal.

Také Muley povlovně kráčel za Anarem, dříve však významným hlasem Zaiře zašeptal:
„Spoléhej se v pomoc mou, jíž ti nyní více než kdy jindy bude potřeba. Nám vítězství 

tohoto zrádce nesmí zrak oslnit."
Zaira usedla v hlubokém svém zamyšlení na pohovku, aby o vířivých událostech tohoto 

večera dále snila. Ponořila se v ono luzné dumání, jakéž se zdá býti výhradním údělem dívek 
v krajinách východních a které takřka celý život jejich vyplňuje. Myslela na Tantaise a 
vypudila z paměti všecky vyhrůžky, jakými jí Omar dnes zasypával, jen na miláčka svého 
srdce se toužně rozpomínajíc. Ucho její neslyšelo jásavé ono provolávání vítězi, jež až do 
odlehlé její komnaty zaznívalo; jí se otvíral zcela jiný svět myšlenkový, v němž ovšem 
slavený vítěz této noci neměl ani nejmenšího místa. Po chvíli chopila gusle na stěně visící, 
někdejší to dar Tantaisův, a jejími tóny projevovala city svého srdce, nic nedbajíc toho, že 
veškeren Damašek tone v nejbouřnějším rozčilení, o němž jedině ona ničeho nechtěla věděti.

Vojín, jenž kalifu Anarovi vítěznou onu zprávu přinesl, nikterak nepřeháněl — nejvyššímu 
vůdci vojska damašského Omarovi podařilo se skutečně náhlým, výpadem z bran města 
blížící se křižáky překvapiti, dříve ještě než tábor svůj mohli rozbíti a postavení své upevniti. 
Šero večerní podporovalo tento neočekávaný útok, a sami templáři, kteří ještě v žádné bitvě 
necouvli, museli tehdy před strašným návalem Saracénů ustoupiti, nechtěl-li meči jejich do 
posledního býti potřeni.

Ustupující přední voj strhl s sebou pak i hlavní sbor, takže křesťanské vojsko až za řeku 
Barradu ustoupiti muselo, kamž je Omar pro nastalou noční tmu nedal již pronásledovati.

Tak nešťastně tedy dopadlo první podniknutí jerusalemských křižáků proti Damašku, 
neboť zrada se rozhostila v řadách jejich a o každém pohybu i záměru výbojném podrobnou 
zprávu Saracénům nepřátelským podávala. Tajné spolčení Raimunda s Tantaisem neslo již 
své ovoce, a křesťané mohli hned z první této srážky s nepřítelem usouditi, jakým asi 
úspěchem válečná výprava jejich proti Damašku bude provázena.

Kletba, jaká stihla jednotlivce v jejich řadách, jako by se i nad celým sborem křižáků 
jerusalemských vznášela.

Saracéni pak se zato s vítězným pokřikem vraceli do Damašku, vůdce svého šílenými 
projevy radosti své slavíce. Stejně skvělého uvítání pak se Omarovi dostalo od obyvatelstva 
damašského, v jehož středu již každý nepříznivý hlas umlkl.

3.

Trudné ticho panovalo v ležení nad řekou Barradou.
Plni bezpečných nadějí na brzké vítězství vytáhli západní křesťané z Jerusalema, ubírajíce 

se v žáru slunečním do krajiny tiberiadské. S prapory vlajícími a nábožné písně zpívajíce, 
překročili pohoří hermonské a Malý Libanon, kde pravěké cedry z Ježíšových dob je ve stín 
svůj pojaly.

Občerstveni pohledem s těchto výšin na rajské roviny syrské brali se dále k severu, kde se 
na dalekém obzoru bílé zdi Damašku a vysoké minarety jeho obrážely. Tam byla nyní 
veškerá mysl křižáků obrácena, tam směřoval každý jejich hled a zdálo se, že nezkrocena 



bojechtivost ovládá všechny vojíny víry Kristovy.
Avšak čím blíže se k onomu městu přibližovali, tím více poznávali, že jim nastává boj s 

krutým a nesmiřitelným nepřítelem.
Krajina okolní stávala se totiž vždy pustější, ač bylo zjevno, že jistě donedávna oplývala 

bujnou vegetací. Stromoví bylo posekáno, zahrady zpustošeny, domy a celé obce opuštěny, a 
co nejhoršího — veškeré studny byly zasypány a cisterny kamením zaházeny. Tím nastala 
velká bída v křižáckém vojště, neboť tu nikde pitné vody nebylo, a lidé i zvířata s vyprahlými 
hrdly houfně k zemi klesali, nemohouce pro žízeň v palčivém vedru dále kráčeti.

V krátké době vzmáhala se zase bývalá nespokojenost ve vojště a svízele válečného tažení 
ji velice podporovaly.

Především to byli žoldnéři knížete Raimunda an-tiochenského, kteří hlučně proti králům a 
vůdcům láli a tak zášť ostatních křižáků rozdmychovali. Jednotlivé postavy plížily se 
ležením, aby tuto nespokojenost udržovaly, a zmizely vždy, kdykoli některý z templářských 
rytířů chtěl takovéto zrádce a svůdníky náležitě potrestati.

Konečně se dospělo za takových nepříliš vábných poměrů na návrší, kde se ves Daria 
rozkládala a odkud bylo lze v údolí v nevelké vzdálenosti města Damašek zříti.

Jako stříbrná páska táhla se krajinou řeka Barrada a k té nyní veškeré vojsko směřovalo, 
aby její vodou svoje vyprahlá hrdla navlažilo.

Bylo toho tím více třeba, ana ves Daria byla zcela opuštěna a žízniví vojíni v ní ani jediné 
studny nenalezli. Podobně i veškeré stromoví tu bylo v celé krajině pokáceno a po ovoci ani 
stopy.

Soumrak se snášel na zemi, když voj křižácký s výšiny dolů scházel a směřoval ke břehu 
řeky, která se ve velkém kruhu kolem Damašku v pravou stranu obracela.

Při posledním tomto tažení byly i poslední svazky vojenské kázně přerušeny, nikdo nedbal 
více na rozkazy vůdců a vše se hnalo bez rozdílu stavu a důstojenství k řece, která slibovala 
tak hojného ochlazení. Přemnozí odházeli zbraň i brnění, jiní pak zase přímo do vody 
vskákali, aby jedním rázem žízni své konec učinili.

A v tomto okamžení, kdy jedni byli docela beze zbraně a druzí opět byli rozbíjením tábora 
zaměstnáni, učinil Omar se zástupy svými na rychlých koních arabských onen prudký výpad 
ze západní brány Damašku, kterýž mu první vítězství nad křesťany pojistil.

Křižáci byli nazpět zahnáni od řeky a museli opět na pusté výšiny ustoupiti, odkud pohled 
na zahrady uvnitř Damašku žízeň i hlad jejich ještě více rozmnožoval.

Mimo to museli oplakati ztrátu mnoha set padlých a zajatých svých bratří, kdežto odvaha 
Saracénů se tímto prvním úspěchem nad křižáky zajisté ještě musela zvýšiti.

Na témže místě, kde Šavel byl v Pavla proměněn, a kde první křesťané jerusalemští 
pamětní sloup vztyčili, jejž však divokost Saracénů už dávno na zem povalila, kázal král 
Kunrád rozbíti ležení a vojsku svému odpočinouti, aby se k novému útoku na Damašek 
mohlo připraviti.

Bujará veselost však už z řad křižáků vymizela, neboť každá krůpěj vody, každé sousto 
chleba musely býti krví na nepříteli dobývány.

Jen rytířové templářští nepozbyli ani v nejmenším bývalé bojechtivosti své a, ač ztráty 
jejich v první srážce s Omarem byly značné, přece již hned druhého dne zrána se zase k 
novému boji hotovili a od knížat rozkaz k neprodlenému vytrhnutí proti Damašku očekávali.

Ze stanu svého vyšel s východem slunce templář Jaroslav a soudruh jeho Juřík jej 
následoval.

Vstoupili oba na kraj svahu skály, s níž se volný výhled na celou severní krajinu od 
křižáckého tábora otvíral.

Damašek ležel před nimi rozestřen a snadno bylo lze jednotlivé domy a paláce rozeznati.
Však přední pozornost obou templářů vábily především na se hradby města.
„Bude to těžký kus práce," započal Juřík; „město je velmi silně opevněno a přístup k němu 

přetěžký."
„A kdyby pekelné skály je obklopovaly, musí padnouti!" zvolal divoce Jaroslav.
„Jen kdyby se také v celém vojště stejná odvaha jevila!"
„Tak naříkám i já, vida zde první ovoce té nesvornosti, která v Jerusalemě započala a nyní 

k hanbě naší i kříže dozrává!"
„Ano, Frankové vyhýbají se všemožně boji a přece si zpupněji než kdy jindy počínají."
„Věru, stydím se, že jsem se včera s Franky v jedné řadě ocitl!" vzkřikl Jaroslav a oči jeho 

se divoce koulely. „Ti první zbabělci odhodili zbraň a tak hned v první bitvě svatý prapor 
hanou zprznili. Já se s hrstkou svých bratří templářských marně opíral návalu Saracénů a 
mnohý bratr tu smrt svou nalezl neb v zajetí Turků upadl. Však nejvíc želím bratra Bartoše, 
jenž v bitvě zmizev, více nebyl spatřen. Padl tam pro víru svou a oko hasnoucí muselo zříti 
porážku křesťanů."



„Já naopak jsem přesvědčen, že je Bartoš mezi živými," pravil Juřík.
„Pak osudu jeho tím více lituji!" zvolal Jaroslav.
„Viděl jsem jej uprostřed zástupu zběsilých Turků, kteří jej pak s divokým pokřikem 

odvláčeli, že se jim podařilo templářského rytíře zajmouti."
„Ó, kéž by jej meč saracénský proklál," pravil trudně Jaroslav, „než mu bude zříti onoho 

bídníka, jejž druhdy zval bratrem!"
A při vzpomínce na Omara bolestně dojat zastřel si líce rukama a setrval v hlubokém 

pohnutí.
„Pomstíme jej!" vzkřikl Juřík po chvíli. „Náš spolek bratrský, jejž jsme již ve vlasti na 

Vyšehradě uzavřeli, nesmí bez trestu před hradbami Damašku býti roztržen!"
Vtom přiblížil se i velmistr Robert k oběma templářům a zvěděv, o čem se jedná, zvolal 

horlivě:
„Ano, moji synové stateční! Řád templářský mu vykoná žertvu vznešenou nad zříceninami 

Damašku. Já po celou noc zabýval svého ducha přemýšlením, kterak příště hanu tuto smazati, 
že člen řádu našeho padl v saracénské zajetí."

„Ó, kéž by jen stejná odvaha s námi prsa všech plnila!" opětoval Juřík svou stížnost. 
„Potom by byl cíl templářů dosažen. Leč kde s nepřítelem i zrada úlisná neb úmyslná 
zbabělost nám strojí záhubu, tam pochybné jest vítězství."

„Však jmenuj mi toho zrádce!" zvolal Robert vášnivě. „A svět pak nad pomstou naší 
ustrne!"

Juřík se bolně usmál a Jaroslav, ovládán jsa pocitem stejným jako on při otázce 
velmistrově, odpověděl za svého přítele:

 „Zrádce ten se ve vlastním nitru ukrývá a nejbližší doba ti jej zjeví. Však nesmíme čekati, 
až se mu nová příležitost ke zradě vyskytne, leč ráz na ráz veškeren voj křižáků k boji 
vyzývejme. V Damašku plynou Turci v slastech nad prvním vítězstvím, nuž vybuřme jej z 
klamného domnění! To, velmistře, je jediná žádost synů tvých, abys bez prodlení je vedl k 
novému boji."

„Ano, nakloním krále Kunráda k žádosti templářů," pravil rychle velmistr; „jsou právě 
knížata shromážděna ve vojenské radě a tam musí k návrhům mým svoliti. Zakrátko, 
Jaroslave, nechť zavlaje prapor templářského řádu nad tvou hlavou, aby bratřím cestu k 
vítězství naznačoval!"

Pokynul vlídně oběma templářům a odspěchal do tábora, v jehož středu se vypínal stan 
krále Kunráda, kde se právě odbývala válečná porada vůdců a knížat.

„Projev tam přímo naše smýšlení," volal za ním Juřík; „nesvornost nesmí déle býti mezi 
námi živena, i kdyby zkažený úd měl býti násilně od zdravého těla uříznut!"

„Vím," pravil Jaroslav, „kde zrádného ještěra hledati."
„Je to Raimund, antiochenské kníže," ozval se za nimi náhle hluboký hlas; „ten zrádnou síť 

kolem nás osnuje, byť i lhal přátelství!"
Oba templáři se spěšně ohlédli a spatřili tu poutníka Marcela.
„Ty zde, Marceli," zvolal Jaroslav překvapen, „já neočekával, že hodláš snášeti svízele 

dalšího tažení, i byl jsem přesvědčen, že ses opět k Jerusalemu navrátil, kdež tě sluha můj 
Bonifác marně po celou noc hledal."

 „Nikoli, pane můj," odpovídal stařec; „já zůstanu přísaze své věren a hodlám vítězství 
kříže spatřiti, byť i vlastní bojovníci jeho zradu na něm páchali."

„Oo víš o zradě?" tázal se kvapně Jaroslav. „Tys mluvil o Raimundovi antiochenském, co 
můžeš proti němu pronésti?"

„Chováš s námi stejné o něm smýšlení?" dokládal Juřík.
„Ano, Raimund je zrádcem a pomýšlí na záhubu západních křižáků!" zněla vážná odpověď 

Marcelova.
„Kde však jsou důkazy toho, abychom jej jimi mohli zdrtiti!" zvolal Jaroslav. „Pouhým 

slovům se drzý kníže ten jenom vysměje."
„I těmi vám posloužím a pak dále střežte každý jeho krok. Minulé noci jsem potají odešel 

tamto dolů k řece Barradě, kde včerejší bitva byla svedena, abych přispěl bratřím 
křesťanským, z nichž snad mnohý raněný čekal pomoci a přispění. Dlouho jsem procházel 
bojiště, kde smrt hojnou žeň byla slavila, an tu o půlnoci zaslechnu ze křoví, jež levý břeh 
řeky vroubí, trojí zatlesknutí rukama. Bylo to za jisté umluvené znamení a hned mne 
myšlenka napadla, že tu běží o bezpečí křižáků. Připlížím se tedy zvolna ke křoví a spatřím tu 
v nevelké vzdálenosti na břehu zahaleného muže, jenž se zdál někoho očekávati, neboť 
toužebně na druhou stranu řeky pohlížel. Znamení jeho bylo slyšeno, neboť hned nato se na 
protějším břehu objevila jiná postava, a vstoupivši na lodku, plula přímo k místu, kde stál 
křižák."

„Křižák to tedy byl?" vzkřikl Jaroslav nejvýš překvapen.
Stejné podivení i Juřík nad tímto sdělením jevil.



„Ano, křižák to byl," pokračoval Marcel nezměněným hlasem dále; „neboť tak výmluvně kříž 
na plášti jeho hlásal. Podobně turban na hlavě druhého muže, jenž se v loďce přibližoval, 
svědčil zřejmě, že to Saracén, jenž tu měl s oním křižákem tajnou schůzi o půlnoci 
umluvenou. Konečně loďka přistála a oba mužové počali spolu hovořit."

„Slyšel jsi snad jejich rozmluvu?" tázal se Jaroslav.
„Bohužel nikoli; byli jednak dosti vzdáleni, jednak mluvili šeptem, takže jsem ničeho ze 

slov větrem ke mně zanesených nemohl vyrozuměti. Dlouho trvalo rokování obou, načež 
saracénský zakuklenec se opět zpáteční cestou dal a přímo k západní bráně Damašku zaměřil.

„Tedy přímo s Damaškem udržuje onen hanebný křižák tajné spojení?" zvolal bolestně 
Jaroslav.

„Kdo jest onen zrádce?" vyrazil ze sebe pln vášně Juřík a ruka jeho se mimovolně meče 
chopila. „Seznal jsi aspoň jeho podobu, když ses úmluvy obou nemohl dopátrat? Již to jej činí 
zrádcem, že tajně se Saracény vyjednává."

„Náhoda byla mi v tom příznivá," vypravoval dále Marcel; „křižák vracel se kolem keře, v 
němž jsem se ukryl, a tu v okamžení, kdy se právě kolem ubíral, odhalil větřík plášť, jímž si 
obličej byl zahalil, a při jasném svitu měsíce jsem poznal kníže antiochenske Raimunda."

„Tedy přece!" vzkřikl Juřík divoce. „Očekával jsem to od něho!"
„Také já jsem o zradě jeho přesvědčen," doložil Jaroslav; „prohlédl jsem jej i záměry jeho 

již v Jerusalemě a ztrnul nad jeho povahou, která pro zisk i bratra vlastního zaprodá."
 „Kterak se však zradě jeho vyvarovati?" tázal se Juřík v zamýšlení.
„Přímo předstoupím do shromáždění knížat," zvolal Jaroslav, „a před tváří všech jej z 

tajného spojení se Saracény damašskými obviním."
Marcel zavrtěl však povážlivě hlavou a odtušil:
„Takový důkaz onoho bídníka ještě nezničí; my jej musíme bedlivěji střežiti, abychom 

krále pevněji mohli o zradě jeho přesvědčit."
„I já jsem téhož náhledu, Jaroslave," dokládal Juřík po krátkém přemýšlení; „Raimund by 

se jen vysmál pouhým tvým slovům při tak náhlém vystoupení. Musíme jej ve vlastní síti 
jeho lapiti a pak teprv jej odměna za zradu jeho nemine."

„Já se mu pověsím jako vlastní jeho stín na paty," mluvil dále Marcel, „a budu každý jeho 
krok dnem i nocí střežiti. Vám pak ihned oznámím, kdy okamžik nastane, aby síť byla nad 
zrádcem zadrhnuta."

„Ale do té doby," namítal prudce Jaroslav, „uchlácholí ten bídník všecky záměry královy a 
získá tak tajným spojencům svým času, aby mohli zcela síly své proti nám sebrati a nás, 
nečinné, tím jistěji zhubiti!"

„Tvá mysl po pomstě prahnoucí," odpovídal vážně starý poutník, „vše ti líčí ve světle 
krvavém; není skutečnost ještě tak temná, jak se obáváš."

Bolný úsměv objevil se kol rtů českého templáře.
„To již je můj osud," zvolal s trpkým přízvukem „že musím vždy skrývati v hloubi prsou 

svých, co jediné za prospěch uznávám. Peruti ducha jsou mi sevřeny, kdykoli se chce k 
smělému vzletu povznésti. Co mám díti o žáru v mých útrobách, kdy se zřím vstříc 
svatokrádci, jejž jsem někdy bratrem nazývala jenž hněv a pomstu všeho křesťanstva na se 
vyvolal? Což nevyrval nám jisté vítězství, když prchající Turky zastaviv znovu je nadchl 
slovem plamenným a v někdejší druhy smrt metaje, stal se tak hlavní příčinou jejich 
porážky? Z toho posoudíš, nevrou-li ve mně jiné popudy, než jaké vnitro všech vás ostatních 
ovládají. — Však budiž tak, jak úzký rozhled knížat stanoví, jaký bude konečně náš cíl, kdy 
již nyní se mu tolik překážek vstříc staví ? Či jenom Damašek je cílem tohoto výboje? Je to 
pouhý začátek naší výpravy, a cena boje ještě daleko v mlze prokmitá. A nebude-li 
velmistrovi na jeho vyzvání dána příznivá odpověď, pak se tím záhuba naše jenom zpečetí!',

,,Hle, právě vycházejí knížata z porady," zvolal Juřík, ukazuje ke stanu krále Kunráda, z 
něhož skutečně králové a vůdcové vojska do tábora vyšli.

„Však líce velmistrovy nesvědčí o tom, že by jim touha po boji krev rozplameňovala!" 
prohodil trpce Jaroslav a bral se s Juříkem do středu tábora, aby se dověděl o usnesení 
panovníků co nejdříve.

Král Kunrád byl zabrán v hluboký rozhovor s velmistrem, jehož líce skutečně velkou 
nespokojenost prozrazovaly.

Prudká jeho slova k nejvyššímu vůdci západního křesťanstva taktéž o velkém rozčilení 
ducha jeho svědčila, tak, jako by už všecka naděje na vítězství jej byla opustila.

Král Kunrád marně se snažil jej slovy svými uchlácholiti.
„Udus jen na čas svou bojechtivost, velmistře," pravil, ruku svou na rameno templářovo 

klada; „nabudeme tím času, abychom síly svoje k příštímu boji sebrali. Kníže Raimund 
přednesl mnoho platných důvodu, že jen odpočinkem se kleslá mysl znovu povznese a tím 
jistěji nám pak zjedná vítězství."



Velmistr prudce zatřásl svou hlavou, nechtěje se dáti přesvědčit.
„Nikoli, králi," zvolal rozhodně, „malátnost tato nám přinese záhubu, nikdy však vítězství! 

Jen rázný čin nás vysvobodí z těch zrádných sítí, které se zdají nás se všech stran 
obklopovati."

„I síly naše válečné jsou posud nedostatečné k výboji na opevněný Damašek," namítal dále 
Kunrád, rozhorlenosti velmistrovy sobě mnoho nevšímaje; „kníže Raimund očekává teprv 
hlavní svůj sbor z Alexandrette, jenž pak řady naše vydatně rozmnoží."

„Proč ale není již dávno zde ?" zvolal velmistr; „již před týdnem mohl cestu z Antiochie k 
Damašku vykonat!"

„Protože jej cesta přímořím zdržuje," vmísil se tu v řeč obou kníže Raimund, jenž posud s 
králem jerusalemským rozmlouval; „pustinou hauranskou se nemohl vůdce můj odvážiti. 
Jakmile však tento sbor k Damašku přirazí, pak neprodleně na Turky udeříme."
Čelo velmistra Roberta se poznovu zachmuřilo.
„Však zapomínáš na to," odpověděl s výčitkou v hlasu, „že se i v Damašku denně množí 

zbrojné zástupy a že se Omar směje přípravám křižáků, kteří líně tráví síly svoje v táboře. V 
mých templářích, tak pravím vám bez obalu, se divoce rozproudí krev, až jim zvěstuji, že 
ještě celý týden máme Saracénů šetřiti!"

Nyní se i král Balduin jal rozhořčenost velmistrovu mírniti.
„Šetřeme především sebe samých," pravil; „a to učiníme tím, že se vyhneme na čas boji s 

přesilou, jakou jsme v Damašku nemohli tušiti. Opatrně musíme kráčeti, má-li se zbraň naše 
vítězství domoci."

„Já již rozeslal své posly," ubezpečoval Raimund, „aby pochod sboru antiochenského 
zrychlili, a denně pohlížím k výšinám hermonským, kdy se tam zaskví četné prapory 
chrabrých mých vojínů. Nezhrdej tudíž, velmistře, touto pomocí, kterou králi Balduinovi v 
oběť přináším. Tak ustanoveno v radě vůdců a rád se slovům moudrým nakloním."

Velmistr se jizlivě usmál a odtušil:
„Však i moudrá slova nám dosud jen bídný prospěch přinesla. Templáři přitáhli k 

Damašku, aby tu činem lásku k víře osvědčovali, a nyní je slovy svými ke tlení nutíte. 
Nerozhodnost vaše se krutě pomstí na nás všech!"

„My ctíme tvůj šlechetný zápal, velmistře," zvolal Kunrád, „avšak nutno též, abychom s 
rozvahou jednali."

„Byla to také rozvážnost," tázal se trpce velmistr, „když frančtí křižáci včera první z bojiště 
prchali a tak Turkům k vítězství pomohli?"

Král porozuměl této výčitce templářského velmistra, která nebyla bez důvodu, neboť 
skutečně Frankové zbabělým útěkem svým porážku křižáků zavinili.

Také krále Kunráda se nemile dotkla tato stálá oposice templářů.
„Nebuď rozporů v našich řadách," pravil k velmistrovi, „zachovej své nadšení pro blízkou 

budoucnost a brzo bude přání tvoje splněno. Až voje Raimundovy přibudou, pak zakrátko 
bude opět kříž na věžích Damašku vévodit."

„Budiž, poshovím," odpověděl se zasmušilým zrakem velmistr; „však rci mi ještě, komu 
Damašek po vítězném dobytí v majetek připadne. Chci jako vůdce templářů jasně věděti, pro 
koho máme meč svůj tasiti."

Při posledních slovech pak jizlivě po knížeti Raimundovi zrakem mrštil.
Tento porozuměl významu tohoto pohledu a stejně plamenným zrakem zvědavému 

velmistrovi odpověděl.
Panovala mezi oběma velmoži dávná zášť, která nyní otázkou velmistra Roberta nanovo se 

vzbudila.
I králi Kunrádovi neušlo, že templáři nikterak nehodlají nasazovati životy své pro knížete 

Raimunda antiochenského, a proto, chtěje řevnivosti této pojednou konec učiniti, po krátkém 
přemýšlení odpověděl na otázku velmistrovu:

„V dobytém Damašku odevzdáme žezlo chrabrému Dětřichovi Flanderskému, jenž se 
nikdy před náběhem Turků netřásl. Ten zajisté pak před nimi město v moci křesťanů udrží."

Raimundovi zahořel divoký plamen v oku, ale hned v druhém okamžení již opět zanikl. 
Sobecký a vládychtivý tento muž nesměl ještě pravé záměry své projevit a proto umínil si 
úlisně k cíli svému cestou klikatou se ubírat.

Nastrčiv jerusalemského krále před sebe, jako by se mu jen o prospěch tohoto jednalo, 
pravil na pohled udiven:

„A proč se má Damašek dostati v úděl cizinci ? Což nemá král Balduin k takové odměně 
větších nároků?
I jeho rámě jest chrabré a stejně on se Turkům obrání!"

Však mladý král jerusalemský nikterak nesouhlasil s tímto manévrem svého strýce.
„Já se již vzdal veškeré kořisti z této války, Raimunde," odmítl danajský dar od sebe; 



„volba Dětřicha Flanderského za budoucího vládce Damašku se těší i mému souhlasu. Není 
mi žádným cizincem, neboť je také křesťan."

Raimund kousl se ve rty při tomto důrazném odmítnutí Balduinovu.
„Ó, kéž by každý smýšlel jako ty!" pravil sám k sobě Jaroslav, jenž se skupině panovníků 

přiblížil a při slovech Balduinových s vděčným výrazem v oku na mladistvého krále pohlédl.
„Ano," mluvil král Kunrád dále, „tak nám velela nutnost, aby vladařství damašské bylo 

odevzdáno Dětřichovi, jenž není poután nižádným ohledem a také panství sobě svěřené 
křesťanstvu zachová."

„Templáři jej budou také ve všem podporovat," prohlásil nyní velmistr Robert; „já první 
chci krev svou za nového vládce Damašku proliti, který bude míti jen slávu kříže a prospěch 
křesťanů na zřeteli!"

Raimund však se ještě nevzdával svým soupeřům a jizlivým hlasem odvětil:
„Vyť se dříve staráte o vládce a stolec vladařský je ještě tak daleko. Přeji Dětřichovi toho 

nabytí, však mnohou krví si je bude muset vykoupit."
„Věřím rád," prohodil stejně úsměšně velmistr templářů, „že by Damašek spojen s 

Antiochií přepěkný celek činil, kdyby si jen knížata byli chtěli na tebe, Raimunde, při údělu 
vzpomenout. Lituji, že tvoje bezpečná naděje byla tak trpce zklamána."

.Templáři!" vzkřikl Raimund divoce a udeřil pěstí na rukověť svého meče. „Ty se mne 
slovem jizlivým dotýkáš, což strpěti nemohu! Já v boji pro věc Boží nikdy po zisku 
nehleděl!"

Král Kunrád se vložil opět v tento vzrůstající spor mezi oběma velmoži.
„Věříme rádi ve tvou nezištnost," pravil, „neboť musí býti každého pravého hrdiny 

ozdobou. Nám potřebí jest společné důvěry, a lásky pásmo všecky opřádej. Nyní pak k 
vykonání svých záměrů přistupmež. Ty, Balduine, oznam syrským vojínům, aby opustivše 
východní část tábora, kde jsou prvnímu útoku nepřátel všanc vydáni, spojili se se sborem 
mým pod chlumem hermonským, kde budou panovati nad řekou Barradou a s vojem 
Raimundovym se sejdou. Postavení ono je nadmíru důležitým, neboť jím je pojištěn vstup do 
damašského údolí, pročež je, králi, co nejsilněji opevni."

Balduin souhlasil a také se hned ke svým vojínům odebral, aby v tom smyslu učinil 
potřebná opatření.

,A jakého určení se dostane templářům?" tázal se velmistr Robert.
„Templáři?" odtušil král významně. „Ti si oberou nejtužší stráž na západní straně údolí, 

aby výpady z města vydatně odráželi. Těch netřeba vyzývati k hrdinství, z nich každý je 
zrozen hrdinou."

„Však právě proto jich, králi, netrap dlouho pouhým pozorováním nepřítele," podotkl 
velmistr, „jim rámě i meč jsou dány jenom k činům a nikoli pouze k línému střežení."

„Nikoli, velmistře," vmísil se opět Jaroslav v řeč s novým významným pohledem na 
knížete Raimunda; „ona stráž se templářovi nezhnusí, neboť právě ona může k vypátrání 
zrádce přispěti, jenž dlí ve vlastních řadách našich. Až bude údolí hermonské pod naším 
dozorem, pak ani pták se nesmí se strany oné odvážit k Damašku!"

Raimund porozuměl slovům templářovým a jedovatým pohledem mrštil po Jaroslavovi, 
který tak vyzývavě si proti němu počínal.

„Ó zrádče, již sípáš zde?" mluvil sám k sobě, když viděl, že templář má nějakou vědomost 
o noční schůzi jeho s damašským Saracénem. „Nuž, dočkáš se, bídný cizáku, mé pomsty, že 
se odvažuješ síť mou zadrhovat. Ty prohlédnouti chceš Raimunda? Nuž, brzo tě zbavím 
tvého ostrého zraku!"

A poznovu jizlivě pohlédnuv na něho, odcházel ze shromáždění v jinou stranu tábora, aby 
nebyl více pozorován od templáře, jenž, jak se zdálo, sledoval každé jeho hnutí.

„Tak Dětřich Flanderský," hučel si na cestě dále do vousů, „má se státi vládcem Damašku? 
Jemu mají býti knížata syrští v područí ? A k tomu mají voje mé pomáhat? Ha, ha, jen šílenec 
by to učinil! Raimund má vojsko své k jinému účelu. — Již i Tantais chce si na pána hrát a 
posílá mi rozkazy, tak jako bych jen jeho manem byl. Proto nebudu déle dlíti se svými 
záměry a dnešní noc můj spolek s Omarem zpečetí ! Nechť se Tantais i drzý onen templář 
rozžehnají s životem, že se odvážili plány mé křižovat! Přes mrtvoly obou těchto nepřátel 
hrdě vejdu v bránu syrského panství!"

Zaťatou pěstí pohroziv proti stanům templářským, zmizel ve východu části tábora, aby tam 
v stanu svém o zrádných záměrech svých dále přemýšlel.

Král Kunrád pak dával velmistru Robertovi poslední rozkazy vzhledem k obsazení údolí 
hermonského:

„Odtamtud pak se znovu k městu přiblížíme a chráněni hustým stromovím podél břehu 
řeky snáze odoláme náběhům nepřátel. Je tam i hojnost potravy a vody, ba příroda nás sama 
pevně ohradí proti Saracénům. Nechť jen mysl naše neklesá a hleďme bezpečně v ústrety 
vítězství! Bůh sám jest se svatou věcí naší a on neopustí nás, když sebe samých neopustíme!"



„Sláva králi Kunrádovi!" volali templáři se svým velmistrem. „Životy své dáme pro svatý 
kříž! Zhouba damašským pohanům!"

V ostatním táboře však nebylo toto nadšení templářských rytířů sdíleno a mlčky chystali se 
vojíni ustanovených sborů k vytrhnutí na nová stanoviska.

Jaroslav pak, než se s ostatními soudruhy do údolí hermonského odebral, měl ještě delší 
rozmluvu s poutníkem Marcelem, jenž pak taktéž templáře na západní stranu města 
následoval, a to v ta místa, kde se stal minulé noci svědkem tajné schůze Raimundovy se 
Saracénem. Tam mělo oko jeho dále kroky zrádcovy střežiti.

4.

Téhož dne, kdy vojsko křižácké před Damaškem zaujalo nová svá postavení, opětoval se v 
samém městě slavnostní ruch, který uvítal vítězství Omara při návratu z bitvy za minulé noci.

Vládce Anar kázal k poctě hrdinného vojevůdce svého konati na předním náměstí 
damašském rytířské hry a zápasy, jaké u Saracénů asiatských již dávno byly v obyčeji a jež 
pak vracející se evropští křižáci později také do západních zemí přenesli, kdež pod jménem 
turnajů tak velkého zdokonalení dosáhly.

Shromážděný lid i vojsko poznovu provolávaly nekonečnou slávu bývalému templáři, jenž 
nyní již po pravici Anarově sedě ode všech za budoucího vládce Damašku byl považován.

Jen Muley, náčelník muezzinů, i s přívrženci svými nedal se ani tímto dnešním leskem 
zaslepit a zasmušile pohlížel na Omara, který již jako skutečný pán kalifátu damašského 
holdování lidu a dvořanů přijímal. Muley věděl, že nadšení saracénského lidu pro odpadlíka 
křesťanského je vyvoláno jen okamžitým jeho úspěchem, a že by veškeří tito tisícové stejně 
hlučně Omarovi zkázu a záhubu provolávali, kdyby se navracel poražen z bitvy s křižáky do 
Damašku. Nenávist nejvyššího kněze proti němu tedy ani v nejmenším neutuchla, naopak v 
událostech dnešního dne, kdy vládce Anar vojevůdci svému neobmezenou důvěru svou 
poznovu co nejslavněji projevovati se snažil, působil i Muley potají dále mezi přívrženci 
svými, jen aby je na blízký pád bývalého templáře připravoval.

Také milostná Zaira musela býti přítomna z rozkazu otcova veřejným těmto plesům, ač by 
byla raději o samotě v komnatě své neb v zahradě trávila a ducha svého bavila vzpomínkami 
na miláčka Tantaise.

Mysl její byla stále tímto jediným předmětem naplněna, a těkajíc duchem po vzdálených 
lukách, nevěnovala žádné pozornosti rozmanitým projevům síly a udatnosti vojínů 
saracénských, jimiž se tito na zápasišti předstihovali.

Omar pozoroval dobře tuto zamyšlenost dívčinu a dobře si vykládal příčinu její, jakož i to, 
že mu po celou tu dobu, co palác opustila, ani jediného pohledu nevěnovala.

Tato chladnost Zaiřina k vítězi neušla ovšem také bystrým zrakům dvořanů, kteří si 
neslibovali mnoho zdaru pro milostné záměry vítězného vojevůdce.

Ostatní lid pak měl zraky jen na kolbiště obráceny, kde ke konci rytířských zápasů byl 
představován boj Saracénů s křižáky, za něž se polovička zápasníků byla převlékla. Mohli to 
tím spíše učiniti, že padlo Turkům v minulé noci dosti křižáků v zajetí, jichž brnění křížem 
zdobená nyní těla nevěřících pokrývala. Také několik bílých plášťů templářských s červeným 
křížem bylo mezi nimi lze zříti, takže tu iluse mohla býti tím dokonalejší.

Snadno dá se pomysliti, že konečný výsledek líčeného tohoto boje byl ten, že křižáci byli 
rozhodně na hlavu poraženi a Saracéni jako vítězové celé bojiště opanovali. Na větší potupu 
poražené strany byly všecky kříže strhány a v prach smeteny, načež vítězové po nich s 
jásavým pokřikem nohama šlapali.

Výjev tento dovršil ovšem nadšení diváků, kteří hřímavým provoláváním slávy celé okolí 
naplňovali. Omarovi pak byla nejhlučnější pocta od zfanatisovaného lidu vzdávána.

Posledním oním zápasem byly slavnostní hry dnešního dne ukončeny a Anar povstal ze 
svého křesla, aby slavného vítěze i s ostatními vůdci a důstojníky odvedl do svého paláce, 
kde je očekávala skvělá hostina.

Lid se rozcházel z náměstí do ulic a dvořanstvo se pak vracelo v dlouhém průvodu nazpět 
do města.

Také Zaira, obklopena svými družkami, očekávala nosítka, v nichž od otroků do svých 
komnat dopravena býti měla.

Komorná její Tamira byla tu též v davu přítomna, a udělivši rozkazy své otrokům, nosítka 



nesoucím, brala se pak dále za svou velitelkou.
Tu se k ní přiblížil jakýsi muž, jenž se opatrně kolem sebe rozhlížel a pak jí zlehka na 

rameno zaklepal.
Tamira se rychle po něm obrátila, ale sotvaže obličej jeho spatřila, zvolala:
„Ty, Abulfedo?"
„Zticha, hezká tlachalko," napomínal ji muž, „ano, já jsem to, Abulfeda, sluha Tantaisův."
„A proč si tak tajemně počínáš?" tázala se opět dívka.
„Protože mám opět tajné poslání k tobě."
„Nuže, mluv tedy rychle; v tomto hlomozu nás nikdo neuslyší."
Abulfeda se opět kolem sebe rozhlédl, zdaž nějaké nepovolané ucho neposlouchá.
Pozorování jeho jej muselo uspokojiti, neboť hned potom, nakloniv se k uchu Zaiřiny 

služky, pravil zticha:
„Můj pán mešká v Damašku a musí nejdřív se Zairou mluviti."
Tamira se radostně ulekla a zvolala:

 „Tantais zde! Ó, pak se bude velitelka má tomu těšiti!"
Ale již jí Abulfeda zacpal švitořivá ústa, pravě:
„Mlč, nešťastná štěbetalko! Nikdo nesmí prozatím věděti, že pán můj již ve zdech 

Damašku mešká. Potají jsem jej před hodinou do města uvedl a nyní přicházím k tobě, abys 
mu schůzi jeho se svou velitelkou umožnila."

„Kterak ale to učiniti?" tázala se Tamira a zamyslila se.
„To ovšem jen na tobě záleží," podotkl Abulfeda; „jen čiň tak, aby Omar o ničem 

nezvěděl. Jinak by se ještě dnes hlavy naše v písku válely."
„Již to mám!" pravila komorná po krátkém přemýšlení. „Já velitelce své oznámím potají, 

kdo ji očekává, a ona se musí nemocí omluviti, aby nemusela bráti podíl v dnešní hostině, jak 
otec její nepochopitelným způsobem ustanovil. Pak snadno se bude moci s miláčkem svým 
sejíti!"

„Ó, tys pravá huriska!" zvolal Abulfeda a chtěl sličné dívce na důkaz svého uznání notné 
políbení na růžové rtíky vtisknouti, Tamira se mu však obratně vymkla.

„Nu, nu," chlácholil ji Abulfeda; „neupejpej se tak přílišně, včera v té tmavé chodbě ses 
tak příliš nezdráhala."

„Ty ošklivče!" zlobila se naň komorná a pleskla jej přes ústa. „Jak můžeš cos podobného 
mluvit?"

„Já už mlčím, krásná Tamiro; zato raději ty mluv, povedeš-li mne s pánem mým zase tou 
temnou chodbou do zadní části paláce?"

„Pakli nebudeš samoten, pak bych to ještě učinila."
 „Ó,' přítomnost pána mého mi nebude překážet, abych ti neukradl opět jedno sladké 

políbení," smál se sluha Tantaisuv; „on je zcela jinými věcmi zaměstnán, než aby si všímal 
našich hubiček."

Nové plácnutí přes ústa zamilovaného služebníka následovalo.
Ten si z toho však nemnoho dělal a poznovu se tázal:
„Nuž, máme se u tajných dvířek dostaviti? Ptám se jen tak k vůli mému pánu, když jsi ke 

mně tak příliš ukrutná."
Tamira se opět na několik okamžiků zamyslila, aby o nejvhodnějším plánu přemítala.
„Ano," pravila po chvíli, „přijď za hodinu k tajnému vchodu, já tam budu pána tvého 

očekávat, abych jej k velitelee své uvedla, kterou již spěchám radostnou touto novinou 
potěšit."

„A já se nemám dostavit?" zdržel zamilovaný Abulfeda dívku.
„Nu, budeš-li se slušně chovat, můžeš také přijít!" odvětila Tamira s odvrácenou tváří, 

která se jí byla při těchto slovech náhle zruměnila, a již jako laň prchala za nosítkami své 
velitelky.

„Ó, tuším, že se nejen pánu mému bude dnes dobře v lásce dařiti," mumlal si spokojeně 
Abulfeda do vousů a s faunickým úsměvem pohlížel za dívkou, která již vedle zastřeného 
okna nosítek kráčela a s velitelkou svou mluvila.

„Za hodinu tedy budeme u brány svých slastí," mluvil dále k sobě sluha Tantaisuv; „rychle 
s tímto poselstvím k mému pánu, jenž zajisté touhou po mně hoří!"

Pak opustil i on rychle náměstí a zamířil v odlehlou část města, kde jej Tantais očekával v 
úkrytu budovy jednoho ze svých přívrženců.

Za hodinu stáli u tajného vchodu, kterým vyvedla včera Tamira Abulfedu z kalifova 
paláce, a pod rouškou noci očekávali příchod komorné.

