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L. 905. Hi)ivr)j kníže a Lidmi la, man/.elka <K. 905)

jeho. veliiiii se od prací svtských uchylovali z i^-í-

iny té, aby volnji mohli Pánu Kristu slú/.iti;

neb nkterého dne od jitra až do poledne spolu

Pánu Bohu slaužíce a modléce se, v kostele

P. Marie ped Dvorem^ zstávali. Lid obecný a

zvlášt pohané, ti, kteí se ktíti nechtli, io velmi

nesli tžce, pravíce, že by sob Boivoj peleš ud-
lati dal, aby se v ní ped lidmi schovával. Kníže

pak svolav na \'yšehrad vládyky a zemany i m-
šfajiy, tu ped mimi vzdlal své knížetství Splti-

hnvovi, synu svému prvorozenému. A Spiti-

hnva poruil k zpravování Dtovi, muži miidré-

mu, a Miršovi, svému píteli, a to s povolením

všeho lidu. A tu hned Spitihnvovi postúpil pí-

bytku svého Vyšehradu, jemu pikázav, aby ke-
sany miloval a víru Kristovu rozmnožoval,

vedle vší své možnosti. A sám se hned s manž Ikú

svú Lidmilú na hrad Tetín obrátil a ten kázal

* t. j, ped Týnem (lat. Laeta curia); myln; tak

sturý byl kostel P. Marie na hrad, ale omyl ten nalé-

:;áme ješí u moderních historik.

Kronika. U. I
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sob dobe opraviti a modly, kteréž tam nalezeny

liyly, zlámati a spáliti i v nive obrátiti rozkázal.

Toho také roku Spitihnv, mládenec opatrný,

náisleduje šlépjí otce svého, dal kostel k pocti-

vosti ss. Petra a Pavla ajpoštoluov v mst Budi
Kostci na postaviti. A toho asu v itorn mst veliké uení

v literách latinských bylo. Toho msta ješt se

na jednom velikém vrchu mezi Prah a Velva-

rem pi^-íkopové hluboci nalézaji a kostel ss. Petra

a Pavla (a druhý P. Marie jako na rynku) stojí.

i

<K. 9o6> L. 906. Spitihnv, jsa mládenec rozkošný, po-

jav s sebú nkteré své služebníky, jel na Tetín,

aby navštívil své rodie, kteíž milostiv jeho

pijali. Když pak od nich chtl odjeti, Boivoj

jako vrný kesan, vždy maje vrný kesany
v pamti své, žádal syna i prosil, aliy pohanm

/ ós"- kivdy nein, kesany rozšio/val a Dta i Mir-

še, jako vrných poruníkuov, ponvadž s oba

kesané, poddan pos'kišen byl a což onii rozkáží

na míst otcov, al)y tak inil. Spitihnv otcova

napomenutí jakoby sob nic nevážil, odpovdl

:

»Pohané i kesané, oboji js moji poddaní, pro-

tož chci já oboje rozmnožovati. A ponvadž jsem

kníže, Dšt a Mireš, což já rozkáži, oni tak musí

' Hájek trochu neeohratn spojil týnský chrám P. M.
s htulcLskýin ss. Petra a Ptivhi, jcnz ovšem pvodem a5

(iv tch (Job sáhá.
,



VLÁDA A SMRT SPYTIHNÉVA I.

udlati. « Boivdj a T.idmila to slyšíce, z t(;ho se

velmi zarmaiitili a oddali jse hned na svaté mod-

litby. Spitihnv pak. vzav od nich odpuštMii, na

\'všehrad se navracuje, na té cest v tžkú u/i)adl
Spitilmcv

^ ^ uinrcl.

nemoc a osmého dne na Vyšehrad umel.. A od- (905 ?>

tud poctiv tlo jeho neseno až do kostela P. Ma-

rie ped Tajném a tu (xl kesanuov poctiv

pochováno.

Léta téhož kníže Polský Semovít, syn Pi- Semovít
^ ,

. , ^ . v , . , kníže
jastuov, umel, zuostaviv po sohe syna, jenz slul polský.

Lestko, toho jména tvrtý. Lestko mládenek
velmi mravný byl a když pišel k vku dokonalej-

šímu, slavn knížetství Polské rozšioval, Pomo-

any, neb Pomosiké zem, dobyli a k svému kní-

žetství jí pivlastnil.

< I 'alba í 'rafislaz'()Z'a.)

L. 907. Starší a lopotové, vládyky a zemane, (R. 907)

sjevše se aia Vyšehrad, dlúho spolu o kníže roko-

vali. I poslali jsú posly své poctivé do Tetíni,

žádajíce Boivoje za kníže míti. Boivoj vyslyšav

poselství, odpovdl, že z té milosti a lásky vlá-

dykám i všem jiným na tom sjezdu shromážd-
ným velmi dkuje, ale že on na tomto svt pa-

novati nemíní, protož jich snažn žádá, aby syna

' Nkteí historikové pijímají tento rok, jiní kladou

smrt Spytihnva k r. go^.
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jeho Vratislava na stolici knížetskau posadili.

Star.ší a vlád}-ky vysly.šavše odipoved, povolali

Watislava mládence a vidúce inladau býti csobu

jeho, nkteí jej za kniiže strašil/ii se pijíti^. Ale

jini pravili: »Boivoj, otec jeho, bude jej též jako

Spilihnva zpravovati. « A tak ])() dlúhéni roko-
Vratislav

^,.'j^j^j ^^^ stolici knížetské Vratislav slavn posa-

zen a poklona jemu jako knížeti ode všech i-

nna. Tetího dne pijel Boivoj. a])y ndvho
kníže opatil. A toho asu také l)yl do Cech Me-

/ 05» tudyus (neb Strachota) biskup se zase na/vrátil,

a u sv. Klimenta na Vyšehrad sv. mši slaužil,..

Boivoj povolav nkterých starších a znanieiiitj-

• = strachovali. — ° = pijmouti.

3 Metodj ovjcni ceniícl jiz r. t'Sf,, do Cech nevkroiv.



VRATISLAV KNI2K. SVATBA S DRAHOMÍROU. 5

ších vládyk, ped nimi synu s\ úiui mnohá inil

n<aix>niiaiáini. jeho žáilaje i píka/.uje, ahy se Pána

Boha bál a jméno Krista Ježíše v poctivosti ml
a víru svat kesanskú rozšioval a kesfany

jako své milé bratry miloval. A tu hned poruil

jej Dobrosynovi vládyce, píteli svému, a Stra-

chotovi biskupu k zpravování, pikazuje, aby jim

byl poddán tak jednomu každému, jako otci své-

mu. Pi tom asu Boivoj na Teíín odjel a bi-

skup po nkterých krajích eské zem chodil, káže

slovo Boží a víru kesanskú oznamuje. V tom

nkteí z vládyk sjevše se, a zvlášt lopotové

z krajiiov, vzali jsii z krajiny Luanské s hradu,

jemuž bylo jméno Lutice, jinak Thodor, dceru

Brzoslavovu,! pannu velmi krásnu, jíž bylo jmé-

no Drahomíra, aby ji dali za manželku Vratisla-

vovi. Kteráž chtci jeho za manžela míti, poktíti

se slibovala, ale potom ktem sv. pohrdala a den

ode dne vtší inila dábluom obti. Boivoj a Lid-

mila, a to tžce nesli a jí asto napomínali, ni-

kterakž jí ovšem nemohli napraviti.

<0 Drahomíe.)

L. 908. Knžna Drahomíra urodila manželu

svému \^ratislavovi syna, kterémuž dáno jméno

' Zpiáva jednak vymyšlena, jednak popletena z Kosnio-

ra data, ic Drahomi pocházela ze Stodor, z kmene (po-

labských) Lutic. A rovHž tak popletena další vyprávní.

Draho-
míra.
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Vácslav, to jest »vtší sláva«. Toho Vralislav

byl velmi vden a hned od toho dne velmi o to

usiloval, aby manželka jeho Drahomíra víru ke-

sfanskú pijela a kitíti se dala, a to proto, [aby]

ponvadž jest on kesan, syn jeho a]')y (a jest

byl z pohanky narozený) z pohanky pokrmu prs-

ního nepožíval a ona aby jeho potom od kesan-

ského ádu k modlám a k áblm nevedla. Ale

ona tvrdší než skála, nikterakž sebau hnauti ne-

dala. Biskup a mnohá kázaní ped ní inil, ni-

koli srdce jejího nemohl obmkiti a to proto,

neb ve vší zemi eské nebylo lidu tvrdšího a víe

kesanské odpornjšího, jako Luanští t. j. Za-

testí, a zvlášt okolo Thodor, kdež pak i potom

najposléze a velmi tžce se ta krajina k víe Kri-

stov obrátila. Vratislav pak a biskup, nemohúce

žádnými té pohanky slovy oblomiti, oba se P. Bo-

hu za to nábožn modlévaii, alby z toho tv.dého

a bodlivého trmu vyšlý kvt to, což ona nechce,

napravil, totiž Vácslav aby dobrý kesan byl

a když pijde k vku mužskému, více víru sv.

aby rozšíil.

<0 sz>. Ivanu.)

<R. 909) L. 909. Boivoj Tetínský asu jednoho cht

sob kratochvil uiniti, pojav nkteré služebníky

své a psy, jel na lov pes eku, jenž Mízai slov,

* Místo Mže, podle latinských pramen.



o DRAHOMIE A SV. IVANU.

do jetlnolio vlikcho údole. .\ tu Síini kníže z svého

luci.sl postelil jednu velmi velikú lani, kteráž

jsúc postelena, bžala a kníže za ní s svými psy

na koni béžal. A když pibhla pod jednu vysokú

a velikú skálu, z kteréž silný pramen vody tee,

do vody vbhla a tu se psuom bránila. Tof Bo-

ivoj píbh a ssed s kon tu jistu lani svým me-

em probodl, kteráž vyšedši z vody, lined tu padla

a umela a z jejího vymene velmi nad obyej mlé-

ko teklo. Boivoj tu stoje s svými služebníky

tomu se poal velmi diviti.

