Králův kat
ztracená tvář
Francie 1330
Vlekli ho za koněm jako odsouzence po nádvoří vladařova panství. Do
královského žaláře jej doprovodili spoutaného na rukou. Vlekl se a každým
krokem cítil větší tíhu svého osudu. Neměl sebemenší tušení, co se stalo s jeho
otcem, ani proč jej vlečou do králova žaláře. Na čem se provinil jeho otec, a co
zavinil on sám? Právě to se mu honilo hlavou, když jeho pohled padl na řetězy,
poutající jeho ruce.
Sešli z vlhkých schodů, vedoucích do sklepních prostor. Už tady zaslechl
hlasy vězňů, kteří zde byli mučeni, aby se pod nátlakem doznali, k čemu byli
vyzváni.
Po pár krocích, kdy prošli uličkou, jej Žalářník srazil na kolena, odkud
všudypřítomné krysy prchaly ze svého úkrytu ve slámě. Pak jej přikoval k
železnému oku, trčícímu ze zdi.
Jak sebevíc přemýšlel, v tu chvíli si nevzpomněl na nic. Vždyť jsem snad
nevinen! – pomyslil si. Nebyl si vědom čehokoli, čemu by se měl někomu
zprotivit, čehokoli, za co by zasluhoval nějaký trest. Vždyť k tomu by měl být
nějaký důvod, proč jsem přiveden do tohoto vlhkého a tmavého žaláře,
připomínající spíše jakousi kobku plnou krys!?
Z úpěnlivého přemýšlení jej vytrhl králův kat. Muž zvedl hlavu a zlostně
se na kata podíval. Ten stál se složenýma rukama za zády a zpod maskou
přikryté tváře, kterou navíc halila ještě i kápě, zněl škodolibý smích nad
neštěstím druhého, který jakoby signalizoval jeho vlastní vítězství.
„Jsem nevinen!“hájil se Connor. „Za co mě tu vězníš a jakým
právem?!“křikl na něj popuzeně, a tak se domáhal odpovědi, která mu byla
utajována snad záměrně, nikoli nevědomě.
„Právem krále!“křikl hromotluk a jeho smích ustal.
Avšak s touto odpovědí se Connor smířit nehodlal a dál pokračoval se
svou obhajobou: „Vždyť jsem kníže! A ničím jsem se neprovinil! Ani já, ani můj
otec ne! Zaveď mě ihned ke králi! Chci s ním mluvit! Jsem přece kníže a ty bys
mi měl okamžitě vyhovět!!“dožadoval se, a byl na něm znát vztek. Jeho tváře
rozzuřením rudly. Svaly na těle se napínaly. Srdce prudce tlouklo.
„Mlč, hlupáku!“okřikl ho prudce kat. „Ty si říkáš kníže? Nejsi nic víc, než
šváb, který se dá rozmáčknout! Podívej se na sebe, jak jsi bezmocný v těch
poutech a v rozedraných šatech! Jsi všem jen pro smích!“

Connor sklonil hlavu. Ano, byl otrhaný a špinavý a z bělostné košile zbyly
jen cáry, které snad jen jako kouzlem na něm ještě držely a nedokonale plnily
svůj účel. „Ale stále jsem kníže! Podle šatů sice vypadám jako žebrák, ale přece
jsem šlechtic! Každý podle tváře ve mně pozná knížete!!“
„Tak podle tváře…“opakoval po něm kat a mluvil tak sám k sobě. Kdyby
tak jen Connor věděl, jaká myšlenka se mu právě honí hlavou, nikdy by to slovo
nevyslovil a s hrůzou, co by mohlo přijít, by si jej nechal pro sebe.
„Na čem jsem se provinil?!“křičel. „Na čem! Řekneš mi to už?!“
„Dobrá,“souhlasil s ním najednou a v jeho hlase zněl ústupek. „Tak já ti to
teda povím, aby ses už uklidnil! Ty společně se svým otcem jste pořádali
hostiny pro sedláky a chudý lid. Tím jste pošpinili jméno krále Filipa VI, který se
tím cítí být velmi zahanben. Navíc tvůj otec dokonce sedláky pobuřoval a hanil
vladaře! Chystala se vzpoura a to kvůli vám! A ty mi tu drze tvrdíš, že jsi nevinen
a ničím ses neprovinil? Vždyť tohle je vlastizrada! Být teď podle mého, tak ti
hned setnu hlavu!“dodal na závěr a odplivl si.