Tato vše zařídila tak, jak Abulfedovi slíbila.
Zaira dala se unaveností a chorobou náhlou omluviti, což od otce jejího s nemilým 



svraštěním čela, od Omara pak s ironickým úsměvem bylo přijato. Dovedl si nechuť Zaiřinu 
vysvětliti, neměl však prozatím tušení o pravé její příčině.

Hostina konala se tedy bez Zairy a starý Anar musel svůj záměr na příhodnější dobu 
odročiti.

Neobmýšlel ničeho méně, než u přítomnosti všech velmožů a hodnostů říše své Omara za 
budoucího chotě Zaiřina a nástupce trůnu svého prohlásiti a pak ruku dcery své v ruku 
vítězného vojevůdce vložiti.

Plán tento byl však působením Tamiřiným bezděky překažen a Zaira mohla se v ústraní 
komnat svých odebrati.

Když velitelka s věrnou komornou svou osamotně-la, mohla jí tato teprv obšírněji setkání 
své se služebníkem Tantaisovým vyprávěti, čehož dříve uprostřed průvodu nemohla učiniti.

Radostné očekávání Zaiřino bylo tím na nejvyšší stupeň vzbuzeno, neboť nebyla se tak 
brzkého shledání s miláčkem svým nadálá. Proto také ji chvílemi opět ovládaly obavy, zdaž 
snad Tantaisovi nějaké nebezpečí nehrozí, že se tak rychle a zároveň potají do Damašku 
navrací. V tomto kolotání nemohla se tudíž dočkati okamžiku, kdy se s předmětem horoucí 
své touhy opět setká, a neustále pobízela Tamiru, aby již na umluvené místo spěchala a 
Tantaise k ní uvedla.

Však komorná dříve chytře vyhověla všem požadavkům opatrnosti, a uvedši velitelku svou 
do nejodlehlejší komnaty této části paláce, pravila:

„Zde sečkej, velitelko, skryta; sem tajným vchodem přivedu tvého miláčka a blahý 
okamžik ti přivodím."

„Již spěš a nemeškej déle marným mluvením," kárala ji znovu Zaira; „já přeji perutí 
okamžikům plouživým a ty je loudavostí svou měníš v století."

„Již jdu a v několika okamžicích se navrátím," odpovídala Tamira a na odchodu polohlasně 
k sobě doložila : „Jak je ta láska nedočkavá! Či nemluvil i Abulfeda stejnými slovy? Uvidím, 
zda posud ještě bude tak horoucím."

Zmizela z komnaty a spěchala opuštěným křídlem paláce do tajné chodby, na jejímž konci 
ji oba zakuklení mužové se stejnou nedočkavostí očekávali.

Zticha vešli pak do otevřených dvířek a již na cestě tmavou chodbou dal Abulfeda sličné 
komorné dost důkazů, že horoucnost jeho k ní se ještě o několik stupňů zvýšila. Také 
předpovědění jeho, že Tantais nebude asi příliš mnoho toho dbáti, co se za ním v chodbě děje, 
se doslovně splnilo, neboť mladý kníže saracénský letěl jako na perutích větru kupředu, 
neslyše ani nevidě, co se mezi služebníkem jeho a komornou Zaiřinou dalo.

Před komnatou zůstal Abulfeda v temné chodbě na stráži, Tamira pak knížete k velitelce 
své uvedla.

Rozumí se samo sebou, že se opět hned odstranila, aby Abulfedovi na stráži jeho věrně 
vypomáhala.

Zaira stála v slabě osvícené komnatě v pozadí, rukama si prsa svírajíc, aby tak utlumila 
prudký tlukot srdce, jež nejbouřnějšími pocity bylo zmítáno.

„Zairo milená! Svite očí mých!" vzkřikl se šílenou radostí Tantais, jakmile do komnaty 
vkročiv milenku svou zočil.

Rozpjal rámě svá proti ní, a pokleknuv před ní na koleno, sklonil hlavu v hluboké pokoře, 
jako by v ní bohyni nějakou vzýval.

„Tantaisi, miláčku můj!" zvolala stejným hlasem Zaira, a vášnivé obejmutí následovalo.
„Jako rosa noční zemi vyprahlé, tak i ty mi života podáváš!" šeptala dívka v blahém 

zanícení. „Ó, neopouštěj mne více, Tantaisi; bez tebe mi žití další jen smrtí jest!"
Tantais povstal, a vroucně milenku svou k sobě přivinuv, pravil:
„I já jako zbloudilec po oase prahnoucí jen tebe chovám stále v mysli své. Choré srdce 

však sílí naděje, že cíl náš brzo bude dosažen."
„Však velká překážka se staví mezi nás a tento cíl," lkala dívka a sklonila hlavu svou na 

prsa Tantaisova.
„Vím, že Omar je touto překážkou," odtušil pevným hlasem, „však on bude dříve s cesty 

odklizen, než nám doba milosti vzkvete. Již jednám s pravověrnými moslemíny o jeho 
zničení a prosím tě, abys mne potom k Muleyovi uvedla, v jehož pomoc nejvíce spoléhám."

Zaira s výčitkou v oku na milence svého pohlédla.
„A pro svou Zairu nemáš milostné chvíle?" pravila s trudným bolem v hlasu. „Již opět se 

pídíš po bojích, jimž jsi na okamžik unikl?"
 „Ó, svůj ráj nalézám u tebe, milená dívko," ubezpečoval horoucně Tantais a poznovu ji k 

sobě přivinul; „jediný pohled očí tvých mne z jaří, a v této chvíli, kdy jsem se pohledem na 
tebe pokochal, jsem zase naplněn novou důvěrou ve svá vítězství. Jako svit ranního slunce 
otvírá květy přes noc temnou zavřené a ony se k němu jako dítky k matce obracejí: tak já 
zírám k blahé té době, kdy jako vítěz nad společným vrahem se k tvým nohám položím a zrak 
ve vnadách tvých budu moci stápěti."



„A přece z objetí mého unikáš," lkala dále Zaira, ač ohnivá slova milencova mysli její 
velice lahodila.

Tantais opět vážněji odtušil:
„Což necítíš těch okovů, jimiž tě Omar spoutal? Nejdříve ty musím mečem svým zdrtit, 

abys mne pak plnou milostí svou obdařila. Plán můj i věrných mých je blízký svým 
rozuzlením, a snad ještě této noci nebo zítřejšího dne se Omar s panstvím i životem svým 
rozloučí. Jen Muleye mi ještě třeba o všem zpraviti, aby slovem plamenným lid roznítil a po-
mstil na zrádci pohanění prorokovy víry!"

„Muley je oddaným tvým spojencem," ujišťovala jej Zaira, rozpomenuvši se na včerejší 
výjev mezi Omarem a Muleyem, kde byl onen tak drze nejtajnější záměry a smýšlení své 
odhalil: „Muley zří v Omarovi nejkrutějšího nepřítele islámu a strašnou pomstou se proti 
němu zavázal."

„V tím úrodnější půdu padnou tedy má slova," podotýkal Tantais s uspokojením.
„Ten bídník," pokračovala Zaira horlivě dále, „odvážil se Muleyovi kydati ve tvář hanlivá 

slova, že prý víra prorokova mu slouží jenom za podnož, aby s její pomocí vrcholu svých 
chtíčů dosáhl."

 „Toho se zrádce dopustil před tváří nejvyššího kněze?" zděsil se Tantais jako pravý 
vyznavač víry Mohamedovy.

„Ano, a proto jej Muley již odsoudil a čeká jen na příhodnou chvíli, kdy smrtící ranou jej 
zadáví."

„Okamžik tento určím já!" zvolal Tantais. „Bez prodlení buď k soudu nad ním přikročeno, 
než snad zase nová překážka nastane a dokud lid trvá ve svém prvním nadšení."

„Muley však přeje sobě dřív," namítala Zaira, „aby Omar dosáhl plného vítězství nad 
křesťany, a potom teprve jej chce trestem svým stihnouti."

„Ó, s křesťany se sám již porovnám," zněla odpověď Tantaisova; „jen Omara je mi třeba se 
zbaviti!"

Zaira se přiblížila nyní opět ke svému milenci a důvěrně mu v oči pohlížejíc, pravila 
starostlivým hlasem:

„Tvůj sluha mi oznámil, Tantaisi, že jsi vešel ve spolek s křesťany, ó, nevěř jejich slovům, 
neb ošemetně tě chtějí zraditi."

Tantais se usmál nad těmito obavami dívky a odtušil:
„Neobávej se, že Tantais se dá od knížat syrských přelstíti. Spíše já chci pomoci jejich pro 

sebe využitkovati, a věru, vše se kloní ke zdárnému výsledku."
Zaira se však ani teď ještě nedala v mysli své upokojiti.
„Moslemínu nesluší se přátelství s křesťany," pravila trudně; „víra sama je mu v tom 

odporná, a ty nejméně bys měl spolek tak nečestný vyhledávati, neboť chceš přízní 
moslemínu dojíti moci v Damašku."

Tantais viděl nyní, že je toho třeba, aby milenku svou v té věci uspokojil, a proto vážným 
hlasem odvětil:

„Věz, drahá dívko, že tento spolek je nyní zcela jiný ve svých výsledcích. Zbrojenci kříže 
snili o vítězstvích a teď jen zkázu vidí ve svém zápětí. To já i kníže Raimund jsme dávno 
tušili, a proto nás oba spojil jediný cíl: zničení západního křesťanstva a vybavení z Omarova 
jha. Až budou oba tyto úkoly dokonány, pak skončí se i moje spojení s křesťany a hrdě 
opovrhnu Raimundem, jehož mi potom za nástroj nebude více potřeba. Vše se schyluje ke 
splnění nejvyšší mé touhy, a proto zbav nedůvěry svou duši."

Po těch slovech přivinul Zairu k sobě, a vroucně ji objav, vtiskl jí vřelé políbení na bělostné 
čelo, aby i poslední stín obav jejích s něho setřel.

„Již zcela se na tebe spoléhám, miláčku," šeptala Zaira vroucně; „uveď mne, ubohou, v 
toužený přístav blaha, neb ty jediný jsi mou nadějí."

„To přisahám při všem, co mi jest drahé!" zvolal Tantais horlivě a oko jeho zářilo 
nadšenou hrdinností. „Dřív než skončí zítřejší slunce svou dráhu, stanu nad zničeným 
nepřítelem a tobě se dostane pomsty pohledem na hluboký jeho pád!"

S hrdostí pohlížela Zaira na miláčka svého, jenž se v tomto okamžiku podobal lvu a z jehož 
očí svítala bezpečná naděje na brzké vítězství.

„Protož uveď mne rychle k Muleyovi," pravil dále k dívce, „s ním spojen, dráhu k 
blízkému vítězství nastoupím!"

„Ani Muley neúčastní se dnešní hostiny," odtušila Zaira, „a proto jej snadno v odlehlé 
budově jeho nalezneš. Tamira tě k němu potají dovede."

Ještě poslední polibek následoval mezi oběma milenci a hned nato odcházel Tantais do 
tmavé chodby, provázen jsa nejvřelejším přáním Zaiřiným, aby každý jeho krok byl provázen 
zdarem.

V chodbě nemile vyrušil Tantais svého sluhu Abulfedu z objetí s Tamirou, která se tak 



brzkého návratu knížete od velitelky své nenadálá. Domníval se, že i on v objetí milenky 
zapomene rovněž na veskeren ostatní svět jako Abulfeda v jejím náručí.

Rozletěli se oba od sebe jako dva vrkající holoubci, ale Tamira hned v příštím okamžiku se 
opět vzpamatovala ze své rozpačitosti, a uslyševši žádost Tantaisovu, vedla jej nyní zadní 
částí rozlehlé palácové zahrady k přednímu oddělení, kde byl vedle mešity kalifovy příbytek 
nejvyššího muezzina damašského, Muleye.

Na této cestě museli se častěji zastaviti, neboť v paláci panoval ještě nejživější ruch a 
mnozí z hodovníků si ze síně banketní do zahrady vyšli pro občerstvení na vlažném nočním 
vzduchu.

Však bez překážky dostali se k mešitě, nepozorujíce ovšem, že se tu pojednou z nevelké od 
nich vzdálenosti vyskytl jakýsi temný stín, který s liščí obratností krok jejich sledoval, a když 
Tamira s Tantaisem v domě Muleyově zmizela, rychle dovnitř paláce ubíhal.

Byl to jeden z oněch špehounů Omarových, které kolem komnat Zaiřiných rozestavil, aby 
vyzvěděli, pro jakou příčinu se dcera kalifova tak náhle účastenství v dnešní hostině odřekla a 
v komnatu svou uzavřela. Tušil, že tak zajisté jen k vůli Tan-taisovi učinila, a nyní měla jeho 
domněnka býti potvrzena.

Jeho sluha byl v zahradě při plížení se Tamiry a obou jejích průvodců poznal mladého 
knížete bassorského, a když zjistil, že skutečně je to on, jenž od služky Zaiřiny byl k 
Muleyovi uveden, spěchal ke svému veliteli, aby mu vzácnou zprávu svou přinesl.

Omar dal svým vyzvědačům rozkaz, aby i do hodovní síně mu neprodleně přišli oznámit, 
kdyby cosi důležitého zpozorovali, a tak vstoupil sluha až do skvěle ozdobených vnitřních 
prostor paláce, kde od rozjarených hostí neustále sláva vítězného vojevůdce byla hlásána. 
Ohnivé nápoje dovršily toto všeobecné nadšení, obličeje Saracénů zářily radostí a sám Anar 
kochal se pohledem na bujarou společnost, která mu nejbujnějšími slovy přisahala brzké 
zahlazení veškerého křesťanstva v Syrsku a v Palestině.

Také Omar hrdě i radostně se rozhlížel na povýšeném svém stolci, kdež vedle kalifa Anara 
zasedl, však chvílemi přece se jevil kol rtů jeho jakýsi divoký tah, který svědčil o tom, že v 
prsou vítěze hárá neznámá jakási vášeň, kterou ani dnešní skvělé ovace lidu damašského a 
nejvyšších hodnostů říše Anarovy nejsou s to utlumiti neb uspokojiti.

Však děsný tento výraz trval vždy jen na okamžik a brzo jevil zase Omar obyčejný svůj 
vzhled, kterým poklony velmožů přijímal blahosklonně jako nějaký skutečný vládce.

Jeho sluha, jenž byl tajný příchod knížete Tantaise vypátral, přiblížil se nyní nepozorovaně 
ke svému veliteli, aby mu o důležitém odkrytí svém podal zprávu.

Jen několik slov pošeptal mu v ucho, a Omar již věděl dosti.
Oko jeho zaplálo na okamžik ďábelskou radostí a vítězný výraz zjevil se mu v obličeji.
Věděl, že má nenáviděného soka svého v pasti, a ještě této noci měl pomstě jeho 

podlehnouti.
Obrátil se ke svému sluhovi a zticha pravil:
„Umluvil jsi s knížetem Raimundem opět schůzi na dnešní noc?"
„Tak jest, vznešený pane."
„Na kterou dobu?"
„O půlnoci."
„Na dřívějším místě?"
„O nikoli; Soliman je opatrnější."
„Seznávám to; kde se s ním tedy sejdeš?"
„Před východní branou, neboť by snadno od ostatních ďaurů mohl býti stopován."
Omar spokojeně na prozřetelného sluhu svého pohlédl.
„Dobře jsi tak učinil, Solimane; rozvaha tvá bude odměněna."
„Jsem pokorný sluha tvůj, vznešený pane," ukláněl se Soliman.
,,K půlnoci není již daleko," započal opět Omar, zanášeje se jakýmsi plánem.
„Proto chci se k tajné schůzi s Raimundem právě odebrat."
„Ano, spěš," kázal mu Omar, „arci, chce-li spolek svůj se mnou zpečetit, nechť tě dnes do 

Damašku následuje."
Soliman udiveně na velitele svého pohlížel.
„Toho, pane, podezřívavý ďaur nikdy neučiní, aby se takto bezbranný v moc tvou 

vydával!"
Omar stáhl divoce obrví.
„Rci mu, že jsem při vousech prorokových přisahal, že se mu dostane opět svobodného 

návratu!"
 „Přísaze té Raimund uvěří; ví, že ji žádný vyznavač proroka nezruší."
Pohrdlivý úsměv pohrával kol Omarovýeh rtů.
„Mně je třeba osobní jeho přítomnosti," pravil, „abych zničil svého soka; proto mu rci, že 

jen tehdy ve spolek nabízený s ním vejdu."



Soliman se opět uklonil.
„V půlhodině jsem s ním zase nazpět zde!"
,Uveď jej do mé ložnice, kde nechť můj příchod očekává!"
Sluha zmizel za vysokým stolcem svého velitele a brzy nato se i z hodovní síně vytratil, 

kdež nikdo si tiché rozmluvy jeho s nejvyšším vůdcem nepovšiml.
Vtom obrátil se kalif Anar, jenž dosud s předním vezírem svým rozmlouval, k Omarovi se 

slovy:
„Aj, statečný můj synu, proč tak náhle zamlklý? Co zachmuřilo tvou mysl, že se straníš 

zábavy společné?"
„Naopak," odtušil rozmarným hlasem, „právě nyní se mysl moje nejvíce veselí, neboť již 

mám v rukou prostředek, kterým i poslední touha moje dojde splnění."
Anar skutečně poznal ve výrazu jeho obličeje, že jest nanejvýše s sebou i se záměry svými 

spokojen.
„Tys obdržel dobré zprávy, Omare?" tázal se ho rychle.
„Ještě této noci se o nich dovíš," odvětil Omar se zvláštním důrazem.
„Zřím to v tvém oku, že jsou příznivé; také já tě chci podobnou zvěstí překvapit."
Omar naň tázavě pohlédl.
 „Dcera Anarova nesmí déle povrhati hrdinou, jemuž se celý Damašek koří! Hned po 

skončené hostině vyhledám Zairu, abych ji tobě naklonil, a prorok sám budiž mi svědkem, že 
cesta moje nebude marnou!"

Omar se pohrdlivě usmál.
„Netřeba té horlivosti, vznešený Anare," pravil klidně a s výrazem nadvlády; „sečkej jen 

přes dnešní noc, a Zaira sama se již příznivě žádosti mé nakloní."
Starý kalif překvapeně na vojevůdce svého pohlížel.
„Ano, jak jsem již pravil," pokračoval tento dále, „mám v rukou prostředek, kterým zlomím 

odpor dcery tvé a protivníka svého potrestám. Nejdéle v hodině budu moci prostředku svého 
užíti."

„Pak učiň tak, podporo mého trůnu," pravil horlivě kalif; „já napřed již s každým činem 
tvým souhlasím, neb dobyl jsi sobě slavně těchto nároků na vděčnost mou i celého 
Damašku."

Mluvil poslední slova hlasem pozdviženým, takže je i okolní hosté zaslechli, a tu se 
rozlehlo nové provolávání slávy Omarovi hodovní síní.

S hrdějším úklonem než kdy jindy bývalý křesťan a templář za tuto poctu děkoval.
Ještě po celou hodinu bylo takto hodováno a veškeří hosté oddávali se nejbujnější 

veselosti, jaká charakterisuje takové bankety u východních obyvatelů. Zvláště, když dal Anar 
povolati několik krásou svou pověstných ba jader, aby společnost tancem a zpěvem svým 
vyrážely. Znění tamburin rozléhalo se po hodovní   síni, v kruzích   vždy   prudších   a   
luznějších
otáčely se polonahé ženštiny, zraky mladých i starých musulmanů rozplameňujíce.

Jen Omar nepozoroval tyto vábné zjevy a mysl jeho byla obrácena v strany zcela jiné. 
Vířily v ní opět nové dalekosáhlé plány, které v něm sdělením jeho sluhy byly vzbuzeny, a 
častěji obracel se zrak jeho ke vchodu síně, odkud očekával věrného náhončího svého znovu.

Asi hodina mohla uplynouti od té doby, co se sluha vzdálil, aby se k tajné schůzi své s 
knížetem Raimundem antiochenským odebral, an se tu konečně objevil mezi sloupovím 
maurické síně opět zrakům Omarovým.

Hned na jeho pohledu viděl Omar, že se poslání jeho zdařilo, neboť pohled Saracénův 
skvěl se vítězstvím, které ale muselo také krví býti zaplaceno, neboť oděv služebníkův byl na 
mnoha místech rozedrán a krví zbrocen, tak jako by se byl v nějaké tuhé rvačce zoufale 
potýkal.

Seznání toto napjalo tím více pozornost a zvědavost Omarovu, který sluhovi svému dal 
pokynutím ruky znamení, aby se přiblížil a zprávu o výsledku poslání svého podal.

Soliman se postavil opět za křeslo svého velitele, tak aby před zraky ostatní společnosti 
zůstal ukryt.

„Nuž, jaké zprávy přinášíš?" tázal se Omar sluhy.
„Výborné, vznešený pane."
„Mluvil jsi tedy s knížetem Raimundem?"
uTak jest, on v pravý čas se na místo schůze dostavil."
„A svoluje k tomu, aby sám přišel ke mně do Damašku?"
 „S počátku se rozmýšlel, pak ale přece svolil."
„Je tedy zde?" tázal se rychle Omar.
,,Očekává damašského vojevůdce v jeho ložnici," zněla sluhova odpověď.



„Pak nechci déle meškati!" pravil polohlasně Omar a chtěl od stolu svého povstati, aby 
sluhu ihned do ložnice své následoval.

Tento však jej ještě na okamžik zadržel.
„Schůze naše, vznešený pane," pravil poznovu šeptem, „nezůstala tajná."
Omar se prudce k sluhovi obrátil a divoký blesk vyrazil z oka jeho.
„Co pravíš?" odsekl úsečně a zlostným hlasem, „Byla by nám zrada nějaká v patách?"
„O, nikoli, jen kníže Raimund byl od jakéhosi všetečky sledován."
„A ten rozmluvu vaši vyslechl?"
„Tuším, že nezaslechl ani slova, neboť se hned s počátku v úkrytu svém v houští 

prozradil."
„A kdo to byl?"
„Hranatý jakýsi pes křesťanský, který nepochybně byl vyslán z tábora křesťanů, aby noční 

odchod knížete Raimunda stopoval. Skutečně se dovedl v houští ukrýti nedaleko od místa, 
kde antiochenský kníže příchod můj očekával, netuše ani toho nejmenšího, že by jej kdo z 
vlastních jeho lidí stopoval. Leč když i já se dostavil, tu věrný pes můj úkryt jeho vypátral a 
tak se mně a lidem mým, kteří stáli nedaleko na stráži, podařilo zrádce toho se zmocniti."

„Zjistili jste ho tedy?" tázal se Omar s uspokojením.
 „Však teprve po tuhém boji," sděloval dále sluha; „je podoben ten pes křesťanský právem 

obru, a dva z lidí mých leží na místě rvačky pobiti a já sám s ostatními četné rány utržil."
Přitom na zakrvácený oděv svůj významně pohlédl.
Omar porozuměl tomuto pohledu, a vyňav sáček se zlatem, vtiskl jej do ruky Solimanovy 

se slovy:
„Zde balzám na tvé rány! Očekávej ještě další díky mé, neboť jsem tomu povděčen, že se 

onen křesťanský zrádce nalézá v moci naší."
„Spoutaného přivedli jsme jej do Damašku, kde nyní trestu za zradu svou dojde."
„Uzavři jej ve vězení, v němž se již zajatý templář nalézá. Zítra já sám chci nad oběma 

soud držeti."
„Není to snad, vznešený pane, nebezpečné, dva takové zajatce k sobě uvésti?"
Omar sebou netrpělivě hnul.
„Spěš," kázal služebníkovi svému, „a vykonej, co jsem ti nařídil. Dříve však ještě oznam 

čekajícímu knížeti Raimundovi, aby mne v několika okamženích očekával, pak ihned se k 
němu dostavím."

Sluha se hluboce uklonil před svým velitelem a pak ze síně odkvapil, aby rozkazy jeho 
vykonal. Těžký váček zlata ovšem ještě více kroky jeho poháněl.

Omar pak, nakloniv se k uchu kalifovu, pravil:
„Opět nové zprávy vítězné; antiochenský kníže sám potají přichází, aby mi spolek proti 

nenáviděným křižákům nabídl."
Anar jevil radostné překvapení ve svých lících po zprávě tak neočekávané.

„To byl tedy ten prostředek, o kterém jsi před hodinou mluvil?" tázal se svého vojevůdce.
„Ano, ten vydá mi nejen křesťany, leč i někoho jiného ještě v moc, kdo posud mým 

záměrům u dcery tvé překážel."
Starý kalif nezdál se pochopovati smysl těchto slov, nýbrž tázal se dále:
„A Raimund mešká v Damašku?"
„Právě se k němu ubírám. Očekává mne v mé ložnici."
Vtom projela Anarovi jakási myšlenka mozkem.
„Není to snad nějaká léčka tvých bývalých soudruhů?"
Omar se opovržlivě usmál.
„Zradou se křesťané Omarovi nepomstí!" odtušil úsečně. „Znám příliš dobře povahu 

Raimundovu, a on věru mi může k plné porážce křesťanů dopomocí."
„Vždyť sám ale v řadách jejich proti nám bojuje!" namítal ještě Anar.
„Toho mi právě třeba, abych měl spojence tak mocného ve vlastním táboře křižáků. Zrádné 

toto jednání jej tím pevněji ke mně připoutá."
Anar zdál se již býti přesvědčen nyní zcela o bystrozrakosti vojevůdce svého.
„Provázej tedy zdar každý tvůj krok," pravil, klada pravici svou na rámě odcházejícího 

Omara.
„Zakrátko ti nové vítězství budu moci ohlásiti," pravil tento a hrdým krokem z hodovní 

síně odcházel.
Bral se přímo do své ložnice, kde jej vskutku očekával antiochenský kníže Raimund, aby s 



ním vyjednával o zkáze západních křižáckých křesťanů.

5.

Křižácké vojsko octlo se ještě během téhož dne v novém svém postavení na západní straně 
Damašku, anť první útok na dobře chráněné a opevněné straně východní tak nešťastně pro 
křesťany dopadl.

Tato strana východní poskytovala poněkud větší naděje k docílení zdárnějších výsledků, 
neboť tu se nestavěla v cestu řeka Barrada a město bylo více otevřeno, neboť jednotlivé domy 
a rozlehlé jejich sady zasahovaly hluboko do údolí hermonského. Pod ochranou zdí mohli se 
tu křižáci až k samému městu přiblížiti a tím se podobných ztrát uvarovati, jakých v prvním 
boji utrpěli.

Dle rozkazu krále Kunráda obsadili templářští rytíři údolí hermonské, a to jeho nejzazší 
část, odkud se nejlépe mohlo Damašku dostihnouti.

Zde v ladném tomto údolí, kde příroda vykouzlila své nejhojnější vděky na povrchu země, 
rozbili tedy templáři svůj tábor, a ještě před západem slunce vypínaly se nepřehledné davy 
bílých stanů pod Hermonem, jehož úbočí nyní tak náhle oživlo.

Tyto práce nebyly od nepřátel ani v nejmenším přerušovány, neboť, jak pověděno, byl celý 
Damašek přítomen toho dne slavnostem, uspořádaným k poctě vítěze Omara. Nad stany 
templářů vlál pak ohromný bílý prapor s rudým znamením kříže, a velmistr Robert učinil 
všecka opatření, jimiž by bezpečnost tábora byla pojištěna.

Na všech stranách rozestavěl stráže, a Jaroslav s Juříkem si vyžádali, aby mohli 
nejodlehlejší část tábora střežiti, což jim také od velmistra ochotně bylo povoleno.

Oba čeští rytíři chtěli býti o samotě, aby tu mohli bez překážky vyměňovati náhledy a 
svoje záměry, které v jejich myslích událostmi posledních dvou dnů byly vyvolány. Tísnilo 
je oba vědomí, že se ve vlastním táboře křesťanů páše zrada na křižácích, a sdělení poutníka 
Marcela o noční schůzi knížete Raimunda s damašským Saracenem je v podezření jejich 
ještě utvrdilo.

Poutník Marcel následoval oba templáře na jejich stanovisko.
Jaroslava pak ovšem provázel i sluha jeho Westfál Bonifác, který se ve včerejší bitvě se 

Saracény damašskými statně svým mečem oháněl a od té doby v přízni velitele svého značně 
postoupil.

Po nedlouhé jízdě stanuli templáři na místě, které jim bylo k stráži vykázáno.
Jaroslav, rozhlédnuv se bystrým zrakem po krajině, tázal se Marcela:
„V této krajině tedy se Raimund sešel s vyslancem Omarovým?"
„Tamto hlouběji v údolí, kde řeka od města zatáčí," zněla odpověď poutníkova, „vidíte na 

břehu ono husté křoví, nad nímž se tři palmy do výše vznášejí."
„Vhodné to místo k tajným schůzím," prohodil Juřík; „palmy ty slouží zcela dobře za 

milník, od něhož se ani v temné noci nelze uchýlit."
„A ty pravíš, Marceli, že se tam Raimund opět dnešní noci dostaví?" tázal se Jaroslav 

dále.
„Tak jest, můj pane," odpovídal Marcel pevným hlasem; „slyšel jsem dobře při rozchodu 

obou mužů, kterak Saracén pravil Raimundovi: Zítra tedy touže dobou!"
Jaroslav se poněkud zamyslil.
„Však zda jen také na témže místě?" podotkl po chvíli.
„Zajisté," ubezpečoval Marcel; „ono místo je k takovým schůzím zrádců jakoby stvořeno."
Též Juřík projevil stejný náhled.
Jen Bonifác v pozadí svém jaksi povážlivě hlavou zavrtěl, avšak posud se s náhledem 

svým nevytasil a jen si pozorně okolní krajinu prohlížel.
„Nezapomínejte však," namítal ještě Jaroslav, „že dnes byl tábor v tuto stranu přeložen."
„To však Raimund nemohl ještě o půlnoci tušiti," odvětil Juřík, „a proto zajisté tehdy toto 

místo za nebezpečné nepovažoval."
„Tábor pak je dostatečně vzdálen," podotýkal i Marcel, „a skutečně mimo nás nikdo jiný 

mezi křižáky netuší zradu knížete antiochenského."
Jaroslav dal se těmito důvody přesvědčiti a seskočil s koně, jehož uzdu Bonifácovi hodil.
„Rychle tedy na místo," pravil k Marcelovi, „musíme býti v houští ukryti dříve, než jasný 

měsíc vypluje nad obzor."
Pak shodil ještě se sebe bílý templářský plášť, který by jej byl za tmy noční snadno mohl 

prozraditi, a odkázav svého přítele Juříka k největší ostražitosti, nastoupil s Marcelem cestu k 



onomu místu v údolí, kde kníže Raimund odbýval minulé noci svou tajnou schůzi se 
Saracenem. Tam chtěl se Jaroslav sám přesvědčiti o zrádném počínám knížete anti-
ochenského a pak je odhaliti před veškerým křižáctvem.

Bonifác pohlížeje za nimi, jak se v nočním šeru ztrácejí, opět zavrtěl kostrbatou svou 
hlavou a zahučel si do vousů:

„Liška neleze nikdy dvakrát touže cestou do svého doupěte!"
Juřík zaslechl tato slova a tázal se tudíž Westfála:
„Co tím myslíš, Bonifáci? Či pochybuješ o tom, že se přítel můj přesvědčí o zradě 

antiochenskeho knížete?"
,Jsem pevně přesvědčen, že se kníže Raimund dnes v tuto stranu nedostaví."
„A z čeho tak soudíš?"
„Jak jsem již pravil, liška se neubírá nikdy po druhé touže cestou."
„Ty se tedy domníváš, že Jaroslav s Marcelem budou této noci marně na příchod onoho 

zrádce čekati?"
„To je tak jasné, jako tamto měsíc, jenž nad Damaškem vystupuje."
„Proč jsi tedy přesvědčení své dříve nepověděl?"
„Hm, Marcel nikdy nechce dáti mnoho na má slova, a pak jsem měl přitom i zvláštní 

záměr."
„Mluv, jaký to záměr; snad se dá pochybení naše ještě napraviti."
„Na to právě pomýšlím, an chci podle svého rozumu jednati."
„Co tedy obmýšlíš?"
„PřemýšleI jsem o tom, co mi starý Marcel řekl, a pokud znám povahu těch darebáckých 

Saracénů, uznal jsem za jisté, že se ti dva zrádcové na žádný způsob více nesejdou na témže 
místě, kde byli za včerejší noci hanebnou svoji síť spřádali. Marcel ale nechtěl vývodům 
mým uvěřiti, a tak se odebral s rytířem na místo, kde třebas do rána marně budou čekati."

„A jaký je další tvůj náhled?"
„Ze se dnešní noci sejdou na straně zcela opačné."
„Myslíš tedy, že na východní straně města?"
„Jsem pevně o tom přesvědčen."
Juřík se zamyslil.
„Toto stanoviště nesmím opustiti," pravil po chvíli sám k sobě; „stráž musí zde býti 

opatrně zastávána, a již vzdálení Jaroslava mohlo by nemilé následky způsobiti."
„Proto myslím já v tom případě pomoci," ozval se v těchto rozpacích templářových opět 

Bonifác.
„Kterak to?" tázal se kvapně Juřík.
„Dovolte mi jen, abych směl po svém vlastním rozumu jednat, a věru, že lepších zpráv 

přinesu než neústupný Marcel."
„Budiž, a co hodláš učiniti?"
„Odeberu se na východní stranu města, kde bezpečně doufám oba zrádce nalézti. Zde mne 

není více třeba a tam zajisté spíše prospěji."
Juřík chvíli přemýšlel.
„Jaroslava nemohu více odvolat," pravil, „neboť již je příliš vzdálen a mohlo by to jinak 

podezření vzbudit. Nuž, povoluji ti tedy, aby ses dal na výzvědy, však počínej sobě tak 
opatrně jako včera Marcel. Nejedná se jen o osobní tvou bezpečnost, leč především o to, aby 
v Raimundovi nebylo vzbuzeno žádné podezření, že jej templáři při tajných jeho schůzích 
stopují."

Westfálský křižák se chytře usmál.
„Ó, spolehněte se jen na Bonifáce, pane rytíři," pravil; „vykonal jsem doma ve vlasti více 

podobných kousků, kde o zachování tajemství běželo; tím více pak nyní, kdy jde o vlastní 
mou kůži. Vím dobře, že by mi ji dal Raimund přímo přes uši stáhnouti, kdyby mne na stopě 
své spatřil!"

Zasmál se sám sobě a již se opět na svou klisnu vyšinul.
„Po půlnoci jsem zase zde, pane rytíři; a věru s lepší zprávou než Marcel. Ó, znám já spády 

lišek dobře z westfálských lesů!"
Obličej jeho, jindy dosti bezvýrazný, vzal nyní na sebe ráz jakési chytrosti a potmesilosti, 

čehož Juřík dosud u něho nepozoroval, a proto byl nyní s úmyslem jeho uspokojen.
„Šetři sebe i nás!" volal za ním do šera nočního, které už celou krajinu zahalovalo a jen 

slabou září vycházející luny bylo mírněno.
Bonifác řídil svého koně k východní straně města a počínal si při tom tak opatrně, že Juřík 

již po několika kročejích ani dusot jeho koně neslyšel.
„Zdá se, že v kotrbě jeho přece více vězí," pravil polohlasně k sobě, když se mu Westfál 

zcela s očí ztratil, „než jak jsme vždy za to měli. Čím více o té věci přemýšlím, tím více se 
kloním k náhledu Bonifácovu, jenž zcela dobře soudí, že chytrý Raimund sotva si vyvolí k 
nové schůzi včerejší místo. Nuž, nyní jsou aspoň obě strany obsazeny, a bohdá brzo se 



dovím, čí důmysl se v této věci lépe osvědčil. Prozatím jen zraky kolem sebe napněme!"
Usadil se poznovu pevně v sedle, přitáhl těsněji plášť k tělu a pozorným okem se kolem 

sebe rozhlížel.
Nikde nebylo slyšeti ani toho nejmenšího šustotu, i poslední večerní větérek nyní utichl a 

jen ze vzdáleného tábora sem chvílemi zazníval nesouvislý jakýsi šum, který dostatečně 
svědčil, že i tam posud velmi čilý život panuje.

Město Damašek na protějším konci údolí bylo dosud v hlubokou tmu pohříženo, neboť 
záře měsíce nedosahovala posud v onu stranu, a jen vyšší částky štíhlých minaretů byly jí 
postříbřeny, takže se ve vzduchu nějakým průsvitným duchům podobaly, kteří se vznášejí 
nad hlubokým údolím v povětří.

Nikde nejevila se v okolí ani nejmenší stopa života a také v houští na levém břehu Barrady, 
kde zmizeli Jaroslav a Marcel, panovalo nejhlubší ticho, což bylo svědectvím, že oba muži již 
úkrytu svého dosáhlí a nyní nepozorovaně očekávají příchod zrádce.

Také Bonifác bral se co nejopatrněji kupředu, po všech stranách opatrně se rozhlížeje a 
každé příležitosti používaje, aby se ve stínu houštin a stromoví mohl před nepovolanými 
zraky ukrýti.

I kůň jeho, na všecky pohyby a obraty pána svého odedávna uvyklý, stoupal se stejnou 
opatrností údolím vzhůru k městu, což se v první polovici cesty tím snadněji mohlo díti, any 
husté keře a stromy tajnému postupu jeho velmi napomáhaly.

Avšak zanedlouho octl se Bonifác na planině, která bezprostřední okolí města od 
vzdálenější porostliny oddělovala a byla zcela beze stromů.

Tam se tedy nemohl odvážiti, nechtěl-li od nepřátel býti zpozorován.
„Tak blízko k městu se ani Raimund neodváží,'" pravil sám k sobě westfálský velikán, ,,a 

marné by bylo, abych se ještě dále ploužil. Sejde-li se v této straně Raimund opět se 
Saracénem, o čemž ani dost málo nepochybuji, pak to nebude zajisté na této planině, nýbrž 
kdesi v úkrytu, a k tomu je, tuším, tento palmový háj jako stvořen."

Utkvěl zraky svými na háji, který se rozkládal nedaleko místa, na němž se zastavil, a 
skutečně vítaného útulku poskytoval každému, kdo měl příčinu kroky svoje před ostatními 
lidmi ukrývati.

Po krátkém ještě přemýšlení a rozhlížení se po krajině ustanovil se konečně na tom, že 
zvolí své stanovisko v onom háji, odkud mu snadno bude celou východní stranu města 
přehlédnouti.

Měsíc vystupoval stále výše a výše a již také osvěcoval září svou celou planinu, na níž 
bylo možno každý předmět rozeznati. Nebylo tedy lepšího místa k podobnému pozorování, 
jaké měl náš žoldnéř na mysli, než právě palmový háj, který na nízké vyvýšenině ležel a 
tudíž volného rozhledu po celé před ním rozložené krajině poskytoval.

Zvolna a opatrně zaměřil nyní Bonifác svoje kroky houštím k výšině, na jejímž úpatí 
svého koně nechal státi.

„Vím, že se mi nehneš ani s místa, můj Rolande," pravil ke koni, který chytře ušima 
zastřihal, jako by veliteli svému co nejlépe porozuměl; „zde máš trávy dosti a o mne se 
nepotřebuješ více starat. Jen at také ty mne ani nejmenším hlasem neprozradíš."

Pohladil poznovu koně po krku a vykázal mu místo na konci háje, kde se hojně mohl 
napásti.

Sám pak kráčel nyní vzhůru mezi stromoví, aby si tam nějaké příhodné místo ke svému 
pozorování vyhledal.

Ohmatal dříve pádný svůj meč, zda v pochvě vězí, a pak zanedlouho na pokraji lesíka 
sebou do houští vrhl. Mohl odtud dobře přehlédnouti celé okolí až k Damašku a s druhé 
strany opět až k jižnímu konci údolí, kde byl nejzazší konec tábora syrských křižáků.

„S té strany musí přijíti," pravil si s uspokojením Bonifác, když nějakou chvíli krajinu tuto 
jako opatrný vojevůdce své bojiště prohlížel; „proto také zůstal se stany svými na příhodném 
místě, aby se pod rouškou noci nepozorovaně mohl v tuto stranu dostati. Jeho společník, 
prokletý onen saracénský pes, musí opět přes tuto planinu, a tak ani jeden ani druhý 
neuniknou zraku mému. Marcel pravil, že se včera sešli bez všelikého průvodu — tím lépe, 
neboť v nejhorším případě se dovedu oběma zároveň ubránit."

Při těch slovech natáhl své rámě s ohromnou pěstí a spokojeně na ni pohlédl.
Byl při pohledu tomto pevně přesvědčen, že odolá i spojeným dvěma nepřátelům.
Po tomto dokončení všech potřebných příprav natáhl obrovské tělo své pohodlně v 

měkkém trávníku, a jen hlavu svou z houští vystrčiv, jal se krajinu v naznačených dvou 
směrech stopovati.

Od města táhla se stezka k palmovému háji, jenž zajisté za dob míru obyvatelům 
damašským za cíl jejich procházek sloužil. U města stálo podél této stezky více letohrádků, 
bujnými zahradami obklopených, což vše ale nyní opuštěno zůstalo.

Za posledními domy pak následovalo ještě něco stromoví, až konečně křoviny přešly v onu 



holou pláň, o které jsme se již zmínili.
Na levé straně, odkud Bonifác knížete antiochenského očekával, panovala již bujnější 

vegetace, a náš
žoldnéř musel se přiznati, že by si Raimund velmi dobré místo k dnešní schůzi vyvolil, kdyby 
se mělo dostaveníčko jeho skutečně v této straně odbývati. Stromovím a houštím, jež se až k 
samému táboru vojska křesťanského táhlo, mohl se snadno nepozorovaně a beze všeho 
stopování až k palmovému háji dostati.