Tof muž jeden dosti veliké a velmi hrozné

postavy, s holí, v sukni dlúhé bos, vlasy nad oby-

ej dlúhé maje, oboí až pes oi pevšené, vyšel

z té skály a ka jemu: »Pro jsi mi zabil mé
zvíátko ?« Boivoj se velmi ulekl i všickni služeb-

níci jeho, neb takové osoby lovka / prvé nikdá / 66^

nevidli, domnívajíce se býti njakú šelmu, kní-

žete svého, aby pry utekl, pobízeli a poodstú-

pivše všickni zase se navrátili. Tu Boivoj jakoby

se otás, vzav zmužilost a blíže k nmu pistúpiv,

ekl jemu: »Zaklínám t ve jméno Ježíše Krista,

Syna Božího, aby mi povdl, zléli jsi ili dobré !«

Odpovdl muž: »lovk sem a služebník nehod-

ný Ježíše, jenž tuto bydlím ve jméno Trojice sv.

s pomocí Krista Ježíše a matky jeho P. Marie

a sv. Jana Ktitele.« ekl Boivoj : »Prosím tebe,

uved m do svého píbytku !« ekl muž: »Podiž
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a ohléckij« a obráitiv jse, šel do skály a l^oivoj

s svými služebníky za ním. A když jsú tam vešli,

divili se takovému píbytku.

j^ekl Kníže k nmu: »Prosím tebe, povz mi,

které jest tob jmóno?« Odpovdl: »Na ktu
Tvan. dáno mi jméno Ivan.« ekl Boivoj: »Odkud si

sem pišel a z kterého jsi národu a dávnoli zde

bydlíš ?« Odpovdl Ivan: »Z zem Charvatské

sem pišel, otec muoj slul Gestymulus a mát
Elzabeta. Slyšal jsem, že by Nekla kníže zemi

tuto zpravoval toho asu, když sem já sem vsel.

tyicet a dv lét zde bydlím; již jest let

trnáct, jakž mne žádný lovk nevidl, aniž jsem

z této skály ven vycházel. « I ekl Boivoj: »Co

si ml pak za pokrm?« Odpovdl: »Milost Boží

dala mi toto zvíátko, z nhož jsem mléka za

pokrm užíval.« ekl Boivoj : »Vidím, že jsi muž
Boží a svatý. Prosím tebe, vsedi na muoj kuo
a poje do mého píbytku a vložíš ruku tvú na

hlavu mé manželky a dáš jí požehnání. « Odpo-

vdl Ivan: »Neumím já na koni jezditi, však

budeli vuole Boží, tvuoj píbytek uzím. « Tu hned

rozžehnali jsú se spolu žalostiv a Boivoj zví-

ete vzíti nechtl. ekl Ivan : »Vezmi a rozdle

na kuisy, obtuj chudým, af za naše duše prosí

Boha.«

' =: vsedni, nd st. shn^esa vsiesti.
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lioivoj kdy/, se na Tetín navrátil, T.idmile

manželce své strašliví i /alostiv vypravoval

o tom, co se jemu na tom lovu pihodilo. A ona

to slyšeci plakala a žádostiv žádala vidti muže

Božího; a té noci oba sú se snažn P. Bohu mo-

dlili. A ráno poslali sú knze Pavla, kaplana

svého, a s ním šest služebníkuov, aby vymluviU

a pivedl do jich píbytku muže a lovka sva-

tého. Oni pak pijevše k nmu, jej sú na osla vsa-

dili a na Tetín poctiv nesli. Boivoj a Lidmila

daleko sú vyšli proti nmu, jemu se klanjíce,

na svuoj hrad jej uvedli a mnohé ped ním polo-

žili pokrmy. Nic nechtl okusiti. A po malém asu

hned toho dne, vzavše od nho požehnání, jej sú

na jeho žádost propustili a zase do jeho píbytku

s týmiž služebníky poslali. Kterýž žádal knze
Pavla, aby se tetí den k nmu navrátil a jemu

tu v jeho píbytku sv. mši slúžil. I uinil tak

kaplan na žádost jeho. Tu Ivan P. Bohu a knzi

Pavlovi svých jtse híchuov tajn vyznával, potom

zjevn oznámil jehiu, že jest syn krále Charvat-

ského, jemuž bylo jméno Gestymulus; a jsa pi

svém otci že jest bohomyslný a samotný., život

oblíbil a dav svým rodim políbení, že jest po

rozliných pustinách, dolech a horách Ciiodii, hle-

^ =z s básní. — " = eí pohnul, aby vyšel. — * = osa-

mlý, poiistevnicky.
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daje sob píhv ku, a nikdy/, že jest nemohl nalez-

nuti, až jej andl Boži na to místo a do té pivedl

skály a jemu, aby tu zuostal, rozkázal. Dále pra-

vil: »Když sem pak již dv lét v tomto píbytku

veliké a nesnesitedlné protivenství od zlých du-

chuov trpl a od nich jako pemožen sa, šel sem

odtud, abych sob jiné nalezl obyé, i potkal m
sv. Jan Ktitel a ekl mi: »Ivane, kdei jdeš?«

ekl sem jemu: »Zlí duchové mi tu bydliti ne-

dadí, puojdu a nkde jinde bydliti budu.« A on

ke mn: »Navra se zase2,« a dal mi tento kiž,

abych jím žehnaje zlé duchy odtud odehnal I ui-

nili sem tak a navrátil sem se, maje víru v P.

Bohu a v s-lovích ktitele jeho, sv. Jana. To oni

na mne vyhlédajíce z této skály hroznými hlasy

kieli pravíce: »Ivane, nechod sem, neb my tuto

/ 66" svú lázni / a píbytek máme.« I nesl sem kíž

ped sebú a oni všickni utíkali, jediný toliko a

najlitjší odjíti nechtla a do skály se vtlaiv, na

mne velmi škared hledal a hrozn kial a ústa

svá otevel, jako by mne pohltiti chtl. A já pi-

blíživ se k nmu, tento kíž hodil sem do jeho

hrdla a on ješt vtší a hroznjší kik uiniv

uprosted této celé skály díru udlav, okamženís

'ven vyleal a s jinými se pry bral. A od té chvíle

* = kam; podnes tak na Morav. — ' = zpt. — * Tisk

nechtli owyicm. -. ' z= v okamžiku.
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sem iioinl lakmélio nepokoje. Protož tento kiž

t()l) poraucím: dajž jej knížeti .svému. « Když

])ak knz msi sv. dokonal, Ivan se tlem Božim a

krvi posilnil. 1-lohu se snažn modlil a tetí den na

cestu života vného odšel a tu jest na tom míst

v té skále (jakž žádal) pohbenj.

A Boivoj tu hned klášter k poctivosti sv. Klášter

Janu Ktiteli založiti rozkázal a platy nadal a v skále!

dva knze svtská toliko tu na ten as posadil. Po-

tom pak uvedeni tam byli bratí ádu sv. Bene-

dikta.

Pi tom asu narodil se syn BoivojovÍ2 druhý,

kterémuž dáno jméno Boleslav. Boivoj toho byl

nemálo vden a kázav povolati knzi a pátel

na Tetin, kázal jej poktíti a pi tom uinil slavné

hodování.

(Smrt Boivojova.)

L. 910. Kníže Boivoj založiti rozkázal mezi (R. 910)

mstem Tetínem a týmž hradem ve jméno sv.

Michala archandla a Lidmila, manželka jeho, Kostel sv

odtud nedaleko kostel k poctivosti P. Bohu a sv. ^l5^?'^
. ,

na letine.

pann Katein také dala postaviti. A sv. Stra- ^^^ j^^^^

chota biskup jich posvtiv, odšel do íma a tam iny.

život dokonala. Boivoj kníže a první kesan,

* Pvod této legendy není dosud sjištn. — ' Arci

chybn m. Vratislavovi. — * Všechno mylné; Method f na

Morav 6. dubna 885; také d<itunt smrti Boivojovy mylné.
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rionvoj
ninrc-l.

/67'

jenž byl muž ctrostného obcování, vykoniv vku
svého let tidcet a šest, umel a Vratislavovi, synu

svému, knižetství Pražské zuostavil. Tlo jeho tu

na Tetín v kostele sv. Michala, kterýž on posta-

viti dal, s knížetskú poctivostí a s pláem veli-

kým Lidmily knžny i všeho lidu pochováno.

Toho asu všecken lid eský tak kesané jako

pohané po polích, po lesích mrtvá tla obyej mli
pohebovati. Spitihnv, syn Boivojv, v kostele

P. Marie ped Tajném v Praze a Boivoj v ko-

stele sv. Michala na Tetín jsú oni první v koste-

lech pohbeni.

/ Roku toho Drahomíra urodila dceru a man-

žel její Vratislav toho byl velmi vden a jako

svú zvláštní z toho ml vdnost a rozkoš, prav::



SMRT Be)l'<lVC)JUVA. VACLAV U LIDMILY.
JÍ3

»Již mi Pán línoh dal dva syny a jednu dceru:

/. toho bude má i všeho kesanstva sh'iva ro/.ší-

rcna« i rozkázal jí na ktu dáti jméno Pihyslava.