Ano byl tím, kdo vykonával královu vůli. Dělo se tak na náměstí, lidem
pro podívanou, kteří se vždy shlukli a sledovali, jak kat dotyčnému setne hlavu,
a tím vynese definitivní ortel nad jeho životem. Bylo to nejen podívanou,
nicméně šlo i o to, aby lidé měli na paměti, že pokud neuposlechnout vůli jejich
krále, čeká je stejný osud. Jejich majetky pak podléhaly nároku vladaře, který
z nich vyplácel svého kata, valná většina však zůstávala právě jemu a království.
„Můj otec si to s tebou vyřídí.“zasyčel vztekle Connor. „To ty budeš brzy
na mém místě! To ty bys tady měl sedět místo mě! Ty do těchto okovů patříš,
ne já!“
„Tvůj otec už nežije.“pronesl kat jako by nic. „Vztáhl ruku na krále. Ty
sám moc dobře víš, co to znamená vzít meč proti vladaři této země. Tvůj otec je
mrtev a to právem.“
„Ne!!“vykřikl nesouhlasně, cloumaje pouty na rukou, až řetězy se
napínaly a narážely na sebe a ozývalo se tak jejich řinčení jako mučivá ozvěna
celým žalářem, dohromady se zlověstným katovým smíchem.
Connor se cítil být zlomen. Na světě měl již jen otce, a on byl nyní mrtev.
Nejspíše se snažil sprovodit krále ze světa a tak lidu ulevit od krutého vladaře a
toto konání se mu stalo osudným. Jeho otec byl mrtev, on zavřen v žaláři. Jeho
život byl v troskách. Do očí se mu vedraly slzy. Hořké slzy zármutku nad smrtí
otce, trpké bolesti nad vlastním osudem. Zůstal sám. Uvězněn, polapen,
spoután.
Kat se bez jediného slova vydal na odchod, a ponechal vězně o samotě
v jeho úzkosti. Stoupal po schodech opět vzhůru ven na nádvoří panství. Za
sebou nechával jeho tiché steny a žblunkání vody, která stékala z vlhkého
stropu dolů na kamennou dlažbu, kde se slévaly v kaluže.

Kat vycházel vzhůru a jeho tvář oslnilo slunce. Nasál vítr, jenž byl jakýmsi
nepsaným symbolem svobody, která těm ve vězení dopřána nebyla, a dalo se
předpokládat, že jejich osud je zpečetěn.
V žaláři se dny vlekly a Connor nebyl schopen je s určitostí sečíst, ovšem
jejich počet by mohl čítat něco kolem dvou týdnů. Uvězněn za mřížemi jako ten
nejhorší zločinec, marně se snažil nasávat teplo, proudící úzkým oknem do jeho
kobky, kterou se bezvýsledně snažilo slunce prohřát. Dostával zde jídlo jen
jednou denně- bylo ztuchlé a okraje pečiva sžírala plíseň. Z počátku jej odmítal
a odhodil misku proti zdi, až se jídlo rozprsklo kolem. Po několika dlouhých
dnech hladovění se však na misku hladově vrhnul, nevnímaje hořkou chuť
zkaženého jídla, které s odporem polykal.
Byl zesláblý a bledý a začínal mít pocit, že z uzavřeného prostoru velmi
brzy zešílí. Přistihl se, jak chodí dokola kolem mříží, pak vztekle na něj skočil a
začal jimi lomcovat s tváří, zkřivenou do výrazu šílence. Po dlouhé době bez
řádného jídla cítil, jak mu hlad nesnesitelně hlodal útroby, a to bylo také
důvodem jeho začínajícího šílenství. Pak padl do slámy, která pokrývala
kamennou podlahu, opřel se zády o vlhkou zeď a svěsil hlavu do dlaní. Ach, jak
toužil po slunci, čerstvém vzduchu a svobodě především!
Pak zbystřil, přemýšleje, zda jej neklamou smysly. Již se domníval, že
začíná trpět halucinacemi, ovšem postava, která přišla k jeho mřížím, mluvila o
skutečnosti, kterou jeho sluch zachytil. Z dlouhé tmavé chodby před celami
zazněly kroky. Vedle žalářníka kráčel králův sluha a kat v jedné osobě. Pak se
zastavili před ním, stále je oddělujíc mříže jeho cely.
Kat byl oblečen do černé košile, přes kterou měl přehozenou rudou
vestu. Na hlavě měl látkovou masku taktéž v rudé barvě, ze které vyhlížely jen
jeho chladné modré oči. Dál byl oblečen do černých kalhot, odkud ve stejné
barvě jako jeho vesta vykukovaly špičky bot.
Žalářník, který jej doprovázel, byl oblečen poněkud skromněji a méně
výrazně, co se týče barev. Kožené tmavě hnědé kalhoty ladily s černou
háčkovanou vestou, pod kterou měl béžovou košili. Na cestu v tmavém žaláři
svítil pochodní, kterou třímal v ruce s mohutným kotoučem světla na jejím
vrcholku.