Při seznání tohoto příznivého položení krajiny nabýval Bonifác vždy pevnějšího 
přesvědčení, že Raimund skutečně dnes tuto stranu města k tajné schůzi své se Saracénem 
ustanovil.

Jak dalece tato domněnka byla podstatnou, mělo se už zanedlouho objeviti.
Hodina za hodinou totiž míjela, a podle výšky měsíce nemohlo býti dle soudu Bonifácova 

už daleko do půlnoci.
„Tuším, že nastává čas, abych zrak svůj dvojnásobně zostřil," mumlal si do vousů; „aspoň 

Marcel pravil, že ti dva čistí ptáci dnešní schůzi svou právě na půlnoc ustanovili. A do 
půlnoci nebude asi už daleko; pamatuji se ale, že kněží těch psů moslemínských vždy o 
půlnoci se svých minaretů krákají, to mi nyní bude pohodlným měřítkem."

A skutečně zanedlouho nato ozval se s nejbližšího minaretu damašského štěkavý hlas 
muezzina, jenž dobu půlnoční provolával, a hned nato bylo toto volání i na jiných stranách 
města opětováno.

„Půlnoc nastala!" zvolal polohlasně Westfál a zbystřil všecky smysly svoje, aby mu ani 
nejmenší hnutí v celé krajině neušlo. „Byla-li domněnka má pravá, pak tu bude jeden nebo 
druhý z těch proklatých zrádců co nevidět."

A bylo tomu tak.
Na konci planiny objevil se v několika okamženích nato jakýsi stín, jenž kolem křovin 

opatrně se plíže přímo k palmovému háji zaměřoval.
Bonifácovo bystré oko jej také ihned zpozorovalo.
„Aha," zvolal radostně; „jeden už je zde! Ó, Bonifáci! Hrst dukátů bych ti dal za tvůj 

moudrý nápad! Tak ale mám kapsy prázdné, a musíš se spokojit tím hrdým vědomím, že jsi 
měl více filipa než všichni ti tři tam dohromady. Tam ten stín, to je kníže Raimund, jinak 
nechci více se zdravými údy odtud povstati!"

Pohlížel poznovu za stínem, jenž musel nyní jasně ozářenou planinu přeběhnouti, chtěl-Ii 
se k háji dostati.

Na chvíli viděl Bonifác postavu se zastaviti, zajisté, že se po okolí rozhlížela, zdaž 
bezpečno prostorou touto se bráti.

Nikde však se nejevilo nic podezřelého, a postava se tudíž rychlým krokem planinou k háji 
pustila. Byl to muž v temný plášť zahalený, v němž ale snadno bylo lze křesťanského rytíře 
poznati. Záře měsíce se obrážela v lesklé jeho přílbě, a už ta jej označila za křesťana, neboť 
Saracéni hlavy své jen lehkými turbany pokrývali.

„On to, on! Kníže Raimund!" šeptal utajeným hlasem Bonifác, a zrak jeho se jiskřil 
divokou radostí, tak jako by už byl neslýchaného vítězství nad nepřáteli kříže došel. „Ano, to 
ten zrádce antiochenský! Poznávám jej po vysoké postavě a chocholaté přílbě, která mi jej 
okamžitě prozradila. Již zmizel v háji a čeká na druhého bídníka — pročež i ty, Bonifáci, se 
po něm poohlédni! Zdá se ten saracénský pes býti opatrnějším!"

Pohlížel nyní podél stezky, k východní bráně Damašku vedoucí, ale ta stále pustou 
zůstávala.

„U ďasa!" mumlal Westfál mrzutě do vousů. „Čenichá snad něco lidského ten pes 
musulmanský? Nebo dává tím knížeti křesťanskému najevo, kterak si osoby a důstojnosti 
jeho váží? — Však nikoli, když zde Raimund mešká, pak se zajisté i ten syn pekla dostaví, 
aby spolu dále tu ďábelskou kaši va- . řili, kterou nám tak laskavě chtějí zamíchati. — Ha, 
tamto něco se hýbe!" doložil po chvíli a napjal co nejvíce zrak svůj v těsnou onu uličku, již na 
konci stezky první zdi zahradní tvořily. „Ať se zdravými hnáty z tohoto houští nevyjdu, když 
tam nevidím několik postav u zdi se krčiti! — Na mou duši! Nejméně deset tureckých psů 
tam číhá ve stínu. Snad to nějaká past na toho antiochenského zrádce! Hej, přál bych mu to, 
aby jej ti satanáši lapli a v Damašku o hlavu zkrátili! — Nu, to se asi sotva stane, neboť jim 
bude zrada jeho prospěšnější; však vidět z toho, jak ten proklatý Saracén věří křesťanu, že si 
tak četnou pomůckou blízko za zády nechává! — Aha, již vychází na planinu; ano, je to 
nějaký Saracén, jemuž přeji, aby se vlastním jazykem udávil, ještě než ústa otevře! Ale u 
stotisíců rohatých! Co se to kolem nohou jeho míhá?"

Zděšeně pohlížel Bonifác do dálky, kde se skutečně postava Saracéna na stezce 
objevila.

„Kéž by do něho blesk z čistá jasná!" klel potají v nesmírném vzteku Westfál. „Pes, 



ohromný hafan, jenž ho obskakuje a na vše strany čenichá! Bídný to chlap, jenž nemá dosti 
na té hlídce, kterou si v povzdálí zanechal, a ještě psa s sebou bére, aby mu kolem slídil! — 
Co nyní počít? Ta fena mne tu dříve vyčenichá, než ještě budu moci slovo vyslechnout, po ti 
zrádci budou spolu mluviti, a toho je přece především potřeba, má-li ten ničemník 
antiochenský ve své zradě býti překonán."

Na chvíli se zamyslil a divoce při tom kol sebe pohlížel.
Vtom dotkla se ruka jeho pasu a jako blesk projela mu nová myšlenka hlavou.
Ucítil za pasem dýku, již na včerejším bojišti nalezl, a ta se mu nyní mohla za dobrou zbraň 

proti hafanu Saracénovu hoditi.
„Výborně!" zvolal. „Jedinou ranou tu fenu skolím, jakmile se ke mně přiblíží. Však pán 

jeho se po něm v prvním okamžiku nebude mnoho píditi."
Uspokojen vtáhl hlavu svou opět do houští a malým otvorem mezi listím pozoroval 

přibližujícího se Saracéna, který zcela volně k háji kráčel, tak jako by se na pouhou 
procházku ubíral.

Pes jeho činil kol něho vždy větší kruhy, avšak ani nejmenšího hlasu ze sebe nevydal. Zdál 
se úloze své dobře býti naučen.

Tento Saracén nebyl, jak už čtenář ze souvislosti zajisté uhodl, nikdo jiný, než Omarův 
sluha Soliman, který už včerejší noc s knížetem Raimundem antiochenským na břehu řeky 
Barrady vyjednával a nyní poznovu přicházel, aby mu odpověď vehtele svého sdělil.

Když se již asi v polovici otevřené planiny nalézal, povystoupil křesťanský rytíř, jenž se 
dosud v háji ukrýval, poněkud ze stínu palem, aby tak Saracénovi naznačil místo, kde se s 
ním setká. Ten se však ani při jeho spatření nijak nepřenáhlil, nýbrž volným krokem svým 
dále se bral. Jen jeho pes vždy prudčeji kol háje počal pobíhati.

Konečně došel až k háji, a tu se oba muži setkali.
Popošli mlčky několik kroků a pak v nevelké vzdálenosti od skrýše Bonifácovy se 

zastavili.
Tento měl zde nyní nejlepší příležitosi zrádné jednání obou vyzvěděti, kdyby jen psa 

Saracénova bývalo nebylo.
Pes se totiž náhle zastavil ve svém pobíhám před houštím, v němž náš žoldnéř ukryt ležel, 

a počal významně vrčeti.
Saracén se ihned obrátil v onu stranu, neboť byl varovnému znamení psa svého 

porozuměl. Poněvadž ale pes zase na okamžik utichl a ke křoví se přibližoval, počal s 
Raimundem rozmluvu svou, avšak tak tiše, že veškeren sluch svůj napínající Bonifác ani 
jediného slova doslechnouti nemohl, a to tím méně, an se nyní hafan k samému houští 
přiblížil a opět hlubokým hlasem zavrčel.

„Zhyn, netvore ďáblův!" zaskřípěl Westfál mezi zuby a máchl dýkou po krku psovu, 
takže, kdyby jej prudká rána tato přeostrým nástrojem byla zasáhla, byl by se zajisté bez 
jediného hlasu mrtev k zemi svalil.

Avšak zdálo se, že pes něco podobného tuší; proto v rozhodném okamžiku rychle nazpět 
uskočil a krátkým rykem zaštěkl.

„Jsme zrazeni! Někdo nás poslouchá!" ozval se tu přidušený hlas Saracéna. „To hafan můj 
štěkotem svým oznamuje!"

A třemi skoky octl se s vytaseným mečem u houštiny, na niž teď hafan jeho prudce počal 
štěkati.

Podobně i kníže Raimund se přihnal s dobytým mečem křiče:
„Zhynouti musí, nechť zde kdokoli!"
Teď nastal osudný okamžik pro Bonifáce, který už viděl, že je vše ztraceno.
„Potají se odtud více nedostanu," hučel si do vousů, „rychle tedy na ně! Jsou jen dva, a 

těch se má pěst nebojí!"
Vyrazil tedy jako zběsilý z křoviny a rychlostí blesku svůj meč vytasiv, hnal se po 

Raimundovi, jenž se mu nejblíž po ráně octl.
Kdyby byl měl co jednati pouze s těmito dvěma protivníky, pak snad by byl jako vítěz z 

nestejného boje vyšel, avšak Soliman hned v prvním okamžiku, kdy se přesvědčil, že mu jest 
s nepovolaným slidičem a vyzvědačem jednati, zvláštním způsobem zahvízdl, a tak nové 
pomocníky na zápasiště povolal.

Byli to oni saracénští vojínové, které Bonifác bystrým zrakem svým ve stínu zdi zahradní 
zahlédl a kteří tajnou ochrannou stráž Omarova vyslance tvořili.

Ti na zahvízdnutí velitele svého rychlostí blesku přikvapili a již v druhém okamžení se 
vespolek jako lítá zvěř na křižáckého žoldnéře vrhli.

Ten už viděl, že mu již nelze uniknouti, a proto si umínil, svobodu i život co nejdráže 
zaprodati.

Raimund se ráně jeho chytře uhnul, a vida nyní Saracény na bojišti, více se boje neúčastnil. 



Nechtěl se vydati náhodě toho nočního krvavého zápasu, neboť přesvědčil se jediným 
pohledem na obrovského  křižáka, že skolení jeho dá i této saracénské přesile dosti namáhání. 
S vytaseným mečem v ruce pohlížel z povzdálí, ukryt za širokým pněm datlové palmy, na 
vývin boje, který přes všecku udatnost křižákovu dlouho nemohl trvati.

Tím zuřivěji však si počínal Omarův sluha, který se jako slepý na nenáviděného křesťana 
hnal.

„Skolte jej jako prašivého psa!" řičel na své vojíny, kteří právě přikvapili a hned ohnutými 
šavlemi svými do křižáka počali tepati. „Živ nesmí ten zrádce místo opustiti."

„Tys sám bídný zrádce!" vzkřikl Bonifác, jenž se mezitím o strom opřel a tak aspoň 
poněkud si záda kryl.

Při tom máchl dlouhým mečem svým po Saracénovi a ten jen svižným uskokem ubránil se 
ráně, která byla na jeho hlavu namířena; ale špička meče přece jej zasáhla a hned se mu proud 
krve z levého ramene vyřinul.

To rozplamenilo ještě více vztek Saracénův a tím divěji vojíny na chrabrého Westfála 
pobízel.

Jako smečka psů obklopili Bonifáce a se všech stran naň zuřivě dotírali. Leč meč křižákův 
držel je v značné vzdálenosti, neboť jako blesk se s jedné strany na druhou kmital a těžké 
rány rozdílel.

Teprv nového velení Solimanova bylo třeba, aby Saracéni účinlivěji naň doráželi.
Tu však zároveň také Westfál počal opravdově do toho mlátit.
Jedinou ranou skácel jednoho z nejpřednějších Turků k zemi, takže ani hlasu více ze sebe 

nevydal. Sám pak  utrpěv  poranění v boku  od meče  jiného z vojínů, rozpřáhl se poznovu na 
tohoto a oběma rukama se chopiv plameňáku svého, ťal jím po hlavě Turkově tak ohromnou 
silou, že tato ihned ve dví se rozpoltila a meč ještě hluboko do krku a prsou zajel.

Avšak právě tato hrdinská rána byla záhubou křižákovou.
Meč zůstal totiž v těle rozpoltěného Saracéna na okamžik zarytý, takže jej Bonifác nemohl 

ihned nazpět dobýti.
Toho použil Soliman a vzkřikl s divokou radostí na vojíny:
„Vrhněte se naň, a dostanete-li ho za živa, bude odměna vaše ještě větší!"
To se také stalo a v témže okamžení již asi šest Saracénů na těle obrovského Westfála 

viselo a k zemi je strhlo.
V druhém okamžení byl již odzbrojen a nemohl se více hnouti.
„Svažte mu ruce i nohy!" řval pln ďábelské radosti Soliman. „Damašek se pokochá 

pohledem na smrt tohoto psa! Pán můj pak tisícerá muka vymyslí, aby tě potrestal, žes chtěl 
jeho záměry zrádně překazit!"

Při těchto slovech kopl nešťastného křižáka do raněného boku, načež on divoce zaklel.
„Nejásej příliš časně, pse saracénský!" skřípěl mezi zuby. „Ještě nejsou dny Bonifácovy 

spočítány, a brzo se hodlám nehodných těchto pout zbaviti!"
„Pryč s ním!" kázal Soliman, když jej vojínové pevně svázali. „Odveďte jej do paláce 

kalifova, kde mu strážce vězňů vykáže místo v nejpevnějším žaláři. Ten ještě mnohé nám 
musí vyprávět, než mu bude jazyk ze zrádných úst vytržen!"

 „Raději si jej ukousnu a před nohy vám jej vhodím," odpověděl opovržlivě Bonifác, „než 
bych bratry své zradil jako onen bídník tamto!"

Kníže Raimund byl nyní, když viděl, že mu žádného nebezpečí více nehrozí, povystoupil 
ze svého úkrytu, a tu mu spoutaný křižák urážku onu v obličej vmetl.

V oku Raimundovu se zajiskřilo divokou vášní a chtěl se mečem svým na bezbranného 
vrhnouti, kdyby Soliman nebyl právě dal vojínům svým znamení, aby zajatce rychle do 
města odvedli.

Saracéni vzali bezvládného křižáka nyní mezi sebe a celá karavana se s nenadálým lovem 
svým nazpět k Damašku ubírala.

V polovici cesty zazněl náhle na planině dusotkoně, jenž se k průvodu přibližoval.
Bonifác obrátil hlavu v onu stranu, odkud dusot přicházel, a ve svitu měsíce poznal ihned 

svého koně.
„A, jsi to ty, věrný můj Rolande?" pravil sám k sobě. „Chceš zajetí mé snad sdíleti? 

Nikoli, žádný pes saracénský nesmí hřbet tvůj zneuctít!"
Pak náhle vykřikl proti koni:
„Pryč, Rolande, pryč! Leť zpátky do tábora! Pryč!"
A věrné zvíře úplně porozuměvši velení svého pána, při jehož hlasu bylo radostně 

zařičelo, obrátilo se mžikem nazpět a s větrem o závod uhánělo dolů do údolí na zpáteční 
cestu k táboru křižáckému.

„Hussá!" pobízel jeden ze Saracénů psa Solimanova za koněm, jehož by byl také rád ve 
svou moc dostal.

A pes také se dal hned v pronásledování prchajícího koně, ale zakrátko musel se zase 



s nepořízenou navrátit. Notná rána do boku Bonifácova byla následkem zlosti Saracenovy, 
jenž viděl, že mu takto druhá část kořisti ušla.

Spokojeně však pohlížel křižák v onu stranu, kde věrný jeho kůň zmizel.
„Zakrátko bude rytíř Juřík věděti, že mne potkalo neštěstí," mumlal si do vousů; „tím spíše 

bude pán můj na dobytí Damašku naléhati, aby věrného sluhu svého vysvobodil z hanebného 
zajetí. Prozatím se odevzdám ve svůj osud a budu o tom přemýšlet, kterak bych mohl 
osvobození svoje na vlastní vrub provésti."

Zavřel oči a dal se od svých katanů dále do města odvláčeti.
V palmovém háji pak pohlížel Soliman za odcházejícími, až zrakům jeho mezi zdmi 

zahradními zmizeli.
Ďábelským plamenem planoucí zrak jeho svědčil dostatečně, kterak byl potěšen ze svého 

lupu, od něhož si velkých výsledků u svého pána sliboval.
Nato obrátil se opět k Raimundovi a jizlivým hlasem prohodil:
„Zdá se, že vás tedy stopují na těchto nočních cestách?"
Raimund svraštil obočí.
„Nějaký zbloudilý tulák," pravil vyhýbavě, „jenž pouze náhodou nás tu překvapil."
Soliman pohlédl stranou na houští, v němž byl křižák ukryt, a ironicky se usmáv, odsekl :
„Houští toto ale zdá se býti vítaným úkrytem pro vyzvědače a nikoli pro zbloudilce, jenž 

by byl opačnou cestu do tábora křižáckého hledal."
 „Slabý to výklad; jsem pevně přesvědčen, že se onen hlupák beze všeho úmyslu v tuto 

krajinu dostal."
„A což jeho kůň, jenž taktéž nedaleko zdál se býti ukryt?"
Raimund více neodpověděl na vývody Saracénovy, neboť si nyní musel v nitru svém sám 

přiznati, že onen křižák chtěl potají schůzi jeho s vyslancem Omarovým býti přítomen.
„A ta připravená dýka a připravenost k boji?" tázal se dále Soliman, jenž se kochal 

pohledem na rozpačitost křesťanského knížete.
„Dosti již toho!" vzkřikl tento nevrle. „Buď rád, že upadl v tvou moc a že jej takto můžeš 

této noci učiniti neškodným. Mrtvý nikoho více nezradí!"
„Při vousech Mohamedových přisahám, že sterou smrtí zahyne!" vzkřikl se zuřivým 

vztekem Soliman a pohlédl na mrtvoly dvou padlých Saracénů. „Dva z nejlepších mužů 
životní Omarovy stráže padli tu jeho mečem, a už za to musí pocítiti plnou pomstu velitele 
mého!"

„Nyní k věci," pobízel jej Raimund; „jaké zprávy mi přinášíš od svého velitele na mé 
nabídnutí?"

„Vládce Damašku je ochotně přijímá," zněla odpověď Saracénova.
V oku Raimundovu se zjevil blesk divoké radosti.
„Přijímá tedy spolek se mnou k záhubě západních křesťanů?" zvolal v tomto pocitu 

brzkého vítězství svého. „Pak zakrátko bude Damašek od obléhajících jej nepřátel zproštěn a 
já vítězně pak s Omarem vtáhnu do Jerusalema!"

Pohrdlivý úsměv objevil se kol Solimanových rtů, jejž ale Raimund pro panující šero 
nemohl pozorovati.

 „Můj pán a velitel však klade jednu výminku," započal opět dále.
„Jakou? Přisahám, že se každé podrobím!" zvolal Kaimund horlivě.
„Abys osobně s vládcem Damašku spolek tento uzavřel."
Raimund se na okamžik zarazil.
Nevěděl ještě, kam návrh tento míří, a poněvadž dobře znal povahu saracenskou, proto se 

měl velice na pozoru.
„Kterak to myslíš?" tázal se Solimana po chvíli.
„Abys mne následoval do Damašku k mému veliteli."
Raimund na krok ucouvl.
„Jak? Já se do Damašku odvážit?" zvolal v směsici překvapení a nevole. „Nepříteli se 

volně všanc vydávat?"
Soliman se zase jízlivě usmál.
„Aj, o nepříteli mluvíš, kde ti je s věrným spojencem jednati?" tázal se táhlým hlasem a s 

výčitkou.
„Nikoli, do Damašku nikdy nevkročím!" zvolal zase Raimund.
„Pak se vrať jen zase do křižáckého tábora, kde, jak se zdá, dobře znají tajné kroky tvé!" 

pravil posupně Saracén.
Zdálo se, že slova tato velice působí na knížete antiochenského.
Octl se nyní v úzkých mezi oběma stranami, neboť vždy více noční událost v háji 

palmovém v něm vyvolávala přesvědčení, že tajné jeho záměry jsou asi v táboře západních 
křesťanů známy, a že tedy nejlépe učiní, chce-li aspoň něčeho docíliti, když se od nastoupené 
dráhy více neodchýlí.



Počal tedy se Saracénem poznovu vyjednávati.
„Je to výslovná žádost tvého velitele, abych se osobně do Damašku dostavil?" tázal se po 

chvíli přemýšlení.
„Tak jest, pane, jen s tebou samým Omar navrženou smlouvu uzavře."
„Kdo mi však ručí za moje bezpečí ? Není mi Omar ještě ničím zavázán a může mne stále 

za nepřítele svého považovati."
„Nikoli; velitel Damašku ti dává ústy mými zvěstovat, že přisahal při vousech 

prorokových, že ti ve městě nebude vlasu zkřiveno; a opustíš-li je jako přítel a spojenec jeho, 
pak tím spíše zdráv a svoboden ke svým se navrátíš."

Raimund ještě nějakou chvíli přemýšlel, ale Soliman již viděl bystrým zrakem svým, že je 
to jen líčené zdráhání se.

„Budiž, vyplním přání Omarovo, a spoléhám se na jeho slovo!" zvolal pak rozhodně a 
pokynul Saracénovi.

„Omar dané slovo nikdy nezruší! Je nyní pravým vyznavačem proroka, jenž jej čítá k 
nejstatečnějším svým synům," pravil Soliman a sklonil na znamení úcty hlavu svou; pak 
doložil:

„Jsi-li hotov mne následovat, pak rychle spěji za mnou, neboť v hodině jsem slíbil veliteli 
svému bezpečnou zvěst o výsledku této schůze přinésti."

„Rychle tedy kupředu!" zvolal i kníže antiochenský. „Noc nebude již dlouho trvati, a já 
musím ještě za tmy opět býti nazpět v táboře, aby snad vzrůstající podezření v západních 
křesťanech nenabylo podstaty touto mojí nepřítomností."

 „Tím více tedy příčiny, abys proti nim pevný spolek s velitelem Damašku uzavřel," 
prohodil Soliman a obrátil se k odchodu.

Kníže Raimund jej následoval, a když se oba přesvědčili, že je opět celé okolí liduprázdné 
a že je nikdo nestopuje, zaměřili k městu, jenže Saracén se bral jinou cestou, než jakou turečtí 
vojínové se zajatým Bonifácem nastoupili.

„Uvedu tě tajnou brankou do města," pravil Soliman, když zpozoroval, že si i kníže toho 
všiml; „dorazíme tudy mnohem dříve do paláce kalifova, ba octneme se tam snad ještě před 
průvodem, jenž vede zajatého křižáka."

Po těchto slovech zabočil v pravou stranu a brzo se octnuli mezi zdmi u pokrytého 
průchodu v hradební zdi, jenž vedl přímo do zahrad kalifových.

Několikeré pevné dveře zavíraly tuto dlouhou podzemní chodbu, ale ty všecky Saracén 
otvíral klíčem, jejž u sebe nesl.

Teprve na protějším konci chodby zaslechli opět lidské hlasy; byla to stráž, která na 
druhém východu tajného tohoto sklepení byla umístěna.

Zakrátko octli se uvnitř paláce kalifova, a Soliman dověděl se od jednoho z přecházejících 
ve dvoře strážníků, že průvod vojínů se zajatým křižáckým žoldnéřem do paláce posud 
nepřibyl.

„Pak sám jej uvedu do žaláře," pravil Saracén ke knížeti, který se po celé této cestě ve svůj 
plášť zahalil, aby jej nikdo v Damašku nemohl poznati; „následujte mne tímto vedlejším 
vchodem do ložnice mého velitele."

„Očekává mne tam?" tázal se Raimund; „nesmím se zde dlouho zdržeti."
 „Velitel můj dlí v hodovní síni," odtušil Soliman, „však neprodleně jej zpravím o vašem 

příchodu."
Pak vedl jej několika chodbami a síněmi kupředu, až dospěli do bohatě ozdobené ložnice 

Omarovy, kde Soliman Raimundovi kázal posečkati.
Když pak uvědomil známým nám už způsobem velitele svého u hostiny, že jej kníže 

antiochenský v ložnici jeho očekává, spěchal vstříc průvodu strážníků, aby sám osobně 
zajatého křesťana do temného vězení uvrhl.

Právě u brány palácové setkal se s ním a zvolal:
„Jen za mnou nyní, já již tomuto křesťanskému psu tvrdé lůžko pro dnešní noc připravím!"
Bonifác, spatřiv opět vůdce Saracénů, jenž jej v toto zajetí uvedl, polohlasně zaklel a 

nechal se pak do vězení odváděti.
Žalářní správce musel otevříti nejhlubší a nejpevnější vězení, kam potom Soliman 

otevřenými dveřmi spoutaného Bonifáce tak nehorázně vstrčil, že tento bez vlády upadl na 
podlahu kobky žalářní.

Těžké dveře pak za ním zapadly.
Po chvíli teprve ucítil Bonifác, že se kdosi jím obírá a spoutané ruce jeho osvobozuje. 

Pozdvihl hlavu a při svitu malé svítilny poznal křižáka, jak znamení kříže na prsou jeho 
zřejmě svědčilo.

„Co vidím?" vzkřikl náhle vesele, když bedlivěji v tvář zajatého soudruha svého' pohlédl. 
„To vy, pane rytíři Bartoši? Vy jste posud na živu?"



„Jak vidíš, milý Bonifáci," odtušil křižák, jenž nebyl skutečně nikdo jiný, než český 
templář Bartoš, „upadl jsem v zajetí tureckých psů, ač bych raději byl na poli čestném 
zhynul."

 „Nemyslete více na smrt!" vzkřikl Bonifác, a ježto mu Bartoš mezitím i vazby na nohou 
sňal, vyskočil jako laň do výše a natahoval obrovské svoje údy, aby náležité pružnosti 
nabyly. „Teď se spíše ohlédneme, kterak bychom se odtud na svobodu dostali, neboť nemám 
pražádné chuti těm tureckým psům kosti svoje obětovati!"

A hned nato počal celé vězení bedlivě prohlížeti, aby pak mohl na základě toho osnovati 
plán o útěku.

6.

Opustili jsme Omara posledně, když hodovní síň opouštěl, aby se odebral do své ložnice k 
očekávajícímu jej knížeti Raimundovi, jenž potají tam uveden, aby s templářským 
odpadlíkem vyjednával o zradě vlastních bratří svých.

Viděli jsme, jakou radostí velitel Damašku byl zachvácen, když příznivou zprávu svého 
sluhy vyslechl, za kterou se mu pak odměnil sáčkem zlata.

Rychlým krokem spěchal v onu část rozlehlého paláce, kde byly jeho komnaty, a již opět 
kolovaly jeho mozkem steré plány a úmysly, jež v něm vyvolávala přítomnost křesťanského 
knížete.

„Zda nemám doufati v neustálý zdar," pravil mezi chůzí polohlasně sám k sobě, „když 
takto mne štěstí samo vyhledává? Nebyl bych troupem prázdným smyslů, kdybych se 
nechápal takto sobě podaných rukou? Oni sami chtějí býti mými otroky a sami vášně svoje 
mi vstříc přinášejí! Tak skládají jen hold mé hrdinnosti   a   jediného vládce   v   Sýrii ve  mně
spatřují; jiné pak zase leskem zlata oslepím a vše připoutám k svému prospěchu, abych se 
potají vysmál jejich lehkověrnosti. Kdo jako já sobě láji tuto si dovedl přizpůsobit pro své 
záměry a nasycením lakoty svět si zakoupil, ten nestrne před žádným prostředkem, ten také 
vrchu žádostí svých dosáhne." — Jen krátce ještě, poslední napětí tětivy — pak toul svůj 
prázdný odložím!"

Tu stanul již u své ložnice a rychle v ni vešel.
Uprostřed spatřil státi knížete Raimunda antiochenského, jenž mu byl znám už z 

Jerusalema, jakožto bývalému templáři.
Na okamžik měřili se oba muži pevnými zraky, tak jako by chtěl každý v druhém vyčísti 

nejtajnější jeho myšlenky. Bylo očividno, že se scházejí jen za tou příčinou, aby druh z druha 
co nejvíce vyzískal. Znaliť dostatečně sobeckou povahu svou a podle toho také každý 
nynější kroky své posuzoval.

Omar přerušil první okamžité toto mlčení slovy:
„Příchod váš, kníže, mi věstí, že jste dovedl ocenit výhody, jaké by vám spojení nás obou 

mohlo přinésti. Pravím to bez obalu, že jste k zisku vlastnímu vyhověl ochotně přání mému."
„Uhodl jste, mne zájmy sobecké vedou k vám, neboť, ač jste nyní nepřítelem víry mé, 

přece lakotivost západních křižáků za ještě horšího nepřítele pokládám a chci s vámi proti 
nim spolek uzavřít."

„Nuže, rcete tedy, kníže, jakých výhod mi spolek tento podává?"
„Dřív ustanovme cenu oběti, jakou vám s nebezpečím života přináším."
„Vím již o tom, že jest se vám zrady ve vlastním táboře obávat."
 „Nebojím se zrady nižádné!" zvolal prudce Raimund. „A opováží-li se kdo kroky moje z 

podezření stopovat, pak budiž jako červ rozdrcen!"
„To se také stane, kníže," pravil pevným hlasem Omar; „bídník onen, jenž je již v zajetí 

mém, musí smrtí sterou zhynouti. Však nyní odpovězte na otázku mou, kníže."
„A já opět cenu toho znáti chci, že jsem se až do Damašku odvážil. Muž obezřetný vždy 

ke konci prohlídá a známo vám již, že jen touha po prospěchu vlastním mne vede sem."
Omar viděl, že má chytrého protivníka před sebou, protož si umínil v něčem ustoupiti, aby 

záměry jeho dosud tajné z něho vylákal.



„Posel můj vám již vylíčil," započal, „jakou vám chystám odměnu, když záměrům mým 
zdárně přispějete. Nechci býti skoupým a velikost činů vašich velikostí odměny převážím."

Kníže Raimund se lehce usmál.
Bylo lze ve výrazu jeho obličeje zřejmě čísti, že vedle pouhých slov také skutky a hmatavé 

výsledky očekává.
Omar porozuměl dobře úsměvu tomuto a spěchal doložit:
„Trůn jerusalemský se stane vaším, kníže, neboť král Balduin musí býti za zpupnost svou 

potrestán."
Oko Raimundovo zaplálo ohněm divoké radosti, jenž však ihned zase uhasí. Nesměl 

radostné překvapení svoje příliš zřejmě najevo dávati. Viděl, že stane u cíle žádostí svých, a 
musel si tedy co nejopatrněji počínati.

 „Dovedete čísti v myšlenkách mých, Omare," pravil se zdánlivou klidností; „přiznávám 
se, že to přesvědčení moje, že nesmí slabý Balduin déle na trůně jerusalemském sídleti."

„Ano, vám, kníže," přisvědčoval Omar, „kyne nyní panství nad celou Sýrií a Antiochii 
vyměníte za královské sídlo v Jerusalemě. Tuším, že královská to odměna, hodná namáhání 
nejvyššího."

„Nuže, slibuji vám věrnou pomoc svou, Omare," pravil Raimund po krátkém přemítání; 
„vy klestíte cestu k dávnému cíli všech mých žádostí, protož také vašim záměrům chci hověti. 
Však posel váš mi také děl o jistém pokladu, jejž prý jste oněm uchystal, kdo vás zprostí 
křesťanů západních."

„Těch zprostím se již sám," odtušil důrazně Omar, „však jen o rychlost zničení jich mi 
především jde."

„Nuž, mluvte, Omare, čeho v té věci ode mne očekáváte?"
„Poklad onen," započal opět vůdce vojska damašského, „jest vám věnován, kníže, zdaří-li 

se vám příměti knížata křižáků, aby opět opustili chlumy hermonské a táhli na východní 
stranu města, kterou včera byli opustili. Tam v bezvodne pustině trápeni nedostatkem brzo mé 
přesile podlehnou."

Raimund se zamyslil po vyslechnutí návrhu tohoto.
„Právě proto, že bezvodná a holá jest to krajina," mluvil opět po chvíli, „kázal král 

německý stranu východní opustit a nový tábor pod Hermonem rozbíti. Protož to přetěžká 
bude věc, jich z výhodného místa onoho nazpět odloudit."

„Omar neodpověděl, nýbrž obrátiv se do jednoho kouta ložnice své odhalil tu velkou 
ozdobnou bednu, jež, jak se zdálo, velkou tíží byla naplněna.

Odhodil víko a tu spatřil lakotný Raimundův zrak, že je bedna tato až k vrcholu svému 
samým zlatem naplněna.

Byl to skutečně poklad královský a v lesku svém skutečném vábil ještě více knížete 
antiochenského, než záhadný lesk samého trůnu jerusalemského, který se proň posud ve velké 
vzdálenosti kmital.

Omar   nemýlil se také v účinku   pohledu tohoto.
„Bedna tato, plna zlata egyptského," pravil úlisným hlasem, „se stane majetkem vaším, 

kníže, až si rukou svých podáme v dobytém táboře západních křesťanů. Jak úkol tento vážný 
vykonáte, to budiž od nynějška vaší starostí. Vím, že žádám od vás věcí velikých, však 
odměna ve zlatě a trůně královském kyne vám."

Raimund pohlížel stále ještě na kouzelně se lesknoucí zlato v bedně, kterou Omar úmyslně 
otevřenou státi nechal.

„A pravíte, že to zlato egyptské?" tázal se sípavě, jen aby se mohl rukou vlastní o 
jsoucnosti a hodnosti jeho přesvědčiti.

„Ano, zlato egyptské," odtušil klidně Omar, „jež se úplně zlatu ryzímu podobá. Však již 
sám se o tom přesvědčíte."

A pokynul knížeti, lakotou celému se třesoucímu, aby blíže k bedně přistoupil a obsah její 
ohledal.

Raimund se nedal dlouho pobízeti.
Oběma rukama pohroužil se v zlaté dukáty a plné hrsti jich nabrav, povlovně je opět dolů 

jako zlatý déšť pouštěl a v naslouchání magického zvuku jejich se kochal.
Bylť nyní přesvědčen, že obsáhlá bedna je zcela zlatem naplněna a za takovouto cenu že 

se již lze velkého činu odvážiti.
„A to vše se stane mým, když křižáky od Hermonu odloudím?" tázal se hlasem, jenž se 

skrze vyschlé hrdlo jeho stěží prodíral.
Tak velice byl naň výjev tento účinkoval, že nemohl ani hlasu nabýti.
Omar jej po straně s ďábelskou rozkoší pozoroval.
„Ano, jak jsem již pravil," odtušil chladně, „poklad tento náleží již nyní vám, kníže, neboť 



jsem přesvědčen, že žádosti mé vyhovíte."
„Znáte výborně čísti v srdce mém," opětoval Raimund celý rozechvěn, a podávaje 

Omarovi pravici, doložil: „Učiním, podle žádosti vaší a zakrátko bude tábor křižáků na 
východní straně Damašku rozbit. Král Kunrád závisí od válečné pomoci mé a musí se 
naléhání mému podrobit. Takž spolek náš je již utvrzen a pevný cíl mu vytyčen. Teď 
stopujme již záměry nepřátel, kteří stejně proti mně jako proti vám pomstou planou."

Omarovi se zajiskřilo v zraku.
„Také nás živí plamenná touha po boji," pravil temně; „první vítězství nadchlo lid můj 

mocným nadšením, takže brzo zajdou choutky západním knížatům, aby na východě hledali 
nových dobytí. Nuž medle, jak se připravují k boji křižáci?"

Kníže antiochenský se při této otázce posupně usmál.
„Na boj jim nelze ani pomyslit," pravil s drzým smíchem, „teprv potom se k němu chtějí 

opět odvážit, až by se lid můj s nimi spojil. Tak věří ti blouznivci, že ve prospěch jejich voje 
své zaprodám!"

A znovu se surově zachechtal.
„Máte tak vhodnou příčinu, abyste mohl výboj jejich stále odkládat," vece Omar v 

zamyšlení; „delší prodlení je tím jistěji zhroutí v záhubu."
Na okamžik se odmlčel a, zdálo se, že o čemsi důležitém přemítá, Raimund po straně na 

zlato v otevřené skříni mžoural.
Ále pak se náhle Omar ke knížeti antiochenskému

obrátil s otázkou:
„Proč jste tedy, kníže, sbíral tak četný voj, když jej nemíníte se západními křižáky spojiti?"
Pohlížel při tom tak bystrým zrakem na svého spojence, jako by chtěl vyzkoumati jeho 

nejtajnější myšlenky.
Však Raimund se nedal zraky Omarovými uvésti v rozpaky. Naopak se zdálo, že je na 

podobnou otázku připraven, a proto rychle odtušil:
„To je právě hlavní část rozpravy, Omare, a zajisté mi budete zavázán díky, jestliže vám 

zjevím tajného nepřítele, jenž o vás hrá."
Čelo Omarovo se na ta slova zúplna vyjasnilo, tak jako by rázem seznal, že má konečně 

svého spojence tam, kde jej vlastně chtěl míti.
„O jakém to tajném nepříteli mluvíte, kníže?" tázal se na pohled lhostejně.
„Kníže bassorský jest vaším tajným nepřítelem!" zvolal Raimund zvýšeným hlasem, 

domnívaje se, že tím dosáhne u Omara většího účinku.
Tento však zcela podržel svou zdánlivou chladnost.
„Jak? Tantais že by byl mým nepřítelem?" tázal se s líčeným podivením. „Vím, že 

nepohlíží příliš mile k mým záměrům, však povždy se jim podroboval a právě poslední 
vyslanství do Jerusalema podnikl s velkou horlivostí."

„A tam právě počal osnovati proti vám zradu!"
„Zradu pravíte, kníže? Rozvažte dobře toto těžké

obvinění." .
Raimund se dal zdánlivou nedůvěřivostí Omarovou zcela oklamat a stával se proto stále 

prudším.
„Ano, jest vaším zrádcem!" zvolal vášnivě. „A nejen zrádcem vaším, leč i celého Damašku 

a víry prorokovy!"
„A důkazy této jeho těžké viny?"
„Podám vám já!"
„Nuže, již mluvte, kníže."
„A dobře tak činíte, neboť Tantais vám připravuje záhubu."
Omar se jen opovržlivě usmál.
„Jakmile Tantais v Jerusalem zavítal," začal opět Raimund, „aby tam jako vyslanec vládce 

damašského přinesl odpověď na vyzvání krále Balduina, měl tajnou schůzi i s námi syrskými 
knížaty v paláci patriarchy Fulchera."

Omar naslouchal stále pozorněji, neboť, ač mu byla tajná schůze knížete Tantaise se 
syrskými panovníky v Jerusalemě známa, přece teprve nyní měl o ní dostati důkazy a 
podrobnosti.

„K vůli čemu byla tato schůze od něho vyhledána? tázal se.
„Aby mne a královou Melisendu získal pro spolek, jehož tajným účelem bylo, aby vítězný 

Omar byl svržen se své výše v Damašku."
Saracén zaskřípěl zuby, avšak přece jeho oko zahořelo ďábelskou radostí, neboť nyní byla 

Tantaisova zrada dokázána, a on mohl zřejmě proti němu vystoupiti.
„Dále, dále!" pobízel netrpělivě Raimunda, jenž s oblibou pozoroval, že konečně 



rozdmychal jeho pomstychtivost, z které i on sám hodlal kořistit.
Proto si umínil dotknouti se ho ještě ostřejší ranou.
„Však nebyla to jen touha po vládě," pravil úlisně, „která jej učinila zrádcem; nejvíce proto 

vám chystá tuto odplatu, že jste mu vedle přízně vládce Anara také milenku odvedl."
Omar se divoce zachechtal a krví se mu podlily oči. Raimund z toho poznal, že byla jeho 

rána dobře mířena.
„Králová Melisenda," pokračoval hned potom dále, jako by rozčilení Omarovo 

nepozoroval, „dala se ihned získati Tantaisem pro jeho plán a já též slíbil svou zbrojnou 
pomoc."

Omar mrštil jedovatým zrakem po Raimundovi, jenž se však ihned omlouval:
„Učinil jsem tak jen, abych vás mohl o té zradě zpraviti a abych všecky jeho kroky mohl 

tím bezpečněji sledovat. Nyní tedy víte, Omare, jak Tantais o vás zrádně hrá, již se můžete 
jeho lstným úkladům vyhnouti."