</ '/(/(/(/ I '/'(///,s7(/c'('7'(/.>

L. 911. Lidmila, knžna Tetínska, ká/.ala se (R. <m:)

vézti na \"yšehrad, aby svú nevstu Drahomíru

navštívila. A pi to!ii jí žádala, ponvadž již m'i

druhého syna, jménem Boleslava, aby jí jednoho

k jejímu potšení dala. Drahomíra uradivši se

s Vratislavem svým manželem, uinila tak a dala

jí Vácslava a ona súci jemu bába, velmi jeho mi-

lovala a pilná l)yla toho, al)y se nauil obyejíim

kesanským. Knéz Pavel, kapkm knížecí, ten

jeho pstaunem byl a na svém loží vedle sebe

X^ácslava maje, každého dne ráno páterm a ji-

ným modlitbám jeho uil. A on knz na každý den

když vstal ráno, poklekl na svá kolena, P. Bohu

se modlil, za to prose, aby \'ácslav dobrý kníže a

vrný lidu svého zprávce byl.

L. 912. \>atislav kníže, jsa milovník sv. víry

kesanské, myslil všemi obyeji o to, aby jí roz-

množil, í oblíbiv sob místo jedno na vrchu, kteréž

mlo jméno Svino aneb Svinský vrch, na kterýmž

' z= otenášm. ^- " Míní se vrch hradanský, podle

pirovnání Kosmova.
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l)yla nkdy Libuše dm veliký postaviti kázala,

duom Boží krásný ve jméno sv. Jií, muedlníka

Božílio, a pi nm duomi veliký k obývaní pannám

služebnicem Božím postaviti dal. A toho asu
velmi se kesanstvo v Cechách pvodem knížete

\'ratislava rozmáhalo a mezi osobami duchov-

ními veliké bylo a sv. náboženství.

L. 913. Dokonáin jest kostel sv. Jií skrze n-
jakého Miroboje, výborného kameníka, na kte-

réhož kníže velmi byl laskav pro jeho umní a

mistrovství. Ten zajisté kostel líbil se Vratisla-

vovi; protož povolav svých milých pátel prosebn

jich žádal, když by umel, aby tlo jeho tu v tom

kostele milého sv. Jií pohebiti dali a ne jinde.

Také jest rád chtl za asu svého to zpsobiti, aby

ten duom Boží mohl l)ýti posvcen, ale nemohl
toho nikterakž vykonati, nel) biskupa v své zemi

nemaje, jiného odjinud žádného zjednati nemohl,

a na to mnohé a veliké náklady inil.

L. 914. Velikú maje on Vratislav milost a lá-

sku k svým synm, a zvlášt k Vácslavovi, z vuole

tmaitky své Lidlmiilly vzav Vácslava, dal jej na ue-

ní na Bude, neb toho asu v tom mst, kterž

nkdy byl Vlastislav, Zatecký kníže, vypáliti dal,

veliké uení literám latinským bylo. Vácslav,

kníže mladý, jako poslušný otce svého i své bab-

ky, také i svých mistruov, velmi se piln uil, tak

že sú se tomu všickni divili. A jakž kolivk uení
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pilen byl, však proto modliteb svých obyejných

r. Rohu obtovati nepestával a na každý den

pi mši tu na Budi v kostele sv. Petra vínem

a svtlem posluhovati jest nezmeškal.

(rratislaz>oz'o poízení a s)iirl.)

/L. 915. Vratislav kníže skrze njaká Božská ^^ ^^^^y

vnuknutí, kteráž ml (jakž sám to oznamoval)

u vidní noním, založiti a postaviti kázal kostel ,, , ,

^ c-
lioleslav-

ve jméno dvú svatých, Crhoty a Strachoty, neb ský kostel

jsú oni mnoho Cechuov na víru Kristovu obrá-

tili. A tu kdež ten kostel postaven, pro svého syna

mladšího dal tomu místu jméno Boleslav, kteréž

až do této chvíle slov Starý Boleslav. A tu u toho

kostela posadil probošta, dkana a dva kanov-

níky. První probošt toho kostela slul Bohuslav

a dkanovi jméno bylo Všemil.i A tu se pi tom

kostele zaalo veliké náboženství, neb on kníže

sám bohabojný jsa, -všecky lidi ty, jenž se líbiti

chtli P. Bohu, miloval.

L. 916. \'ratislav, kníže eský, syn Boivojuov, 0<- 9i6>

kesan velmi nábožný, svolav starší vlá-

d}'ky a zemany, oznámil jím tla svého

velikú nemoc a zdraví nedostatek, žádal jích pro-

sebn, jestli že by jeho P. Buoh s tohoto svta
zavolal, aby jeho syny Vácslava a Boleslava k do-

^ Hájek nezapomnl ani na svou kapitulu.
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hrémii vedli a napomínali tak, aby se P. Boha báli,

své poddané milovali a ádu se pidržali kesan-
ského a jej rozmnožovali, ponvadž jsaii oba jeho

rozkázáním ye jméno sv. Trojice poktni. A po-

hanuom tm rúhavým, a zvlášt Luanským, jinak

Žateckym, aby vuole nedali. Oni vyšly.šavše kníže

svého, tak uiniti slíbili. Kníže pal<; takové své

dobré vykonav žádosti, tžkú pemožen jsa ne-

Vratislav niocí, dne sedmého umel, a v kostele sv. Jií

umel. (tak jakž žádal) s velikým pláem lidu kesan-
ského pochováno.

</ lada Pralioinínini.)

I
68r /L. ^\'t. Drahomíra vdova, manželka nkdy

Vraitisllavova, dbeslliala vJá/dyky, zemamy i jiné

úedníky, žádající jich, ponvadž jest ona rodu

znamenitého a po Vratislavovi, manželu svém,

Sjezd, pozuostalá knžna, aby jí toho pjeno bylo, ona

aby zemi zpravovala. A pi" tom k nim povdla
kúc: »Však vy sob knížete žádného voliti ne-

mžete, ponvadž synové moji po mém manželu

sú pozstali, oni nápad k knížetství mají. Ale

ponvadž ješt let nemají, komuž jinému má zpra-

vování zem náležeti až do let jich rozumných,

jediné mn jako knžn, jenž sem mát jejich.

«

' Podle djin 13. února 921. — ° V orig. tý obrázek

jako shora, nu str. 12., k r. 910.
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Poízení
o kní-

žetství.

Vládyky a poruníci kšaftu Vratislavova, o to se

s staršími poradivše, na tom sú zstali, aby Dra-

homíra zemi zpravovala až do let sirotích, a

hned pi tom sjezdu mezi sirotky zemi rozdlili,

\':icslavovi Pražskéi knížetství a tu stranu polední

všecku až do mezí Kauimských, Boleslavovi kra-

jiny puolnoní všecky, kteréž sú za Labem, a tak

aby se vuole Vratislavova, otce jich, vyplnila:

eka Labe aby jim jako meze byla, Lidmia pak,

bába jich, aby na Tetín na svém vn sedla (a

po smrti její aby k Pražskému knížetství Tetín

pipojen byl), Drahomíra aby Boleslava pi sob

na Vyšehrad mla a Vácslav pi uení na Ludi

aby zuostaven byl. Drahomíra pak jsúci žena vel-

mi lstivá, ve dne i v noci o to smajšlela, aby syna

svého Vácslava a s ním jiné kesany všecky z e-
ského knížetství vyplenila, a na svú švekrušio Lid-

milu (proto že jest Vácslava kesanským, oby-

ejm uila) velmi ukrutn nevrazila.

L. 918. Kesané puovodem Drahomíry knz- <R. 918)

ny v Praze i okolo Prahy od pohanv veliké ná-

tisky trpli, neb sú je pohané non a úkladn na

cestách i v mst, také i v jich domích divnými

podvody mordovali. Taková vc když byla knžn
Drahomíe oznámena, ona to slyšeci kesanský

Pohané
kes taný

mordovali.

Tisk Pražské mylné.

— tchyn.

Kronika. II,
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mordy velmi lehce u selie vážila; byl-li jest kdy

který pohan zabit, za to ona nad kesany inila

veliké pomsty, tak že za jednoho pohana deset

kesanuov umi^-íti musilo.

Roku toho také Lesko, toho jména tvrtý kni-

ze Polský, umel a hned toho asu syn jeho Zema-

nysJav knížetskú stolici otce svého pijal. A žena

Kníže jeho jménem Gorka když jemu syna urodila, po-
polský mel yolal mnohých starostuov a vlad3'k do Gnizna

syna , -,
..

'
^

slepého, dne dvanáctého a jim hody slavné pipraviti dal,

jich žádaje i prose, aby se s nim radovali i rmú-

tili proto, neb se jemu syn narodil, ale slepý. Když

sú pak sedli za stolem hodujíce, v tom posel pi-

bhl, oznamuje Zemanyslavovi, že syn jeho pro-

hlédl a vidí. I rozkázal jej pinésti, aby na ti

hodokvašené všickni pohledli, a dáno jemu jméno

Miesko. A pi tom radoval se otec a mát i všickni

hodovníci i služebníci jichi.

(Pobíjení kesanu.)

<R. 919) L. 919. Drahomíra knžna, jsúci /.uoriva proti

kesanm, povolala k sob z Prahy znanienitj-

.ších tch, kteíž sú se obyejuov pohanských pi-

/
68v držali, a v tajné ra/d s nimi na tom zuostala,

' Vyprávní iato Hájek erpal c kronik polských,

jako povsti o Drahomíe c posdních legend eských,
rocninoÍ7' je sx>ýtni výmysly.
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aby toho roku (aneb konenj druhého) všecky

kesany zkazili a jich, jakžkoli budu moci, aby

se zmocniH. I uinila jest v Praze saudci neb

rychtáe jednoho pohana, na kesany velmi

ukrutného, jménem Palhoje, kterýž jedny noci,

svolav k sob do svého domu rychtáského ni

šest set lidu se zbrojí, kázal vybíjeti domy ke-
sanské a v nich všecky kesany mordovati.