Connor, sedící v seně s rukama podél těla, k oběma zvedl zrak. Byl to
zemdlený pohled, plný vyčerpání a snad i odevzdanosti. Kat se rozkročil a
nadechl se, aby mu řekl: „Přišel jsem ti oznámit, kníže,“oslovil jej a přitom se
ušklíbl, „že už nemáš žádný majetek. Jsi jen obyčejný chudák. Král je však
velkorysí, což tobě zjevně uniká, ovšem v této chvíli je to zcela nepodstatné pro
tebe a o tomhle jsem se nepřišel bavit. Chtěl jsem ti říci, vyslán zde na jeho
popud, že ti ponechá hrad tvého otce.“

„Jak velkorysé.“ušklíbl se Connor a v jeho hlase a pohledu bylo znát nejen
pohrdání, ale i zloba, kterou v něm rozmíchával. Kat to přešel. Věděl, že již si na
něm není co vzít. Nejen, že vypadal zničeně, oba muži, stojící na druhé straně
mříží věděli, že zničen opravdu je i ve skutečnosti.
Kat proto jeho reakce nedbal a pokračoval dál v tom, co měl vyřídit: „ Král
Filip nejdříve uvažoval, že tě pošle na smrt na popraviště. Pak zalitoval tvého
mládí, a proto ti daruje život.“ Kata nijak netěšilo, s jakým verdiktem král přišel,
a že jej omilostnil, neb se těšil na pohled na jeho hlavu, jak ji oddělí od těla. Při
té myšlence, která se prolínala se vztekem, že tak nemůže učinit, zaskřípal zuby
a pomyslně stiskl prsty v pěst a po malé odmlce pokračoval:
„Jsi vzor vzpoury pro náš lid. Pro lid, kterému vládne král Filip VI. Sám jsi
řekl, že podle tváře tě lid pozná, nemám pravdu? Jsou to slova, která jsi
vyslovil?“řekl kat s lhostejností až náznakem záliby v něčem, co Connorovi
zůstávalo prozatím utajeno, ovšem velmi brzy se měl obeznámit s jeho
úmyslem.
Vězeň na jeho slova jen nenápadně přikývl, neznaje jejich význam.
Kat se nadechl a znovu zpustil: „Dám ti svobodu, jak sám vladař nařídil,
ale svou tvář navždy ztratíš.“zahučel zpod masky hrozivě hrubým hlasem a
v záplavě hněvu vytrhl udivenému žalářníkovi pochodeň ohně z ruky. Přiblížil se
s ním k jeho tváři. Nyní kníže pochopil, co zamýšlí a s hrůzou a vytřeštěnýma
očima hleděl do plamenů plápolajícího ohně, který mu zastínil tvář kata.
Neviděl nic jen oheň a cítil jeho teplý žár, který se stále víc přibližoval. Kat
s úšklebkem hořící pochodeň přidržel u jeho obličeje. Connor vyskočil na nohy a
tiskl se co nejvíce do rohu své cely, až již neměl, kam dál by ustoupil. Nic mu
nepomohlo, že otáčel hlavou. Plameny pochodně, třímaná v rukou kata, vždy
našly jeho tvář.
Kníže neudržel bolest, jak si předsevzal. Že nedá najevo strach, a ani
nebude bolestí křičet při sebevětších mukách, pokud bude kat přítomen. Avšak
neudržel se a se vším vypětím sil křičel.
Když kat svůj čin vykonal tak, jak si předsevzal, odhodil louči na
kamennou vlhkou podlahu, kde síla jejího ohně zeslábla a vydávala jen
skomíravé světlo. Pak s výsměchem promluvil svým hlubokým hlasem: „Tvá
tvář už není. Není; ztratil jsi ji navždy! To byla daň za tvou volnost! Táhni ke
svým přátelům a poddaným! Jen lituji toho, že nemohu jít s tebou a vidět, zda
tě poznají a přijmou mezi sebe, jako kníže a pána. Nedočkáš se lítosti a ani
jejich pomoci! A tvůj titul neznamená vůbec nic! Slyšíš mě!!“křičel na něj jako
zběsilý, zatímco se stěnami žaláře rozléhal jeho křik, promlouvající o neskonalé
bolesti, kterou sebou přinášel jeho hrůzný čin.
Ta slova se mu zarývala do mysli a zněla v jednom kuse v jeho hlavě jako
ozvěna. Již si nebyl jist, zda kat svá slova stále opakuje, nebo jen v jeho hlavě