Omar se divoce zasmál a pak drsným hlasem a s divokým pohledem provolal:
„Ten se tedy odvážil jednati mně na vzdory? Ten usiluje o mé svržení, jenž je plevou v 

mých očích a z mé milosti obdržel bassorské vladařství?"
„Proto posud," pokračoval dále Raimund, „nespojily se voje arabské s vašimi, neboť 

Tantais čeká jen, až vás křižáci potrou, aby se pak sám mohl zmocniti Damašku."
Omar byl nyní prudce rozčilen a kvapnými kroky přecházel po ložnici.
Přemítal o nějakém děsném plánu a vyrážel ze sebe nesouvislá slova.
Náhle se zastavil před Raimundem a tázal se ho:
„Můžete vše toto opakovati před Anarem?"
„Okamžitě, nechť i ten se o nynější zradě bývalého miláčka svého přesvědčí!"
„Pak mne následujte, kníže, nechť Tantais sám před Anarem uslyší toto obvinění z vašich 

úst!"
Raimund ustoupil na krok a udiveně pohlížel na Omara.
„Jak?" zvolal. „Tantais je v Damašku?"
„Tak jest," zněla Omarova odpověď; „touto dobou zajisté již dlí u Anara."
„Co však právě dnešní noci jej sem přivedlo? Tuší snad něco o mém příchodu?"
Vždy větší zděšení jevilo se nyní v lících zrádného knížete křesťanského, jenž se ovšem 

musel všeho lekati, co by mohlo vésti k vyzrazení jeho hanebných záměrů.
Omar, vida jeho rozpačitost i obavy, brzo jej ukonejšil.
„Nikoli, kníže," pravil opovržlivým tónem; „Tantais byl jenom láskou k Zaiře do zdí 

Damašku přiveden; moji věrní sluhové stopovali každý jeho krok a vím, že nejdříve k dceři 
Anarově zavítal a pak i Muleye vyhledal, jenž taktéž je mým nepřítelem a tudíž se mu ve 
zdech paláce dobře hodí za spojence. Nyní pak u Anara se snaží dosavadní svoje prodlévání 
omluvit a ujistit jej svou věrností. Však přisámbohu, poslední noc ztrávil tu na svobodě a 
zakrátko bude se o vězení s ostatními zrádci sdíleti!"

„Mne však nesmí zde zříti," pravil úzkostně kníže Raimund, „neboť ještě zítra by krále 
Kunráda zpravil o mém tajném pobytu v Damašku."

Omar se ale jen jízlivě usmál.
„Neobávejte se již ničeho od Tantaise, kníže," pravil se svým děsným úsměvem; „ten od 

tohoto okamžiku nebude více nikoho zrazovati, tím méně se pak kdy navrátí v tábor křižáků. 
Následujte mne jen v hodovní síň, kde zajisté již zastaneme onoho bídníka, jenž se nenaděje, 
jak strašná bouře se nad ním vznáší, z které jej zasáhne smrtelný blesk!"

Raimund porozuměl této hrozbě a byl již pevně o tom přesvědčen, že mu nyní se strany 
Tantaisovy nebude hroziti žádné nebezpečí.

Chystali se oba vyjíti z ložnice do přední části paláce, když zazněl jakýsi divoký ryk 
povětřím a hned nato se počal rozléhati z hlavního dvora mnohonásobný pokřik a řinkot 
zbraní.

„Co to?" vzkřikl Omar divoce. „Kdo se takto odvažuje v mém okolí rušiti noční ticho?"
Také kníže Raimund se na okamžik zachvěl, neboť jej napadla náhlá myšlenka, že se to 

snad křesťané dostali tajně do Damašku a nyní v paláci kalifovu provozují krvavou lázeň.
Tu však přispěchal Soliman a zvěstoval Omarovi:
„Ve vězení je vzpoura, vznešený pane! Krev tvých věrných byla zrádně prolita!"
„Mluv souvisle, blbý otroku!" zahřměl naň Omar. „Co znamená tento divý řev a hluk?"
„Onen pes křesťanský," oznamoval Soliman, sotva dechu popadaje, ,,jenž rozmluvu mou 

tuto s knížetem antiochenským chtěl tajně vyslechnouti ,a proto byl od mého lidu zajat a 
uvržen do vězení, pretrhal tam své vazby a obrovskou silou vypáčil dveře. Dva ze strážců 
padli pod ranami jeho pěstí a nyní se svým soudruhem krvavě vraždil tvé sluhy."

„S kterým to soudruhem?"   tázal   se   Raimund.• „Vždyť jsme jen jednoho zajali."
„Já jej kázal uvrhnouti v nejhlubší vězení, kde je templářský rytíř, a s tím společně se 



navenek dobyli."
„Který to templář?" ptal se zasmušile Omar.
„Týž, vznešený pane, jejž jsi vlastní rukou ve včerejším boji omráčil a v nejtužší vězení 

dal zavříti."
„A díš, že vraždí můj lid?"
„Brání se jako lvové a již onen velikán několik strážníků skolil."
„Což ti šílenci chtějí uniknouti tisícům?" zvolal Omar. „Nechť se celá moje osobní stráž 

vrhne na ně, zmocní se jich a přivede je před můj soud!"
Soliman odkvapil, aby vykonal rozkaz svého velitele.
„Je to templář," pravil Omar, dav se dále na cestu s Raimundem, „jejž jsem si obral ve 

včerejším boji, aby mi svým vztekem způsobil kratochvíli."
„Templáři jsou největší podporou západních křižáků," prohodil Raimund, „a proto musí 

býti nejdříve zničeni!"
„S tímto zde tedy učiním děsný počátek!" zvolal Omar s ďábelským smíchem. „Tantais 

pak bude mu vhodným soudruhem při tomto jeho hanebném skončení!"
„Já se opět pokochám pohledem na spoutaného a přemoženého velikána, jenž   se  opovážil 

stopovati
moje kroky z křesťanského tábora do háje. Zhynouti musí za tuto svou drzost!"

„Ryk již ustává," pravil Omar, naslouchaje v sloupem, kterým se přicházelo do nádvoří; 
,,nechť jen žádný z nich nepadne pod ranami mých strážníků, neboť jejich popravou chystám 
Damašku veselé divadlo.

Vtom již přibyli také na nádvoří a tu se schodů, od palácového sloupení dolů vedoucích, 
spatřili divadlo, které poskytovalo nejpestřejší obraz.

Celé rozsáhlé nádvoří bylo naplněno lidem služebným a vojíny, kteří posud drželi zbraň v 
rukou; četné pochodně ozařovaly svými rudými plameny tento divý rej, v jehož středu se na 
zemi válelo jakési spletené klubko postav. Byli to oba přemožení křižáci, kteří nyní znovu 
přepevnými vazbami byli poutáni, aby jim zašla další chuť na nový útěk.

Obrovský Westfál Bonifác, ač krvácel z mnoha ran, bránil se přece jako lev a dvacet rukou 
sotva jej dovedlo zdržeti na zemi.

Vyrážel ze sebe děsné proklínání Saracénů a každým trhnutím těla srazil některého z nich k 
zemi.

Stejně odpíral i templář Bartoš, který taktéž už byl na rukou spoután a opět odváděn do 
svého vězení.

Tu však padli jeho zrakové na Omara a vášni přerývaným hlasem vzkřikl:
„Meč mi podejte a tomu psu se postavím, jehož mi Bůh nepřál v boji skoliti! Již nechci 

býti déle živ, a tak ať se krev jeho s mojí smísí! Otroky jeho jsem povraždil, abych se k němu 
dostal a se šíleným vztekem v jeho krvi se brodil. Či se bojíš, či máš útrpnost, bídný zrádce 
víry a svého národa, s těmito mými ranami? Krváceje, vrhnu se na tebe a s plesáním svou 
duši vypustím!"

Poznovu chtěl se namožením všech svých sil katanům jej svírajícím vytrhnout a aspoň tíží 
svého těla na nenáviděného poturčence se vrhnout, leč steré ruce se ho chopily a nazpět se 
schodů strhly.

Omar delší dobu pohlížel na toto malomocné šílenství.
Úsměšně pak prohodil:
„Tvá rekovnost, křižáku, by zasloužila zdárnějšího výsledku; tak ale se ti i otrok bojácný 

jen směje, že může hrdinu v okovy svírati."
S výrazem nevyslovitelné zášti a hlubokého povržení pohlédl zajatý křižák na damašského 

tyrana.
„Což se domníváš," vzkřikl vášní přerývaným hlasem, „že se stanu tímže mrzkým zrádcem 

jako ty, jenž jsi jako druhý Jidáš i kříž i vlast zaprodal ? Tyť musíš sejíti dvojí smrtí a 
pohaněný kříž i zničená tvoje vlast již pomstu na tvou hlavu shrnují! Hle, viz tam na 
východě, kde se zjevuje rudá zář nového dne, vyvstává znak kříže a českého lva, a co 
nedokončil já, to tvůj rodný bratr Jaroslav, jehož jsi nehoden, ve svatém zápalu již dokoná!"

Omar sebou při posledních slovech křižákových prudce trhl a zvolal:
„Tak přece temná pověst nelhala, že můj bratr je mezi křižáky? — Nuž, není mi již 

bratrem, jen nepřítele v něm zřím a ustrojím mu stejný osud jako tobě!"
„Katanem ses již osvědčil," odtušil Bartoš, „zrazená víra i bratří moji jsou toho 

svědectvím. Však věz, že ve vlastní prsa tvá se vrátí střela, kterou jsi zrádně na rodné bratry 
zamířil!"

Mezitím se mezi sloupovím objevili Anar a ostatní hosté, kteří hlukem   přivábeni   byvše,   
s udivením pohlíželi na tento výstup mezi Omarem a spoutaným křižákem.

Ve průvodu Anarově byli také Muley a Tantais, kterýžto poslední byl od nejvyššího 
muezzina do hodovní síně k vládci damašskému uveden.



Omar jich nepozoroval a v nejvyšším rozčilení vzkřikl:
„Já jsem se již odřekl minulosti své a s pohrdáním vrhám od sebe, co mi ještě kříž 

připomínalo!"
Při těchto slovech vyňal zpod krzna svého jakýsi předmět, jejž křečovitě v pěsti své 

smáčknuv, mrštil jím k nohám křižákovým, kde na stupních zůstal ležeti. Kdo blíže nahlédli, 
spatřili tu hořejší část křížku, jaké tehdáž u palestinských poutníků v obyčeji byly.

„Zde druhá část kříže," sípal děsným hlasem dále, „kříže to, jímž mne otec umírající s 
bratrem podělil. Jaroslav snad spatřuje v něm svatý amulet, jenž mu k vítězství pomůže, já 
však hrdě se nyní i posledního zbytku kříže odříkám a vyznavače jeho v Palestině do 
posledního rozdrtím!"

S hrůzou ustoupil Bartoš před projevem tak hluboké zvrhlosti, jakou by ani u odpadlíka 
templáře nebyl očekával. S podobným zděšením couvali od nepatrného křížku saracénští 
vojínové, mezi nimiž už dávno byla rozšířena pověst, že vůdce jejich nosí při sobě jakýsi 
amulet, jenž jediný je prý původcem jeho vítězství nad křesťany.

„Tvá vlastní pýcha, ďáble, tě zkrotí," provolal mu s nejhlubší ošklivostí Bartoš, „a hanbou 
mi, že jedna vlast nás oba kojila. Ale mne živí, že též jeden hrob v Damašku nalezneme. Já 
pro víru svou a pro kříž posvátný rád dokonám — nad tebou se však zřítí klenby tyto a 
pekelným ti budou příkrovem, že jsi pro svůj mrzký chtíč zradil vlast i kříž a sám se na jich 
stolci posadil. Tamto ona záře nebes na východě již ti věští pád tvůj, že v plamenném zážehu 
dokonáš!"

Obrátil obličej svůj ke straně východní, kde se právě první záplava nového dne objevovala 
a ranní červánky, brzký východ slunce zvěstující, celý obzor nachem svým zaplavovaly, 
vznikajícímu plameni se podobajíce.

Na Omara zjev tento přírodní taktéž účinkoval, avšak ve smyslu opačném.
„Mně zář tato," odtušil vysokým hlasem a s vítězným výrazem ve tváři, „věští jen zvýšení 

a slávu vezdejší, však tobě hrůznou smrt na oči uvádí. Již chopte se drzého bídníka tohoto a 
pomstěte na něm smrt bratří svých! Do nejhlubších vězení je oba zatím vrhněte, kdež mohou 
opět vztekem šíleným vzduch naplňovat, až příhodnou dobu shledám, kdy stonásobná smťt 
jejich za ladné divadlo lidu damašskému poslouží!"

„Již ani hlasu z úst mých nevyjde!" provolal Bartoš, jejž katané jeho opět se všech stran 
obklopili. „Jen tichá prosba k Bohu se povznáší, aby pomsta českých bratří tvých byla 
splněna! Kletba tobě, vrahu vlasti a kříže, kletba, kletba!"

Další jeho slova byla již utlumena ruchem, jejž Saracéni kol něho tropili, když poznovu jej 
do vězení odvlékali.

Stejně naloženo pak i s Westfálem Bonifácem, k jehož přemožení však trojnásobných sil 
bylo potřebí, neboť se i v okovech svých jako divoký tur bránil a Saracény kol sebe jako 
klasy pouhou tíží těla porážel.

Konečně však i on byl přemožen a musel se na ten čas osudu svému odevzdati.
„Žádné vězení mne nezdrží!" mručel si do vousů. „Však opět tyto slabé okovy potrhám a 

žádná klenba Bonifáce nezdrží! Udivíte se, psi turečtí, až zítra opět prázdné vězení naleznete, 
z něhož bohdá křižáci teh-dáž šťastně ji vyváznou."

Zmizel potom se žoldnéři v zadní části budovy, kam templář Bartoš už byl odvlečen.
Omar s vítězným pocitem za oběma zajatci pohlížel.
Tu se k němu přiblížil Anar, jenž byl posuď mlčky výjev tento pozoroval, a pravil:
„Jáť ustrnul nad noční bouří touto a již jsem se lekal přepadu nepřátelského. Však nyní 

zřím, že jen ti dva bláhovci chtěli nám všem odolat a mír domu mého vraždou porušili. Mějž 
útrpnost s těmito šílenci, vždyť slovo hrozivé onoho templáře se tě nemůže dotknouti, a 
hrdina jest největším, kdy milost vládne v něm."

Omar se zasmušil, neboť nyní' byl i Muleye a Tantaise v průvodu Anarově uzřel.
„Ti oba také za milost pro křižáka žádají," pokračoval dále starý vládce, ukazuje při tom na 

oba průvodčí své; „vězením dosti budou ztrestáni, než se válka ukončí."
Vtom také Tantais přikročil a pevným hlasem pravil:
„Pravý musulman se nikdy nemstí na bezbranném zajatci: bylo by hanou pro vládce 

damašského, kdyby vraždou měl pověst svou zkaliti."
Omar jako by byl hadem uštknut, odskočil po těchto slovech od knížete bassorského, jenž 

se odvážil i nyní ještě takto s ním mluviti, a nejzuřivějšími pohledy svými po něm mrštiv, 
vzkřikl:

 „Já tak kázal a rozkaz můj bude vykonán! Kdo chrání vás, kdy nepřítel město tak těžce 
svírá ? — Já jediný to jsem a jediný též velím zde! Ty sám pak, Tantaisi, jenž drzým hlasem 
se mi chceš opírat, jsi v trest upadl a o své vlastní žití se třes! Slyš, Anare, a věz, kterak 
zrádce tento Damašek zaprodal těm syrským sketám, s jejichž pomocí chtěl trůn tvůj zvrátiti! 
Již zradu tvoji znám a z rukou katových ti bude za to odměna!"

Tantais zbledl a na krok ucouvl. Tak přímého obvinění nebyl se nadál.
Anar, spatřiv zblednutí toto, již také se hned o vině jeho přesvědčil, avšak přece zvolal:



„Zrady by se byl Tantais dopustil? Není to příliš těžké nařknutí, Omare?"
„Tu jest svědek, jenž vše ti opáčí," odtušil Omar chladně a ukázal na Raimunda, jenž se 

hleděl zrakům bývalého spojence svého vyhnouti; „mluv, Raimunde, když Tantais chce, abys 
mu připomenul, co, jak se zdá, paměti uklouzne."

Jakmile Tantais spatřil Raimunda, tu teprv byl už úplně zdrcen a Muley jej musel podpírati, 
aby pod návalem obvinění toho neklesl.

„Tantais dobře ví," pravil Raimund nyní drze, „co mu bylo cílem jerusalemského spolčení: 
Anarův stolec, panství damašské!"

„Tvým zrádným slovem chladně povrhám," odtušil Tantais s povržlivým pohledem na 
Raimunda a chtěl se vzdáliti.

„Stůj, zrádce!" zahřměl naň Omar. ..Bez trestu více tohoto místa neopustíš!"
Pak obrátiv se k Anarovi, doložil velitelským hlasem:
 „Konej svou povinností Trůn tvůj byl v nebezpečí já je od něho odvrátil — nyní ty nám 

dej příklad, kterak se v Damašku zrada proti vládci trestá."
Anar, zasmušile se tváře, vztáhl ruku proti Tantaisovi, v němž se byl podle domnění svého 

tak zklamal, a chtěl ortel svůj nad ním vyřknouti, an se tu z davu komonstva vyřítila dcera 
jeho Zaira, a před otcem na kolena padši, úpěnlivě volala:

„Nikoli trůn tvůj, otče, jen násilí Omarovo chtěl Tantais zničiti! Onť nikdy proti tobě 
nejednal a vždy ti byl přítelem!"

„Tím jsi sama jej odsoudila," zvolal Anar ještě hrozivěji, „neboť se přiznával, že chtěl 
moji moc zničiti, kterou Omar ve jménu mém vykonává. Uvrzte jej ve vězení, kde strašný 
trest svůj nechť očekává!"

Zaira hrůzou vykřikla.
„Otče, tys miláčka mého odsoudil! Ó, vraz meč svůj raději v prsa má, neb sama ukončím 

žití své!"
Omdlela a komorná její Tamira ji musela z davu odnésti.
Také Muley předstoupil před Anara a za Tantaisa se přimlouval.
„Tím, pane," pravil, „rozhořčíš lid damašský a trest ten pomstu jeho vyvolá. Odvolej 

rozkaz svůj a vina jeho buď zkoumána, zda též dobře zpraven jsi."
„Již nic nezmění spravedlivý trest!" vzkřikl divoce Omar, jenž konečně nad nenáviděným 

sokem mohl triumfovati. „Nehroz mi pomstou, neb tu zde vykonávám jenom já! Vojíni, již 
vykonejte vládce svého rozsudek!"

Tantais s nevýslovně bolestným pohledem zíral za omdlelou Zairou a hned nato odvlekli 
jej strážníci za oběma zajatými křižáky.

V hlubokém tichu trvalo celé shromáždění a nikdo se neodvážil vystoupiti proti Omarovi.
„Tak zjevuje se vladař damašský, přes mrtvoly svých nepřátel kráčeje!" zvolal s vítězným 

výrazem v obličeji. „A nyní nazpět do síně hodovní, neboť dobyli jsme nového vítězství!"
Vše až na Muleye následovalo jej dovnitř paláce a stvůry jeho mu znova slávu provolávaly.
Potom Muley, zdvihnuv se stupně část křížku, kterou byl Omar ve zpupnosti odhodil, 

pravil temným hlasem:
„Ještě jednou kráčíš jako vítěz na dráze své, avšak amulet svůj jsi nyní odhodil a pomsta 

naše tě již může bez obavy zachvátit! Také ona jako ty cestu svou po mrtvolách nastoupí a, 
zkázu tobě přinesši, nám otrokům tvým kýženou svobodu přinese!"

Ukryl osudný křížek, do něhož i on byl dosud zázračnou moc vkládal, pohroziv v onu 
stranu, kde byl Omar zmizel, odspěchal k mešitě, aby tam dále přemýšlel o připravované 
pomstě.

Toutéž dobou pak dal Omar tajnou chodbou vyvésti knížete Raimunda z města a nyní cele 
se oddal v hodovní síni bouřlivé radosti, kterou v něm vyvolalo nové toto vítězství. Stál na 
vrcholu svého štěstí a domníval se, že již nikdy nemůže od něho odstoupit! Netušil, že touž 
dobou se nad ním již ono mračno stahuje, z něhož jej blesk náhlý měl zachvátit, právě když 
by se u vrcholu žádostí svých octl. Nemesis byla mu již v patách, aby trestala hojné ony 
zločiny, kterých se byl na vlasti a víře své i rodině dopustil.

DÍL   TŘETÍ

Splnéní kletby.



 1.

Vojsko křižácké před Damaškem leželo nyní na východní straně tohoto města. Před 
několika dny teprve bylo opustilo výhodné postavení v údolí hermonském a utábořilo se na 
pusté planině, která nedaleko Damašku počínajíc hluboko do písčitých rovin arabských 
zasahá, a již tehdáž vší vegetace i vší vody prosta byla, jak toho v největší části Palestiny a 
Sýrie spatřujeme.

Kdo byl příčinou této změny v rozestavení vojska křižáckého, snadno lze uhodnouti.
Kníže Raimund antiochenský, hned jak se byl oné osudné noci potají zase vrátil do tábora 

křesťanského, počal na krále Kunráda a Balduina v tom smyslu působiti, aby si dobyl plné 
oné bedny egyptského zlata, jakouž mu byl vojevůdce damašský Omar přislíbil, když se mu 
podaří křižáky ze živného a hojnost pitné vody poskytujícího údolí hermonskeho na východní 
stranu Damašku vylákati.

Byla to ovšem těžká práce pro Raimunda, neboť tu každý viděl onen neprospěch, jaký z 
takové změny v postavení válečném pro křižáky nutně vzniknouti musel.

Leč co by se tak ošemetnému duchu, jako byl onen knížete antiochenského, nezdařilo?  
Byloť od počátku mezi ním a Omarem vše k tomu cíli nastrojeno, aby delší pobyt pod 
Hermonem křižákům a zejména rytířským řádům templářským byl znepříjemněn a 
znesnadněn.

Se západní strany Damašku byly dnem i nocí podnikány výpady proti táboru 
křesťanskému, kdežto strana východní, kde stálo pravé křídlo pod velením Raimundovým, 
těšila se poměrné bezpečnosti a pokoji.

Mimo to předstíral Raimund oběma panovníkům, kterak obdržel zprávy, že pomocné jeho 
sbory chtějíce se na pochodu svém k Damašku vyhnouti hordám arabským, obrátily se k 
východu, aby s té strany k obleženému městu přitrhly, takže jich nyní pod Hermonem marně 
bude očekáváno.

Poslední tento důvod rozhodl u lehkověrného Balduina, jenž se nechtěl nikterakz zříci 
velmi potřebné pomoci svého antiochenského strýce, a tak přiměl i krále Kunráda, že se k 
náhledu Raimundovu přidal, aby vojsko křižácké až do té doby, kdy Antiochenští přitrhnou, 
většího klidu požívalo a neustálým výpadům Saracénů damašských všanc vydáno nebylo.

Velmistr templářů Robert ovšem i nyní se návrhu knížete antiochenského protivoval, leč 
odpor jeho byl malomocný, když oba korunovaní panovníci s ním souhlasili. Francouzští 
křižáci, kteří byli posledními výpady nejvíce trpěli, taktéž toužili po bezpečnějším místě a 
hrozili, že dokonce od města odtrhnou a do Jerusalema se navrátí, nebude-li žádosti jejich 
vyhověno. Nevrlost tato byla podporována od vojínů syrských a zejména od žoldnéřstva 
Raimundova, které položení na východní straně města jako velmi pevné a bezpečné 
vychvalovalo, neboť proti vysočině tamní prý se jízdní Saracéni nikdy tak drze neodváží, 
jako tomu bylo v údolí hermonském. Poněvadž pak tento důvod měl skutečně něco 
podstatného do sebe, šířil se tento náhled Raimundův vždy více v samém vojště křižáckém, a 
na vůdce i panovníky bylo stejně důtklivě naléháno, aby opustili co nejdříve údolí hermonské 
a rozbili tábor na bezpečnější východní vysočině.

Takž přispívalo vše k tomu, že v osmi dnech bylo postavení křižáckého vojska před 
Damaškem poznovu změněno a tábor na oné straně města rozbit, kde podle úmluv knížete 
Raimunda s Omarem státi měl, aby tak tím jistě ji mohla býti přivoděna záhuba křižáků.

Již několik dní leželi tedy křižáci na východní vysočině ve značné vzdálenosti od 
Damašku, ale posud se ještě ani stopa po voji antiochenském neobjevovala.

Den co den přihlíželi křižáci,, kterým šlo skutečně o dosažení vytčeného cíle, k východu, 
zda už odtamtud pomocný sbor syrských křesťanů přichází, avšak marné bylo vyhlížení toto 
— prapory antiochenské se nikde neukazovaly.

Na knížete Raimunda bylo od ostatních vojevůdců neustále naléháno, ten však se dovedl 
vždy chytře vymlouvati na příčiny, které prý vojsko jeho na cestě zdržují.

Brzo to byli Arabové, kteří prý zabraňovali další postup tohoto vojska, brzo zase jiné a jiné 
příčiny, jimiž prý v pochodu svém bylo zdržováno.

A mezitím trpělo vojsko křižácké stále více nedostatkem vody i potravy, neboť doprava 
z Palestiny byla velmi nedostatečná a velká část karavan byla přepadávána od létacích sborů 
arabských neb saracénských.



Okolní krajina pak neposkytovala v tomto ohledu zhola nic a při rostoucím vedru vyschly i 
ty poslední cisterny, v kterých se dosud něco vody bylo chovalo.

Tím vzmáhala se i prvotní nespokojenost křižáků v míře stále povážlivější, a kdo jen 
poněkud soudněji k věci přihlédl, musel brzo nabýti přesvědčení, že v takovýchto poměrech 
křižácké vojsko nejen nižádného úspěchu proti dobře zásobenému a opevněnému Damašku 
nedosáhne, leč že samo sobě úplnou záhubu připraví.

To se jevilo i poslednímu z vojínů křižáckých, jen oba králové, davše se úlisnými sliby 
knížete antiochenského omámiti, čekali ještě spásu od jeho pomocného sboru.

Sami prostí žoldnéři láli na neopatrnost tuto a vždy bouřlivější hlasové počali se v táboře 
ozývati, přičemž i řevnivost jednotlivých sborů křesťanských velkou úlohu hrála.

Západní křesťané byli nejvíce rozhořčeni na rytíře templářské, kteří k největší vytrvalosti a 
odhodlanosti neustále vybízeli a o nějakém zpátečním ústupu ani slyšeti nechtěli.

Nenávist tato zjednávala si zjevný průchod mezi vojíny.
V jednom skupení, které za jednoho jitra na pokraji ležení nejhlučněji sobě počínalo, bylo 

přímo na templáře láno, že jediné oni vinni jsou dlouhým a bezúčelným tímto prodléváním.
 „A nač tolikerých řečí?" zvolal jeden z francouzských vojínů. „Neprodlévejme déle a sami 

se odsud zachraňme!"
„Já bych také hned prchl," dokládal druhý, „ale přece bych rád byl svědkem porážky těch 

hrdopyšků templářských."
„Ba, těm to bude po čertech po chuti, až zazní trouba k pochodu!"
„Vezmi ďas dobytí Damašku i templáře!" rozkřikl se zase první. „Já nebudu tak dlouho 

čekati!"
Mnozí mu přisvědčovali, jiní opět od útěku zrazovali.
„Chcete-li takto dojíti hanby válečné," káral je jeden ze starších soudruhů; „před Saracény 

by Frankové prchali? To věru bych se styděl zase nazpět do vlasti se navrátiti!"
„U všech všudy! Cti se člověk nenají!" zvolal první vojín. „Také žaludek tu má právo 

mluviti, neboť bez něho není ani řeči o síle."
„Pravdu díš, Bertrame," přisvědčovali mnozí, „nám v břiše prázdném jako ve stoupě cosi 

otlouká, a z kostí by krup nadělal, jak chrastí v těle zmořeném."
„Sám ďábel nám tu radu napískal," horlil dále vojín, jehož jsme slyšeli Bertramem 

nazývati, „že jsme opustili živnou krajinu a v této poušti tábor rozbili, kde se máme nasytit 
jenom pohledem na ono saracénské hnízdo!"

„Vojsko antiochenské k nám s této strany přitrhne!"
Bertram se úsměšně na soudruha svého podíval a odtušil:
 „Ať mne kopyta saracénských koní roznesou, když jediného muže z Antiochie před 

Damaškem opatříte! Ó, poznal jsem už dostatečně syrské křesťany, kteří by rádi, aby jim 
Frankové hezky plný stůl upravili, za nějž by pak jen oni s chutí zasedli!"

„Nevěříš tedy knížeti Raimundovi, o němž se již leccos proslýchá?"
„Spíše Saracénovi uvěřím," zněla rozhorlená odpověď, „než tomu baziliškovi, který od 

výstupu v templářském paláci v Jerusalemě každého dne jinou falešnou hru s námi provádí."
„Nejfalešnější pak je ta, že nás do této pouště zavedl," pravil tu vojín, jenž právě se byl ke 

skupení přiblížil.
„Co je? Co se opět stalo?" tázali se ho soudruhové.
„Že není už ani kapky vody v cisternách!" odpovídal vojín.
Tváře všech ostatních se ještě více zasmušily po této zprávě.
„Skutečně více? Máme tedy žízní v tomto parnu pojíti? Toho na nás nikdo nežádej!"
„Jak jsem povídal," mluvil zase vojín dále; „se zoufalstvím jsme hrabali v cisternách 

celého okolí, zdaž se snad nějakého pramínku nedoděláme, však marné bylo všecko naše 
úsilí, země je vyprahlá do nejhlubšího nitra svého."

„A k řece se nelze dostati?" tázali se někteří úzkostlivě.
„Ani pomyšlení," zněla odpověď vojínova; „já se o to pokoušel, abych vědro své v Barradě 

naplnil, však již na půl cestě mne tisíce šípů tureckých zahnalo, které nikomu ku břehu řeky 
se přiblížiti nedají.
Hemžit se celé krajina Saracény, za každým houštím ukrytými, a jen celá armáda směla by se 
odvážit k řece."

Zpráva tato přičinila se k tomu, aby duch ve vojště ještě více poklesl.
Již jednohlasně bylo na všech stranách voláno, aby křižáci neprospěšného stíhání Damašku 

zanechali a navrátili se nazpět do Jerusalema.
Tu vkročil mezi bouřící vojíny poutník Marcel a snažil se pobouřené vášně jejich upokojiti.
„Jet ovšem zlé, přátelé," pravil, „však Bůh nám popřeje, že unikneme všem strastem těmto. 

Jen krátce ještě vytrvejte, pak hojnost všeho vás obsype."



Vojín Bertram se naň posupně podíval a odsekl:
„Tobě je snadno mluvit, když své tělo širokou houní pokrýváš! Však pohleď jenom na 

mne, kostlivce, je toto statný bojovník pro víru?"
A ukázal při tom na své vyschlé osmahlé nohy i ruce své, které skutečně jako by jen z kostí 

kozí potažených sestávaly.
Všeobecný smích následoval po těchto slovech.
Marcel se však ani teď nedal zmýliti.
„Tak arciť málo strachu naplodíš," namítl Bertramovi, „ale ani potom tě Turci neušetří, 

když se jim jako hastroš do pole postavíš. Protož chop se raději zbraně a snadno jí dobudeš 
všeho, čeho ti potřeba!"

„Přisámbohu, že tento věrný meč můj před Damaškem již z pochvy nevyjde!" zapřísahal se 
Bertram a udeřil pěstí na rukojeť pádného meče svého.

„To můžeš snadno přisahat," posmíval se mu jiný; „neboť že už k žádnému boji zde 
nedojde, to může i nevidomý předvídat."

Poutník Marcel ostře na křižáka tohoto pohlédl.
„Kdo ti příčinu dal, abys takto pochyboval o odvaze našich vůdců?" tázal se jej přísným 

hlasem. „Právě se na tom usnesli, že bude nový výboj podniknut, a silná-li je v Bohu naše 
důvěra, pak vítězství nás nemine."

Křižáci se stali nyní pozornějšími.
„Ve válečné radě bylo tak uzavřeno?" tázali se někteří.
„Tak jest," odpovídal Marcel, „vše se zanedlouho k boji přihotoví."
Jen Bertram se opět drze usmíval a prohodil.
„Kdož však praví, huňatý poutníku, že po tomto boji toužíme? Či má někdo z vás sterou 

chuť, aby kostmi svými pláň před Damaškem ozdobil?"
Žoldnéři hned neodpovídali.
Avšak mnozí z nich byli stejného náhledu s Bertramem, když pokračoval:
„Já aspoň kostí svých na jatky už neponesu. I slepý vidí, že výprava naše se jen zradou v 

koncích octla a ani kříž že už nikoho v boj nevolá!"
„Bertram dí pravdu," přisvědčovali ostatní Frankové, „životy naše jsou tu dány všanc a 

dobře učiní, kdo se záhy potáže s Vaňkem!"
Někteří se pak již skutečně k odchodu z tábora chystali.
Marcel nemohl nevoli svou potlačiti a volal rozhorlen za nimi:
„Jen se přiznejte, zbabělci, že vás k Damašku vábil pouhý zisk, a když se štěstí od vás na 

okamžik odvrací, tu že ihned mysl zbujnělou ztrácíte!"
Bertram, jenž byl vůdcem těchto nespokojenců, obrátil se posupně k němu se slovy:
 „Ba právě, což bych toho zapíral, že jsem chtěl v Palestině kapsy naplnit. Mně je zcela 

lhostejné vítězství knížat, jehož se sami zbavili. Vůdcové západních křesťanů se radí spíše o 
ústupu než o novém výboji proti Damašku, a kníže Raimund? Tenť už dávný je muzikant, 
jenž o životy naše hrá! Proto včas ukážu paty Damašku, a komu je hlava milá mezi rameny, 
ten mne jenom rychle odtud následuj!"

Zalouskl si prsty a s několika soudruhy zmizel za stany, aby úmysl tento také neprodleně 
vykonal, jak už mnozí jiní byli učinili.

„V Jerusalemě mám stejný plat jako zde, totiž nižádný," zvolal jeden z pozůstalých, „proč 
bych tedy zde mořil žízní prázdný žaludek? Nechť si templáři sami dobudou slávy před 
Damaškem, tu mne ani jediný den neuživí!"

Odešel i on za soudruhy a brzo jej i ostatní následovali, takže tu na planině Marcel brzo 
osamotněl.

Trudným zrakem pohlížel za odcházejícími, neboť věděl, že se podobné výjevy i na jiných 
stranách tábora opakují a nespokojenost mezi křižáckými vojíny stále více se rozmáhá.

Pak zahořelo zapadlé oko jeho šlechetným ohněm nevole a pravil temným hlasem sám k 
sobě:

„Ani klnouti nesmím těm bídníkům, neboť je duch můj na rozpacích, zdaž nepadá větší 
vina na knížata, kteří k této ztrátě myslí dali podnět! — Již nespasí nás žádná hrdinnost, již je 
dán příklad nakažlivý a každý bude brzo přesvědčen, že nám není již pomoci!"

Odmlčel se a zkříživ ruce na prsou, v hluboké myšlenky se pohřížil.
Z vyprahlého oka skanuly mu bohaté dvě slzy a po chvíli opět naříkavě započal:
 „Ty, Bože můj, pro těžký hřích tak velice nás tresceš? Či nejsme již hodni vítězství pro 

slávu tvou? — Ba nejsme, neboť zbraní naší Bůh již pohrdá, že byla tasena pouze pro 
zemské ohledy! Pak již je marné všechno vzpouzení se proti hroznému osudu a nic už nás 
nespasí!"

Zamyšlen, kráčel hloub do tábora, aby stan Jaroslava z Načeratu vyhledal.
Tu v půli cesty však se již setkal s Jaroslavem samým, jenž v rychlém chvatu od hlavního 

stanu Kunrádova přibíhal.



„Nezdá se, že na tobě tíha času leží," oslovil jej starý poutník.
„Z čeho tak soudíš, Marceli? Či skutečně jeví se mi radost dnešní na lících?"
„Oko tvé hoří a bledá jindy tvář je zarděna, tak jako bys skutečně štěstím byl nadšen."
„Ano, Marceli, dobře tak díš; jsem nadšen myšlenkou na brzké vítězství, že se vše k 

touženému zdaru ukončí."
„Ach, potěš i mne zprávou touto radostnou!" pobízel jej Marcel.
„Víš, že dnes ráno byla odbývána porada válečná —"
„Vím to, vím; a že se v ní mělo rokovati o brzkém ústupu křižáků," doložil trpce Marcel.
„Tak bylo původně určeno a sám král Balduin pobízel k rychlému odtrhnutí od Damašku, 

až prý zase příznivější doba k dobývání jeho nastane."
„A kterak ostatní vůdcové návrh tento přijali?"
„Mínění byla rozdílná, však většina knížat i vůdců s náhledem Balduinovým souhlasila."
 „Toho bylo se lze nadíti, neboť jediný hlas jde o tom po celém táboře."
„Však tu se náhle věc obrátila, jak by se nikdo nebyl nadál."
„Snad zpráva nějaká z Damašku?"
„Nikoli, Raimund antiochenský se proti odtrhnutí od Damašku prohlásil, takže brzo 

nerozhodnost všecka zmizela."
Marcel ustoupil na krok a překvapen na Jaroslava pohlížel.
„Co díš?" zvolal uleknut. „Raimund sám že takto mluvil?"
„Ano, on jediný opět kleslé mysli povznesl."
„Pak je to zase jenom nějakou léčkou, Jaroslave, neboť od knížete antiochenskeho se nám 

nikdy nelze dobrého nadíti, byť v prvním okamžiku se to dobrým býti zdálo."
„Tehdáž však nikoli, milý Marceli," vyvracel Jaroslav tyto námitky starcovy, „nyní i já již 

věřím Raimundovi, ač jsem jej dříve považoval za zrádce."
Trpký úsměv pohrával kol rtů Marcelových při slovech těchto.
„A jaký hrdinský čin Raimundův tě o jiném přesvědčil?"
„Právě bylo v poradě vůdců usneseno, aby se konaly přípravy k ústupu, an tu náhle posel k 

Raimundovi přikvapil."
„A jakou ten zprávu přinesl?"
„Že vojsko jeho dávno očekávané konečně se blíží k Damašku!"
Marcel zavrtěl nedůvěřivě hlavou, neboť nesdílel se nikterak o toto okamžité nadšení 

mladého templáře.
 „Viděl již někdo z nás vojsko toto?" tázal se. „Pokud ho těmato očima svýma neuzřím, 

nikdy neuvěřím, že by kníže antiochenský pro západní křesťany cosi prospěšného podnikl."
„Tys ztratil už všecku důvěru, Marceli," káral jej Jaroslav.
„A nemám k tomu sterých příčin, synu milý? Já ti poznovu dím, že Raimund i nyní ještě 

ošemetnou hru s námi provádí."
„Tomu nemohu dáti víry, neboť lze se nám snadno přesvědčit, zdaž zpráva poslova byla 

podstatná. Král Balduin již také vyslal jezdce, aby pochod sboru an-tiochenského co nejvíce 
urychlili. Zakrátko se o svém klamu přesvědčíš."

Marcel odpověděl jen hlubokým povzdechem a pak doložil:
„Kéž by lhala předtucha má, však hřích se i přátelstvím dovede odívati, aby lehkověrných 

tím spíše oklamal."
„Zanech již těchto přízraků, Marceli, a stejně s námi hleď lepší budoucnosti vstříc. Již 

oživla všecky křižáky nová odvaha k boji a nejbližší snad okamžik vyvolá celý tábor k útoku. 
Patriarcha Quido obnášeti bude svaté kopí, jímž byl proklán bok Spasitele našeho na kříži, po 
táboře, aby tak kleslé mysli vojínů povznesl."

Marcel však poznovu trudně hlavou šedou potřásl.
„Již je pozdě, synu můj," pravil neobyčejně vážným hlasem, „snahy naše jsou již zmařeny. 

Křižáci udusili veškeren zápal svůj a přemýšlejí jenom o útěku. Sám jsem jich na sta viděl, 
kteří kříž opouštěli, aby od Damašku životem vyvázli."

 „Vztyčený kříž a plamenná slova vůdců je opět k povinnosti jejich nazpět povolají. Jen 
poslední boj jest ještě nám podniknouti a cíl náš bude dosažen. Vždyť jediná on naše naděje, 
a zajde-li i ta, pak se všichni smrti věnujmež!"

„Jako tonoucí chytá se stébla, Jaroslave. Jak dávno tomu, co jsi spílal Raimundovi 
zbabělců a zrádců, jenž vlastní bratry Omarovi zaprodal? A nyní se opět jediné jen v jeho 
pomoc spoléháš?"

Jaroslav svraštil obočí a na chvíli se zamyslil, neboť pravdivost výčitky poutníkovy 
nahlížel.

„Vím, že byl on hlavním škůdcem naším, jenž zavedl nás v tuto pustinu, kde hlad a žízeň 
poslední zbvtek odvahy z křižáků vypudily, že nikdo více na válčení nemyslel. Však právě 
tato zhouba má zárodek zdaru v sobě a Raimund ochotně vyvolal knížata k boji, když se již 



poslední vzdali naděje a od Damašku chtěli odtrhnout. Antiochenský sbor přináší nám 
nových sil bujarých a již pouhá zpráva o jeho blížení se vzbudila zase nový zápal v ochablých 
bojovnících kříže, takže už zase věřím ve šťastné dokonání naší úlohy. Jáť bych se byl šíleně 
vrhl s bratry templáři v boj nestejný, jen abych mohl zničiti Omara a nad ním pomsty 
dosáhnouti."

Marcel přísným okem tu na horlícího templáře pohlédl.
„To právě nám vyrvalo cíl z rukou," pravil hlasem káravým, „že jsme všichni zneuznavali 

nejsvětější cíl, jenž nás do Palestiny přiváděl. Jen proto byly naše nejskvělejší naděje 
zkroceny, že vítězství kříže stalo se cenou vedlejší."