Takové tajné a úkladné jednání od nkterých

tajn bylo kesanuom oznámeno, kterýchž také

do jednoho domu se sešlo okolo ty set spolu,

hotovi jsúce s svau braní, toliko oekávajíce po-

átku. To pohané z rychty vyskoivše, okolních

Bitva

v )'razc.

' = nejpozdji.
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domuov poali vybíjeti. Ki:esaiié to skrze stráž

uslyšavše, na n sú se valn a nenadále vyitili,

hned jích mordovati ukrutn poali. A když kik

tak veliký zšel v mst, tu se hned v nm všickni

obyvatelé zbauivše, nkteí na pomoc kesa-

nuom a jiní pohanuom bželi. Tu byl takový kik

a mord, kterýž v tom mst prvé se nikdá nestal.

Ale však pomocí Boží kesané sú zvítzili a po-

hanuov po ulicech a v domích na tyi sta zbili.

Kesanv také po domích okolo ty set zmor-

dovaných nalezeno. Domové a ulice msta Praž-

ského té noci hanebn zkrvaveni byli. ^azajtí

pohebové žalostiví se dáli, plá a kik Jirozný

od žen a od dtí dál se po domích a ulicech. To
když Drahomíe oznámeno bylo, ptala se na to

velmi piln, s které by strany padlo v té bitv více

lidu; povdli jí, že málo více jednch než dru-

hých zmordováno. Otázala se: »Palhoj rychtá

jestli živ?« ekli: »0n jest z té bitvy utekl a za-

vev se v svém dom, tak jest život ped kesany
zachoval. « I ekla Drahomíra: »Peji já té smrti

mým pohanuom, jedhié aby se umdlila moc ke-
sanská. « Potom v krátkém asu opt se sešli po-

hané tajn do jednoho domu a udeili ncn na

domy kesanské a zmordovali kesanuov na

ti sta.

Drahomíra lim jsnci pozdvižená vítzstvím,

vsedši na svunj vuo/ jela a pisahu uinila na
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lirob otce svého Brzoslava, že chce všecky ke-

sany dáti až clo jednoho zmordovati, ž;'idnéh(.,

ani Vácslava, syna svého, neživiti. A navracujíci

se zase pravila: »Již jsem jednu písahu na zá-

hubu kesfanm uinila. A když druhau uiním,

málo jích zuostavím. Po tetí když k hrobu otce / / 69^

svého pistúpím, tu Marsovi a Belloné vzáctnú

(iiními obt a žádného kesfana v mém knížetství

nezuostavím.«

Opt toho roku rozkázala Palhojovi, aby svedl

bitvu s kesany a žádného neživil. Palhoj ne tak

úkladn jako prvé, ale jako zjevn sebrav, což

najvíce mohl, pohanuov, na kesany, aby všecky Bitva

... IV , v 1 v . .v .v/, I v v X raze.
zbil. chte se valné oboiti, zajtrejsího dne oe-

kával. Kesané znamenavše, že jím smrt na-

stává, také jse k bránní pihotovili. I sešla se

bitva najvtší na vtším rynku Pražském, tak že

s obau stran na pt set lidu zbito. Kesané
ovšem, a jích byl menší poet, však bitvu Boží

pomocí obdrželi a Palhoj v svém domu zam' Me-

dován a tu také zakopán. Drahomíra o tom ušly-

šavši, Palhoje najvíce litovala a hned bez mešká-

ní jela po druhé k hrobu otce svého a tu kázala

udlati veliký ohe a bohuom svým tu rozliné

inila obti. A navrátivši se na Vyšehrad, kostel

P. Marie ped Tajném zapáliti rozkázala, též

' Tisk uiniv omylem.
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i kostel sv. Jií i sv. Jana na nižším hracli Praž-

skem a nkteré rozboiti a v nkterých dvée za-

zdíti. Vácslav, syn její, skrze nkteré dobré a

nábožné kesany o tom zprávu maje, co mát
jeho páše, z toho vehni byl teskliv a na každý

den modle jse P. Bohu, aby ta její moc zrušer.a

byla a ten její zlý úmysl Boží mocí byl petržen

a zrušen, prosil. —

(Zavraždiií sv. Liidiiiily.}

<K. 92o> L. 920. Ta ukrutná Jezábeh nikterakž se ne-

chtla upokojiti, ale více zlého ke zlému pidávala,

chtci svuoj zlý úmysl zlým skutkem vykonati.

Dne jednoho povolavši k sob tajn svých dvú
1-""""/' služebníkuov vlastních, bratruov Tumana a Ku-
1\ '1 lil 311.

mana, jenž byli znamenití, jímž nkteí Sviní hla-

vy íkali (ti jsú nosili za znamení sviní hlavu

proto, neb jsú byli z rodu Bivojova, kterýž byl

nkdy ped dvma sty lety, totiž léta sedmistého

šestnáctého, divokú svini za uši lapiv na Vyšehrad

pinesl,), jích žádala, aby na Tetín jeli a pod

/.puosobcm pátelství a jako l)y chtli Tetín hrad

a msto, kteréž nkdy jích pedkové držali, ohle-

' Podle bible, I. Král., kap. 16—21. —
^ O tom vypraveno pi r. 716; jména vsak vrah Lid-

miliných (a jinak Hájek vymýšlí) blíží se dochová-

vým jménm Tuna a Gomon.
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ilati. Lidniilii švekrusi její a1)y, jakž budau mnci,

života zbavili, za to že jim veliké dary dáti chce.

Oni jsúce pohané a daruov žádostiví, slíbili to ui-

niti. A když tam nemeškajíce pijeli, ano slunce

z hory vycházelo, Lidmila duchem Božím., že jsú

to nei)rátelc její, poznala; rychle povolavši svéhí-

starého a vrného kaplana, knze Pavla, žádala

ho, aby v kaple sv. Michala archand.la sv. mši
\]^,^.\i

slúžil. A tu se hned P. Bohu ped svým kapla-

nem híchuov svých vyznávala a pi té obti,

kteruož knz P. Bohu obtoval, ona svú duši pánu

svému, Kristu Ježíši, iporuiila a po v}-koiniání té

obti na cestu života vného se strojeci, tlo a

krev P. Ježíše z rukau svého kaplana pijímala

a zpravivši vci duchovní, obd slavný rozkázala

pipraviti a své vrahy s sebau za stuol posadivši,

pátelsky s nimi rozmlúvajíc, jím posluhovala.

Když se obd dokonal, vší své kázala zavolati

eledi a každému jeho službu zaplatila a každého

zvláš objavši políbila a spolu se všemi rozže-

hnavši, do svého odešla píbytku a P. Bohu se

s velikým náboženstvím modlila. asu pak no-
ního na svém položivši se loži, modliti se nepe-

stávala. To Tuman a Kuman, krevní nájemnícii,

znamenavše, v kterém píbytku cná knžna od-

poinutí své mívá, pišli a dvée na ní vyrazili.

^ = najatí vrahové.
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Jímžto ona ekla: »Bratí milí, pro s takovau

prchlivostí jste pišli? Však já prvé než Draho-

míra sem vám dary veliké dávala a jako milé

své syny jsem vás na mém dvoe vychovala.

«

A oni potupivše slova pokojná, s lože jejího sú

ji zstáhli. K nimžto ona ekla: »Prosím vás, ma-

liko pokajte, až já svú modlithii dokonám. « Do-

/ dy^" konavši ekla: / »0 milí synové, prosím vás, ne-

zahíjejte mne tak hanehn, ahyšte mne mli oh-
Lulnula šiti, ale líbili se vám, setnte mi hlavu, a já svú
zauiordu-

, , , ,, „ m -i -n t ^'^ • i

vána. '1''^'^ krev vylenij pro mého milého r. Jezise, jako

on pro mne híšnú ženu.« Oni toho uiniti ne-

chtli, ale zavití:; její na jejím hrdle zavázavše,

l|>o komoie ji vliáelii; na kterémž onia kiamenu kle-

kati ped ložem obyej mla, tu jí ])ivlekše. hla-

vau její o ten kamen bili, až krvavé krp ská-

kaly, kteréž na tom kamenu až do dnešního dne

'/ustaly; kdo by tomu nechtl viti, muož to

každý tu na Tetín svými opatiti oima.;. Ke-
sané pak nkteí z eledi její, zvlášt Pavel ka-

plan, tlo její na krchov pi kostele sv. panny

Kateiny do truhly vloživše, s velikým nábožen-

stvím4 a pláem pohebili. Tuman a Kum.an, pi-

jevše do Prahy, oznámili Drahomíe smrt sve-

' =: vyliji. — * = závoj. —
' Ilújck Telili, jako kíirlUejnský dkan bývaly, dohe

znal. — * r:^ nábožností.
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kruše její milé sv. Lidjiiily, kteráž to slyšeci velmi

se zradovala a tm nájemným mordéiK)ni stí-

bra i zlatta mnoho dala.

Kteížto odšedše zase do té krajiny polední,

neb jsú byli oba dva vychováni na dvoe knžny
Lidmíly, i osobili jsú sob s povolením Draho-

míry v knížetství Tetínském hory a lesy, rozd-

lávajíce ie v ddiny,. Tuman postaviti sob roz- ^\r,^"°\^''
,

, , . . , . ^ zValdcka.
kázal dvuor a dal jemu jméno Vranovice, a n-
kteí íkali Vranovská Huorka. Kuman také na

jednom vrchu duom devnný postaviti rozká-

zal a proto, že jest sebe najprvnjším vládykú

jmenoval, tomu domu dal jméno Vladek, jeinuž

po tom Nmci Valdek pevzdli. A od tch dvú

bratruov ti, jenž se píši Vranovští z Valdeka, sú

pošli. A vždycky pi vcech bojovných sviní hla-

vu ernau za znamení obyej mli v zlattém štítu

nositi::.

(Sv. rúclai' IIjímá se vláiiy}

L. 921. Vácslav kníže, syn Vratislavuov z Dra- <r. 921)

homíry narozený, bratr starší Boleslavuov, pišed

z Budce do Prahy, šel mezi vrné kesany a obe-

^ = pole. —
To všechno ovšem hajka Hájkova; ale datum smrti

Lidmiliny k r. 920 pijímají i moderní historikové; jiní

arci kladou smrt její k r. 921.
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slal k sob své poruníky a v.ládyky i jiné ze-

many. Oznámil jim, že jemu to možné není trpti,

aby ,se lidé tak 1ianel)n mli puovodem jebo ma-

tee vespolek mordovati. Byla jest také k tomu

shromáždní povolána Drahomíra i Boleslav;

Vácslav pak stoje mezi jinými na síni paláce Vy-

šehradského, ekl jest k syé matei: »Otec muoj,

dobré pamti Vratislav, mne jest poízením své

vuole poslední ddicem zuostavil, lopotové, vlá-

dyky a zemane tito všickni sú mne za kníže volili.

Ty matko sed a dosti m.j na svém vén a já budu

zemi zpravovati. « Obec všecka zkikla jedním
Vacslav hlasem kúc: »Tak míti chcme, Vácslava za kníže
knížetem

^

'

uinn, míti chcme.« Tu hned starší pojavše Vácslava,

na Vyšdiradské stolici jej posadili, za kníže a

pána vyhlásili všemu lidu. A jiní Boleslava do

Boleslavi uvedli a té vši krajiny Zálabskéi za

l)ána a kníže vyhlásili, nkteí pak Drahomíru
stochov. do Sfochova na její vno provodili. Kníže Vácslav

dív než se vládyky a zemane rozjeli, hned své

kesanství pede všemi zjevn oznámil, prav,

že tíhce kesany rozmnožovati v Pražském kní-

žetství, a ktož by se koli ktíti nechtl, že má toho

vli, aby šel kde koli (a kam koli) se jemu líbí;

on ponvadž jest sám kesan, kesany že chce

míti v svém knížetství. Pi tom hned rozkázal

* Tištno zaLabské.
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zase kostely, domy Boží (kteréž mát jeho za-

vela, spáliti rozkázala i rozboiti), opraviti;

knží a žáky, kteréž byla rozehnala, kázal zase

svolati. A sám služby Boží a sv. obtí velmi pi-

eii byl, pšeniici milátil, oplatky pekl, vino tlail

a tak všecky vci k obtem pipravoval, knží

v odvy kostelní obláel, pi oltái posluhování

inil, žaltá pod paždí nosil a své služebníky žal- 1*'>í1'vcii.

tári uil, l)Osýma nohama noního a zimního asu
chodil po kostelech, své modlitby P. Bohu ob-

tuje. Služebník jeho Podiven, obuv na nohách

maje, pro zimu jda / za ním teskliv byl. Kníže '

^^"^

\^ácslav k nmu pravil : »Staupaj do mých šlapjí

tu, kdež já kroím.« Kterýž když to inil, ohí-

val se.

(Pcitcscuí sv. Lidní ily.)

L. 922. Rozpomenuv se kníže Vácslav na dobré <K. 922)

skutky své báby Lidmily i na to také, že jest ho

ona najprv dobrým kesanským obyejuom uiti

poala, shromáždiv knží. radil se s nimi o to, že

by chtl vzíti tlo své milé babky a položiti ji

blízko od syna jejího Vratislava, otce svého.

I radili jsú jemu, aby tak uinil. Posláni jsú bez Penesení

meškání knží, osoby duchovní, i nkteí svtští Lidmily.

na Tetín, aby vuoli a žádost knížete svého vy-

plnili. A pojali s sebau knze Pavla, muže velmi

starého, nkdy jejího kaplana, on aby ukázal, kde
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jest to tlo pochoval. Kterýž když ukázal místo,

kopali sú a nalezli pnkno, jímž truhla pikryta

hýla, již zetlelc a naipoly shnilé. I ekli js : »Po-

nvadž již toto devo tak velmi zetlelo, mnohém

více tlo: to jest již jist zprá€hnivlo« i chtli

jsú jeho tak nechati. Jímžto ekl knz Pavel:

»Já otevru a ohltedám a najdiu-li toliko prach

toho tla, pánu a knížeti mému pinesu a vuoli

jeho vyplním. « I otevevše nalezli jsú tlo celé a

fieze vší poskvrny, tvá toliko nco maliko se

promnila. I vzkikli jsú všickni kúce: »Budiž

r. Bohu našemu z toho daru chvála na výs()sti«

a vyavše tlo, položili jsú je na oltái sv. panny

Kateiny a tu mši sv. slúžili a všickni se rado-

vali. A po vykonájií služby Boží, vloživše té\r,

s truhlau do korby, mezi dvma komi nesli po-

ctiv až do kostela sv. Matauše, kterýž byl nkdy
kázal málo ped svau snu-tí Spitihnv ped bra-

nau hradanskau postaviti. T povdli jsú to kní-

žeti svému, že jest tlo celé nalezeno a pineseno

již až do kostela sv. Matúše.

Nazajtí pak vy.šel kníže s knžími a zástup

veiliký liidu kestaiuského a vzavše tlo s velikau

poctivostí a náboženstvím nesli jsú je s krásným
zpíváním, jdúce ped tím tlem. A kníže šel

v erném odvu, v své knížetské ozdob najblíže

za tlem a za ním vládykové starší a jeho slu-
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žel)níci. i)(>l<Mii lid oliecný a/ d<t kostela sv. Jii

— a to bylo desátý den nisice listopadu.

i

Tu pak v kostele sv. Jií slavné zpívaní o sv.

muedlnících bylo zpíváno; netoliko pak vrní,

ale i pohané k tomu divadlu mnozí sú bželi.

Kníže ipak s knžími o to se snesli, aby to tlo

bylo odkryto a zjevn bez truhly ležalo. Vidúce

je všickni pravili, že P. Ježíš Kristus, pro jehož

jméno sv. trpla smrt ukrutnú, zachoval tlo její

od porušení, mnozí pak z pohanuov ten div vi-

dúce, uvili sú v P. Ježíše, a tu hned kest sv.

pijali a modly nmé opovrhše živému Bohu P.

Ježíšovi slúžili. A tak tu jest tlo její sv. (jakož

i do dnes leží) poctiv od vnuka jejího pochováno.

Tu pak na tom krchov na Tetín, kdež její Tela mrtva

^ . ^ , ,

-^ -^ na lir()])icli.

SV. tlo najprv bylo pohbeno, od te chvíle až do

dnešního dne žádn}^ pohrben býti nemž, neb

kohožkoli starého neb mladého i dít tu do hrobu

vloží, nazajtí ráno jej na hrob ležeti najdu. A to

jest jfisté a v pravd talk, neb i já, Idtierýž toto píši,

byl sem tch kosteluov Tetínských šest let v držení

a od lidí víry hodných toho sem jistu vzal zprávu,

neb se to astokrát i nedávno pihodilo. Od toho

krchova a kostela sv. P. Kateiny jest kostel sv.

Michala archandla mín než za pl honv vzdáli

a tu se všickni Tetínští obecn a pokojn pohebují.

' O roku není jistoty; nkteí kladou penesení k r. 924.
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XS7'. l'ácl(n' a cis. Jindich.)

<^<- 9^3) L. 923. / Císa Jindich znamenav, že se k smrti
^' pibližuje, obeslal k sob mnohé pány a knížata

do ezná, cht s nimi nco o obecné dobré roz-

mluviti. Obeslán jest byl také k tomu sjezdu

i Vácslav, knize eský aneb Pražský, a tu pi-

vítán a pijat s nemalú poctivostí. A tu pi tom

sjezdu rokováno bylo o císae budúcího a císa

žádal knížat a panuov, aby po jeho smrti císaem

byl Otta, syn jeho najstar.ší, jakož pak i tak se

stalo; a to rokování mezi císaem a knížaty trvalo

za tymezcítma dní. A tu císa na každý den

sedal v své císaské píprav na stolici a knížata

okolo nho v svém poádku, jeden každý jakož

náleželo na svém míst. I pihodilo se dne jed-

noho, že kníže Vácslav celu tu noc pedešlu, chod
po kostelech, obmeškal se tak, že svých hodin i

modliteb, kterýž ml obyej na každý den initi,

dlúho nevykonal a tak prodlil do raddy pijíti,

až císa již se na stolici posadil a z knížat též již

každý na svém míst sedl, a tak jednání pro

nepítomnosti knížete eského se prodlévalo. Cí-

C'sa sa o to se velmi hnval; pikázal pod svú milosti

na svém všem knížatm, aby žádný proti Vácslavovi, kní-

míst žeti eskému, nevstával, ani kterakého znamení
posadil. .• .• 1 • - •, 1

, , , .
poctivosti aby jemu neinil, pod uvarovaní línovu

' Tisk: nepítoiTinosti.
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cisarskólio. A tu hned sú zaali \ci ()l)ecné jed-

nati.