„Kterak to myslíš, Marceli?" tázal se Jaroslav náhle zaražen.
 „Ten chopil se meče ze zisku zemského," pokračoval starý poutník vážně dále, „onen zase 

spěchal do boje, aby panství svoje rozšířil, a jiný jen na chtíče neb vášně svoje pomýšlel — 
však nikdo z nich Boha v sobě necítil. Ty sám, Jaroslave — tak ti musím nyní s výčitkou říci 
— jsi boj pro kříž věnoval jen pomstě své, a ta tě do Palestiny vábila, nikoli však oslava víry 
pohaněné. A toto vše je příčinou naší záhuby, jen tak nad námi zrádce Omar vítězí!"

Jaroslav stál zdrcen před starcem, jenž se v okamžiku tomto jednomu ze starých oněch 
proroků podobal, kteří byli na zem vysláni, aby lidu v hříších zaslepenému náhle zrak 
otevřeli, aby tak mohl spatřiti onu propast, nad kterou se byl dosud nevědomky potácel.

I mladému templáři českému se jediným rázem po těchto slovech Marcelových rozžehlo v 
mozku a celý jeho duch zdál se býti pojednou zkrocen nad poznáním pravdy, která mu tak 
prostě byla vyjevena.

Zakryl si líce rukama a dlouho nemohl odpověděti.
Marcel trudně na mladého hrdinu pohlížel a pak doložil:
„Zde na tomto místě byl také Šavel v Pavla obrácen, i on jediným pohnutím blesku poznal 

pravdu, právě jako ty ji v okamžiku tomto zdáš se poznávati."
„Velikým slovem jsi mne tu ohromil, Marceli," vypravil konečně templář v hlubokém 

pohnutí ze sebe; „uznávám děsnou jeho tíži. Však věz, že jen proto jsem se odevzdal pomstě 
své, poněvadž jsem se v ukojení jejím domníval kříži prospěti, kdy hlavního jeho   nepřítele v 
prach  uvrhnu   a  svatému  právu
zjednám vítězství. Tu však nyní zřím, že duch můj byl klamán tou hrdou důvěrou v sebe sama 
a že na rozcestí zvolil stezku nepravou. Mne posud tato touha po pomstě sílila, jí jsem každé 
hnutí svoje věnoval, an jsem byl o zdaru jejím za Boží pomoci přesvědčen. Však nyní jsi 
zasel pochybnost v mysl mou, zda mám dostáti úkolu svému!"

Náhle umlkl, neboť ze zdáli v táboře zazněl zpěv, jenž se po celé krajině roznášel.
Hlasy tyto velebné jako by novou silou oživovaly ducha Jaroslavova.
„Hlas ten volá mne dále do boje!" vzkřikl, novou nadšen nadějí a vírou ve vítězství. „V 

pravý okamžik pohnul myslí mou, když už chtěla mi meč z ruky vyrvati a k pokání mne 
příměti! Již zároveň se všemi bratry se k boji přichystám!"

Marcel sklonil hlavu na prsa a odtušil slabým hlasem:
„Poslední je to zážeh bývalého plamene, tak jako dohasínající svíce naposled ještě jednou 

vyprskne. Hotovte se k boji, však vítězství vám nepřinese, neboť znovu dím, že Raimund 
jenom zradu s vámi obmýšlí."

Jaroslav již nevrle na neustále pochybujícího starce pohlédl.
Z tábora zazníval zpěv vždy hlasněji a zdálo se, že se tam koná nějaký průvod. A skutečně 

objevily se také zanedlouho přední řady křižáků, v jichž čele se králové a hodnostové 
církevní nalézali.

Patriarcha   Césarejský nesl  vztyčené  kopí  Longinovo, od něhož král Balduin tak velkých 
zázraků očekával, že je dal schválně z Jerusalema přinésti, aby nadšení vojínů jeho ještě 
rozmnožilo a k vítězství nad Saracény jim pomohlo, kteréž si zbraní dosud nebyli s to 
zjednati.

Kolem patriarchy kráčelo více kněží s kadidelnicemi a a s korouhvemi, za nimi králové 
Kunrád a Balduin, velmistři řádoví, rytíři templářští a veškeren lid křižácký, takže vše v 
táboře bylo na nohou.

Jaroslavovi zaplály při pohledu na tento nepřehledný dav poznovu líce a zvolal k 
Marcelovi:

„Nuže, nenabýváš ještě odvahy a mysli rytířské při takovémto spatření? Nevolá tě 
pohanění kříže v nový boj? Nebyl bych více ani pravým křesťanem ani templářem, kdybych 
v boji posledním nevycedil krev svou pro kříž!"

Vytasiv pak meč spěchal k táboru, aby se přidružil k průvodu, jenž se podle stanů ubíral.

Tisíceré hlasy křižáků pak prozpěvovaly následující píseň:



Spasiž lid Svůj, ó, Pane! Požehnej dědictví Svému, prosíme, ať se stane 
milost hojná z nás každému. Rač Tvé věrné říditi a na věky zvýšiti.

Ó, smiluj se, žádáme, smiluj se nad všemi námi, milost Tvá, jakž 
doufáme, budiž vždy s Tvými dítkami. Tys naše obhájení, nepřijdem k 
zahanbení.

A takž pohyboval se průvod kol celého tábora, takže tam i pozornost Saracénů v Damašku 
byla vzbuzena a houfně dostavovali se na hradby, kamž dozníval zpěv křesťanů jako 
vzdálené hřímání.

Konečně zastavil se průvod uprostřed tábora opět před hlavním stanem krále Kunráda, kde 
se tento chystal ještě jednou k veškerému lidu křižáckému promluvit, aby k nastávajícímu 
boji jej nadchl a nadějí v brzké vítězství naplnil.

Patriarcha Quido první povznesl svůj hlas a vztyčiv svaté kopí do výše zvolal:
„Milost Páně se již nad námi rozestřela, že mysl klesající poznovu pozdvihl. Již se blíží 

svatý boj k svému skončení a tento znak víry vás povede k poslednímu vítězství!"
Ukázal tu na mohutný prapor templářů, jejž rytíř český Jaroslav nesl a v jehož bílém poli 

plál rudý kříž.
„Nechť se již každý křižák k boji připraví," zvolal nyní vysokým hlasem král Kunrád; „jen 

mečem zbrojme se a úmyslem, že jdeme smrti vstříc neb vítězství. Nikdo neleň dále v táboru, 
a jakmile se pomocný sbor antiochenský k řadám našim dostaví, pak kříž tento nechť 
shromáždí kolem sebe vše, co se jménem křesťan honosí! — Ty, Quidone důstojný, budiž se 
svatým dřevcem v popředí, neboť nás silou svojí zázračnou bude chrániti před záhubou. Ty 
pak, kníže Raimunde, sám již nyní spěchej vstříc svým vojínům, aby co nejrychleji dorazili k 
nám, a potom s nimi na pravém křídle žeň na město útokem, kde se toho bídný Omar nejméně 
naděje. Budemeť jej zaměstnávati v středu a na levém křídle, tak abys ty mohl mu v zádech 
tím snáze vtrhnouti do Damašku a porážku jeho i s té strany dovršit. Od každého pak 
očekávám, že splní svou povinnost a raději život svůj v oběť dá, než aby sveřepému nepříteli 
ustoupil. Jeť boj tento poslední mou nadějí, neboť déle nesmíme dlíti v této krajině, kde krutá 
smrt nám hrozí zničením!"

Provolávání hlučné bylo odpovědí na slova králova.
Však jen v řadách templářů se skutečné nadšení pro nastávající boj jevilo. Ostatní křižáci 

jakoby jen z přinucení a že jiné moci už nebylo pro započetí posledního boje se vyslovovali.
„Již letím, bych tvůj rozkaz vykonal!" zvolal Rai-mund ke králi Kunrádovi, a již také na 

koně vsednuv k východu uháněl, odkud se Antiochenští měli přiblížiti.
Kdyby byl král Kunrád škodolibý výraz v obličeji ošemetného knížete tohoto zpozoroval, s 

jakým se na cestu tuto vydal, zajisté že by nebyl tak velké spásy od něho očekával, jak tomu 
nyní skutečně bylo.

Pak udílel král ještě poslední rozkazy, aby veškeren sbor křižácký byl k vytrhnutí z tábora 
připraven, jakmile by se pomocné voje Raimundovy objevily na obzoru.

2.

V paláci vládce damašského panovalo po posledních událostech, které skončily zajetím 
knížete bassorského Tantaise, jakési dusné ticho.

Náčelník damašských muezzinů Muley zůstal věren úloze své a zdvojnásobil veškeré 
snahy, aby dvořany i lid popuzoval proti násilným skutkům Omarovým.

Tajné toto působení dařilo se mu také nad očekávání.
Zatčení mladého knížete muhamedánského vyvolalo nevoli u všech pravověřících 

Saracénů, kteří jenom na čas dovedli utlumiti vědomí, že je Omar přece jen poturčencem a že 
se odvážil sáhnouti na svobodu jednoho z nejosvědčenějších mosleminů a nyní snad 
ohrožoval i jeho život.

Tantais úpěl totiž v tomto hlubokém vězení, do něhož i křižák Bartoš a Westfál Bonifác po 
posledním svém marném pokusu o útěk vrženi byli, a jakož tyto jistá smrt z rukou 
Omarových očekávala, tak i lid damašský se domníval, že bývalý miláček jeho obětován je 
smrti.



Proto vzmáhala se tajná nevole proti Omarovi stále více a působení Muleyovo ji ještě více 
rozdmychovalo. Přední hodnostové dvora Anarova odvraceli se vždy nápadněji od vojevůdce 
poturčence, jenž však, plně jsa zabrán plány svými na zničení vojska křižáckého, 
nepozoroval ty mraky, které na vlastním obzoru jeho nad ním vyvstávaly.

Muley pak již zcela zjevně vystupoval jako jeho nepřítel, ač věděl, že Omar posud úplně 
může na Anara spoléhati a že se tudíž všem piklům soupeřů svých jen posmívá.

Umínil si tedy, že jej s jiné strany chopí, aby mu mohl zasaditi smrtelnou ránu před 
vládcem i před lidem damašským.

Co jej na dosavadní výši udržovalo, byl jenom lesk vítěze, kterým jej úspěchy jeho nad 
křižáky ozařovaly. Jen tímto leskem se mu podařilo oslepiti Saracény i s knížetem jejich a 
vyšinouti se na vysoké ono místo, které nyní v královně měst syrských zaujímal.

Podařilo-li se jej zbaviti lesku tohoto, z vítěze jej učiniti poraženým, pak také musela 
zajisté okamžitě zmizeti ona oddanost lidu mosleminského a Omar stál tu opět jen jako 
bývalý křesťan a templář, tedy už proto tím trestuhodnější, že se opovážil mezi Sa-racény po 
nejvyšší hodnosti sahati a knížata jejich vášni své obětovati. Znalť Muley dobře povahu lidu 
svého i byl pevně přesvědčen o tom, že jediná porážka Omarova zbaví jej ihned vší 
oblíbenosti a že týž lid, který mu nyní slávu provolává, bude mu stejně bouřlivě klnouti, 
kdyby jej na popraviště vedli.

Šlo jen o to, aby se též mysl Anarova aspoň v něčem přístupnější stala, a tu mohla mu 
jenom Zaira býti vydatnou pomocnicí.

Od posledního výjevu s Tantaisem, kde dcera Anarova byla v hlubokou mdlobu upadla, 
nemohla mladistvá Saracenka lůžka svého opustiti, podobajíc se jako růži zlomené, jíž surová 
ruka byla náhle proud života zastavila.

Otec navštěvoval denně komnatu její a jevil velkou starost nad osudem dítěte, které mu 
sice žádných výčitek nečinilo, jehož ubledlé líce však samy o sobě byly nejvýmluvnější 
výčitkou.

Proto také bylo odročeno spojení její s Omarem, jakéž byl tomuto Anar při slavnostní 
hostině přislíbil, a již z tohoto odročení mohli Zaira i Muley nové naděje čerpati.

Starý vládce choval převelikou lásku k dceři své, a vida ji chorou, počal méně na ni 
naléhati, aby konečně přízeň svou od Tantaise odvrátila a Omaroví ji naklonila. Již také 
nemluvil více o něm a vůbec vše pomíjel, co by chorou mysl i zchvácené tělo její ještě více 
mohlo rozčilovati. Jednání takové, které ani Muleyovi nezůstávalo tajným, muselo býti dále 
sledováno a za tou příčinou vyhledal muezzin jednoho dne Zairu v její komnatě.

Odpočívala na divanu, s něhož jevila se rozkošná vyhlídka sloupovím maurickým na 
okolní zahradu.

Líce její byly lilie ubledlé, zapadlé zraky postrádaly bývalého žáru a víčka oční sotva se 
dovedla pohybovati. Bělostné ruce spočívaly skleslé v klíně, nedotýkajíce se loutny, která se 
byla po straně na zem svezla. Duch dívčin byl zabrán v hluboké dumání a tajný bol duševní 
zračil se v každé linii něžného obličeje jejího.

Obírala se jen pomněnkou na Tantaise, o němž nesměla nikdy před otcem svým hovořiti, 
neboť ten posud jej za skutečného zrádce považoval, a proto si to vynahrazovala s Tamirou a 
Muleyem, jenž jí musel zprávy o stavu nešťastného miláčka jejího přinášeti.

Zaslechnuvši kročeje v předsíni, pozdvihla skleslá víčka očí a hleděla ke vchodu, zdaž 
očekávaný přítel její přichází.

Byl to skutečně Muley.
Výraz radosti přeletěl přes bělostné čelo dívčino a kynula starému muezzinovi, aby se 

blíže k ní posadil.
„Je posud živ miláček můj?" tázala se kvapně, avšak slabým hlasem Muleye, když byl 

tento před ní obyčejný hluboký úklonek učinil a k nohám jejím na divan usedl.
 „Živ a zdráv, byť i posud v zajetí," zněla odpověď, „však i jinaké potěšné zprávy tobě 

dnes přináším."
„Ó, mluv, rychle mluv!" zvolala Zaira a ruku Muleyovu uchopila. „O Tantaisi mi zpráv 

takových přinášíš?"
„Tak jest, zakrátko octne se na svobodě."
„Ó, díky tobě, Muleyi; ty mi nový život navracíš!"
„Však tajemstvím je to posud vše a ani ty nesmíš ničeho otci svému projevit."
Zaira se na chvíli zamlkla.
„Tedy prchnouti musí?" tázala se táhlým hlasem. „Jáť se již těšila myšlenkou, že společný 

náš nepřítel jest svržen s výše své a tím že bude Tantaisovi svoboda zjednána."
„Nikoli; bídník ten posud neklesl, však právě tajný útěk Tantaisův musí onen pád jeho 

zrychliti!"
„A kterak to hodláš provésti? Jeť Tantais prý v pevném žaláři a pilně střežen."



„Získal jsem již některé strážníky," odvětil Muley, „ti pomohou mi Tantaise vysvoboditi."
Zaira však zavrtěla hlavinkou svou, jako by o zdaru tohoto plánu měla nějaké pochybnosti.
„Slyšela jsem, že Soliman sám je na stráži před žalářem Tantaisovým," pravila.
„Ano, však více pro ty dva křižáky, s nimiž je miláček tvůj ve vězení."
„Pak se záměr tvůj nikdy nepodaří," pravila trudně Zaira.
„Proč se tak domníváš?"
„Jeť to nejoddanější stvůra Omarova, jež se nikdy nedá získati."
„Pak se ho zbavíme jinakým způsobem," odtušil pevným hlasem Muley; „i o to jsem se již 

postaral."
A při tom se významné pousmál.
„A oni dva křižáci?" tázala se dále Zaira.
„I ti se dostanou na svobodu!"
Zaira s udivením pohlížela na nejvyššího muezzina, jenž, jak se zdálo, v okamžiku tomto 

zúplna zapomíná na svou nesmiřitelnou zášť proti křesťanům.
„Ty bys tak učinil a na svobodu je propustil?" tázala se překvapena.
„Tak jest, neboť na tom se právě celý můj záměr zakládá."
Výraz v obličeji Zaiřině jevil ještě větší udivení.
„Nepochopuji slov tvých," zněla její odpověď.
„Pochopíš tak ihned; kníže Raimund antiochenský potají navštívil Omara v paláci tomto o 

osnuje s ním zrádné spiknutí proti vlastním bratřím křesťanským."
„Vím o tom, že kníže antiochenský meškal v Damašku," pravila dívka více sama pro sebe; 

„osudné oné noci spatřila jsem jej v okolí Omarově."
„Křesťanští knížata nemají ani tušení o této zradě bratra svého," pokračoval Muley dále, „a 

proto se musí dověděti o tom, aby mohli plány Omarovy i jeho překaziti."
„Tím však nepřátelům proroka v ruce pracuješ!" namítla horlivě Zaira, která ani nyní 

pravou vyznavačku koránu nezapírala.
„Na pohled jen, dcero má," odpovídal Muley; „krok tento poslouží mi především k zničení 

Omara a potom již také dalšího vítězství zjednám zbraním našim nad vojskem křižáckým."
„Ó, jen Omara znič! Pak všeliký krok k tomu vedoucí ti odpustím!" zvolala rychle Zaira, 

jejíž zraky náhle se opět plamenem vnitřní nenávisti k muži onomu zaleskly.
„K tomu mi právě dopomůže ono propuštění zajatých křižáků; oni oba viděli knížete 

antiochenského v paláci Omarově, jim povím také, co byl zrádný kníže ten s Omarem na 
škodu křižáků vyjednal, a ti pak, vrátíce se do tábora křesťanského, vyjeví tam zradu, jakouž 
byl Raimund nad bratry svými potají upřádal. Tím bude zničen plán Omarův a on na místě 
jako vítěz vrátí se jako poražený z bitvy do Damašku, kde se již o to postarám, aby od 
veškerého lidu byl s touže hlučností proklínán, s jakou jej nedávno byl lid ve vítězoslávě jeho 
vítal. Jen jediné porážky jeho jest nám potřeba a dosavadní přízeň obyvatelstva damasského 
se promění v smrtelnou zášť, která jenom úplným jeho pádem a zničením se dá smířiti."

Mluvilť tak sám s neukrotitelnou záští proti úhlavnímu nepříteli svému a démon pomsty 
mu z divoce planoucích zraků vyzíral.

Zaira pochopovala nyní plán jeho a počala se s ním spřízňovati.
„Takový jest záměr můj," končil Muley, „a musí se také zdařiti. Dnešní noci přikročím k 

jeho provádění a zejtra již započne hvězda Omarova zapadávati. Ty pak sama hleď mysl 
otcovu ještě více obměkčiti, neboť vím, že jest jediné dceři své vřele nakloněn a smrtí její 
sobě žádati nebude. Však o záměrech mých nedej mu ničeho znáti, jinak by dílo moje celé 
bylo ohroženo."

„Ó, spolehni se v síly mé," ubezpečovala jej Zaira; „již nejsem více malomocná, jakou 
jsem byla až do tohoto okamžiku! Nyní proudí nová síla v těle mém a nejsmělejším útokům 
se hrdinsky vstříc postavím. Víniť, že hvězda života mého vyjde mi opět na zkaleném obzoru 
a naděje pouhá, že Tantais bude opět životu a svobodě navrácen, zjařila opět i žití moje, které 
jenom jemu jedinému náleží. Kéž Alláh sám provází všecky kroky tvé!"

Chopila ruku starého muezzina a s výrazem nejhlubší vděčnosti v lících mu ji tiskla.
„Konám tak ve jménu Alláha," odtušil temně Muley, „a proto mi nebude zdaru chyběti!"
„A kdyby přece ďábelské nástrahy Omarovy záměry tvé zmařily?" tázala se dívka náhle a 

upjatě na starce pohlížela. „Odložil bys potom navždy pomstu svou?"
„Při vousech prorokových přisahám, že tak neučiním!" vzkřikl s náhle vzplanulou divokou 

vášní Muley. „Ruka tato neustane, dokud bídný zrádce a vrah onen nebude zničen, a byť bych 
i sám měl dýku v černé krvi jeho skoupati."

Zaira byla přesvědčena o tom, že muezzin v okamžiku tomto pravdu mluví, neboť 
pomstychtivost v nejvyšším stupni vyzírala mu z krví podlitých očí.

I její líce zaruměnily se náhle při poznání tomto a se stejnou horlivostí zvolala:



„Dýku tuto já ti připravím!"
Po těch slovech vyňala ze záňadří onu dýku, jakouž jsme při ní už jednou byli viděli, a 

podávajíc ji Muleyovi, pravila:
„Popřej, Muleyi, by zhynul Omar dýkou touto, na niž jsem přisahala, že se musí skoupati v 

srdci jeho katanském! Pak mi bude ona drahou památkou, na niž chci denně v slasti pohlížet, 
že se stala nástrojem přísahy mé!"

Muley vzal osudnou dýku tuto a doložil:
„Poznovu zřím, že se běh života zvrátil, když mysl holubičí se mění takto v lakotu tygrovu. 

Však věřím, žes musela zapříti povahu ženy, a přísahu tvou také vykonám. Již není bídník 
onen více chráněn amuletem svým, jenž mu byl k vítězství nad křesťany dopomáhal! Sám ve 
své zpupnosti jej od sebe odmítl a já ho nyní jako kouzla proti němu samému užiji!'

Vyňal ze záhybu roucha svého křížek a s fanatickou radostí naň pohlížel.
„Ó, spěš již tedy, Muleyi," zvolala Zaira v nedočkavosti své,„a miláčka mého vysvoboď! 

Já každý okamžik budu s bolestí čítati, než mi oznámíš, že Tantais pařátům dravce tohoto 
šťastně unikl. Pak dostoj přísaze své a krvežíznivého tygra onoho na všech nás jedinou ranou 
pomstiž!"

Muley chopiv se křečovitě dýky a zahroziv jí napjatým ramenem zvolal:
„Nuže, zhyn již, ošemetný vrahu, jenž jsi chtěl rajskou tuto bytost zničiti! Již zhyn, jenž 

šlapeš po právu našem a jenom otroky kol sebe míti chceš! Již zhyn, jenž hodláš miláčka lidu 
damašského utratit, aby se ti nestal soupeřem a zaslouženým trestem tě nestíhal! Střely 
křesťanů tě musí v příštím boji ušetřit, abys byl pomstě naší uchován, a teprv potom zase 
Damašek, zbaven Omara i křesťanů, k novému životu si oddychne!"

Pokynul Zaiře a v rozčilení svém se kvapně chtěl vzdáliti.
Tu však ještě nová myšlenka mozkem jeho projela.
Vrátil se nazpět a pravil k dívce:
„Tobě již opět kvetou růže na lících a otec tvůj bude ze změny této nadevše potěšen. 

Kdyby snad měl Omara k tobě přivésti, aby ti ten bídník k pozdravení tvému blahopřání svoje 
projevil, pak jen se vlídně k němu měj, aby přelstěn tvým chováním, tím spíše nám podlehl. 
Však je to poslední oběť, jakou přineseš."

Zaira slíbila, že se podle jeho rady zachová, a Muley odkvapil, aby přípravy k plánu dnešní 
noci vykonal.

Komnata Zaiřina opět nyní náhle oživla a komorná Tamira velice se divila té změně, jaká 
se byla s velitelkou její tak náhle udala. Líce její, až dosud hrobové bledosti, počaly se opět 
nachem zardívati, celé tělo stávalo se pružnějším, z očí zmizela ona ochab-lost, jaká je byla 
všeho lesku zbavovala — slovem, Zaira byla nyní bytostí zcela jinakou, než jakou se byla 
ještě před hodinou jevila.

Již se ozývali i luzní zvukové loutny v komnatě dosud tak tiché, a chvílemi i popěvky se 
rtů dívčiných zaznívaly.

Brzo se také Tamira dověděla důvod radostného obratu tohoto, neboť velitelka její musela 
se o city a slasti své s někým sdíleti, a steré otázky i odpovědi se mezi oběma stíhaly.

Tamira seznala nyní záměry Muleyovy a byla odhodlána vší silou je podporovati.
Zanedlouho rozšířila se zpráva o příznivém tomto obratu v zdravotním stavu dcery 

kalifovy po ostatním paláci a starý Anar s potěšením vyslechl tuto zprávu, která mu byla 
vítanější, než kdyby mu byl posel z bitvy oznámil nové vítězství nad vojskem křižáckým.

Spěchal ihned k Omarovi a zakrátko se oba mužové ubírali v onu stranu paláce, kde byly 
komnaty Zaiřiny.

Nastávala již noc, ale ve všech částech kalifova sídla panoval neobyčejný jakýsi ruch, jenž 
jako by k početí nějakého velkého díla poukazoval.

Stejně tomu bylo i po celém Damašku a zeiména kol hradeb, kde se všude konaly 
nejobsáhlejší přípravy válečné, tak jako by se ještě v noci měl nějaký výpad proti nepříteli 
podniknouti aneb očekávaný přepad noční odraziti.

Také nejvyšší vůdce vojska damašského Omar byl tu dobu ve zvláštním rozčilení a bylo 
lze snadno poznati, že se duch jeho zanáší zvláštními záměry.

Anar pak viděl se konečně na vrcholu štěstí svého, neboť se domníval, že konečně bude 
moci korunovati dílo muže tohoto způsobem, jakýž si byl on sám jako cenu vystavil.

Křepče jako mladík spěchal tedy k Zaiře, takže mu Omar sotva dovedl stačiti.
Již v sloupoví zaslechli zvuky loutny Zaiřiny, a to tím více nyní oba v domnění jich 

potvrdilo.
„Tu viz sám, kterak se dřívější veselost opět v mysl její vrátila!" zvolal radostně stařec, 

když dlouho neslyšené zvuky tyto opět zaslechl z komnaty dceřiny.
„Však že by také mne chtěla přijmouti, toho dosud neseznávám," zněla odpověď Omarova.



„Ó, nepochybuji o tom; Zaira se již celá změnila a komorná její mne ubezpečovala, že o 
tobě s ní hovořila."

 „To se zdá býti vlídným znamením, které však nesmí býti nedočkavostí zahnáno. Jeť mysl 
žen až příliš záhadná, než abychom mohli hlouběji stopovati náhlé její obraty a náklonnosti."

„Pak posečkej zde, já sám jí příchod tvůj oznámím a shledáš, že obavy tvé jsou 
nepodstatné."

„Rád bych to zřel, kdybych v blízký boj mohl s vědomím odejíti, že Zaira mi přízeň svou 
naklonila. Však posud nemohu se tak velikou nadějí kojiti a jen od rozkazu otcova poslušnost 
dceřinu očekávám."

„Jen okamžik ještě a seznáš, že jsme oba u cíle svého toužení!" pravil stařec a zmizel mezi 
sloupovím, aby do komnaty dcery své vešel.

Omar osaměl.
„Neznám původu změny této v mysli její," pravil polohlasně sám k sobě; „leč nechť je 

jakýkoli, já od dráhy své neupustím. Ještě dnešní noci musí Tantais zhynouti a pak teprv budu 
bezpečen, že Zaira se nezaraduje nad tím, že milenci jejímu kyne snad svoboda a jasná 
budoucnost, jak se to nyní domnívám, 
chci-li si tento náhlý obrat vysvětlit. Až i potom setrvá v nynější jarosti ducha, jaká ji podle 
toho všeho ovládá, pak teprv uvěřím i já s tebou, starce lehkověrný, že jsem u cíle svého 
toužení!"

Vtom se již také Anar k němu zase navracel.
Vítězný výraz jevil se v jeho obličeji, což nemohlo Omarovi ujíti.
„Rychle, synu můj!" volal muž už zdaleka. „Dcera má tě uvítá!"
Omar nechtěl ani sluchu svému uvěřiti.
„Co pravíš? Zaira sama mne k sobě zve?" tázal se udiven.
 „Tak jest. Mysl její celá změněna a ráda dala na můj hlas, aby tě žehnáním svým v blízký 

boj provázela."
Omar však posud nejevil oné radosti, na jakou při něm Anar po takovéto zprávě soudil.
Naopak zdál se o něčem nepříjemném v duchu přemýšleti.
Bylať povaha jeho nanejvýš nedůvěřivá a posuzoval vše podle vlastního měřítka svého 

ducha. Počáteční podezření jeho o původu této změny v chování se Zaiřině bylo nyní tím více 
potvrzeno a vždy více se vzmáhalo.

„Má to býti lstí nějakou, která má zlobu mou ukonejšiti?" tak se tázal sebe sama. „Mám se 
dát omámiti slovem úlisným, jakým mne uvítá tato dívka, která druhdy jen kletbu na hlavu 
mou shrnovala?"

Nemohl déle přemýšleti, neboť jej Anar k spěchu vybízel.
„Nepravil jsem tak, že odpor její sám se zlomí, až sezná, že marné jest namáhání jeho ?" 

zvolal s hrdostí otec, jemuž se konečně podařilo přivésti dítko v jiný směr, proti němuž se 
bylo tak dlouho zdráhalo. „Zaira již opět sebe samu nalezla a dřívější veselí její se opět v 
mysl navrátilo; již spěš, abys sám se o divu tom přesvědčil, jejž Alláh dobrotivý na dítku 
mém vykonal!"

Omar neodpověděl, nýbrž s větší ještě ostražitostí jednati si umínil.
Po několika kročejích octli se v komnatě Zaiřině.
Starý kalif opět činil prostředníka mezi oběma.
Dcera jeho stojíc očekávala příchod obou mužů, a ač oči její byly sklopeny, přece se jevilo 

v celém výrázu obličeje i držení těla, že nedávná ochablost již dokonale ji byla opustila a že 
tělo její jest novou neznámou silou nadchnuto.

S nekonečnou hrdostí a pýchou pohlížel kalif na luzný zjev své dcery, která jej v této 
zmlazené postavě opět na nejkrásnější okamžiky mládí jejího připomínala a nadšeně zvolal:

„Tu viz sám, že již vyslechla prosby mé a chce ti přítelkyní být!"
Omar, jenž byl jako lačný tygr oběť svou pozoroval a jediným pohledem o skutečnosti této 

velké a neočekávané změny se přesvědčil, přikročil blíže a hlasem, v nějž se snažil všecku 
vroucnost a oddanost svou vložiti, pravil:

„Cenu dnešního vtězství, posvátné kopí křesťanů, ti, dívko spanilá, k nohám položím, 
pakli otec tvůj pravdu dí, že mne chceš příznivým přáním na cestu do boje obdařit. Jen tobě 
jsou obětovány veškery podniky mé, jen tobě vše se' musí kořiti, jak před růží jerišskou 
ostatní vonné družky její se uklánějí, protož prosím o znamení přízně té, jakouž otec tvůj 
sluch můj potěšil, a jíž jako klenotu drahého chci sobě vážiti."

Složil po způsobu pravých Turků křížem ruce na prsou a hluboko se uklonil před dívkou, 
která obratně volenou řeč jeho mlčky vyslechla.

Byla odhodlána jednati podle rady Muleyovy, aby tak podezřívavou povahu nenáviděného 
muže ukonejšila.



Proto pozdvihla své oči k Omarovi, a nadlidskou silou přemohši odporné své city, odvětila 
hlasem vlídným, jakého Omar nikdy ještě nebyl od ní slýchal:

 „Ano, otec můj pravdu děl; prosím proroka o milost jedinou, aby ti z boje tohoto zdráv dal 
vyjíti, neboť k velkému činu jsi uchován."

Omar netušil dvojsmyslnost, jaká v slovech těchto spočívala, a protož dal se jimi okouzlit a 
podezření jeho valně počalo míjeti.

„Slova tvá líbezně doléhají v sluch můj, bohyně srdce mého!" odtušil ještě vroucněji než 
dříve. „Nyní dvojnásob se chci státi hrdinou, kdy blaží mne vědomí, že Zaira již naklonila 
srdce Omarovi."

Anar s libostí nevýslovnou tyto výlevy obou mladých lidí poslouchal.
„Takž mír se vrátí v síně mého paláce a skon života mi bude láskou vaší oslazen!"
Vtiskl v radostném rozechvění políbení na bělostné čelo své dcery a neméně hrdě pak 

pohlížel i na Oma-ra, který, jak se zdálo, už úplně všech pochybností svých zbaven byl a 
vilným zrakem na krásnou ženu před ním stojící pohlížel, jako by každý rys i záhyb vnadného 
těla tohoto si navždy chtěl v pamět vtisknouti.

„Ano, otče," přisvědcovala Zaira poněkud se chvějícím hlasem kalifovi na poslední slova 
jeho, „také já věřím již, že brzo nám Omar klid opatří a že se v Damašek vrátí časy bývalé, 
kdy války ruch byl znám jen z pověstí."

Dobře vypočítaná slova tato, v nichž se ani nejmenší stopy nějaké úmyslnosti nejevilo, 
nemohla se minouti účinku.

Omar dal se skutečně svésti touto hrou dívky, jíž by nebyl nikdy přisuzoval, že by 
podobnou úlohu mohla s tolikerou přirozeností a okouzlující opravdovostí prováděti, a již i 
poslední stín nedůvěry jeho nedávné mu z mysli vymizel.

„Vše to vám bojem dnešním zjednám!" zvolal s nadšením a vytáhl proti oběma ruce své. 
„Jsem jist vítězstvím nad křesťany a již zejtra nebude jich více Damašek přede zdmi svými 
zírati."

Zaira se stala náhle pozornou.
Nemělať ještě ani tušení o tom, že by rozhodnutí bylo již tak blízké, a proto musela o tom 

jistoty dojíti.
Vědělať ovšem, že se Omar se svými válečnými záměry nesvěří ani kalifovi, a nikdy 

nikomu na dotyčné otázky neodpovídá; tehdáž však musela se o plánu jeho dověděti, neměl-li 
úmysl Muleyův vzhledem k osvobození Tantaisovu nějakou nepředvídanou událostí býti 
zmařen. Slibovalť mimo to pokus tento v nynějším okamžiku zdárnější výsledek, anť muž 
tento byl na pohled v síti její a ničeho jí odepříti nemohl, nechtěl-li sám ztratiti nenadálý 
úspěch u dcery kalifovy.
Protož jakoby bezúčelně Omara se tázala: „Již dnešní noci má býti boj rozhodný podniknut?" 

Omar se na okamžik zamyslil, jako by chtěl i nyní ještě zůstati věren dosavadnímu svému 
zatajování svých plánů, ale již

v druhém   okamžiku nato odvětil :
„Tak jest, hvězdo žití mého; křesťané sami chtějí nyní výboj proti nám počíti a dnešní noci 

se chystají k útoku na hradby damašské."
„A ty víš o záměru jejich?" tázala se Zaira dále.
Omar se zvláštním způsobem svým usmál.
„Já vím o každém kroku nepřátel našich," pravil s důrazem; „proto mi snadno bude záměr 

jejich zmařiti. Již zítra bude Damašek prost oblehatelů svých." 
„Ano," vmísil se horlivě v tuto rozprávku Anar, „Omar jest bdícím okem naším a zničí 

křesťany ve vlastních jich osidlech. Nemá-liž mu za to nejvyšší vděčnost naše býti 
odměnou?"

A přitom významně pohlédl na dceru svou, jako by ji chtěl k stejnému projevu příměti.
Zaira hrála příliš výborně úlohu svou, aby nebyla tomuto pohledu otcovu porozuměla.
Protož odvětila se stejným důrazem, jehož pravého významu však nikdo z obou mužů 

nepochopoval:
„I já chci Omara potom přivítat a dodržeti svou přísahu."
„Takž se v milost tvou poroučím a věř, že slib můj každým okamžikem bude mi tanouti na 

mysli."
Poklonil se opět hluboce před dívkou a chystal se k odchodu.
Pro Zairu však toho nebylo ještě dosti, čeho se byla od Omara o nastávajícím boji 

dověděla, a proto se rychle s líčeným účastenstvím tázala:



„Což skutečně již tě boj očekává, že tak pospícháš?"
Omarovi zahořelo oko nad tímto účastenstvím, neboť se úplně klamal nad jeho pravým 

původem.
Také starý kalif byl opojen tímto seznáním a s výrazem nevýslovné lásky pohlížel na dceru 

svou, která tak neočekávanou měrou všem jeho nejtajnějším a nejvyšším přáním v ústrety 
přicházela.

Ovšem netušili ani jeden ani druhý, kterak se velice v těchto svých nadějích klamou.
„Po půlnoci zajde jasný měsíc," odpovídal Omar na otázku Zaiřinu, ,,a nastalé tmy nepřítel 

užije k svému útoku. Rozmnoženy jsou řady jeho vojskem antiochenských a proto se 
domnívají, že bezbranných a špatně střežených hradeb snadno dobudou. Však tam je tisícové 
lidu mého střelami svými z úkrytů svých uvítají a konečnou záhubu jim připraví. Proto již 
musím všechny přípravy k rozhodnému bojí dokonat a spěchám, abych lid svůj k největší 
udatnosti rozohnil. Jen jako vítěze mne v těchto síních uvítáš!"

„Tak se rdí večer života mého!" zvolal radostně Anar, louče se s dcerou svou. „Nikoli 
válkou, která již této noci utuchne, leč láskou dítek mých, která zdárného ovoce Damašku i 
lidu jeho přinese!"

Položil jakoby žehnaje ruku svou na hlavu Zaiřinu a pak rychle odkvapil za odcházejícím 
Omarem.

Zaira chvíli němě za nimi pohlížela a pak zvolala se zrakem jiskřícím:
„Již jdi, bych živého tě více nespatřila. Jen mrtvolu hrdě odkopnu! Rychle nyní, by Muley 

se dověděl, že nesmí ani okamžiku více zmařiti a dílo vysvobození vykonat ještě před 
půlnocí."

Potom přivolala svou komornou Tamiru a kázala jí aby k ní potají přivedla ihned 
nejvyššího muezzma, jemuž prý nadmíru důležitou věc musí oznámiti.

Tamira ihned spěchala vyplnit tento rozkaz.

3.

Noc byla již úplně rozestřela perutě své nad Damaškem, když Muley opouštěl opět 
komnatu dcery kalifovy a rychlými kroky do přední části paláce se navracel.

Vyhledával po celé cestě úmyslně stíny a záhyby tak, aby nikdo pozorovati nemohl, že od 
Zairy přichází a je s ní v nějakém tajném srozumění. Vědělť dobře, že jsou všecky jeho 
kročeje od stvůr Omarových střeženy, a proto musel při všem konání svém největší opatrnosti 
užívati.

Beze všeho podezření dostal se do svého příbytku u mešity, kde mu sluha Tantaisův 
Abulfeda vstříc přišel.

Bylť tento ukryt u Muleye, aby mohl býti poblíž pánu svému, kdyby jeho pomoci 
potřeboval a byl úplně zasvěcen v spiknutí Muleyovo, jaké tento k osvobození uvězněného 
pána jeho osnoval.

Muley se tedy mohl naň ve všem spolehnouti a také služeb jeho mnohonásobně užíval.
Znalť se Abulfeda od dřívějšího pobytu svého výborně ve všech chodbách, dvorech a 

jinakvch místnostech rozsáhlého paláce kalifů damašských, což mu nyní při pátrání jeho 
velmi vhod přicházelo.

Jako sluha mohl se pak volněji vmísiti mezi nižší obyvatelstvo paláce a tu mnohých 
důležitých věcí se dověděti.

Proto také spatřil Muley, že obličej jeho nějakou neobyčejnou radostí září, a tázal se ho po 
příčině toho.

„Soliman byl právě k Omarovi povolán a podle všeho se tak brzo nevrátí."
Také Muleyovi se po této zprávě vyjasnilo čelo.
„A ostatní strážcové?"
„Jsou vesměs z oddaných nám lidí vybráni."
„Pak nesmíme tedy již ani okamžiku zmařiti!" zvolal Muley.
„Toho náhledu jsem také já," doložil Abulfeda, „abychom užili nepřítomnosti Solimanovy; 

byloť by na každý způsob třeba s ním krvavý boj svésti, neboť ručí pánovi svému hlavou za 
vězně své."

Byloť mu totiž toto náhlé odvolání Solimana od vězení podezřelým, a při známé povaze 
Omarově mohl se nějakého násilnického činu nadíti. Snad již dnešní noci měl býti na 
Tantaisovi ještě před započetím boje vykonán trest ohavné smrti, jakýž byl Omar soupeři 



svému přisoudil? Byloť se tedy třeba na všemožné případy připraviti a proto pravil k 
Abulfedovi:

„Ozbroj se dostatečně; i já se mečem svým opásám, neboť tuším, že Soliman se sotva opět 
samojediný vrátí od Omara."

Abulfeda otevřel oči udivením na Muleye.
„Jak ? Snad by nechtěli ubohého pána mého již této noci odpraviti?"
„Podle všeho, co jsem právě slyšel, lze toho s jistotou očekávati."
„Ó, pak vezmu deset mečů, abych pána svého mohl hájiti!" vzkřikl Abulfeda a již se také 

celou zbrojnicí opatřoval.
„Jsou naši lidé na stráži?" tázal se ještě Muley.
„Vše je v pořádku, vznešený pane; celý řetěz našich věrných stojí od vězení až k tajným 

dveřím v hradbách."
„Není ona část hradeb ještě obsazena?"
 „K tomu ani nedojde, neboť útok se očekává na zcela jiných stranách."
„Tajný východ tedy není nikterak střežen?"
„Nikoli, ona část zahrady je úplně pustá a bez dohlídky."
„A dveře u vchodu?"
„Ty jsou ovšem pevně uzavřeny; o klíčích však nevím."
„O těch vím opět já. Nosit je Soliman stále u sebe."
Obličej Abulfedův se poněkud prodloužil při těchto slovech.
„Tedy jich musíme dříve na něm dobýti?"
„Ovšem, sice se jinak do tajné chodby nedostaneme."
„Ale pak musíme přece ještě na příchod toho darebáka čekati, a já myslel, že se v 

nepřítomnosti jeho všecko tak pěkně ukončí, že mu nezbude, než aby s dlouhým nosem za 
uprchlíky pohlížel."

„Já mám sice poněkud složitější, avšak tím jistější plán," odtušil se zvláštním úsměvem 
Muley.

Abulfeda pohlížel zvědavě na muezzina, tento však doložil:
„Hned jej seznáš, jakmile jej prováděti počnu. Protož rychle do vězení Tantaisova, než se 

tam Soliman zase navrátí."
Vyšli oba z budovy mešitní a opatrným krokem blížili se k onomu křídlu zámku kalifova, v 

němž byly státní žaláře.
Měsíc osvěcoval jasně všecka nádvoří a průčelí paláce, takže stěží bylo lze vyhledati 

některé stíny.
„Prožluklý měsíc!" zahučel si do vousů Abulfeda. „Právě dnes musí tak jasně zářit, jako by 

chtěl půlnoc v pravé poledne proměnit!"
 „Mlč," káral Muley sluhu, „právě tato záře zbaví našeho přítele všeho nebezpečí, až se 

bude k táboru křižáků blížiti!"
Abulfeda již mlčel a hned nato se octli ve vnitřních prostorách paláce. Sluha vedl 

průvodčího svého tmavými chodbami zcela bezpečně kupředu, což bvlo důkazem, že se v 
místnostech těchto velmi dobře zná. Chvílemi pokýval hlavou na znamení spokojenosti, 
neboť viděl, že rozestavení jím lidé jsou řádně na svých vykázaných místech. Byli to jen 
stínové, bezvládným sochám v úkrytu svém se podobaiící, v nichž živými se zdály býti jen 
zraky, jimiž noční tmu kolem sebe pronikati se snažili.

„Zde počíná se náš řetěz." šeptal Abulfeda Muleyovi do ucha, když se v křížové chodbě 
octli, která jedním koncem do zahrady vedla.

„Dej tedy lidem svým poslední rozkazy," pravil muezzin steině utlumeným hlasem; „každý 
může bez odnoru do chodby této vstoupiti, nikdo však, kdo nezná našeho hesla, nesmí ji 
opustiti."

„A toto heslo?"
„Zaira a Tantais," zněla odnověď Muleyova, načež se Abulfeda po další cestě vždv k oněm 

tajemným stínům v koutech chodeb přibližoval a několik slov každému tajně pošeptal.
Když toto vykonáno bylo, zastavil starý muezzin na konci dlouhé chodby sluhu a pravil k 

němu:
„Nyní spěš se do chodby žalářní podívat, zdaž se už Soliman opět od Omara navrátil. 

Musímť tak věděti, abych podle toho další jednání své zařídil."
„Tuším, že tomu ještě tak není, neboť ze strážců našich se ani jeden o něm nezmínil," 

odtušil Abulfeda a již rychlým krokem do jiné vedlejší chodby zahnul.
Za několik okamžiků se vrátil a zticha na Muleye volal:
„Není ho ještě zde, avšak každým okamžikem ho nazpět očekávají!"
„Vše v pořádku před vězením?" tázal se Muley naposled.
„Strážcové již také žalář otevřeli, neboť tam Soliman klíč vůdcovi stráže zanechal, v nějž 

se domýšlí největší oddanosti."



Při tom se Abulfeda divoce zasmál.
„Pak nám přála náhoda nad očekávání!" zvolal Muley a již spěchal za sluhou, který jej 

sváděl dolů po schodech k chodbě žalářní, na jejímž konci bylo lze zříti několik ozbrojených 
Saracénů. Byli takto tedy u cíle cesty své.

Jakmile strážcové zahlédli Muleye, ihned se před ním hluboko ukláněli, a ruce na prsou 
křižujíce, div že se čely kamenné podlahy nedotýkali. Bylo viděti, že vedle peněz i jinaké 
pohnutky tuto úctu před nejvyšším knězem damašským vymáhaly.

Muley si však nevšímal mnoho těchto projevů otrocké oddanosti, nýbrž směřoval přímo k 
pevným dveřím žaláře na samém konci chodby.

Opřen o kamenný pilíř stál tam vůdce strážníků. Klíč za pasem jeho vězící dosvědčoval, že 
Abulfeda mluvil pravdu.

Muezzinovo oko padlo také nejdříve na tento klíč.
„Rychle otevři!" kázal Muley vrchnímu strážníkovi, jenž se zdál poněkud otáleti.
„Pamatuj, pane, že ručím svou hlavou Solimanovi za vězně."
Čelo Muleyovo se na okamžik zasmušilo.
 „Mlč, troupe," zvolal divoce, „za několik okamžiků bude se hlava Solimanova u tvých 

nohou váleti! Před kalifem já všecku odpovědnost za své činy na se beru."
Důvod tento rozhodl, strážník se již nezdráhal.
Zastrčil klíč v zámek a otevřel.
Vchod do žaláře Tantaisova a obou křižáků zajatých byl nyní zcela volný.
Leč Muley ještě nevešel.
Obrátil se k vůdci stráže se slovy:
„Víš o všem, čeho ti třeba činiti, až se Soliman navrátí?"
„Vpustím jej do žaláře," odtušil tázaný, „pak mám chodbu dále střežiti."
„Ano, navrátí-li se sám; tuším však, že přijde v průvodu životních strážníků Omarových."
V oku strážcově se náhle objevil blesk nenávisti.
Podobně tomu bylo u ostatních strážníků, kteří rozličným způsobem zášť svou proti životní 

stráži nejvyššího vůdce vojska projevovali.
Bylať stráž tato od ostatního vojska u lidu pro svou zpupnost a nadutost nesmírně 

nenáviděna, a každého dne za tou příčinou krvavé spory povstávaly.
Toho umínil Muley ve svůj prospěch použíti.
Aniž by byl dosud ještě věděl, zdaž se Soliman skutečně ve průvodu těchto nenáviděných 

strážců Omarových navrátí, přece rozdmychal již proti nim všecku nenávist přítomných 
Saracénů a doložil:

„Strážníci Omarovi zůstanou před žalářem, co se zatím Soliman dovnitř odebere; na dané 
znamení vrhněte se na zpupné strážce bývalého křesťana a odzbrojte je. Budou-li se brániti, 
pak i hlavy jejich můžete srubati. Zdráv a živ beztoho z nich nesmí nikdo tuto chodbu 
opustiti, dokud nebude úloha naše dokonána."

Zraky Saracénů zářily děsnou krvežíznivostí při tomto rozkazu, podle něhož slíbili úplně 
se zachovati.

„Pochodeň sem!" kázal nyní Muley Abulfedovi.
Ten rozžal přinesenou pochodeň o jinou, jež chodbu před žalářem osvětlovala, a podal ji 

pak Muleyovi, který do kobky žalářní vešel.
Abulfeda jej následoval, zůstal však za dveřmi, jež byl vůdce stráže za ním ihned opět 

uzavřel, tak aby Soliman při svém příchodu neměl příčiny k nižádnému podezření.
V chodbě se pak Saracéni vrátili opět ve svá předešlá postavení, a nikdo by byl netušil ze 

zevnějšku jejich, jaký výjev byl se tu mezi nimi před okamžikem udal, a co se pro nejblíže 
příští okamžiky ještě očekávalo. Jen ze zvýšeného lesku krví podlitých očí jejich a z 
křečovitého zatínání pěstí ve zbraň bylo by se na děsné jakési záměry jejich mohlo souditi.

My však kráčejme za Muleyem do žaláře dále.
Hned po svém vstoupení octnul se v jakési nevelké kobce, která vlastnímu žaláři za předsíň 

sloužila a úplně prázdna byla.
Na protějším konci byly nízké dveře, které však jenom na závoru byly zastrčeny.
Za těmi byli vězňové.
Muleyovi byla podzemní tato místnost dobře povědomá a proto se hned k dveřím těmto 

přiblížil.
Naslouchal nějaký okamžik, avšak z vnitřku se nic neozývalo.
Jen chvílemi zazněl ze žaláře jakoby tajený vzdech a pak opět chrapot pokojně spícího 

člověka. Muleyovi se zjevil úsměv kol úst.
„Obrovský křižák," pravil sám k sobě, „má přece jen pokojné svědomí, že poslední 

okamžiky před chystanou mu smrtí dovede tak pokojně spáti. Tantais však i nyní beze sna dlí 



se svou bolestí."
Vzpřímil se opět po této samomluvě a odšoupl závoru.
Uvnitř se opět nic nehýbalo, i když otevřel nízké dveře a záře pochodně padala dovnitř do 

žaláře. Rychlým krokem postoupil dále a stál v žaláři.
Ještě než se kolem sebe řádně rozhlédl, zarazil pochodeň do štěrbiny ve zdi, takže celá 

vnitřní prostora byla nyní dosti jasně osvícena.
Pak teprv se Muley po vězení ohlížel.
Viděl tu všecky tři zajaté, z nichž dva na zemi leželi, třetí pak na jakémsi kamenu v koutě 

seděl.
První dva byli na rukou i nohou provazy spoutáni, nemohli se tudíž ani vlastně hnouti, třetí 

pak byl zcela bez vazeb a zakrýval obličej svůj do rukou, které se lokty o kolena podpíraly.
Byl to kníže bassorský Tantais, od něhož ony vzdechy vycházely.
Druzí dva spoutaní byli naši zajatí křižáci Bartoš a obrovský Westfál Bonifác, z nichž tento 

poslední přes vazbu svou v hlubokém spánku odpočíval a tak vesele chrápal, že se to po 
celém žaláři rozléhalo.

Muley byl při naslouchání svém dobře soudil, že tyto zvuky jenom z hrdla onoho obra 
mohou vycházeti. Leč i templář Bartoš byl v tomto okamžiku v sen pohřížen.

Spící křižáci Muleye nepozorovali, leč ani Tantais hlavy nepozdvihl, neboť netušil, že se 
vysvoboditel jeho přibližuje.

Muley tedy musel k němu přikročit a položil mu z lehká ruku svou na rameno.
„Povstaň, Tantaisi, ze sklíčenosti své," pravil povýšeným hlasem; „brána svobody se ti 

opět otvírá a vrah tvůj brzo podlehne pomstě mé."
Tantais sebou trhl při těchto slovech a zvolna hlavu pozvedal.
Vytřeštěným zrakem pohlížel na Muleye, neboť oči jeho nebyly ještě náhlému světlu 

uvykly.
Také smysl slov jeho nepochopoval a rysy jeho rozeznati nemohl.
Stařec musel vyzvání své poznovu opětovati.
Ale i nyní ještě nebyl nešťastný princ saracénský smyslů svých dokonale mocen. Strašný 

osud posledních dnů byl ducha jeho sklátil a již také ničeho od světa neočekával. Vědělť 
dobře, čeho mu od nesmiřitelného nepřítele a soupeře jeho třeba čekati.

„Již jsi tu, katane můj?" vyrazil přerývaným hlasem ze sebe. „Nuže, vezmi hlavou mou, ale 
slib jen, že poslední slovo mé Zaiře vyjevíš!"

Naklonil hlavu svou, jako by již smrtící ránu očekával, a skřížil ruce na prsou. Rtové jeho 
pak jméno „Zaira" šeptali.

Muley byl hluboce dojat tímto výjevem.
„Nikoli smrt, leč svobodu ti přináším," pravil poznovu důrazně a chopil prince za ruku; „ve 

jménu Zairy tvé tě mám životu navrátit!"
Jako by náhlý blesk byl zatemnělou mysl jeho osvítil, tak jméno milenky jeho naň 

účinkovalo.
Vyskočil prudce s kamene a zraky svými div postavu před sebou stojící neprobodl.
Teprve nyní pak poznal Muleye.
Okamžitě zmizela všecka ochablost s obličeje jeho, vyhaslý zrak nabyl bývalého lesku a 

mysl někdejší pružnosti, jež byla tak dlouho utlumena.
„Ty, Muleyi ?" zvolal s výrazem šílené radosti. „A já katany své očekával!"
Křečovitě se chopil obou rukou náčelníka muezzinů, jako by se o skutečné jeho jsoucnosti 

takto chtěl přesvědčiti, neboť se chvílemi obával, že to vše snad jenom klamný sen, který 
smysly jeho mámí.

„Ano, to já jsem, Tantaisi, abych ti žalář tvůj otevřel; přicházím právě od Zairy, s níž jsem 
plán k útěku tvému umluvil. V několika okamženích budeš mimo hradby Damašku."

„A Omar? Je bídník ten již shlazen se světa, že se můžeš takového činu odvážit?"
Divoký výraz pomstychtivosti objevil se v zraku Muleyovu.
„Ještě této noci jej skolí dýka tato!" zvolal a vytasil dýku Zaiřinu, kterou měl za pasem. 

„Kdyby již nyní pila země černou jeho krev, pak u vítězoslávě bych tě uváděl z tohoto 
vězení, z kterého však jen potají mi tě lze vysvobodit."

,,Ó, pak chci tu krátkou dobu ještě poblíž mé Zairy vytrvat!" zvolal se zanícením mladý 
Saracén. „Nyní mi bude žalář v pravý ráj obrácen, když vím, že Zaira se v duchu svém mnou 
obírá!"

Záměr takový se ovšem příčil plánu starého muezzina.
 „Nikoli!" zvolal důrazně. „Ty bez otálení musíš žalář a Damašek opustit, neboť v několika 

okamženích tu může býti katan tvůj, aby ti k rozkazu Omarovu položili hlavu k nohám!"
„Damašku nikdy neopustím, byť bych i vysvobození ze žaláře hledal!" zněla určitá 

odpověď Saracénova.



„Žádá toho však plán můj, jímž chci Omara zničiti!" vzkřikl zase Muley.
Tantais naň udiveně pohlédl.
„Ty mi radíš, abych Zairu opustil, již snad nikdy více neuzřím?" tázal se s výčitkou v 

hlasu.
„Jen nakrátko budeš vzdálen z Damašku," mluvil dále Muley; „ještě této noci musí býti 

křižáci město naše obléhající o tom zpraveni, že spojenec jejich, kníže Raimund 
antiochenský, kuje zradu s Omarem. Jen tak připravím i já záhubu Omaravi a zprostím tě 
navždy nepřítele tvého, jenž ti poklad srdce uloupit chtěl drzou rukou."

„A já mám tímto poslem býti ke křižákům?" tázal se Tantais zasmušile.
„Nikoli. Zde tito soudruhové tvoji jsou k tomu ustanovení," odtušil Muley a ukázal na 

spoutané křižáky.
„Já tak učiním!" zaznělo temným hlasem z úst Bartoše, jenž byl se už před chvíli ze sna 

probudil a rozprávku obou mužů vyslechl.
„Ty jsi slyšel slova má?" tázal se kvapně Muley.
„Vím, že jsi přisahal pomstu Omarovi, proto chci býti spojencem tvým, byť i víra nás 

dělila!" zněla odpověď templářova.
„Tedy vzhůru na svobodu!" zvolal Muley a jedním rázem mu vazby na rukou i na nohou 

přeřezal.
Křepče se vymrštil statečný křižák a vysvoboditeli svému děkoval.
Bonifác však stále ještě chrápal, a to nyní v tak zvýšené míře, div že se klenutí žaláře 

neotřásalo.
Muley chtěl i k němu přikročiti, aby mu vazby stejně přeřízl.
Vtom však jej Bartoš zadržel.
„Dříve jej musíme vzbuditi," pravil, „neboť kdyby s volnýma rukama a nohama se náhle 

probudil, pak je obr tento s to, abv nás všecky tři zardousil, neboť tak každému přisahal, kdo 
se ho ze Saracénů dotkne, a on ví, že jenom Saracéni mohou do tohoto žaláře vstoupiti."

Mulev nahlédl podstatnost této rady a ustoupil tedy templářovi.
Ten se sklonil k Bonifácovi a mocně jím zatřásl.
Tur by se byl po takovém otřesení zaiisté probudil. Avšak obrovský Westfál spal 

nepřetržitě dále.
Při vší vážnosti situace museli se tři přítomní mužové usmáti.
Bonifác byl nepochybně v prvním hlubokém spánku, a tu by jej snad nebvly probudily ani 

trouby andělů o posledním dnu znějící.
Bartoš se musel tedy po jiném prostředku ohlédnouti.
Spatřil v koutě u dveří hliněnou nádobu vodou naplněnou, a ta mu musela k probuzení 

Westfála pomoci.
Chopil nádobu a bez okolků spáčovi obsah její do obličeje vchrstnul.
To účinkovalo.
 „U sta hromů! Což i skrz klenutí prší!" vzkřikl divoce a vymrštil hořejší polovici těla tak 

nehorázně do výše, že by byl templáře k zemi porazil.
Vtom ale již zas nazpět klesl, neboť mu vazby ne dovolovaly, aby se dlouho v přímém 

držení těla udržel.
Pohlížel vytřeštěným zrakem nejprve kol sebe a chystal se vvchrliti celv vodopád 

proklínání a nadávek na své domnělé protivníky.
Kdyby byl měl už nyní ruce a nohy volné, byl by se zajisté na některého z nich vrhl a 

nějaké neštěstí způsobil. Rada templářova osvědčovala se tedy býti výbornou, jakž se nyní 
Muley očitě přesvědčil. Nebylť by si on nikdy přál, aby se dostal pod ruce ohromného 
křižáka tohoto, jež se zdály býti k tomu stvořeny, aby skály přenášely.

Bartoš však Bonifácovi hned vysvětlil krátkými slovy, co tento déšť znamenal.
Westfál to konečně pochopil a teprv nyní mu mohl Muley bez obavy vazby jeho roztíti.
Jako střela vymrštil se velikán na nohy a se zjevnou chutí natahoval všecky údy, které 

ovšem dlouhou vazbou touto byly poněkud pružnosti pozbyly.
„Tedy se dostaneme na svobodu?" zvolal při tom.
„Nu, dříve nebo později! Však já bych si byl také odtud pomohl. Ale dříve musím aspoň 

jednoho z těch padouchů zardousit, a nejraději bych dostal do svých pěstí toho ďábla, který se 
nám třikrát denně v tomto žaláři posmíval a blízkou smrtí nám vždy vyhrožoval. Ale ten 
chlap zajisté už upláchl, když se vám podařilo k nám do této psí díry se dostati. Ó, malík své 
levice bych za to dal, kdybych mu mohl jedno žebro po druhém drtiti!"

A zalouskl prsty, takže se zdálo, jako by celé klády praskaly.
„Žalářník tvůj se sem každým okamžikem vrátí," započal nyní zase Muley.
„Skutečně?" vzkřikl s divokou radostí velikán. „Vy mi ho sami všanc vydáte?"



„Nikoli, on nemá tušení, že vás oba zde bez vazby nalezne a že já jsem u vás. Naopak 
přijde, aby vás všecky na popraviště k hanebné smrti odvedl a od té já vás přicházím 
vysvobodit."

Westfálovi počalo konečně v mozku jeho svítati.
„Aha, tedy běží o tajný útěk odtud?" tázal se táhlým hlasem. „A ty sám, Saracene, nám 

žalář tento otevřeš?"
Muley pokynul lehce hlavou.
Bonifác mu podával ohromnou pravici svou se slovy:
„Tedy bys zasloužil býti křesťanem! Nejsou Saracéni veskrz psi, jak jsem se posud 

domníval. Ty zdáš se býti poctivým člověkem!"
„Nech nyní těchto poklon a poslechni raději slova má."
„Už poslouchám."
„Každým okamžikem může sem vstoupiti Soliman —"
„Vím to, žalářník náš."
„Ten však nesmí více živ práh této klenby přestoupiti."
Velikán se samolibě usmál.
„To se také nestane; od čeho by byly tyto pěsti moje prázdné?"
A s libostí pohlížel Westfál na své ruce.
 „Nejde jenom o pouhé zabití," pokračoval Muley dále; „musí se to státi opatrně, tak aby 

Soliman při vstoupení svém nižádného nebezpečí netušil."
Bonifác se usmál opět svým samolibým smíchem.
„Ani o to se nestarej," pravil, „postavím se tuto do výklenku, a jakmile pes ten první krok 

do kobky této učiní, sevře mu pravice má chřtán, a více ani hlasu ze sebe nevydá!"
Spolu také hned ukázal, jak pravicí svou při tomto útoku naloží a všickni tři mužové byli 

přesvědčeni, že kdo se v objetí těchto obrovských kleští octne, nikdy více živ z něho nevyjde.
„Výborně, křižáku!" zvolal Muley. „Právě tak jsem si to vše představoval, když jsem o 

záměru svém a o tvé pomoci přemýšlel."
Bonifác se hrdě vypjal.
Pak se obrátil Muley opět k Tantaisovi a doložil:
„Máť u sebe sluha Omarův klíč k tajné chodbě v hradbách, musí tedy dříve zhynouti, než 

se klíče toho zmocníme."
„Nechť zhyne!" pravil Tantais temným hlasem.
Také Bartoš němě hlavou pokývl.
Plán k útěku byl tedy již umluven a vše s ním souhlasilo.
„Na své místo tedy, velikáne," kázal Muley Bonifácovi; „slyším už Solimana v chodbě 

kráčeti."
Naslouchal pilněji u otvoru do předsíně, odkud se skutečně četné kročeje ozývaly.
„Přichází se stráží," pravil jako by sám k sobě; „zajisté již vám měla poslední hodinka 

odbíti. Nuže, zaplatí to mimo něho ještě někteří ze strážníků jeho smrtí!"
Plamenný blesk vyrazil z očí Saracénových, neboť nastával rozhodný okamžik.
Pokynul Tantaisovi, aby opět na svůj kámen usedl, Bartoš se též musel do zákoutí 

odstranit. Jen Bonifác zůstal na svém místě u vchodu nepohnutě jako pilíř státi.
Pak nahnul se muezzin do vchodu a zticha přivolal Abulfedu, jenž byl dosud u předních 

dveří na stráži.
Ten se ihned zticha přiblížil.
„Soliman je již zde," oznamoval Muleyovi, „právě rozestavuje stráž svou kol dveří."
„Je četná tato stráž?"
wPodle zvuků kročejů nejvíce osm mužů."
„A našich lidí je v chodbě?"
„Dvanáct."
„Pak se daří vše výborně!"
„Toho mínění jsem také já. Životní strážníci budou přepadeni, když se toho nejméně 

nadějí. Ani jediný z nich nesmí hlesnouti."
Vtom byla tichá rozmluva obou přerušena.
Klíč totiž zarachotil v předních dveřích, které se nato otevřely.
V předsíni ozvaly se kročeje.
Byl to Soliman, který jako lačný tygr do doupěte svého vstupoval, aby tam bezbranné oběti 

své zadávil.
Nesl v ruce pochodeň, neboť se domníval, že žalář je posud v onu temnou noc pohřížen, v 

jaké ji byl opustil.
Tu však ve dveřích vnitřních, které byl Abulfeda při vstoupení svém zavříti zapomněl, 



zpozoroval záři pochodně Muleyovy a jediným skokem se octl u vchodu.

 „Světlo zde!" vzkřikl divoce. „Kdo se opovážil —"
Dále však nedomluvil, aniž jediného kroku kupředu učinil.
V témže okamžiku totiž, kdy se na prahu žaláře octl, spustila se nad ním ruka velikána 

Westfála a ohromná pěst sevřela mu jediným trhnutím hrdlo, takže Soliman jen na okamžik 
zachroptěl a již také hned v obličeji zmodral.

Lest Muleyova se tedy úplně podařila, Soliman byl v moci jeho, či vlastně v moci 
Bonifácově, který bezduchého Saracéna nyní poněkud do výše pozdvihl a doprostřed žaláře s 
ním pokročil.

Jako železné kleště tak svírala pěst obrova hrdlo Solimanovo, jenž se v rukou Bonifáce 
jako hříčka v povětří vznášel.

Ruce mu klesly bez vlády k tělu a pochodeň z levice na zem vypadla.
Muley s jiskřícíma zrakoma vyskočil ze svého zákoutí a také Abulfeda si pospíšil na 

zdrceného nepřítele pána svého se podívat.
Děsný byl pohled na šeredného Saracéna, který pod rukou velikánovou se smrtí zápasil. 

Oči krví podlité mu vylezly daleko z důlků, jazyk byl vypláznut, žíly veskrz černě naběhlé, 
slovem již se dokonale oběšenci podobal.

Westfál pak se zvláštní zálibou na nešťastnou oběť svou pohlížel.
„Toto jsem ti přisahal, bídníku," pravil a poznovu Saracénem v povětří zaklepal, „když ses 

mne v lesíku před městem zmocnil! Nyní zdráv z pěsti mé nevyvázneš!"
Pak se obrátil k ostatním s otázkou:
 „Na půl kola neb na celé?"
Nikdo smyslu této otázky neporozuměl a druh na druha tázavě pohlížel.
Westfál opakoval ještě jednou otázku svou.
„Na celé!" zvolal mimovolně Abulfeda, jenž nejdříve počal tušiti, co tím asi obr myslí.
„Tedy na celé kolo!" zvolal Bonifác a hned nato stiskl pěst svou kol hrdla Saracenova tak 

násilně, že se prsty ostatní palce dotýkaly a tak úplný kruh kol hrdla tvořily.
To bylo „celé kolo" Westfálovo, snad to byl národní zvyk z vlasti jeho sem přenesený.
Dva okamžiky jenom trvalo toto násilné stisknutí, pak mrštil Bonifác tělem do kouta, když 

se již ani nehnulo.
Byla to jen pouhá mrtvola.
Velikán byl jej zardousil tak, jak asi kočka s myší činí.
Saracén nevydal ze sebe ani posledního zachroptění, neboť tak dokonale jej byla pěst 

křižákova sevřela.
„Zde lež, mrcho!" vzkřikl nato Bonifác a mrtvolu nehorázně odkopl. „Nebudeš více 

poctivým křižákům ruce vázati!"
To byla pomsta Westfálova a nyní s vítězným výrazem v obličeji kol sebe pohlížel.
„Tak zhynou všickni nepřátele tvoji, pane," pravil Muley k Tantaisovi, jenž nechtěl ani 

zrakům svým uvěřit, že by výjev tento byl se skutečně udal, neboť tak nesmírně rychle bylo 
se vše seběhlo a tan nesmírnou sílu byl křižák při vykonáváni pomsty své vyvinul.

Pak pokynul Abulfedovi, aby klíč u mrtvoly hledal.
Co tento poklekl, aby rozkaz tento vykonal, ozval se náhle neobyčejný ruch z venkovské 

chodby.
Bylo slyšeti krátké zaznění zbraní, ale hned nato tento zvuk zanikl a jen několik těžkých 

ran bylo slyšeti, jako by tělesa nějaká byla k zemi padla.
„Moji lidé se statečně drží!" zvolal s významným úsměvem Muley. „Oplatili, tuším, 

životním strážcům bídného Omara zpupnost jejich! Brzo i veliteli jejich se vlastní rukou mou 
dostane stejné odměny!"

„Zde je klíč!" zvolal Abulfeda, nalezený klíč muezzinovi podávaje.
„Nyní jste na svobodě!" vzkřikl Muley. „Vzhůru odsud, žádné překážky více se vám v 

cestu neklade!"
„Mé díky buďtež tobě, Muleyi!" zvolal kníže Tantais vřele a muezzinovi ruku stiskl. „Také 

vám, již jste se mnou strasti tohoto žaláře sdíleli."
Také Bartoš chtěl vysvoboditeli vděčnost svou projeviti.
„Teď není času k řečem," odmítal Muley tyto díky od sebe; „podívejme se spíše, jak lidé 

moji vyhověli rozkazu mému a pak rychle odtud, než dojde k útoku křesťanů na hradby."
„Očekává se ještě dnes v noci útok tento?" tázal se rychle Bartoš.
„Tak jest; ostatní ti povím až na cestě," odtušil Muley; „především jde o to, abys přišel do 

tábora křižáků dříve než útok tento započne."



Obrátil se nato zpět ke vchodu, odkud však přicházel již Abulfeda.
Ten byl se totiž hned po nalezení klíče od mrtvoly Solimanovy odstranil a přiblížil se k 

předním dveřím, odkud onen nenadálý hluk přicházel. Chtěl první zvěděti, jak spoluspiklenci 
jeho dostáli úkolu svému nad životními strážníky Omarovými.

S obličejem radostí zářícím vrazil nazpět do žaláře.
„Všickni jsou odzbrojeni a svázáni!" jásal už zdaleka. „Ani jediný z nich nehlesne, neboť 

nad každým se vznášejí dvě dýky! Soudruhové moji zachovali se statečně!"
„Vzhůru tedy!" zvolal nyní Muley a kynul Tantaisovi. „Hodina svobody tvé opět nastala. 

Žehnání Zairy tě bude na útěku provázet."
„Ó, jak rád bych ještě jediné slovo z úst jejích zaslechl!" zvolal zamilovaný Saracén, který 

ani v žaláři na okamžik milenku svou z rozhárané mysli nevypustil.
„Ani okamžik déle se tu nesmíš zdržovat!" zvolal Muley. „Jinak všecko mé namáhání 

zvrátíš!"
A se slovy těmi táhl jej ze žaláře, kyna ostatním, aby rychle následovali.
Abulfeda byl již ze dveří venku a tu se osvobozeným vězňům zvláštní divadlo objevilo.
Na zemi se totiž válelo několik Saracénů již spoutaných, nad nimiž jiní s napřaženými 

dýkami hrozivě stáli. Přemožení byli zároveň odzbrojeni a nemohl nižádný z nich sebou ani 
hnouti, nechtěl-li se s ostřím dýky blíže seznámiti.

Byli to životní strážníci Omarovi, na nichž byly od Muleye získaní a uplacení strážníci 
žaláře umluvenou úlohu svou řádně vykonali.

Ozbrojení a zajetí jich bylo se dalo v největší rychlosti s takovou horlivostí, že přepadení 
Saracénové nemohli na nějaký odpor ani pomysliti a bez všelikého hluku se odzbrojiti a 
svázati dali, načež s nimi stejným způsobem naloženo, jako byl velikán Bonifác s mrtvolou 
Solimanovou učinil, když ji byl povržlivě do kouta odmrštil.

„Hoj, to by byla žatva pro mou pěst!" zvolal také obr vesele, když byl spoutané strážníky 
na zemi bez vlády ležící spatřil. „Mám jim snad stejně odzvoniti, jako tomu padouchovi v tom 
psím hnízdě? Aspoň mne už v pěsti po čertech lehtá a holota tato si toho na nás dávno 
zasloužila, abychom ji přímou cestou do pekla poslali, neboť to jsou právě ti holomci, kteří 
nás na prvním útěku zase lapili a uvrhli sem do tohoto doupěte! Jako tehdáž bych i nyní 
některému z nich rád narovnal krk!"

„Nikoli, Bonifáci," opřel se tomuto úmyslu templář Bartoš; „jižť potrestán vůdce jejich a 
nám nezbývá času mrzkou havětí touto se zabývat."

Muley souhlasně pokynul slovům těmto.
„Aspoň jednoho mi popřejte!" žebronil dále Bonifác a vysílal toužebné krvežíznivé zraky 

po svíjejících se Saracénech.
Leč ani této přátelské žádosti jeho nebylo vyhověno.
„Odvlečte je do žaláře a bedlivě uzavřete!" kázal nyní Muley svým strážníkům. „S ranním 

jitrem se vám dostane dalších rozkazů. Do té doby čiňte tak, jako by se pranic nebylo 
přihodilo."

Pak se dal s knížetem Tantaisem a ostatními na další cestu chodbou.
Abulfeda byl již dříve spěchal napřed, aby se přesvědčil, zdaž je všude vzduch volný a 

žádné nebezpečí nehrozí.
Bonifác se však úmyslně poněkud omeškal.
Strážníci totiž počali podle rozkazu muezzinova svázané Saracény do žaláře odvláčeti a 

této příležitosti použil velikán, aby přece aspoň poněkud zlost svou na katanech těchto 
shladil.

Vida, že Bartoš s ostatními se již vzdaluje a že mu tedy v počínání jeho nebude bráněno, 
sehnul se rychle k jednomu ze Saracénů a jako dříve Solimana, tak nyní tohoto obrovskou 
pěstí svou za chřtán uchonil. Ten jen zlehka zachroptěl a již mocnou paží křižákovou 
pozdvižen vznášel se jako pírko v povětří.

Ostatní Turci podivením nad takovouto nadlidskou silou vyvalovali oči z důlků.
„Z milosrdenství tě, pse saracénský, zanechám při půl kole!" zahučel Bonifác mezi zuby a 

již spoutaný Turek letěl otevřenými dveřmi do žaláře, tak jako by šlo o kus kamene.
Obr vykonal na něm pomstu svou jenom ,,na půl kola," jak pravil, nezardousil jej totiž 

hned v pěsti své jako se bylo u Solimana stalo, avšak zdá se, že druhá polovice pomsty byla 
oním nerázným mrštěním na kamennou podlahu žaláře dokonána. Omráčený Saracén byl tam 
totiž dopadl tak těžce, že rána tato se až po chodbě rozlehla, a nebyla-li lebka Turkova právě 
kamenná, pak se zajisté na kusy roztříštila.

„Teď je mi zase volněji," oddechl si Bonifác, když tento nový hrdinský kousek provedl; 
„jednomu z vás jsem musel dáti ještě podobné naučení; vám ostatním pak je dám, až se s 
vámi setkám s mečem v rukou na bojišti!"

Pohrozil uleklým Turkům, kteří před ním do kouta zalézali, a pak se dal za ostatními 
uprchlíky.



Sáhovými skoky svými jich ovšem brzo dostihl a pak společně další útěk nastoupili.
Cesta byla v této straně úplně volná, neboť v této části paláce nejevily se dnešní noci žádné 

známky života. Tím živěji a hlučněji vedlo se v předních částech rozlehlého kalifova sídla, 
kde soudě podle hluku zbraní a jednotlivých velitelských hlasů se vojsko Omarovo k 
odchodu do blízkého boje s křesťany chystalo.

Bez překážky dostal se Abulfeda, jenž po celé cestě této opět ony tajemné stíny v klikatých 
chodbách vyhledával, jak už byl na cestě do žaláře činil, až ku dveřím, jež do zahrady vedly. 
Opatrně otevřel a do temné noci nahlížel. Měsíc již zašel a tudíž nastala tím příznivější doba 
k útěku.

Oznámil tuto zprávu Muleyovi, který byl první v patách za ním.
Muley však zasmušil čelo, namístě aby radost nad tím projevoval.
„Po západu měsíce má útok křesťanů počíti!" pravil sám k sobě. „Obávám se, že uprchlíci 

se již nedostanou v pravý čas do tábora."
Pak se rychle obrátil k ostatním, aby je k většímu ještě kvanu pobídl.
Vstoupili tak do zahrady, iež je jediná ještě od hradeb a tamního východu dělila.
I tu panovalo všude ticho a bez obavy mohli dále kráčeti.
Zrakv Tantaisovv bylv hned nři vstoupení do zahrady obráceny v onu stranu, kde byly 

komnaty milené jeho Zairy.
Zastavil se a horoucí pohledy v onu stranu vyslal. Avšak Muley cosi podobného očekával 

a protož byl rychle po straně jeho, aby jej kupředu popoháněl.
Tantais nemohl tedy než nový toužebný pohled vyslati tam, kde hvězda lásky jeho dlela, a 

již musel opět dále spěchati, neboť Muley pobízel nyní k největšímu kvapu.
Hluk zbraní vzmáhal se totiž po straně od města vždy více a jakési temné proudění velkých 

těles se stávalo vždy zřetelnějším. Muezzin dobře rozeznával v tomto hluku pochod vojska 
Omarova, které z města vnitřního k hradbám damašským postupovalo.

Naslouchal mezi chůzí ještě, zdaž se podobný hluk také zvenku rozléhá, tam však panovalo 
dosud úplné ticho, následkem čehož se čelo Muleyovo opět poněkud vyjasnilo.

„Prorok dopřeje zdaru záměru mému," mumlal si při tomto seznání do vousů; „bídník 
onen, jenž ohce víru jeho poskvrniti, nesmí býti této noci vítězem. Zrada jeho musí mu 
spadnouti na vlastní hlavu a sám utone v osidlech, jež byl pravým vyznavačům proroka kladl. 
Ještě než se slunce tamto na východě objeví v plném lesku svém, musí se hnusná jeho 
mrtvola váleti v černé krvi své u nohou mých a pak opět obětuji služeb svých jedinému 
Alláhu!"

Pravice jeho se křečovitě chopila dýky Zaiřiny a pohrozila jí proti paláci nazpět, kde Omar 
nyní pořádal voje své k poslednímu boji, jenž měl nad panstvem jeho v Damašku 
rozhodnouti.

Potom se obrátil ke křižáku Bartošovi a stranou od ostatních ho pojav, pravil přitlumeným 
hlasem:

„Tušíš, templáři, proč jsem tě drápům ďábelského Omara vyrval?"
Templář nebyl na otázku takovou připraven a proto hned neodpovídal.
 „Jen pomstu svou chci nad vrahem tím vykonat," pokračoval dále Muley, „a velká část její 

v tvých rukou spočívá."
„Ó, i já stejnou hořím pomstou proti onomu zrádci vlasti a kříže!" zvolal templář nyní. „V 

prvním boji jej vyhledám, abych mu meč svůj vklál v zrádné srdce jeho!"
„I v táboru křižáků má své spojence, kteří společně s ním zradu osnují."
Bartoš hluboce vzdychl.
„Vím, že mezi bratry mými jsou zvrhlí křesťané, kteří s nejkrutším nepřítelem víry 

posvátné vcházejí ve spolky, však nikdo nemůže jim dokázat zradu jejich."
„A tys neviděl Raimunda antiochenského po boku Omarovu?" divil se Muley. „Ten je onen 

ještěr, jehož jste si na prsou vychovali, jeho zradu musíš vůdcům křesťanským ještě před 
početím boje odhalit. Dnešní noci mají závadní křižáci zradě jeho podlehnout, aby on pánem 
v Jerusalemě a Omar vládcem v Damašku se stal. Jej navštívil potají, aby s ním ďábelskou 
tuto smlouvu uzavřel, kterou soudruzi jeho mají býti Omaru všanc vydáni. Ty tedy spěš, abys 
bratry před piklemi Raimundovymi varoval, neboť v boji dnešní noci má jeho zrada býti 
provedena. Ni iediný z křižáků evropských nemá zdráv z boje uniknout."

„Ó, hrůzný okamžiku, jenž mi dávno tušené pekelné záměry tyto odhaluješ!" zvolal v 
nejprudším pohnutí Bartoš. „Ó, rychle tedy k bratřím mým, abych je vyrval hrozící záhubě!"

„Již jsme na místě!" ozval se tu náhle Abulfeda, jenž nejlépe znal cestu k tajnému vchodu 
do hradeb.

Stanuli také skutečně u nízkých dvířek, k nimž se teprv houštím museli prodrati. Klíč u 
Solimana nalezený šťastně také jim vchod otevřel.

Bez další překážky vešli do černého jícnu podzemní chodby, kde Abulfeda přinesenou 



pochodeň rozžal. Pak se zdvojnásobenou rychlostí kupředu pádili. Tu však opět jedny dveře 
zastavily náhle kroky jejich.

„Běda nám!" vzkřikl Abulfeda. „Dveře jsou zamčeny a klíče k nim nemáme!"
Vše ztrnulo a sám Muley nemohl rázné zaklení zdržeti.
„Rychle nazpět, Abulfedo!" kázal pak Saracénovi. „Nalezneš je u mrtvoly!"
Již se sluha Tantaisův chystal nazpět běžeti, vtom však jej Bonifác zadržel.
„Láryfáry!" zvolal. „Nač takových okolků se dveřmi! Takto si je snad také otevřeme!"
A opřev se nohama svýma, jež se dvěma sloupům podobaly, o zem, vrazil ramenem do 

dveří tak nehorázně, že hořejší polovice jich okamžitě byla rozdrcena. Do dolejší části pak 
kopl nohou a průchod byl docela volný.

„Rychle kupředu!" vzkřikl tu templář. „Slyším nad námi dusot koní! Probůh, útok již 
nastal!"

Letěl kupředu jako šílený, neboť sluch ho nemýlil. Ostatní, vyjma Muleye, jenž se tu byl s 
Tantaisem rozloučil, spěchali za ním.

Octli se tu na pláni, která se od posledních sadů předměstských ke známému nám již lesíku 
táhla, a na jejímž okraji se oddělení vojska křižáckého kupředu hnalo, aby na hradby 
damašské podniklo útok.

Podobně zřel Bartoš při svém vystoupení na protější straně jiný sbor, nad nímž prapor 
antiochenský vlál. Bylo to ono pomocné vojsko, které byl Raimund a s ním ostatní vůdcové 
křižáčtí tak dlouho očekávali.

„Již je pozdě!" vzkřikl Bartoš divoce, když se z chodby opět na povětří octl a spatřil, že 
útok křesťanů už na všech stranách započal.

„Ke králi Kunrádovi!" vzkřikl Bartoš a již letěl rychlostí blesku k jihu. „Ten jediný může 
vojsko od záhuby nastrojené odvrátit!"

Za ním i Bonifác ve tmě noční zmizel, Tantais s Abulfedou pak ho rychle následovali. —

4.

Viděli jsme, kterak se po skončeném průvodu církevním k rozkazu německého krále 
Kunráda veškeré vojsko křižácké k poslednímu rozhodnému útoku na město Damašek 
chystalo, aby v neplodné krajině na východní straně města nemuselo déle jistou záhubu svou 
očekávati.