To kníže eské otevev dvée vstúpí na pak'iCi

a stojí a císa rychle vstav s své stolice císaské,

jde proti nmu a pistpiv k nmu, velmi nízko

se ped ním uklonil a pojav jej na své stolici po-

sadil a sám sedl níže. A tu jest v té radd roko-

váno bylo o vd k císaství náležité, poád až do

hodiny nešporní. A opt ráno sešli sú se k cí-

sai jako prvé knížata a kníže \'^ácslav prodlil.

I otázali sú se císae knížata, pro by víra tak

tžkú záipovd jim o eském knížeti uiiinil a sám

že jest jemu velikú uinil poctivost. I ekl císa:

»Snad ste vy nevidli, ale já sem vídal, že Vácslav

kníže jda do dveí, ml jest kíž zlattý velmi

stkvúcí na svém ele a dva andlé jej vedli, jdúce

okolo nho. A když se on zastavil, z andlv tch

dvú každý zdvih prst mn hrozil; nesml sem

toho jinak uiniti, než jej na svém míst posa-

diti. A z toho sem jist poznal, že jest to lovk
svatý.« Hned toho dne pozval císa knížete

Vácslava k svému obdu a pi stole na svém jej

posadil míst; a když bylo po obd, uvedl jej

císa do svého píbytku mezi své klenoty a

snažn jeho prosil, aby ped P. Bohem i ped lid-

mi byl jeho pítelem; pi tom jeho žádal i prosil,

^ =: veliká sí.
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aby z tch klénotiiov jeho vzal sob, cožkoli chce.

Ale on pravil, že zlatta a stíbra nepotebuje. Tu

císa velikými jej k tomu nutil prosbami, aby

nco aspo pro památku (na to potom vzhlédaje

aby jej císae ml v své pamti) sob vzal. I uzel

kníže Vácslav mezi jinými klenoty v stíbe sv.

sv. Víta. Víta muedlníka ruku i žádal jest za ni císae.

A císa s velikú ochotností vzav jí políbil a kní-

žeti hned do jeho ruku dal; kníže to od nho
s vdností pijak A tetího dne rozžehnal se s cí-

saem a knížaty, do Cech se obrátil a jakž rychle

do Prahy pijel, hned kázal kostel krásný založiti

a v nm hrob vysoký uiniti a tu jest položil

poctiv ruku sv. Víta. A hned poslal listy své a

posly vrné k Volfgankovi, biskupu ezenskému,
aby k nmu pijel a kostel založený a postavený

k poctivosti P. Bohu a sv. Vítu posvtil. Biskup

toho uiniti nemeškal, ale hned s týmiž posly do

Prahy pijel a od kmiížeite Vácslava velmi milo-

stiv pivítán a ctn. I prosil jest kníže s veli-

kým nál)oženstvím biskupa, aby toho kostela

svými modlitbami vedle ádu kesanského po-

svtil. I ekl 1)iskup: »Nepros, milý kníže, však

Kostel já to musím uiniti, neb sem u vidní noním ten

posvcen. J<ostel vidl od P. Boha mého požehnaný a po-

svcený; a ekl ke mn P. Ihioh: »Je(liž lam do

Prahy a dokonajž mé požehnání, neb ten kostel

bhihoslaveného Víta bude vší eské zcmu hlava
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a biskupství a v Inulúcím asu i arcibiskupství.

«

A tak jest ten kostel posvcen od sv. \^olfgankai.

(Smrt Dralioniíina.y

/L. 924. Xidúci ukrutná Drabomíra, že se její <R. 024)

ftKx: zmenšuje a kesané že se velmi skrze syna

jejíbo \'ácslava rozmnožují, poala lstivé úkladv

o nm jednati, chtci jej o jebo ž-ivot pipraviti.

asu jednobo pijela do píbytku nkdy manžela

svébo Vratislava, jenž byl na nižším brad, a

nalezši tu Vácslava. syna svébo, velmi pátelsky

s ním rozmlúvala, víru kesanskú nad obyej

vychvalujíc, že se ráda chce dáti poktíti, pravila

a mající s sebú lahvici Vlastiným obyejem pi-

praveného traku a kauzedlného, toho nápoje a-
stokrát synu svému ku pití podávala. Ale on plný

jsa Ducha sv., jí jest odpovdl: »Znám to, že si

ty mne na svt tento vyvedla a že chceš také

mne 'S svta svésti. Ješt as nepišel, aby se tvá

vuole vyplnila, odejdiž v pokoji. « Kteráž rozhn-

vavši se na. poslala své vrné posly pohany,

kteréž pi sob mla, k Boleslavovi, synu svému,

aby nikterakž nedopauštl živu býti Vácslavovi,

bratru svému, ale jakž mže, jej s svta sprovodil.

A v tom rozhnvání velikú a prokletu písahu

' Tyto legendy Hájek již nalezl ve svých pedlohách,

Co následuje, je však vtšinou jeho výmysl.

Kronika. II. 3
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uinila, že hned pojede k hrobu otce svého a bo-

hm tu že chce obt vzácnú uiniti a s jich po-

moci všecky kesany že obce dáti zmordovati.

A vsedši na svuoj vuoz formanu svému (jenž

velmi nábožný kesan byl) kázala se do Lucka

vésti. A když od sv. Víta k Pohoalé vsi jeli, na té

cest stál kostel sv. Matúše a jeden knz v nm
mši sv. slúžil a k pozdvihání tla Božího se stro-

jil; forman knžnin, že kesan byl, zvonek v ko-

stele uslyšav, s kon skoil a položil bi na zemi.

do kostela vbhl a rychle poklekl na kolena. To vi-

dlici zloeená pt)hanka, nadmíru hanebn zloe-

iti poala a prokletým jazykem lála, tak že hlas

její se v tom kostele rozhlašoval. Forman po po-

zdvihání z kostela vykroil, tof zem se hrozn
otevela a vz ten i s komi i s tau zloeenau
Drahomírau v se pozela. V tom z té propasti

ukázal se dajm a ohe a smrad nesnesitedlný

vyšel, to zem ta rychle se zase zavela. Bi to-

liko formanuov tu zuostal na zemi, kterýž vzav

poklekl na kolena, P. Bohu dkoval, že jest jeho

od té náhlé smrti zachoval. Knz když mši do-

/ 71' konal a z kostela vyšel, tu jesti s ji/nými ke-

sany divný kik a hrozný hlas pod zemí v té já-

m slyšal. Kteráž potom byla za dlauhý as plo-

' Snímek i clé léto stnhtky t fv. vciikosti piipojcii

v piiloze.

Propadla
se.
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tem opletena a kdožkoli /.úmysln pes ten plot

na to zloeené místo vsel, zloeenství toho

vždycky toho dne bylo na nm njaké znamení

ukázáno aneb jakž nkteí chtí, že jest ten den.

njakú hanbu svtskú trpl.

Toho asu pišly jsú lživé noviny do Boleslavi

k Boleslavovi knížeti, kterak by Vácslav, kníže

Pražský, úkladn kázal svau a jeho máte zamor-

dovati a do njaké hluboké (kteruož udlati ká-

zal) jámy s vozem i s komi vmetati a tam jí

zasypati. Boleslav tm eem u sebe místo dav.

slíbil toho úinku nad svým bratrem pomstiti.

(Sv. ]'áclav a Drslav.)

L. 925. Kníže Vácslav, již maje pokoj ped <R- 023)

svú mateí, poal domy Boží rozmnožovati a

•službu Boží slavn vésti. Šatlavy a žaláe všecky

chtl zrušiti, šibenice kázal posekati, saudcuom,

aby saudy spravedlivé inili, písn pikazoval,

o to vždycky najvtší péi ml, aby žádná nevinná

krev v knížetství jeho nebyla vylita, a tak všecky

tiché a pokojné ml do sebe obyeje. Vida jej

Drzslav, syn nkdy Mstiboje, knížete Kauim-

ského, též kníže Kauimský, jenž prvé Zlicko
j^^^^Jj^j^^,

slulo, tak pokojného a tichého, poal své knížet- ské.

ství Kauimské rozšiovati a pes meze dív

vymené a píkopy vymetané daleko sahati. Kní-

že Vácslav k nmu poslal, prose jeho, a1)y toho
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neinil. I vzkázal jemu Drzslav a -ka: »Povzte

tomu pletinohovi. a on hledí na své knihy, a já

zatím jeho knížetství sobe podmaním. « A v tom

ihned poal velmi násiln Zidomiského dvoru

dobý\'ati. Kníže \'ácslav, a byl tich, hned kázal

svým všem pohotov býti, prav, že chce svého

knížetství brániti, a pojav lidu sedm set, sám ži-

votnl bral se s nimi na obranu Židomií-ského

dvoru. Drzslav to usly.šav, také mnoho lidu

z svého knížetství sebral a hned s tím lidem

upímo táhl proti knížeti Pražskému. Uhlédav

to kníže Vácslav, ekl k lem, kteíž okolo nho
byli: »(), jaké tuto bude krve prolití a lidí tchto

])ro jeho nezbedné srdce zahynutí ! Jedte rychle

a povzte jemu. a lidu svého i mého nedává v za-

h}nutí. Ale ponvadž mu se mého knížetství tak

velmi chce, nech se se mnau o n sám osobné

tepe a pemželi mne, oliojím knížetstvím vlád-

nuli bude. Pakli já I-5oží pomocí nad ním zvít-

zím, také knížetství jeho sob osob jím vládnuli

bu'du.« To když Drslavovi oznámeno l)ylo, velmi

se ulekl. Ale však, a nerad, dal jest k tomu své

povolení. A tak skrze posly smhuili, ab}' žád-

nému z nich jeho lidé nepomáhali. T sjeli sú se

lid obojí proti vsi, kteráž slov llruškokiatVi.;

' = f)sobn'. -

' Nyui k.^ztokl.ity, Cliroubtoklaty.
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jedni od druhy ch tak daleko, jako by mohl s lu-

išt dosteliti, se položili.

Tof na svém koni v krásném odni vyjede

kníže Vácslav bez meškání, také z svých vytoí

se krásn ozdobený Drzslav. A dív než \'ácslava

dojel, až rychle skoil s svého kon a klekl na

svá ikolena ped ním. Me svuoj vyav nahý, na

zemi položil, ka: wBud milostiv služebníku své-

mu, muži svatý, život mj v tvých ruku jest, za-

chovaj mi život, vezmi mé knížetství a mne uiii

jedním z menších svých služebníkuovI«

To slyše kníže \'ácslav jemu odpovdl:

»Brate muoj. z této milosti ne mn, ale Pánu

nebeskcnnu dkuj, své knížetství sob mj a mého

mn v pokoji nechaj.« Lid Pražský se domuov

navrátil. Drzslavuov se také do Kauimska obrá-

til. Drzslav s Vácslavem jeli spolu do Zidomie.

a tu se do konce o všecko smluvili, tak aljy ne-

bývali nikdá proti sobi.

Kniíže \'ácalav Drslava. tu tajme s níím rozmki-

vaje, u víe napravil, tak že se s svým se vším li-

dem slíbil poktíti, jakož jest potom tak uinil.

Když se pak Drzslav do Kauimského navrátil

knížetství. ptali jsú se jeho zemane, pro jest / se /
7-''

tak lehce poddal knížeti Pražskému. I odpDvdi

' J'e z^yl^raání nkolik rým (z kroniky Dalimi-

lovy!).
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jím: »Jakž jsem vyjel z mého haiifii proti nmu,
tak ruce mé i nohy 1)yly svázaný, neh jsem se vel-

mi ulekl, vida kíž zlattý na jeho ele a dva muži

jako sv. postavy, ani jej vedu s obau strnn držíce.

Velikau od nich hruzau pinucen jsa. musil sem

se ped ním pokoiti.

«

(Sz'. \'úclav šíí hcsfanství.}

(R. 926) L. 926. Kníže X^^ácslav kázal duom jeden ve-

liký u šárecké lirány postaviti a pi nm kostel
Kostel sv. ^•' \ j_ ' \iii] ^1
\ntonína ^ jmeno sv. Antonma. .\ do toho domu v.secky

sirotky chudé kázal uvésti a z knížecí kucliyn

jim pokrmy -dávati. Neb jest Vácslav ženy neml
i. ml jest ty sirotky za syny a dcery a od chudých

pohanúov kázal dti kupovati, dal je ktíti a tak

víru kesanská snažn rozmaiožoval. Ale bratr

jeho Boleslav, což on dobrého inil, všemu tomu

b>i na odpor a skrze ponukání zlých pohanv,

den ode dne vžchcky o jeho simt smaj.šleje, ]>í-

iny k tomu hledal.

R. t. v krajinách východních mezi kesany
veliké l>yi'y viálky a mm>há krve proiliití a zvlášt

mezi eky a Bulgary, neb Symeon, král lUilt^ar-

ský, Rekm inil veliké .šllvoíly. A'le Romianus, cí-

sa ecký, jeniž b>11 muž velmi miilositiivý, cht ta-

kové krveprolevání petrhnuti a pokoj zpsobiti,

poslal své oratoryj k Symeojiovi, kteíž tak jed-

' = vyslance.
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nali, že dcera Krištofova syna jelu), jménem Tiene

(aneh jakž LiutlieranduSi v knihách svých tetích,

v kap. 9. píše, že hy ji na ten as Iren jméno aáno

hylo). usnúbena byla Petrovi, synu Symeonovu,

krále 1'iilgarského, za manželku a tak že sú ty

nevole petrženy.

L. 927. Vácslav, kníže eský, ml velikú o to <1^- 927)

pilnost, aliy apoštohiov a ji-ných sv. jména v jeho Kostel

knížetství rozhlášena byla. T rozkázal jest s po- na Strauze.

volením najvyžšího biskupa kesanského, na ten

as Jana X., kostel slavný k poctivosti sv. Petrovi

a Pavlovi apoštoluom postaviti, blízko eky Vhlta-

vy nad mstem Pražským. A hned toho roku po-

slal druhé posly k témuž ímskému biskupu, žá-

daje, aby tomu kostelu milost uinil: kdož l)y

koli na pút pro svých híchv odpuštní do íma
jíti nemohl, aby pijda do toho kostela a milosti

hledaje, aby jí mohl naleznuti a svých míti hí •

chuov odpuštní, tak jako v kostele sv. Petra v í-
m. To když jest skrze listy obdržal, tomu ko-

stelu dal jméno kostel sv. Petra v ím. A ten

kostel byl postaven nedaleko eky Vhltavy nad

mstem PražskV-m, tu kdež nyní voda tee z No-

vého msta Pražského do eky na západ slunce,

mezi struhami (a také nkteí íkali sv. Petra

na Strauze a nyní slov v Jircháích). Druhý ká- vavince.

* Míní se italský historik X. stol. Liulprand.
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zal postaviti k poctivosti Bohu a sv. Vavinci,

muedlniku Božímu v Starém mst Pražském.

tu kdež nyní jest kkišter sv. Anny; a tu ustanovil

knze jednolio. jemuž l)yl() jméno T.etomil, aby tu

/a kníže i za všecken lid jeho P. Bohu na každý

den prosebné i posvátné obti obtoval a hnv
Boží krotil.

<R. 928) L. 928. Navrátili sú se poslové knížete Praž-

ského z íma a jemu od Jana, naj/vyžšího bi-

skupa, listy a na nich mnohé milosti pinesli,

kteréž on pijav s poctivostí, piln se na nich vy-

ptával o náboženství f^ímským a o ádu pi pocti-

vosti P. Bohu a svatým jeho; kteíž když sú jemu

mnoho pravili o tom, v.šecko to rád vdn a mi-

lostiv slyšal. A ptal se jich, kterého sú asu byli

v ím; i ekli jemu: »Ctymezcítmý den msíce

záí tam sme pijeli a tetího dne velikú sme a

slavnú poctivost P. Bohu initi vidli v kostele

kostel sv. (Jvau muedlníkuov, sv. Kozmv a sv. Damiana.
Kf)zmv a

. ^ , ^. .
^ , . , ^

l)aini:'ma. Neb ti nkdy byvše lékai, lidská i hovadska^ tla

hojili a za to žádné asné nechtli bráti záplaty-;

a mnohých pohanuov du.še, obrátivše je na víru

kesfanskú, k spasení pivedli a skrze to své ži-

voty .složili a najvíce pro jméno P. Ježíše. A toho

dne byla jest jich smrt pamatována. Opt tetího

dne potom 1)yli sme v kostele sv. Michala arch-

* = zvíecí. — * = zaplacení.
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amlla a tu titlm dne na st«» aneb více niŠí sv. a

obti P. Bohu k ])iictivt)Sti a antllui>in jeli<» ui-

nno bylo.«

To slyše kní/.e \'ácslav zaplakal a ka: »T)aj/-

to milý P. Buoh, aby miioj také den mezi tmi

svatyími poten byl a v tomto kniížetsitvi aby tak

bojné služby P. Bohu k poctivosti a svatým jeho

aby inny byly jako v ím.« A odšed hned kázal

kostel jeden mezi Prahau a \\všehradem na vy-

soké skále k poctivosti P. Bohu a ve jméno ss.

jeho Kozmy a Damiana postaviti a to s velikán
., , , ' ^ . ^ v. 1 , . 1 111 ' Kostel sv

pilnosti tak. ze jest ve ctyndciti dnech dokonán. Michala.

Druhy- také kázal hned založiti a piln stavti pod

Petinem proti Pohoelici ve jméno sv. Michala

archandla. Ten když byl dokonán, kníže všed

do nho, knzi Radoslavovi jej k opatrování po-

ruil a sám kníže astokrát noním asem, s slu-

žebníkem' svým Podivínem do nho picházeje,

P. Bohu se modlil a sv. Michala, aby po vykonání

jeho života duši jeho ped P. Bohem obtoval,

snažn prosil.

(Smrt sv. ráclava.)

L. 929. Kníže Vácslav, nechtje svého nábo- <l^- 9^9)

ženství umenšiti, ale více rozmnožiti, bratra svého

Boleslava napomínal, ponvadž jest kesan, aby

byl dobrý kesan a milostivý. A to jestliže uiní

a tu svú ukrutnost, kterúž má obyej nad svými
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poddatnými provozovati, promní v milostivost,

že jemu chce svého knížetství Pražského postúpiti

a 'klášter dada postaviti, tu že chce pod kápí P.

Hohu se koiti a jemu až do své smrti tu slúžiti.

Boleslav chtl jest ovšem rád knížetství Praž-

skému, ale ukrutnosti, kteruož ml z pirození a

z nauení své matee, a sliboval, všakj neopustil.