Byli jsme svědky toho, kterak již již ve válečné poradě králů a vůdců křesťanských bylo 
usneseno, aby se nastoupilo zpáteční tažení k Jerusalemu, kdež se měly nové síly proti 
Damašku sbírati, a kterak jen náhlou zprávou knížete antiochenského, že se pomocný jeho 
sbor již konečně přibližuje, od úmyslu onoho bylo upuštěno a vůdcové usnesli se na novém 
společném útoku proti hradbám Damašku.

Slyšeli jsme také krále Kunráda, kterak kázal knížeti Raimundovi, aby sám spěchal vstříc 
přicházejícímu vojsku svému, tak aby se toto co nejrychleji k táboru křižáckému dostavilo, 
neboť všeobecný útok měl ještě téhož dne proti Damašku započíti, dokud by průvodem 
ranním vzbuzená nadšenost a bojechtivost lidu křižáckého opět neochabla.

„Ty, kníže Raimunde, sám nyní spěchej vstříc svým vojínům," tak mluvil nejvyšší vůdce 
křižáků ke knížeti antioehenskemu, „aby co nejrychleji dorazili k nám a potom s nimi na 
pravém křídle žeň na město útokem, kde se toho bídný Omar nejméně naděje!"

„Již letím, bych rozkaz tvůj vykonal!" zněla odpověď Raimundova, on pak na kůň 
vsednuv, k východu uháněl, odkud se Antiochenští měli přiblížiti.

Nyní pak sledujme zrádného křesťana tohoto na cestě jeho.
Než ještě z tábora samého vyjel, pokynul několika jezdcům svým, aby mu za průvod 

sloužili, neboť nebezpečno bylo od tábora křižáckého bez dostatečné ochrany daleko se 
odvažovati, any potulné hordy arabské pravý lov na osamotnělé neb zbloudilé křesťany 
konaly a zavlékaly je do hanebného otroctví.

V středu jezdců svých mohl se Raimund bezpečně vydati na cestu pustou krajinou 
východní.

Zmínili jsme se již o škodolibém výrazu v obličeji jeho, když shromáždění knížat 
křesťanských opouštěl, což na jeho zrádné záměry dalo souditi.

Ještě více by se však byl král Kunrád o lstných úmyslech knížete antiochenského 
přesvědčil, kdyby mohl samomluvu jeho po cestě oné vyslechnouti.

Bylť kníže Raimund, když se s průvodem svým byl na vysočině gadenské octl, kde pro 



volnou prostoru a snadný rozhled žádné okamžité nebezpečí nehrozilo, popohnal bujného 
arabského hřebce svého vpřed a jel tak v značné vzdálenosti od svých vojínů, aby se tak zcela 
volně a bez všelikého přerušování věnovati mohl myšlenkám a plánům svým.

Škodolibost v obličeji jeho změnila se v pravý výraz ďábelský, když byl si na poslední 
slova a rozkazy krále Kunráda vzpomněl, a polohlasně k sobě mluvil:

„Bloudové, vy, kteří se domníváte, že Raimund antiochenský spěchá na pomoc válečnou, 
aby vás jí vyprostil z těch kleští, do kterých vás byl tak chytře přivábil! Ha, ha! Záhubu vám 
uchystám touže pomocí, od níž neustále ještě očekáváte spásu, a dnešní noci přesvědčí se o 
tom ta hrabivá láje evropská, která se osměluje v Palestině a v Sýrii trůny flanderským 
poběhlíkům rozdávat! Ha, takové pohanění nesmí Raimund strpěti, nýbrž potrestá je, jak pře-
pychu takovému přísluší! Již této noci bude veta po všem křižáctvu, neboť ke dnešní noci 
ujednal jsem s Omarem damašským rozhodnou bitvu a již zítra nastoupí Raimund 
antiochenský cestu k Jerusalemu, aby tam vstavil sobě korunu královskou na hlavu, jakéž je 
slaboch Balduin tak velice nehoden! A Melisenda? A Fulcher? — hm, ti musí zapomenouti 
na bývalé přátelství a spojení se mnou, neboť nechci se s nikým v Jerusalemě o moc děliti! 
Kde Raimund vévodí, tam se vše musí žezlu jeho kořiti!"

Máchl rukou v povětří a rozohněn vlastními svými slovy hrději povznesl hlavu svou a 
divoce planoucími zraky se rozhlížel kolem sebe.

Byl uspokojen postupem záměrů svých a spokojenost tato zračila se nyní i v jeho lících.
Zastavil na okamžik, a obrátiv se nazpět, pokynul přednímu z jezdců svých.
Byl to vyšší důstojník sboru antiochenského, jenž přinesl Raimundovi do tábora zprávu o 

blížení se sboru pomocného a nyní panovníka svého opět nazpět k vojsku svému doprovázel.
Důstojník rychle přiklusal a vedle koně Raimundova dále jel, neboť tušil, že kníže s ním 

hodlá déle mluviti.
„Neměl jsem v táboře příležitosti," započal tento, „abych se blíže poptal po stavu věci v 

mém vojště."
„Vše se daří výborně, pane," zněla odpověď důstojníkova.
„Není lid dlouhými cestami utrmácen?"
„Dokoná ne, neboť bylo více odpočíváno, abychom se byli jízdou namáhali."
„Ano, nařídil jsem tak nejvyššímu vůdci Richardovi z Aveyronu, aby se vojsko pochodem 

co nejdéle bavilo." "
„Plných čtrnáct dnů jsme ztrávili na cestě, již lze ve tří dnech pohodlně vykonat," doložil 

se zvláštním úsměvem důstojník.
„Jsem s vámi spokojen a již zítra toto dobré plnění rozkazů mých hojně odměním."
„Vojsko antiochenské i vůdcové jeho jsou dostatečně odměněni vědomím, že tím uspíší 

záhubu cizáků, kteří v Palestině chtějí na útraty naše žíti a týti. Však zřel jsem nyní na své 
vlastní oči ty vychrtlé postavy v táboře, které sotva drží meč a kopí v rukou svých! S těmi 
Saracéni brzo budou hotovi."

V oku Raimundovu se objevil náhlý blesk tajné jakési radosti.
„Takovéto smýšlení panuje tedy v celém vojště mém?" tázal se rychle důstojníka. „Přeje 

lid záhubu křižákům západním?"
 „Více než Saracénům samým," zvolal důstojník vášnivě, „a každý z vojínů by nejraději 

meč svůj obrátil proti těm kobylkám, jež nám sem hladový západ evropský neustále posílá, 
aby si tu z pokladů našich břicha svá nasytili!"

A při tom udeřil rázně na meč svůj, aby takto slovům svým dodal patřičného důrazu.
„Hoří tedy lid můj také pomstou na křižácích?" tázal se Raimund dále.
,Spíše dnes než zejtra by se na ně vrhlo a z Palestin je vypudilo!"
Raimund se nato s ďábelským výrazem usmál.
„Tu práci vykonají dnes za nás Saracéni damašští a nám bude jenom třeba k tomu 

přihlížeti."
„O jak rád by každý z nás tasil svůj meč na cizáky!"
„I toho se vám snad brzo dostane, bude-li chtít král Balduin se zbytky křižáctva 

Jerusalema hájiti."
Důstojník udiveně pohlédl na knížete, neboť o pravých jeho záměrech neměl posud ani 

tušení.
„Ano, Jerusalem je metou mého snažení!" zvolal Raimund hrdě, když překvapení 

důstojníkovo zpozoroval. „K svatému městu budou pak od Damašku kroky naše namířeny, a 
nad hrobem Páně vstaví si kníže Raimund antiochenský královskou korunu jerusalemskou na 
hlavu!"

„Sláva tedy králi Raimundovi!" zvolal důstojník, jenž nyní viděl, že i pro něho skvělejší 
doby nastávají.

Raimund se hrdě vzpřímil v sedle, tak jako by již koruna královská skráně jeho zdobila, a 
opět koně svého pobodnuv, dal se v rychlý cval, takže mu průvod jeho sotva mohl stačiti.



Na dalekém východě jevily se na obzoru jakési podivné útvary, které s přírodními zjevy 
nic společného neměly. Ostré rysy a rovné linie obrážely se od modrého blankytu, tu a tam 
mocná jakási budova se povznášela do výše, vedle níž jakoby sloupy štíhlá těla svá vypínala. 
Celek pak se podobal zříceninám nějakého starožitného města, jakýchž na východě tak hojně 
lze nalézti, a které nyní jen za skrýše loupeživým hordám Arabů slouží.

I tyto zříceniny byly stejného původu a brzo obrátily k sobě pozornost Raimundovu.
Vyčkal opět důstojníka a tázal se po významu útvaru onoho, jenž na obzoru vždy ostřeji 

počal vynikati.
„Zříceniny to města Balbeku, jinak Heliopole," zněla odpověď; „nejvyšší vůdce vojska 

tvého, pane, kázal pod nimi tábor rozbíti, neboť jsou tam poslední zřídla vodní pod 
vyprahlou pustinou touto."

„Vzdálenost dostatečná," pravil jakoby sám k sobě Raimund; „i kdyby král Kunrád nové 
posly za mnou poslal, přece sbor můj nedosáhne Damašku dříve než v noci, jak mezi mnou a 
Omarem umluveno."

Spokojeně se rozhlížel po okolí a pátral k východu, kde zříceniny Balbeku vždy určitějších 
rysů nabývaly. Tam také již počínala krajina na se bráti jinaký ráz a bujná zeleň lahodila oku, 
pohledem na nekonečnou kamenitou poušť unavenému.

Sami koně, jako by bylí tušili blízkost oasy a čerstvé vody, dali se nyní do prudkého cvalu 
a v půl hodině byla poslední část kamenité vysočiny uražena. Jezdci octli se tu na konci 
kamenité výšiny, s níž otvíral se daleký rozhled po zříceninách někdejšího nádherného města 
boha slunce.

Avšak ani pohled na bujnou přírodu, ani na gigantické zbytky budov a chrámů starých 
Syřanů nevábily Raimunda, jenž měl oči na zcela jinaký zjev, jaký při prvním spatření 
upoutal všecku jeho pozornost.

Byl to tábor vojska jeho, jenž se na západní straně zřícenin v pěkném údolí rozkládal.
Bílé stany kmitaly se pod zelením vysokých palem a podle počtu jejich dalo se na značnou 

sílu vojenskou souditi. Uprostřed vypínal se velký stan nejvyššího vůdce, s jehož vrcholu vlál 
ohromný prapor se znakem knížat antiochenských. Avšak praporu se znakem kříže, jakýž 
skoro všecky přední stany v táboru křižáků před Damaškem zdobil, byl bys marně v ležení 
vojska antiochenského hledal. Nečítaliť se vojíni tito mezi křižáky, a tajné jejich úmysly je 
vlastně mezi nepřátele jejich řadily.

V Raimundovu oku zaplál oheň tajné radosti, když spatřil tak statečný sbor vojenský, jenž 
už zevnějškem svým se tak prospěšně lišil od zuboženého vojska západních křižáků. Tu bylo 
hned na první pohled viděti, že v táboře Antiochenských jest nejen hojnost zásob, ale i mysl 
veselá a odhodlaná, čehož obého se křižákům před Damaškem již tak velice nedostávalo.

S vojskem takovýmto se mohl Raimund snadno Balduinovi postaviti a na dobytí koruny 
jerusalemské pomysliti.

Proto také zaplanulo oko jeho, zahořely líce jeho a hrději se vypjala celá postava, když 
jediným pohledem vítaný tento zjev přehlédl a základ dalekosáhlých plánů svých v něm 
spatřil.

Zastavil se na okamžik na výšině, ale pak poháněl znovu oře svého dolů do údolí, odkud 
najednou ozvalo se znění trub a polnic.

Od tábora vyjela totiž vstříc knížeti Raimundovi tlupa jezdců, která jak se zdálo, příchod 
jeho očekávala, a hned nato objevil se také v táboře neobyčejný ruch.

Brzy sjely se obě tlupy jezdců dohromady.
Přední z vítajících vojínů byl sám nejvyšší vůdce vojska antiochenského, Richard z 

Aveyronu, potomek rytíře, který byl sice s Bohumírem z Bouillonu do Palestiny přitáhl, ale 
teprv tam se oženil, takže dítky jeho se za pravé tuzemce považovaly, kteří obyčejně na 
křižáky připutovavší ze západní Evropy jako na nějaká nižší stvoření pohlíželi a domnívali se 
býti samojedinými pány a strážci svatého hrobu i celé Palestiny.

Takovýmto smýšlením byl i Richard z Aveyronu naplněn, a proto snadno si lze pomysliti, 
že co nejhorlivěji podporoval záměry knížete svého proti evropským křižákům.

Bylo to už viděti ze způsobu posledního tažení jeho k Damašku, které dlouhým otálením 
svým křižáky před tímto městem v takovou nesnáz přivedlo, že nyní skutečně záviseli jen na 
přispění Antiochenských.

Proto jej Raimund také velmi vlídně pozdravil a pravici jeho vřele tiskl.
Richard musel pak knížeti neprodleně podávati obšírné zprávy o stavu vojska, čímž ostatní 

cesta do tábora vyplněna.
Před stany uvítán byl kníže hlučným pokřikem veškerého vojska, jež se tu ve dvou 

dlouhých řadách sestavilo.
S libostí pohlížel Raimund na vojsko své a v duchu již přemítal o hrdinských činech, jaké s 

ním bude moci podniknouti.



Když byl vše do nejmenších podrobností prohlédl, uchýlil se do stanu nejvyššího vůdce a 
propustiv veškeren svůj průvod, počal s Richardem z Aveyronu další plán osnovovati.

Dávalť mu zde nařízení k nastávajícímu boji nočnímu, jenž měl zpečetit záhubu západních 
křesťanů.

Z vyjasněné tváře Richardovy a z posunku jeho, jimiž výklad panovníka svého provázel, 
bylo snadno lze souditi, že úplně souhlasí se záměry jeho a považuje je za přiměřené k 
dosažení umluveného cíle.

Slunce stálo právě v polovici dráhy své, když tu žoldnéř Richardův zvěstoval příjezd 
templářského rytíře od Damašku.

Král Kunrád počíná již býti netrpělivý," pravil s úsměškem Raimund a šel poslovi vstříc, 
„proto posílá již pro nás, abychom si ještě za dne pospíšili. Ty však, Richarde učiň opatření 
svá, abychom teprve v noci k Damašku přirazili."

Nejvyšší vůdce pokynul jen významně hlavou, neboť právě templář byl do stanu jeho 
vstoupil.

Byl to Jaroslav z Načeratu, jenž byl úlohu tuto na se vzal, aby Antiochenské co nejdříve 
přivedl k Damašku.

„Vím, co vás sem vede, rytíři," zvolal mu vstříc Raimund, jenž se ještě dobře pamatoval na 
výjev, jaký mu byl templář tento přivodil v paláci řádovém v Jerusalemě; „vojsko moje 
okamžitě počne stany strhovati a vydá se na cestu k Damašku, kam zakrátko přirazí. Vraťte se 
jen a rcete vůdcům křižáckým, že zůstane při úmluvě naší o boji dnešním."

 „Musí také zůstati, kníže," odtušil s temným názvukem; „král Kunrád dal již všecko ležení 
strhnouti a netrpělivě již čeká na příchod sboru antiochenského, aby kázal troubiti k útoku na 
hradby Damašku."

„Pak rcete králi, co jste viděl v našem táboře," ujal se slova vůdce Antiochenských; „hle, 
již lid můj taktéž stany strhuje, a v půlhodině bude vše v sedlech a na cestě k Damašku."

Odhrnul oponu a skutečně bylo na všech stranách tábora viděti, že se vojsko chystá k 
neodkladnému vytrhnutí.

„Spěšte tedy nazpět," kázal opět Raimund Jaroslavovi, „a zvěstujte brzký příchod náš. Tu 
zříte sám, že lid tento, nikterakž nejsa utrmácen, okamžitě se bude moci v boj vydati. Nechť 
jen křižáci a templáři stejně jsou k boji hotovi!"

„Templáři byli vždy první na místě," odtušil hrdě templář, „a také dnes dokáži, co mohou 
pro svatý kříž podniknout! Kéž jen všecky ostatní vojíny stejná nadšenost ovládá!"

Významný blesk oka templářova, jenž tato slova jeho provázel, neušel Raimundovi, jenž 
již chtěl prudce odvětit, an se tu náhle ale přemohl a jen děsný pohled vrhl na Jaroslava, který 
byl mezitím již zase na koně svého se vymrštil a v nejprudším cvalu tábor opouštěl.

„Na drzého cizáka toho mějte bystré oko, Richarde," pravil Raimund k nejvyššímu vůdci; 
„ten se musí dostati živ v mé zajetí, aby došel zaslouženého trestu za urážky, jichž se byl proti 
mně dopustil. On také posledním bude křižákem v Palestině, jehož lebkou ozdobím cimbuří 
hradu templářského v Jerusalemě!"

Děsný výraz v obličeji jeho svědčil, že je úplně odhodlán vyhrůžku svou splniti.
„My všichni přisahali zkázu zpupným templářům," doložil Richard, „zakrátko bude 

Palestina hrdopyšků těch zproštěna!"
„Jen toho zde mi zachovej, neb na tom chci vykonat zvláštní pomstu."
„Lid můj jej viděl v táboře zde a snadno jej v boji pozná. Již zítra ráno se bude spoután 

před tebou plaziti."
„A nyní vzhůru!" zvolal Raimund velitelsky. „Již víš dopodrobna, kterak se chovati a v 

která místa před Damaškem se postavit. Zachovej se podle rozkazů mých, jež povedou nás k 
vítězství a zítra ještě staneš se mým náměstkem v Antiochii. Král jerusalemský dovede 
odměnit své věrné!"

Nejvyššímu vůdci zahořelo oko při tomto vskutku královském slibu, a unesen vděčností 
držel třemen panovníkovi svému, jenž na kůň vsedal, aby naposled přehlédl sestavující se 
vojsko své.

„Sláva knížeti Raimundovi!" ozvalo se opět ze sterých hrdel, když projížděl táborem, 
poskytujícím nyní obraz největšího ruchu.

Všude byly strhovány stany, všude byli koně sedláni a vše k brzkému vytrhnutí 
připravováno. Avšak přes všechen tento ruch nedál se odjezd v takovém spěchu, jak toho 
poselství templáře Jaroslava vyžadovalo. Všude byl sice nesmírný chvat pozorován, ale přece 
se nikde žádný lad a sklad nejevil, a tím méně bylo lze pozorovati, že by se už vojsko v řady 
sestavovalo a na pochod dávalo.

Zdáloť se, že všichni podřízení vůdcové a důstojníci vojska antiochenského uvědomeni 
jsou o tom,
kterak si vlastně mají při těchto přípravách počínati, a protož se vše úmyslně zdržovalo, jen 
aby se vytrhnutí celého sboru teprv za pozdního večera díti mohlo.

Značná část odpoledne byla již uplynula a již se zase nový posel od krále Kunráda do 



krajiny balbecké dostavil. Tehdáž byl to rytíř z průvodu krále německého a ten měl se jen s 
vojskem samým vydati na cestu další.

Nyní nemohl už Raimund déle otáleti, nechtěje vzbuditi podezření v křesťanských 
knížatech.

Dal tedy konečně poslední rozkaz k pochodu a rozhlédl se pak po západní obloze, aby 
seznal pokročilost doby denní.

Slunce se chýlilo už k západu a zakrátko již musela noc nastati, která v oněch krajinách 
beze všeho soumraku večerního náhle po zapadnutí slunce přicházívá.

Doba byla tedy zcela příznivá, Raimund dosáhl cíle svého: vojsko jeho i při zrychleném 
pochodu nemohlo dřív než k půlnoci před Damašek přiraziti.

Mlčky hnuli se vojíni kupředu a tah kamenitou pustinou nastal. Raimund jel v čele a s 
nejvyšším vůdcem svým umlouval ještě další své plány k nastávajícímu boji.

„A což když křižáci upustí od boje dnešní noci?" namítal Richard z Aveyronu. „Příčiny k 
tomu mají mnohé a celodenní marné čekání sotva bojechtivost jejich zvýšilo."

„Toho se neobávej, Richarde," odtušil s drzým smíchem kníže Raimund; „nezbývá jim jiné 
než hanebný ústup, pakli tento poslední útok nepodniknou.
K ústupu pak opět templáři nikdy nesvolí, neboť velmistr jejich přisahal, že raději sám se 
vrhne na hradby Damašku, než by bez boje měl od nich odtrhnouti.

„Pak by aspoň ani jediný z nich živ odtud nevyváži."
Raimund se opovržlivě usmál.
„Však i podle našeho plánu je jim stejný osud připraven," pravil; „Ornar jako bývalý 

soudruh jejich přisahal jim krvavou pomstu a vyhlazení a já sám nehodlám ani jediného z 
nich v Palestině živiti. Pryč s hrdými templáři, pyšnícími se, že jsou jedinými strážci hrobu 
Kristova!"

„Tamto se jeví v záři vycházejícího měsíce minarety damašské," započal opět Richard, k 
západu pohlížeje, kde se skutečně v lehké mlze večerní leskly kovové střechy štíhlých vížek 
mešit damašských.

„Pak musím sebrati všecku svoji výřečnost," prohodil Raimund, „abych před králem 
Kunrádem pozdní příchod náš omluvil."

„Tuším, že tuto sám nám vstříc přijíždí," pravil vůdce a ukázal ke konci vysočiny, kde se 
náhle objevila tlupa jezdců. „Podle skvělého odění bych soudil na některého z vůdců 
křižáckých."

Raimund napjal své zraky do dálky, a poněvadž při jasném svitu měsíce bylo lze skoro 
jako za dne všecky předměty rozeznati, zvolal po chvíli:

„Ano, král Kunrád to sám! Poznávám jej po bílém chocholu na černé přílbě jeho."
„Zdá se, že je příliš nedočkavým."
„Tím spíše se mi záměr můj podaří!"
Po těch slovech pobodl Raimund ryzáka svého a cválal proti tlupě přijíždějící, v jejímž 

čele jel německý král Kunrád.
„Konečně, Raimunde, přicházíš!" volal tomuto vstříc hlasem, v němž snadno bylo lze 

pozorovati vnitřní rozcilenost. „Veskeren lid již zoufá sobě nad tvým otálením a já sám 
nemohu tě výčitek sprostiti."

„Vojsko moje muselo sobě od namáhavého boje odpočinouti," odpovídal zcela klidně 
Raimund; „zato však nyní okamžitě se v boj uvrhne."

„Jak?" divil se král. „Ty ještě v noci chceš hnáti útokem?"
„Ovšem, či máme ještě dále síly mrhati? Pohleď na statečné vojíny mé, jimž rovných Sýrie 

ještě neviděla."
Při tom kynul rukou nazpět, kde nepřehledné řady jezdců antiochenských právě byly 

jakoby nějaká kovová stěna zastavily.
Kunrád s libostí musel pohlížeti na vybraný tento sbor, s nímž se skutečně musel útok proti 

Saracénům neodolatelným státi. Dosavadní málomluvnost jeho při pohledu tomto náhle 
zmizela a zkušeným okem vůdce vojenského viděl již v duchu ono slavné vítězství, jakého 
mu statné toto vojsko mělo zjednati.

Raimund sledoval pilně stopy tohoto dojmu v obličeji králově.
t,Pravdu díš, Raimunde," pravil po chvíli Kunrád s jiskřícíma očima; ,,s hrdiny takovými se 

můžeme i k nočnímu útoku odvážit!"
„Stateční vojínové moji hoří touhou jenom po boji."
 „Jak silný pak je sbor tento?"
„Do osmi tisíc mužů!"
„Pak vzhůru!" vzkřikl král nadšeně a máchl mečem svým vysoko v povětří. „Ještě před 

svítáním jsme v Damašku!"



A obrátil koně svého k městu, kamž průvod jeho jej v největším trysku následoval.
„V Damašku budete," odpovídal Raimund polohlasně na poslední slova Kunrádova, „však 

nikoli jak páni a vítězové nad městem tímto, nýbrž jako otroci Omarovi!"
Usmál se děsně tomuto porovnání svému a kázal vojsku opět kupředu se hnouti.
Zakrátko octli se na západním konci vysočiny, kde se dodneška byl tábor křižáků prostíral. 

a snatřili pak tyto řaditi se na svahu do údolí damašského.
Bylo v záři měsíce, celou krajinu jasně osvětlujícího, snadno lze zříti přípravy k 

nastávajícímu boji, jimiž se jednotliví vůdcové zabývali. Jezdci pojížděli mezi řadami sem 
tam roznášejíce rozkazy krále Kunráda, v kterých se tento podle návodu Raimunda 
antiochenského řídil.

Právě byl velmistr templářů Robert na návrší, s něhož německý král jako nejvyšší vůdce 
vojska křižáckého všecky tyto pohyby nakazoval.

I on si přijel pro poslední rozkazy k boji, po němž už tak dlouho byl marně dychtil.
„Podle žádosti své, chrabrý Roberte," volal mu Kunrád už z daleka vstříc, „poženeš prvním 

útokem se svými templáři. Tuto král Balduin se svými Syřany dorážeti bude na brány v této 
straně. Já pak s vojskem franckých křižáků a se svými německými
rodáky vám přispěji na všech stranách ku pomoci, kde toho běh bitvy vyžádá."

Velmistr souhlasně pokynul hlavou.
„Tak je moudře vše přichystáno k útoku, králi," pravil; „alespoň templářům mým by bylo 

odporno bojovati zase v první řadě s Franky, kteří se v boji prvním stali nehodnými s 
templáři bojovat. Již bezpeč se, králi, že rytíři mého jen Damašku anebo smrti ctné dobudou."

„Již umlkni všecka nepřízeň, jež v tíseň nyněiší nás zahnala," pravil Kunrád vážně. „Teď 
heslem jediným nám buď: smrt nebo vítězství!"

„Smrt nebo vítězství!" volali jedním hrdlem templáři, jež Jaroslav z Načeratu právě kolem 
vedl, načež tento k velmistrovi přistoupil, aby přijal od něho rozkazy k útoku.

Robert opětoval mu rozkaz krále Kunráda, jak se má vojsko rozestaviti.
„A kdo požene útokem na pravém křídle?" tázal se Jaroslav ďí.le s významným pohledem 

na krále. „Tam se mi zdá býti nejvhodnější místo k tomu, aby se nepříteli mohlo 
nepozorovaně vzad vpadnouti."

„Pravé křídlo tvoří kníže Raimund," odtušil Kunrád: „jižť se tam také sbor jeho odebral, 
aby zavčas místa svá obsadil."

Jaroslav trudně zavrtěl hlavou.
„Tak výhodné místo je zrádci svěřeno," pravil polohlasně k velmistrovi; „to nám nemůže 

býti nikdy ku prospěchu."
„Raimund sám tak ustanovil," doložil král, jenž bvl pochybnosti templářovy zaslechl; „v 

okamžiku, kdy nám tak značnou posilu přivádí, nesmíme se již úmyslům jeho vzpírati."
,,A já přece setrvávám při tom," pravil temně Jaroslav, ,,že Raimund se stane zrádcem 

naším!"
„Protož musí vlastní chrabrost naše všecky zrádné záměry překazit!" zvolal velmistr 

Robert a pokynul rytířům svým, aby se již v pochod dali k ustanovenému stanovisku svému.
Se zasmušilou tváří, však s odhodlaným čelem Jaroslav cestu tuto nastoupil.
„Vřeť v něm stará nedůvěra, pane můj," obrátil se velmistr ke králi Kunradovi, který chtěl 

prudce na poslední podezřívající slova templářova odpověděti; „víš, že statečný tento můj syn 
již hned po příchodu do Jerusalema znepřátelil se s knížetem antiochenským a chování se 
toho věru nebylo podle toho, aby podezření templářovo odstranilo."

Kunrád sebou nevrle hnul.
„Zapomeňmež na minulost," pravil, „neboť jen staré sváry nás dosud hubily. Ležíť na nás 

odpovědnost veliká, musímeť svým vlastem účty skládati, jaké jsme jim zjednali odměny za 
oběti tak přečetné. My, kteří jsme sami zkusili, z jakých příčin skleslo naše tažení téměř v 
nicotu, my máme za soudce vlastní svědomí, že jsme, seč jsme byli, konali svou povinnost; 
však celý západ evropský žádá také odpověď, jak jsme naložili v Palestině s hřivnou, kterou 
církev v naše ruce vložila. I soudce vyšší sečte zásluhy křižáků a bojím se, že je na váze své 
příliš lehké nalezne."

„Neztrácej mysl, králi," pravil Robert, „dnešní noc nám bude skvělou zásluhou; 
nevcházeloť vojsko křižácké nikdy ještě s myslí tak odhodlanou do boje, jak v tomto 
okamžiku spatřuji."

Rozhlédl se po krajině, kterou právě poslední paprsky zapadající luny osvětlovaly, a viděl 
tu všecky řady k útoku připravené. Lesíky a háje je kryly proti Damašku a vše se oddávalo 
naději, že Saracéni v Damašku budou nočním útokem tímto zcela překvapeni a že tudíž brzo 
podlehnou spojené ráně křižáků a Antiochenských.

Na zradu knížete Raimunda ovšem nikdo nevzpomněl.
Ni jediný z křižáků netušil, že vlastně noční tento boj byl od Omara samého zosnován a 



Raimund že se mu ochotně za nástroj propůjčil, aby vlákal ostatní křižáky do nastražené 
léčky.

V předních řadách stáli žoldnéři s žebříky a jinými nástroji k ztékání hradeb, za nimi se 
kupili templáři, kteří nedočkavostí po započetí boje jen hořeli, a za těmi teprv táhly se dlouhé 
řady evropských křižáků, kdežto syrské oddělení řadilo se kolem svatého kopí.
Čekáno jen ještě na úplné zmizení jasné plochy měsíce za výšinami hermonskými, nsboť 

potom také se hned zase čirá tma po celém údolí rozhostila, pod jejíž ochranou měli křižáci 
postoupiti až ku samým hradbám Damašku.

Zakrátko měl okamžik tento nastati a král Kunrád s netrpělivostí nastání jeho očekával.
Konečně postřely stíny noční celou krajinu i vyšší předměty byly již pohrouženy v temnotu 

a tudíž doba k rozhodnému pochodu nastala.
Právě chtěl dát král Kunrád s výšiny své znamení, aby řady v před postupovaly, an se tu 

pod návrším objevil jezdec v lesklém brnění, jenž se v nejprudším cvalu vzhůru hnal.
Měl přímo ke králi Kunrádovi zaměřeno.
„Aj, co mi král Balduin přichází tak kvapně zvěstovat?" tázal se Kunrád průvodu svého, 

když byl v jezdci poznal mladého krále jerusalemského.
„Snad nevěstí tento náhlý kvap nějakou novou nehodu?" prohodil ne bezstarostně velmistr 

Robert, jenž taktéž nemohl příčinu tohoto náhlého návratu krále svého pochopiti.
„To se ihned dovíme," pravil Kunrád vida, že jezdec octl se již na výšině; „jaké zprávy 

přinášíš, králi Balduine?"
„Saracéni vědí o našem útoku, králi," volal tu Balduin už z daleka; „branou palmovou valí 

se jich zástupy a v okamžiku nejbližším se rozproudí před hradbami města! Rychle dej 
znamení k náběhu, nebo je vše ztraceno!"

„Síra sodomská nechť zachvátí ty psy nevěřící!" vzkřikl Kunrád, jenž zlostí nad tímto 
zmařením plánu svého veškeré vášni své uzdu pustil.

„Ó, mé tušení mne neklamalo!" zaúpěl velmistr.
„Žádného zbabělství nebuď při nás!" vzkřikl dále král, jenž okamžitě zase všecku svoji 

ráznost nalezl. „Velmistře, žeň s templáři svými v středu města na hradby; ty, Balduine, 
hlediž prokletým těm vyznavačům Mohameda zakročiti zpáteční cestu k bráně a já pak ti je 
pomohu sevříti k záhubě jich!"

S větrem o závod letěli král Balduin a velmistr Robert ke svým plukům, neboť byli 
přesvědčeni, že nyní spása jejich závisí i od jediného okamžiku.

Také král Kunrád se svým průvodem hnul se kupředu a na všechny strany vysílal rozkazy 
k neod-
kladnému útoku. Výboj Saracénů musel býti ihned v počátku překonán a v řady křesťanů 
přenesen.

Na všech stranách zněly již trouby a polnice, země duněla pod kopyty koňstva a pod 
pádnými kroky dlouhých řad žoldnéřů — to byl ten okamžik, kdy templář Bartoš se soudruhy 
svými na planinu z tajné chodby vyrazil a bolestně vzkřikl: „Již je pozdě!"

5.

Ano, bylo již pozdě!
Na levém křidle i v středu byl se už rozpředl boj tím lítější, any obě strany jen 

pomstychtivostí ovládány byly a zejména křesťané byli nad tím rozhořčeni, že je Saracéni 
výpadem svým předešli. Jako lační tygři po krvi dychtící vrhali se templáři na protivníky své 
v prvním návalu nesmírných ztrát jim způsobujíce. S počátku se domníváno, že to vyrazila z 
brány palmové jen hrstka Saracénů, která obyčejný výpad loupežný pod záštitou noci hodlala 
podniknouti, avšak když se z brány vždy noví a noví proudové nepřátel valili, když jimi již 
celé okolí bylo zaplaveno, tu bylo každému z křižáků zjevno, že jest jim nyní jednati s 
veškerou silou saracénskou, a poznání toto vedlo tak mnohého k přesvědčení, že tu byla 
spáchána nějaká zrada a že v Damašku dobře věděli o připravovaném útoku křižáků.

Na ten čas však nemohl nikdo blíže po podstatnosti takovéhoto podezření pátrati a muselo 
se jen na to pomýšleti, aby se nával nepřátel zarazil, tak aby Saracéni též ze západní strany 
obklopeni a pak společně napadeni býti mohli.



V středu opět u hradeb snažily se přední řady připravené žebříky k hradbám přistaviti a tak 
tyto zlézti, avšak i zde setkali se křižáčtí vojíni s tak tuhým odporem, že první útok jejich byl 
se značným odporem odražen.

I zde tedy byli Saracéni na přepad křesťanů připraveni, a tito museli se již vzdáti původní 
naděje, že se Damašku nenadálým útokem nočním zmocní.

Nemohloť už pro nikoho býti žádné pochybnosti více, že Saracéni byli o každém úmyslu a 
pohybu křižáků uvědomeni a že tedy noční boj s dostatečnou přesilou a ostražitostí očekávali.

Jen na prostoře, která se od zahrad předměstských k známému háji palmovému prostírala, a 
na níž tak náhle objevil se templář Bartoš z tajné podzemní chodby, nezuřil ještě boj, 
poněvadž tu zadní voj křižáků právě oním hájem od předních řad oddělován byl.

Za Bartošem, jenž jediným pohledem po krajině seznal, kterak se věci mají, vystoupil 
velikán Bonifác, načež se i kníže Tantais se sluhou svým Abulfedou objevili.

,,U sta hromů!" vzkřikl také Bonifác. „My se příliš dlouho v té prokleté žumpě zdrželi! Co 
nyní počíti? Naši lidé se ženou do boje jako lítí a už nikdo více je neodvolá zpět."

„Ke králi Kunrádovi!" volal Bartoš v nejvyšším rozčilení. „Ten především musí zvěděti, 
jaká záhuba se lidu jeho v Damašku strojí!"

„Kde ho však v této vřavě nalézti?" prohodil Bonifác. „Ha, již vím! Sečkejte tuto okamžik, 
pane rytíři! Já doskočím tamto k oné řadě našich, která právě kupředu postupuje, a tam se již 
dovím, kde krále nalézti."

S těmi slovy také letěl hned v pravou stranu, kde se mu bylo nejdříve s oddělením 
křižáků setkati.

V několika okamženích byl zase nazpět a volal už zdaleka:
„Rychle tuto za onen háj, tam bylo posledně krále s družinou jeho zříti!"
A ukázal v onu stranu, kde se rozkládal osudný proň háj.
Nedaleko za ním pak se táhla ona výšina, s níž byl král Kunrád poslední své rozkazy 

udílel, načež se sám s průvodčími svými blíže k městu hnul.
Na té cestě setkali se s naší pěší družinou.
Bartoš poznal už z dáli německé rytíře Kunrádovy.
„Kde naleznu krále?" tázal se předního z nich.
„Tuto sám přijíždí!" zněla odpověď.
„Ba věru, to sám náš statečný král," doložil Westfál; „poznávám jej po bílém chocholu na 

jeho přílbě."
Obrátil se v onu stranu, odkud se král skutečně přibližoval.
„Dej, králi, vojsku všemu z boje nazpět ustoupit! Jsme zrazeni a strašná záhuba nás čeká, 

nedáš-li na hlas můj!"
Kunrád prudce trhl koněm svým zpět a na templáře divoce pohlížel, jenž se byl tak náhle 

před ním objevil.
„Kdo jsi, že se odvažuješ takovouto radu mi dávati?" zahřměl naň, ač sám se již nemohl 

myšlence na jsoucnost zrady posud neznámého původu ubránit.

 „Jsem templář, jenž se vrací ze zajetí z Damašku."
„Snad s návrhy nepřátel přicházíš?" tázal se dále Kunrád.
„Nikoli, násilím jsme se dobyli z vězení Omarova, kde nás smrt čekala."
„Já dva z katanů našich však dříve zardousil," doložil samolibě Bonifác, jenž se vedle 

templáře umístil, aby jeho zásluhy také byly do řádného světla postaveny.
„A jakou to zprávu přinášíš?" zněla další otázka krále Kunráda, jenž k velké lítosti 

Bonifácově nebyl si povšiml posud velikána tohoto. „Cos mluvil o nebezpečí, jaké hrozí 
křižákům?"

„Nebezpečí největší, pane můj," odpovídal templář; zrada obklopuje křižáky a strojí jim 
záhubu,"

„A kdo je tento zrádce?"
Bartoš bez otálení zvolal:
„Je to kníže Raimund antiochenský! Nechť postaví se mi tváří v tvář a já mu těžké toto 

nařknutí v oči vrhnu!"
Král sebou trhl a děsně vykřikl.
Také průvodčích jeho, kteří se kol byli nakupili, zmocnilo se velké pohnutí.
Mnozí z nich pochybovali o věrnosti Raimundově, ač dnešním činem jeho dali se v 

obavách svých opět ukonejšiti, leč první toto hlasné obvinění ošemetného panovníka 
antiochenského, které tak přímo bylo před nejvyšším vůdcem vojska křižáckého proneseno, 
opět rázem všecku jejich nedůvěru probudilo.

„Co pravíš?" vzkřikl král na pohled nedůvěřivě, ač i on se nemohl všeobecnému dojmu 
ubránit. „Raimund, jenž tamto v řadách našich bojuje, že by byl zrádcem naším ?"



„Ano, zrádce nešlechetný," opětoval templář pevným hlasem obžalobu svou.
„Mluv dále, na čem se tvrzení tak těžké zakládá."
„Raimund potají a noční dobou navštěvoval Damašek, aby tam zradu svou osnoval s 

Omarem."
V oku Kunrádovu objevil se blesk divoké vášně.
„Kde máš důkazy toho?"
„Já sám jej viděl, když mne v paláci sultána damašského znovu do vězení odvlekali, kde 

mi šejk Muley tajné spolčení Raimundovo s Omarem vyjevil. On, nepřítel jsa poturčeného 
templáře, zjednal mi opět svobodu, abych bratry své mohl včas varovat."

Kunrád se zasmušil.
Ostatní rytíři již počínali mezi sebou hlučeti, neboť ze západních křesťanů nikdo 

nedůvěřoval antiochenskému knížeti.
Poslední slova templářova pak už je úplně o zradě Raimundově přesvědčila.
Stejně tomu bylo s králem Kunrádem, jenž však chtěl míti ještě jiné důkazy, než dále počal 

jednati.
„Mohu tvým slovům věřiti?" tázal se poznovu Bartoše.
„Zde, pane a králi, taž se tohoto muže," odtušil templář a ukázal na Westfála Bonifáce.
Tento hrd jsa na to, že konečně i jemu bude od krále samého pozornost věnována, 

vystoupil ze stínu a zpříma se vypjal, takže obrovská postava jeho vyrovnala se skoro králi na 
koni sedícímu.

Kunrád bystrým okem na velikána pohlédl.
„Co ty můžeš k slovům rytíře templářského doložit?" tázal se úsečně.
 „Milosti královská," odpovídal beze všech okolků Bonifác, ,,já stíhal knížete 

antiochenskeho už před týdnem při tajné jeho schůzi se sluhou Omarovým."
„A o čem ses přesvědčil?"
„Že kníže Raimund měl tajné spolky s Damašskými."
„Kterak jsi přišel ke svému podezření?"
„Poutník Marcel, jehož Vaše Milost královská ráčí znáti —"
„Ano, pamatuji se na starce toho, jenž už mnohé platné služby nám prokázal."
„Ten náhodou jedné noci spatřil na břehu řeky knížete se Saracénem, načež já noci 

následující jej sledoval a spatřil jsem podezření svoje potvrzeno."
„Nuže?"
„Kníže Raimund sešel se tamto v palmovém háji s vyslancem Omarovým."
„Vyslechl jsi snad jejich rozmluvu?"
„Nikoli, byl jsem přepaden a do Damašku odvlečen, kde vhodili mne do stejného žaláře s 

rytířem templářským, s nímž jsem před čtvrt hodinou pomocí hlavního kněze saracénského 
opět na svobodu vyvázl."

Kunrád se zamlčel, neboť proti novému svědku tomuto nebylo již více možno 
pochybovati.

Po chvíli teprv se tázal velikána ještě:
„I ty jsi viděl knížete antiochenskeho ve zdích paláce sultána damašského?"
„Tak jako Vaši Milost královskou nyní před očima svýma vidím. A ostatně, nevěří-li 

Milost královská prostému žoldnéři královskému, tuto jest osoba, které se musí ovšem více 
víry přiložit."

A ukázal přitom v pozadí, kde kníže Tantais dosud stál.
„Kdo to?" tázal se rychle Kunrád.
Tantais v bílém burnusu a červeném turbanu svém předstoupil a hluboce se před králem 

křesťanským uklonil.
„Jeť to kníže Tantais z Bassory," ujal se slova templář Bartoš, „jenž s námi byl ve vězení, 

an taktéž pomstě Omarově byl propadl."
Král pozdravil vlídně mladého Saracéna a tázal se:
„I tv potvrzuieš slova těchto dvou mužů o knížeti antiochenském ?"
„Tak jest, vznešený pane: kníže Raimund zradil bratry své a ač jste nepřáteli mými a vírv 

mé. přece pravý vyznavač prorokův nenávidí zrodu všelikou. Kníže antiocbenský zaprodal 
voisko křižáků Omarovi za vyhlídku na trůn královský v Jerusaleme, a útok dnešní noci bvl 
mezi oběma ujednán, aby vás jedinvm rázem zničili."

,.U ďábla! Proto se Saracéni sami dříve na nás vyřítili!" vzkřikl v neivětším rozhorlení 
Kunrád a divě mečem svým v povětří máchl. „Ani okamžiku nesmíme déle otálet! Již zradu 
Raimundovu dokoná poznávám a nesmí ona nad námi vítězství slaviti! Vzhůru za mnou, 
přátelé! nechť celv voi záložní se obrátí na pravé křídlo, kde Raimund ďábelskou o nás vede 
hru: já sám mu mečem tímto zrádnou lebku rozpoltím!"

A jako vichřice divá hnal se s průvodem svým nyní opět k severu, aby se dostal na pravé 



křídlo vojska, kam byl Raimund s Antiochenskými hned po příchodu svém zabočil.
Důstojníci pak se rozjeli na všechny strany, aby záložní sbory taktéž v onu stranu vedli, 

kde bylo třeba nyní nového nepřítel potírati.
„A co my nyní počneme?" tázal se Bonifác templáře
„Chyť jednoho z koní tuto od města se ženoucích.", odvětil templář, „já poznovu se k 

bratřím svým připojím, abych v boji svatém hledal smrt nebo vítězství!"
„Přisámbohu, totéž i mne napadlo!" zvolal Westfál a již byl několika obrovskými kroky 

na planině, kde se několik koní prohánělo.
Jezdcové jejich buď byli již v bitvě zabiti neb sklesli těžce raněni s ořů svých, kteří bez 

cíle hleděli šípům saracenským uniknout. Po krátkém běhu lapil Bonifác jednoho a když se 
byl s rychlostí blesku na zadek jeho vymrštil, snadno se mu pak podařilo i druhého pro 
templáře se zmocniti.

Zakrátko byl i templář Bartoš v sedle a dobytým mečem nad hlavou zamáchl.
,.Tv, Tantaisi." zvolal pak, obrátiv se k mladému knížeti saracénskému, „modli se též k 

svému Alláhu, aby dopřál zbraním našim vítězství, neboť i tobě jím zajde nepřítel, jenž stojí 
o bezživotí tvé!"

„Srdce mé chová jen přání takové," odtušil Tan-tais, „Alláh nemůže déle hleděti na 
zločiny, jaké onen bídník páše v Damašku."

„Templáři mu přisahali pomstu," vzkřikl v divokém rozčilení Bartoš, „a proto nyní bratra 
jeho v boji vyhledám, abvch zároveň s ním vrazil meč svůj v zrádné srdce Omarovo!"

Pak rychlostí blesku otočil koně svého a s větrem o závod letěl k městu, kde boj nabýval 
vždy větších rozměrů.

..Já bych si také přál, dostati jej do svých pěstí!" zvolal též Westfál Bonifác. „Pak stejný 
osud bych mu připravil, jako tomu psu saracénskému ve vězení!"

Posupný úsměv objevil se mu na tváři a ohromná pěst pravice se mu mimovolne stiskla, 
tak jako by již svírala chřtán nenáviděného odpadlíka křesťanského.

Potom i on uháněl za templářem, aby se účastnil útoku na hradby.
Tantais chvíli hleděl za oběma, pak obrátiv se k Abulfedovi pravil:
„My tamto odstupme v ústraní, kde vyčkáme výsledek boje. Kéž Omar nalezne v něm 

zmar, jejž mil veškeří tito tisícové strojí!"
Naposledy se ohlédl k městu v onu stranu, kde palác sultánův ležel, a potom se sluhou 

svým dále k vysočině odspěchal, aby v bezpečí mohl ukončení útoku na Damašek očekávati.
Tento však bral vždy povážlivější tvářnost na se a v neprospěch křesťanů se obracel.
Na všech stranách byli Turci na nenadálý útok tento připraveni a všude jej s nesmírnou 

přesilou odráželi, takže tu a tam jednotliví sborové křižáku již nazpět ustupovati museli. Zato 
tím divější ryky vydávali ze sebe Saxacéni, kteří jižjiž se viděli jako vítězové.

Omar byl se zároveň se starým Anarem vydal na hradby a odtamtud řídil všecky pohyby a 
výpady vojska svého, nic se nestaraje o střely křesťanů, jež právě v tuto stranu, odkud velení 
jeho bylo slyšeti, jako krupobití hustě padaly.

 „Nevydávej se v nebezpečí, jež stáří tvému hrozí," napomínal Omar sultána, když se byl 
opět k stanovisku jeho navrátil; „mé rámě již samo ti obhájí, co svým panstvím nazýváš."

Anar však potřásl šedou hlavou svou a odvětil:
„Jáť chci zříti odtud ten zoufalý náběh křesťanů, jenž se rozrazí o prsa hajitelů Islámu. 

Hudbou líbeznou jest mi tento hromový hluk boje."
„Ano, jest to okamžik krásný, kdy vítězství již se kloní v stranu mou!" zvolal Omar 

pohlížeje na pravé křídlo voje svého. „Tam poznávám na matném odporu Syřany, kteří pod 
meči Kurdův mých jako těžké klasy pod srpem žencovým padají. Tuto pak vidím zástavu 
templářů se blížiti — ta musí vlastní rukou mou býti zdrcena!"

Chtěl se hnáti opět v boj s tarasu, na němž byl dosud s Anarem meškal, tu však mu 
přicházel vstříc Muley v čele několika muezzinů.
Čelo Omarovo se zasmušilo.
„Co vás, ctihodní mužové, přivádí v boj tento?" tázal se Anar, udiven tímto příchodem 

kněží damašských.
Omar však nemohl zlost svou zdržeti a vzkřikl:
„Proč se stále věšíš na paty mé, jako by tě vítězství mé nedočkavým činilo? Či snad chceš 

zříti Oma-rovu blízkou porážku a s ním Damašku pád? Jen poshoviz, a brzo sluch tvůj 
hromem zalehne, jímž zničím nepřátele víry tvé!"

Muley postoupil před sultána a po hlubokém úklonu pravil:
„Jen starost o sultána našeho nám v městě prázdném  dlíti nedala, aby   se snad lité seči 

nevydával všanc. I tobě, Omare, mám stráží být, abych život tvůj pro Zairu zachoval, neboť 
třese se ona nad osudem boje, by tě nezachvátil pohromou."

Omar poněkud vyjasnil čelo své při této vzpomínce na Zairu.



„Láska nesmí udusiti v Zaiře důvěru v mé štěstí válečné," odtušil mírněji; „mne v boji 
chrání povždy vlastní meč, však ty, Anare, již jdi a ubezpeč dceru svou, že za hodinu již 
vítěze uvítá; déle nebude boj s křesťany trvati, neboť zřím i Raimunda již tamto, že koná svou 
povinnost."

Také Muley opakoval poznovu svou prosbu k sultánovi :
„Dbej na své šediny i budoucnost, kterou lidu svému musíš věnovat; všechen Damašek 

trne o život tvůj."
„Nuž, tedy se žádosti lidu svého podrobím," odtušil Anar a chystal se k odchodu s tarasu, 

kde se skutečně delší pobyt stával vždy nebezpečnějším; „však se dočkám tvé zprávy vítězné, 
Omare, a první tobě slávu provolám."

Sešel pak s tarasu, aby se s průvodem svým do paláce navrátil.
Muley však setrval na stanovisku svém a s děsným výrazem v obličeji pohlížel na Omara, 

jenž opět běh boje sledoval.
„Ha, již celý sbor Syrských zničen!" zvolal náhle Omar a prudce chopil Muleye za ruku. 

„Hle viz, jak tamto od brány již prchají, a kdyby nezbývalo tuto templářů, pak sám bych se 
vrhl za těmi zbabělci krále Balduina, abych porážku jejich dovršil. Však stejný osud 
uchystám též templářům, kteří se tamto již k útoku na taras chystají! Již spěchej odtud, 
Muleyi, neb zakrátko zde boj počne lítě zuřiti!"

„I v nás koluje statečnosti krev," zněla odpověď fanatického kněze saracenskeho; „my 
boje nikterakz se nestraníme."

„Co tě tak náhle oživilo chrabrostí, kterou jsem nikdy při tobě neviděl?" tázal se Omar 
úsměšně.

„Mohutný okamžik rodí též sílu mohutnou; já spásu Damašku na mysli mám."   .
„Budiž tedy svědkem mého vítězství!" vzkřikl Omar a kynul vůdcům svým, aby voje hnali 

kupředu, neboť právě se templáři postavili k útoku na taras, jenž nad ostatními hradbami 
vévodil.

„Dejte jim až k hradbám samým volně přistoupit," kázal Omar; „chciť, aby se boj na tomto 
místě rozhodl a aby se ani jediný templář odtud živ nevrátil!"

Hřímavé jásání ozvalo se nato z úst vybraného sboru Omarova, jenž se tu k boji hotovil.
Děsný hluk zazníval se všech stran, nad vše však vynikal válečný pokřik rytířů 

templářských, kteří v okamžiku tomto již přední hradby bez odporu byli zlezli a jako 
rozvodněný veletok se hnali dále kupředu.

Proti těm se pak i nyní Omar s tělesnou svou stráží postavil.
Přední řada Saracénů na hradbách byla od templářů v několika okamženích rozražena a po 

každé ráně klesl jeden z polodivokých synů arabské pouště mrtev k zemi. Hromady mrtvol se 
všude kupily po cestě, kam jen noha chrabrých rytířů templářských byla vstoupila.

Nejstatečněji pak si počínal templář, jenž byl stále v čele proudu válečného a v pravici 
meč, v druhé ruce pak červený prapor nesl, na němž se znak českého lva třpytil.

Byl to Jaroslav z Načeratu, jenž horoucí touhou po splnění pomsty na zvrhlém bratrovi 
veden jako šílený do nepřátel bušil a k vůdci jejich se dostati hleděl.

Tu zaznělo s tarasu nové velení vůdce nepřátelského, jenž kázal sboru strážců svých 
vítězný proud templářů zastaviti, a při zaslechnutí hlasu tohoto se zachvěl Jaroslav v 
nejhlubších vnitřnostech bytosti své.

Praviloť mu náhle srdce a jakýsi tajný hlas, že to bratr jeho Božej, nyní Omar, jenž káže 
záhubu vojínům křesťanským. Nová vášeň se ho zmocnila a již bratry své vyzýval, aby jej 
následovali vzhůru na taras, kam široké schody s hradeb vedly. „Vzhůru za mnou!" volal 
nazpět na své soudruhy. „Tamto onen zrádce vlasti a kříže, jemuž jsme smrt přisahali! Zni-
čením jeho také všechnu sílu nepřátel zničíme!"

A ani nečekaje, zdaž skutečně jej kdo následuje, vrhl se proti schodům, s nichž se právě 
Saracéni počali dolů řítiti.

„Sláva kříži! Sláva českému lvu!" jásal s divokou radostí, když si několika ranami byl 
cestu vzhůru otevřel.

Ale již tu by jej byla nezbytná záhuba zastihla, anť samojediný se měl proti stu 
krvežíznivých Sa-racénů brániti; leč tu se prodrali z davu templářů dvě mohutné postavy, jež 
Jaroslava následovaly. Pod ranami jedné z nich, která se pravému obru podoba-
la, padali Saraceni jako zralé klasy a vše před ní s bázní ustupovalo.

Byl to Westfál Bonifác s templářem Bartošem, kteří nyní přicházeli, aby se po boku 
Jaroslavovu útoku na taras účastnili.

Jen za pomoci jejich poštěstilo se pak tomuto vydrati se na taras, kde pak s novým 
vítězným jásotem zvolal:

„Buď sláva kříži, sláva českému lvu! Jsme na prahu ztečeného Damašku! I dál Bůh zbrani 



naší popřeje. Jen dále, templáři, s lájí onou účtujte, já sám si nyní cenu boje vyhledám."
A opět hnal se kupředu vše kolem sebe porážeje, v čemž i Bartoš a Bonifác ho statně 

následovali.
Avšak ostatní křižáci byli novým proudem zdrženi a nemohli se ani ke schodům tarasu 

dostati. Stateční oni tři bojovníci pak toho v zaslepenosti po boji krvavém ani nepozorovali, 
že již jsou se všech stran obklopeni a od ostatních soudruhů svých odděleni.

Vždy jen kupředu čelil jejich zrak a zejména Jaroslav po vůdci Omarovi pátral.
„Kde je bídný vrah mého národa?" volal v krvežíznivé pomstě své. „Kde prznitel Boží 

svatyně, abych mu proklál prsa zradou kojená!"
Tu tři kroky před ním objevil se náhle Omar.
Obličej jeho byl stejnou vášní zohyzděn a z očí krví podlitých pomstychtivost tygří 

vyzírala.
„Tys Čech?" vzkřikl hlasem sípavým. „To znak českého lva v rukou tvých? Nuže, nejsi 

tedy nikdo jiný, než můj bratr Jaroslav — tak jako já jsem Omar, jenž ti záhubu přisahal! Tvá 
chladná mrtvola mi bude posledním stupněm k výši toužené."

Jaroslav spatřiv děsného muže tohoto, s nímž byl pod jedním srdcem matky spočíval, 
hrůzou vykřikl, však hnutí toto jen na okamžik trvalo a hned zase tím větší vášní rozlícen na 
něho se vrhl.

„S té výše tě srazím, bídníku!" vzkřikl mu vstříc. „Sám jsi zničil svazek bratrský, jenž mne 
k tobě poutal, a nyní přísahu vykonám, jakou jsem složil matce umírající, abych smrt otcovu 
pomstil na největším nepříteli křesťanstva! Tím jsi ty, neboť krutějšího vraha nezná kříž! Nuž 
zhyn, a v pekle nechť tě přivítá modla tvá, které ses zaprodal!"

Vrhl se na Omara ranou přeprudkou, která by byla hlavu tohoto zajisté ve dví rozpoltila, 
kdyby nebyl s liščí chytrostí uskočil a ránu křivým mečem svým zachytil.

Však jako příval sypaly se naň nové rány křižákovy a ostatní Saracéni měli co dělati s 
oběma druhými křižáky, z nichž zvláště Westfál jako šílený si počínal a mečem svým již beze 
všech pravidel boje se oháněl.

V pozadí tarasu stál Muley s děsně se lesknoucími zraky a průběh nestejného boje tohoto 
sledoval.

Viděl Omara před templářem ustupovati, ač nemohl posouditi, zdaž to jen ze lsti válečné, 
anebo nemůže-li skutečně odolati prudkému útoku protivníka svého.

„Ten nesmí rukou křižákovou zhynouti!" pravil polohlasně. „Omar je pomstě mé 
zachován!"

Pak postoupil vpřed a vůdci životní stráže kázal:
„Vrhněte se všickni na oba tyto křižáky, kteří ani okamžik déle nesmějí dýchati! Já tamto 

počnu úlohu svou provádět."
Odcházel na druhou stranu tarasu, kde konal se hrůzoděsný souboj mezi oběma bratřími.
Vůdce strážců Omarových pak se s novou silou vrhl na Westfála, jenž první musel býti 

skolen, neboť největších ztrát Saracénům způsoboval.
„Ha, ďábli, jako komáři se na mne sypete!" řval obrovský křižák, když se tu naň nový 

proud nepřátel přivalil. „O, jen chvíli ještě a tamto bratří naši nám ku pomoci přispějí! Ani 
krokem neustupujme, rytíři Bartoši; tato zeď nás bude moci dobře uchránit! Nerad bych, aby 
se na nás splnilo přísloví, že mnoho psů zavinilo zajícovu smrt!"

Po těch slovech mířil ke zdi, jež taras lemovala, kde by se byli mohli oba vhodně opříti.
Avšak to právě se snažil vůdce životní stráže zamezit.
Pokynul jednomu z Arabů, který se v nějaké vzdálenosti na zeď vyšinul a po druhé straně 

nepozorován až k onomu místu se přiblížil, kde se byli oba chrabří křižáci o zeď opřeli, 
domnívajíce se, že takto budou ze zadu úplně kryti.

Byliť se totiž oba až ke zdi prosekali a tam nyní návalu Saracénů statečně odolávali. 
Hromada mrtvol kupila se již kolem nich a stále ještě dlouhý meč obrovského Westfála si 
nových obětí mezi nimi vyhledával. Bonifác pak každou ránu ještě nějakým rázným zaklením 
nebo nějakou případnou průpovíd-kou provázel, aby prý smrt klesajícím nepřátelům tak příliš 
trpkou nepřicházela.

„Tak, tobě jsem opět tvrdě ustlal!" zvolal, když byl jednomu z nejdotíravějších Turků opět 
hlavu až po krk ve dví rozpoltil. „Proč se tak nestydatě na mne dereš! Ah, tu zase druhého 
ďábla přímo peklo
vychrlilo! Nu, můžeš tam hned zase zpáteční cestu nastoupit! — Věru ten chlap ani 
nevzdychl! Tak rychle mu plameňák můj na cestu dolů posvítil! — Jak, ty příšero psí, se 
opovažuješ na templářově krvi si chtít pochutnávat? Tu máš, aby ti na věky zašla chuť! 
Vidíte, pane rytíři, tak se pohlavkují ty psí hlavy turecké, aby z každé lehly na zem dvě! Ten 
vás už nikdy více nebude mečem svým lehtati. Hej, tamto onomu černému ďáblovi dejte na 
pamětnou, já se musím již zase ohánět, neboť se to na mne rojí jako čmeláci! Tu máš ty a také 
tobě se něčeho dostane! Hoj, jaká to radost, do takových sket bušiti, už mám zase kolem sebe 



volnou prostoru! Jen ať ti dole se takto stejně drží a brzo bude vítězství naše! Jen dál proti 
těm psům, kteří by rádi Krista ..."

Nedomluvil ubohý Westfál, neboť v témže okamžiku zafičel nad ním v povětří 
damascenský meč a jediným rázem uťal mu hlavu, která daleko s trupu odletěla. Ohromné 
tělo jeho ještě na okamžik stálo, ale pak i to na hromadu mrtvol saracénských kupředu padlo.

Arab byl totiž na zídku tarasu vyskočil a odtud zákeřnicky zezadu onu ránu vedl, která 
životu chrabrého křižáka tak náhlý konec učinila, že už ani hlesu ze sebe nevydal.

Jásavý pokřik vyrazili ze sebe Turci, když viděli nejkrutějšího protivníka svého takto 
skoleného a s tím větší zuřivostí se pak na templáře vrhli.

Nyní byl už osud Bartošův také rozhodnut, neboť krvácel z mnoha ran a síly mu očividně 
ubývalo.

Když viděl Bonifáce padnouti, zvolal ještě hlasem vysokým:
 „Sláva kříži! Bratři templářští mne na vás pomstí!"
Pak slepě se vrhl na dorážející naň Saracénů dav a sterými ranami zasažen klesl i on vedle 

mrtvoly statečného svého druha.
Oba však odpočívali na čestném lůžku, neboť celá hradba mrtvol tureckých byla svědkem 

chrabrosti jejich.
Tak skonali dva z křižáků, kteří se byli nejdále v řady nepřátel dostali, ale bez pomoci 

zůstaveni byvše po vykonaných divech udatnosti náramné přesile Saracénů podlehnouti 
museli.

Na této straně tarasu skončen tedy boj, a s ďábelským křikem vrhli se divochové arabští 
dolů na hradbu, aby tam také porážku ostatních rytířů templářských dokonali.

Na druhém konci tarasu však veden ještě souboj mezi oběma nestejnými bratřími, z nichž 
jeden zuřivěji než druhý o bezživotí protivníka svého stál.

Vzteklá vášeň Omarova, která i poslední upomínku, na bývalou vlast a víru zničiti 
usilovala, činila jej zaslepeným, takže templáři častěji nekrytou stranu těla svého ostavovala 
a tím už z více ran krvácel, což jej však jen tím lítějším a zaslepenějším činilo.

Jaroslav pak opět dbal jen na strašnou přísahu svou, že musí s povrchu světa shladiti tak 
ohavnou bytost, která rodinu, vlast, církev byla zradila; zuřivě vedl rány na hlavu a prsa 
Omarova, takže ten stěží je dovedl zachycovati a stále se musel v obraně držeti, při čemž 
stále více a více ustupoval.

Byl to děsný pohled na tento souboj dvou bratří!
Nižádný z nich více nepromluvil a jen řinkot mečů bylo slyšeti, jak od brnění a přílby 

křižákovy neb krunýře Omarova se odrážely. Leč také zraky jejich jako tolikéž mečů s 
ďábelským leskem se křížily.

„Nyní já boj tento rozhodnu!" pravil s děsným názvukem Muley, když byl až dosud boj 
sledoval. „Křižák by snadno jej mohl pomstě mé vymknouti a já přisahal, že černá krev 
Omarova jen mnou bude prolita!"

Vytasil dlouhý handžár a jako had se plíže, přiblížil se odzadu k templářovi.
Jaroslav byl se právě opět k těžké ráně rozpřáhl, v tom však jej zasáhl handžár Muleyův, 

do plecí takovou silou vražený, že okamžitě srdcem projel a na druhé straně prsou ven 
vyrazil.

„Kletba tobě, zrádce!" vzkřikl ještě nešťastný templář, skleněným okem smrti pohlédl na 
Oniara a pak mrtev k zemi sklesl.

Prapor s českým lvem sloužil mu za čestné lůžko a pil hrdinskou krev ze zákeřnické rány 
se řinoucí.

„Jsem ti k špatným díkům zavázán," vzkřikl tu divoce Omar na Muleye, „žes dýkou 
pomstu vykonal, jíž byl můj meč zasvěcen! Ci se chceš státi paží osudu, kterémuž propadá 
vinný s bezvinným?"

„Paže ta jen tebe chránila," odtušil temně Muley; „nesmělť templář jásati nad pádem 
tvým, jenž nám musíš býti zachován!"

„Tak stejnou záhubu všem templářům připravím!" vzkřikl Omar, když zaslechl s hradby 
vítězný pokřik Saracénů, kteří tam templáře byli opět sevřeli.

Přes mrtvolu bratrovu hnal se za sborem svým, aby boj dokonal.
Jako strašná Nemesis následoval ho fanatický Muley i tam, handžár krvavý a prapor 

českého lva, jejž byl zpod mrtvoly Jaroslavovy dobyl, vítězně nad hlavou povznášeje.

6.



Mezitím bylo na hradbách i před branou palmovou dále bojováno, ale okamžitý úspěch 
templářů před tarasem zmařen byl brzo ztrátami v jiných stranách.

Jerusalemský král Balduin, jehož syrské voje tak nečestně před návalem Kurdův z 
Damašku vypadších ustupovaly, přikvapil k velmistrovi templářů, aby od něho pomoci 
vyžádal.

„Jsme ztraceni, pakli nám templáři tvoji nepřispějí!" volal na Roberta, jenž se právě k 
novému útoku na hradbu strojil, kde životní stráž Omarova krvavě mezi rytíři jeho řáditi 
počala.

„Co se stalo na levém křídle?" tázal se velmistr. „Odtamtud tuším žádného nebezpečí nám 
nehrozí."

„Naopak, Roberte; vojsko moje bylo přepadeno přesilou Kurdů a brzo bude na vše strany 
rozprášeno, nedojde-li mu včas posila."

Tvář velmistrova se zasmušila.
„Krutou přinášíš novinu, králi," odtušil temně; „ta ti snadno může korunu na hlavě zviklati, 

anoť tvoje vojsko tak matně ji ochraňuje. Jen okamžik je ještě na levém křídle udržte, až 
dovršíme zde v středu Omarovu porážku, a potom rádi vám i tam mečů svých propůjčíme. Co 
víš o Raimundovi na pravém křídle, králi, zdaž tam je útok jeho pro nás vítězen?"

„Já dbal jen o svoji povinnost; nevím tudíž, jak dbal strýc můj o kříže vítězství."
„Kéž by se ukázal statnějším, než Syřané! Od něho spása křesťanů závisí!"
„Tu přichází král Kunrád!" zvolal náhle Balduin, když spatřil za nastávajícího jitra 

německého krále kvapem od pravého křídla přijížděti. „Však probůh, jeho líce jsou tak 
zsinalé, že opět nějakou nešťastnou zprávu lze nám čekati."

„Nedejž to Bůh, aby zradou skonalo celé tažení křižáků!" zavzdychl velmistr a vyčkal 
příchodu Kunrádova, než dal znamení ostatnímu sboru svému na planině k novému útoku.

V tom okamžení také již král německý na krví zbroceném koni přirazil a líce jeho skutečně 
byly hrobovou bledostí postřeny.

„Vše ztraceno!" vzkřikl chraptivým hlasem už zdaleka na oba přední vůdce syrských 
křesťanů. „Raimund antiochenský nás zaprodal Omarovi, a vtrhnuv do Damašku, spojil se 
tam se Saracény, aby nás smrti hanebné zůstavil!"

Oba mužové na okamžik oněměli.
„To že Raimund bídný učinil?" zvolal konečně velmistr v největší bolesti.
„Ó, já tušil, že se stane zrádcem," naříkal Balduin, „a přece jsem klamům jeho věřil. Ó, jak 

přísně, Bože, nás tresceš!"
„Pak aspoň slavně v boji tomto padněme!" vzkřikl velmistr.
„Jižť je marný veškeren odpor," pravil malo-myslně Kunrád; „teď jen o spásu svoji dbáti 

musíme a zachránit, co dosud dýše životem. Truchlivá ti, Roberte, nastala úloha, abys chrabré 
templáře z boje odvolal; již neplatno vrhati se smrti vstříc, já spějí též, abych křižáky 
německé spořádav je vyzval k zpátečnímu tažení a odvedl je ze zrádné Sýrie, kde nám vlastní 
bratří hrob vykopali."

Balduin zakryl si ztrnulé líce rukama, aby hořké slzy své utlumil.
 „Jak vejdu nazpět do svatého města," hořekoval „jež jsem znal tak slabě hájiti? Klenby 

chrámu Páně zřítí se nade mnou a věru, vděk by to byl pro mne nejlepší!"
„Netrať dokoná mysli," napomínal ho Kunrád, „a spěš zachránit, co se dosud v tvé moci 

nalézá. Již zítra by ti snad byly i brány Jerusalema zavřeny."
Nato oba králové se brali k sborům svým, aby je nazpět k pochodu seřadili.
„Vlastní nesvorností a zradou zavinili jste svou záhubu!" ozval se tu náhle hlas poblíž 

velmistra, jenž na okamžik děsně za oběma panovníky pohlížel.
Byl to hlas poutníka Marcela, jenž v okamžiku tomto však templářovi jako varovná trouba 

dne soudného zazněl.
„Ano, my neštěstí toto sami zavinili!" doložil temně na slova Marcelova. „Nejsme více 

hodni hrobu Božího střežiti a proto nechť meč Saracénův posledního templáře pod hradbami 
Damašku pochová! Vzhůru, synové moji! Ne vítězství, jen smrt pro kříž je nyní heslem 
nám!"

A v čele posledního hloučku rytířů templářských vrhl se do nejkrutějšího boje, jenž ale 
zanedlouho byl úplným potřením statečných strážců hrobu Božího ukončen.

Vždy více viděl Marcel s návrší řady jejich řidnouti, a když slunce prvními paprsky svými 
nad krajinou zářilo, tu také viděl poslední zástavu, svaté kopí, v středu křižáků klesati.

„Tam zhynuli rodní bratři moji!" zvolal v nejbolestnějším pohnutí své duše. „Ani já nechci 
déle hanu kříže zříti!"

A zdvihnuv meč se země, jejž byl některý z prchajících vojínů odhodil, protkl jím sobě 
prsa a s posledním vzdechem klesl mrtev k zemi.

Z templářů ani jediný neušel smrti, neboť prchati nechtěli, a se všech stran obklopily je 



nepřehledné davy nepřátel. Po hanebném útěku Syrských a ústupu německých křižáků mohl 
Omar veškeré voje své na templáře vrhnouti, takže mu jediný z nich nemohl uniknout.

Tak vykonal strašnou přísahu, že musí celý řád templářský, jenž jej tak děsně byl na zradu 
jeho upomínal, shladiti s povrchu zemského; vycházející slunce ozařovalo dva tisíce padlých 
rytířů, kteří kříž řádu templářského na sobě nesli.

Květ rytířstva byl zničen, celá výprava křižácká nazmar uvedena, ba Jerusalem vydán nyní 
všanc útoku vítězného vládce damašského.

Proto se rozléhaly jásavé výkřiky po celém vojšté saracénském a Omar byl ve vítězném 
průvodu do paláce sultánova uváděn.

Líce jeho zářily nevýslovnou radostí, nyní zdál se býti konečně u touženého cíle svého.
Však těsně vedle něho kráčela Nemesis, Muley, jenž jenom příznivého okamžiku k 

vykonání své strašné pomsty očekával.
Jako polobůh zbožňován od spitých vojáků vešel Omar do paláce, kde mu kalif Anar s 

nejpřednějšími hodnosty damašskými vstříc vyšel.
Muley zastavil se ve bráně paláce a kázal ji důstojníkovi stráže uzavříti, tak aby nikdo více 

dovnitř vniknouti nemohl.
Vojíni a lid byli takto odloučeni od vítěze, ale netušili, k jakému účelu nejvyšší muezzin 

byl takto učinil. Proto také bylo na náměstí před palácem a v celém ostatním městě dále 
hlučně jásáno.

Než však ještě brána byla dokoná zavřena, podařilo se jednomu Saracénovi, jenž byl 
průvod hned od městské brány sledoval, že mohl dáti Muleyovi jakési tajné znamení.

Ten pak hned kázal jej ještě do vnitřku pustiti.
„Ty zde, Abulfedo?" tázal se polohlasně.
Byl to skutečně Abulfeda, sluha Tantaisův, jenž se byl k rozkazu pána svého do města 

odebral, aby tam běh dalších událostí vyšetřil.
„Ano, mám knížeti svému rychle o tom zprávu přinésti, co se v paláci děje."
„Nechť Tantais přijde sám přesvědčit se o pádu nepřítele svého."
,,Ale kterak jej sem uvedu?"
„Tajným vchodem, jímž jsi jej byl k Zaiře uvedl. Však hbitě spěš, neboť okamžik 

rozhodnutí nastává."
,,Ó, netřeba mi daleko běžet, můj pán dlí tu nablízku."
Pak otevřenými vrátky zase ven vyklouzl a spěchal k bráně městské.
Muley pak bral se dále, aby přítomen byl ve velké síni poctě, jakouž kalif s hodnosty 

Omarovi vzdával.
Chtěl se přiblížiti k tomuto, vtom však ho jiná osoba předešla.
Jako lítý tur vrazil totiž do shromáždění kníže Rai-mund antiochenský a s rozlíceností 

nesmírnou vkročiv před Omara, zvolal:
„To zrada je od tebe, Omare, a žádám zadostiučinění za potupu takovou!"
„O jaké zradě mluvíš, zpupný vetřelce?" tázal se chladně a povržlivým tónem Omar.
 „Slíbil jsi mi plnou skříň zlata," řval dále hlasem zlostí se třesoucím Raimund, „a nyní 

shledávám, že jenom hořejší vrstva bedny byla zlatá a ostatek pískem vyplněn. Zrádné to 
jednání, pravím, a žádám za své služby plné náhrady!"

Saracéni kolkolem již reptali nad touto drzostí křesťana, Omar se však jen posupně usmál.
„Jednal jsem zrádně s tebou," pravil s ďábelskou chladností, „poněvadž sám zrádcem jsi a 

se zrádcem jinak jednati nesluší."
Raimund vyvalil ustrnutím oči a nechtěl ani sluchu svému věřiti, že by Omar s ním byl tak 

zrádnou hru prováděl. Nemohl v prvním okamžení ani slov nalézti, a jenom děsný ryk ze sebe 
vyrazil.

„Já potřeboval služeb tvých," mluvil Omar úsměšně dále, „a proto jsem užil každého 
prostředku, abych dosáhl cíle svého. U toho nyní jsa, povrhám nástrojem, jejž stranou 
odhodím, a tobě rovně všem jsem se odměnil."

„Za hanebnost tuto mi svou krví odpovíš, zrádce jidášský!" zařval Raimund vztekle a 
dobyv meče svého chtěl se na Omara vrhnouti.

Ten pak pokynul životním strážcům a pravil:
„Odzbrojte odvážlivce toho, jenž se malomocně chce na mne sápati!"
V okamžení byl Raimund od Arabů obklopen a zbraň vyrvána mu z ruky. Desatero rukou 

jej pevně svíralo, takže se ani hnouti nemohl.
„Smělost tvou bych mohl smrtí trestati," zvolal Omar nyní, „však spokojím se tím, že tě 

jako psa dám z bran Damašku vyhnati. A zachce-li se ti kdy pomsty, pak kníže 
antiochenského, jenž se opovážil po královském trůně jerusalemskem toužiti, z vlastního sídla 
vypudím a toto se zemí srovnám!"

Kynul a strážníci odváděli podvedeného knížete Raimunda ze síně. Ten jen skřípěl zuby a 
přisahal v duchu strašnou pomstu Omarovi.



Mezi sloupovím se však ještě obrátil nazpět a vzkřikl:
„Kéž jiný na tobě pomstu moji vykoná! Zrada tvá přinese ti sterou záhubu!"
Dále nemohl svou kletbu pronášet, neboť mocné paže Arabů jej násilně kupředu strčily a 

brzo zmizel z paláce, kde se byl tak hanebné odměny za svou zradu křesťanských bratří svých 
dočkal.

Omar povržlivě za ním pohlédl a otočiv se k průvodu svému, jako by někoho mezi 
Saracény hledal, pravil:

„Nevidím tu Solimana, jenž mi má podati zprávu, kterak rozkaz můj nad Tantaisem 
vykonal."

Ještě než kdo odvětiti mohl, předstoupil Muley, v ruce nesa prapor českého lva, jejž byl 
zpod mrtvoly českého rytíře Jaroslava z Naěeratu vyňal, a pravil:

„Já dorazil krevního nepřítele tvého, tu prapor jeho, jejž zbarvil krví svou a jenž tě k 
vrcholu slávy uvedl. Poslední to prapor křesťanský, jenž na hradbách Damašku vlál."

Omar se divě zasmušil při pohledu na nenáviděný znak, který mu vlast českou i nešťastný 
konec bratra rodného připomínal, a prudce uchopiv prapor jemu podávaný vzkřikl:

„V prach jsem pokořil prapory křesťanů, nad rumy vlády křesťanské vznesu nyní já žezlo 
své, a kdo se smí záměrům mým déle protivit? Zde jsem vykonal
dílo, v daleké vlasti započaté, zde též mi musí zráti plody dávných snažení! Ty, Anare, mi 
dnes žezlo své nad Damaškem vládnoucí odevzdej, já jediný chci dnešní svoje vítězství 
sledovat!"

Hluboké mlčení nastalo po těchto slovech, jež pravé záměry poturčeného křesťana tohoto 
odhalovala.

Saracénští hodnostové zděšeně na se pohlíželi, neboť nikdy jim na mysl nepřipadlo, aby 
bývalého křesťana a rytíře templářského uznávali za vládce kmene Mohamedova.

Významného mlčení tohoto bystře hodlal užíti Muley.
„Kdo vzpírá se mé žádosti," vzkřikl vášnivě zaslepený Omar, „když veškeren lid a vojsko 

jen ve mně pravého pána poznává ? Tak jako šlape noha moje na tento prapor někdejší vlasti 
mé, tak zdrtím každého, kdo by se odvážil mně nyní vzdorovat!"

A mrštiv divoce praporem českého lva na zem, postavil se naň a vyzývavě na hodnosty 
pohlížel.

V témže okamžiku však přiblížil se k němu se strany Muley a vzkřikl hlasem vysokým:
„Však dříve tě rameno pomsty vyšší zasáhne!"
A s těmi slovy vrazil mu dýku Zaiřinu rukou umělou v prsa, takže tato přímo srdce projela 

a Omar jako tur zařvav klesl na prapor české vlasti, jejž byl tak velice pohaněl.
Proud černé krve zbarvil táž místa, která byla i krev šlechetného jeho bratra pila.
„Kletba vrahu, že na tomto loži umírám!" vyrazil Omar trhaným hlasem ze sebe. „Kletba 

mně, že jsem tě dříve nezachvátil pomstou svou, když jsem tušil zradu tvou!"
Nesmírné zděšení nastalo po tomto hrůzném výjevu v celém shromáždění, však ani jediný 

ze Saracénů nepřiskočil, aby se bývalého křesťana dotkl a jemu ku pomoci přispěl. Nejen 
osobnost Muleyova je zdržovala od toho, leč mžikem změnily se všecky dosavadní sympatie 
hodnostů saracénskych v nenávist proti poturčenci, jenž se odvážil za pravého vládce jejich se 
považovati.

„Sláva islámu!" vzkřikl Muley, jenž tu nad škubajícím se tělem Omarovým s krvavou 
dýkou v ruce jak strašný obraz pomsty stál. „Tak skoná nejúhlavnější jeho nepřítel!"

„Teď Damašek je navždy svoboden!" volali muezzini ve sboru, neboť ti stejně s Muleyem 
byli největšími odpůrci Omarovými.

„Sláva Anarovi, jedinému vládci Damašku!" volali teď také hodnostové a skláněli svá čela 
před starým kalifem, jenž pohlížel ztrnule na hrůzný čin nejvyššího muezzina a posud ani 
jediného slova nemohl nalézti.

Omar pak ještě jednou snažil se povstati a vzpřímiv se na pravé ruce a levicí proud krve z 
rány smrtelné zdržuje, volal umírajícím hlasem:

„Všem kletba vám! Já zradil Čechům lva posvátného — já nechci v drápech jeho dokonat! 
Kletba islámu!"

Vtom se mu vyřinul proud krve z úst, tělo skleslo bezvládně opět na prapor a s děsným 
výkřikem vypustil Božej z Načeratu, žhář chrámu svatovítského na Hradčanech v Praze, 
černou duši svou v paláci kalifa damašského.

Muley s ďábelskou rozkoší postavil se nad mrtvolu zdrceného nepřítele a vznášeje krvavou 
dýku nad hlavou zvolal:

„Dýka tato příštím věkům vypravuj, jak jí padl vrah islámu; ona jediná Damašku svobodu 
vrátila. Nad žertvou pomsty mír se v naší říši navrací, teď opět pravý moslim vládniž nad 
námi!"

„Sláva Anarovi, kalifu damašskému!" volalo bouřlivě celé shromáždění, které bylo před 



okamžikem ještě stejně hlučně slávu Omarovi provolávalo.
Vtom vrazila do síně dcera Anarova Zaira, již kníže Tantais a Abulfeda následovali.
„Kde je bídný vrah mého života?" volala jako šílená. „Je ztrestána již jeho ohavnost?"
„Tu zři jej skláceného vlastní dýkou tvou!" odtušil Muley a ukázal na mrtvolu Omarovu.
Zaira vzkřikla radostí a Tantaise za ruku chopivši zvolala:
„Hle, tak zhynul ten, jenž chtěl býti tvým kata-nem! I na tvou zkázu, otče, pomýšlel, a 

žehnej ruce, která tě největšího nepřítele zbavila."
Nyní teprv se probral starý Anar ze svého překvapení a truchlým hlasem se tázal:
„Kdo však nás nyní ochrání proti křesťanům?"
„Zde statné rámě viz," vzkřikl Muley a Tantaise v střed uvedl; „ten se stane naším 

ochráncem, jako se nyní stává synem tvým!"
A vložil ruku mladého knížete bassorského v ruku Zaiřinu a celé shromáždění volalo:
„Sláva Tantaisovi, vládci Damašku!"
Starý kalif Anar požehnal oběma a od mrtvoly Omarovy ubíral se s chotěm dcery své, aby 

jej lidu damašskému jako budoucího vládce představil. —
Tak zvítězil v Sýrii opět islám nad křížem, tak zmařeno křižácké tažení, jehož se byli po 

prvé a naposled i Cechové účastnili. Vlastní nesvornost a zrada domácí jim připravily tuto 
záhubu, která zanedlouho i panství Saracénů v Jerusalemě a celé Palestině přivodila.

V Čechách pak tisíce matek oplakávalo syny své, české křižáky, jejichž kosti bělaly se v 
pustinách Malé Asie a v Palestině.
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