\'ácslav pak povolav k sob Kezoboje a Blaži-

slava, svých vrných posluov, dav jím listy, žá-

dal jích, aby šli do íma a najvyžšího biskupa

kesanského za to aby žádali, kníže Vácslav aby

mohl svuoj stav promniti, postaup l)ratru svému

Boleslavovi knížetství Pražského, sám vezma na

se zákon a eholu sv. Benedikta aljy mohl P. Bohu

svému voln slúžiti. Když jsau pak poslové k jed-

nání té vci do íma odešli, Boleslav jako muž
zuoivý a snad ponuknutím ábelským toho ni-

kterakž ekati nechtl, ale když jeho žena jmé-

nem Brzena, jenž byla dcera Krajslavova z Sto-

chova, k porodu se pibližovala, chytrost Istivú

vymyslil, tak aby bratra svého na kestn hody

pozval a tu jakož l)ude moci, bud tajn neb zjevn

o jeho život pipravil. Kníže Vácslav jako muž
Jíohu milý, vda o všem, co se o nm jedná pi
bratru jeho, dobrovoln pozván jsa šel k své smrti

do Boleslave a na té cest s svými služebníky ml

* = pece.
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jest o víe kesanské mnohá rozmlúvaní. A když

se k Labi pibližoval, jeden bohobojný kesan
jménem Sros, jeda na koni s ním se potkal a

ssed s kon, ped knížetem se poklonil a odved

jej málo na stranu, pošepmo jemu povdl a ka:

»Ryclile vsedni na tento k / a jed zase do

Prahy, neb bratr tvuoj na tom se postavil, jakž

k nmu pijedeš, aby tebe od sebe nepustil, ale

jakžkoli bude moci, aby t života zbavil.« I ekl
jemu kníže: »Píteli milý, z této víry a lásky

tob dkuji, znám to, žeby nerad, aby kesanská
'krev, a zvlášt knížetská, mla býti vylita na ze-

mi. Vimt já to, co bratr muoj o mn ukládá, ale

jist mi v, že všecko jeho jednání v ruku Božích

jest. Položil jest P. Buoh cíl životu niému, kte-

réhož já pominuti nemohu; dosti sem byl živ

na tomto bídném svt, již na nm více najsemi

žádostiv býti.« A tak sú se spolu rozešli.

A když pišel k Boleslavovi do jeho domu,

tu jest od nho ochotn, ale lstiv, pivítán. Když
pak pišel cas veee, kníže Vácslav s nkterými

znamenitjšími obzvláštn za stuol byl posazen.

Tu maliko pojedl a vždy v svém srdci tajn se

P. Bohu modlil; a otevev ústa svá k spoluse-

dícím za stolem svým služebníkm jest mluvil

ka: »Pátelé milí moji, jezte, píte a hodujte ve

jméno P. Ježíše se mnú dnes, neb více zajisté

s vámi pokrmu tlesného na tomto svt požívati
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nebudu; zítra, dá-li P. Buoh, to jest u vigiljí sv.

Michala proboštaj rajského, pro milost:, krále ne-

beského, jenž za nás všecky na sv. kíži umíti

ráil, bratí moji milí, smrt umuení mého tri>ti

l)udu a sv. JMichal duši mú, když jí z tla vy-

pustím, Bohu mému, P. Ježíši Kristu, ji do života

vného donese a ohlásí. Protož i z vás každý

vypité tento koflíek vína pro milosti Michala

sv. archandla, a vaše duše také donese do pí-

bytku vného. « Tu pak vstav od veee, šel do

modlitebnice a tam se velmi snažn a nábožn
P. Rohu svému modlil a služebníka svého najmi-

lejšího, jménem Podivena, kterýž jako ustavin
pi nm byl, zavolav, pro knze jej poslal. A tu

hned P. Bohu se a tomu knzi svých híchv
srdcem skrúšen\m vyznával. A tak od úadu
knžského rozhíšení a s P. Bohem smíení pi-

jal a odstúpiv od knze, opt se P. l^ohu až do

jitn:, modlil. A pobyv ph celé jitní, s knžími
se rozžehnal a u kostelních dveí poklekl na holá

kolena, svých ruikú k nebi pozdvihaje, aby P.

Buoh duši jeho v své ruce pijíti ráil, nálwžn
prosil. V tom jeden /. knží do kostela pišel,

když svítati ])oali). Tu kníže Vácslav žalostiv

poklekl ped oltáem na hulá kolena a knz jemu

' = náelníka, c hit. — ' — lásku.

' = ran?ii pobožnost, mše.
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podal tlo \\ Ježíše v svátosti velebné na posílení

cesty života vného. i^pH odšel a klekl na to

místo u dveí kostelních jako prvé a ka: »Ji/.

jsem všecky strachy snirtí pemohl. Již mne sa-

mého P. Rohu mému oi)tt)vati hotov jsem.«

A ohledl se uzel, anoj se hée ukrutný Kájn

na bratra svého .\bele spravedlivého, ochotnau

myslí jeho. dobré jitro jemu vinšuje, pozdravil.

A Boleslav vytáh m^e služebníka Božího cht za-

mordovati, ránu jemu uinil, až jemu ucho jeho

ual; a hned zpátkem postúpiv padl a me z ru-

kau upustil, tak že žádné moci nad ním neml.

A Vácslav, vzav me za konec, podal jemu a ka:

»Vuole tvá budiž v tvých rukau.« A on Boleslav

pijav me od nho, udlal jemu v jeho hbet bo-

denau ránu a ponukl Štyrsy a Hnvsy svých slu-

žebníkuov a sám pry bžal do svého píbytku,

an ho žádnv nehoní, strašliv-, utíkaje. Štyrsa a

Hnvsa toho muže svatého, bratra pána svéh(»,

jsú nemilostiv bili, tak až duši jeho k P. Bohu
poslavše a tlo tu na zemi pozstavivše, pry jsú

odešli. Krev pak, kteráž z tla jeho až na stnu
vyskoila, žádným obyejem nemohla býti zahla-

zena. Mdúce. že již muž Boží umrtven, vzkikli

jsú služel)níci ti nešlechetní velikými hlasy pra-

více: »Tof chtl Vácslav stoje s dobytým meem

^ =: jak. — — bázliv. —
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Sv.
,^1 <:iveí, úkladn bratra svého Boleslava, pána na-

Vácslav.
šeho, jdúcího do modlitebnice zamordovati a my
nemohúce jinak pána svého obrániti, miisili jsme

Vácslava raniti.« Uzevše služebníci knížete

Pražského, že jest jích pán tu úkladn zamor-

dován, všickni téhož se bojíce utekli jsú, jedný

Podiven komorník pi tle pána svého zstal,

/ 73^ s ním umíti žádaje, od nho odjíti nikte/rakž

nechtl. Z rozkázaní líoleslavova služebníci jeho

Podivena od mrtvého tla odtáhše, ven vyvedli

a na jednom dubu na haužvi za hrdlo povsili. Pro

takový pak hanebný úinekj všickni lidé, lak P)0-

leslavovi jako Vácslavovi, tak zstrašeni byli, že

' 1= iii, skutek.
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chodili jako omámení. 1 on Boleslav sám se svého

skutku zdsil, že jest tak hanebn zabil bratra

svého, zvav jej na kvas, i kázal dáti jméno synu

svému, kterýž se jemu na ten as narodil, Strach-

kvas, t. j. jako strašlivý kvas^

{Zázraky po smrti sv. Wichiva.)

Toho asu, když se to dalo, král Dackv, jme- tÍ f

^

nem Erykus, jel na vojnu proti svému nepíteli

Edvardovi, králi Britanskému. I ukázal se jemu

P. Kristus na kíži a ka k nmu: »Dnes vítz-

ství tob dám nad tvým nepítelem, jestliže mi

slíbíš k poctivosti sv. Vácslava, mého muedlníka,

kostel postaviti, kterýž v Cechách smrt pro mé
jméno trpl dnes.« Král Erykus slíbil to uiniti

a hned po vítzství navrátiv se, kostel krásný

kázal založiti a sv. Vácslavovi k poctivosti jej

posvtiti. A hned poslal posly své do Cech, aby

jse vyptali, kdo jest byl a jakau smrtí i pro
jest a skrze koho umel ten sv. muedlník Vác-

slav. Poslové navrátivše se, co se stalo tomu

muži a ctnému knížeti od bratra jeho, to všecko

poádn králi pánu svému vypravili, kterýž usta-

novil, aby ten den ve jménO sv. Vácslava slavn
byl pamatován. Jakož pak až do dnešního dne

ta slavnost v Dacké zemi na den sv. Vácslava

nemén než jako v Cechách se pamatuje. Po smrti

pak bratra svého Boleslav v knížetství Pražské
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se uvázal a strašlivi jsa pro^ svuoj zlý úinek, po

kojn je spravoval a kostely stavl a stavené

opravovati i rozšiovati kázal a toho, co jest zlaii

myslí a lakomau žádostí jsa veden uinil, tajn

litDval. Ale však zjevn toho zlého úinku se

vyznati nechtl.

<R- 030) L. 930. Pi tle a hrohu knížete Vácslava tu

v kaple, kdež pohhen hyl, velicí ukazovali sú se

zázrakové, nemocní mnozí netoliko kesané, ale

/ 74''
i pohané, hrob je/ho navštvujíce, P. Boha a .sv.

Vácslava za zdraví prosíce uzdravováni bývali.

Jednoho asu Brzena, manželka ukrutného Bole-

slava, velikú a tžkú zimnicí trá^peiia byla. T vešla

do toho píbytku tajn, kdež sv. tlo odpoívalo,

obávající se ukrutnosti svého manžela, a tu aby

se také P. Bohu modlila a prosila za zdraví a

Knžna od ^v. Vácslava V tom ped P. Bohem za pímluvu.
zimnice

, , - , •/ a r ' , . , v , 'v ,

uzdravena. ' Ukázal se ]i SV. \ acslav V te osobe^ v kterez od

ní prvé vídán byl, a zdvih ruku, dal jí požehnání.

Kteráž ped ním uklonivši se až na kolena, pod-
k(jvala; a tu jest hned z toho vidní na svém tle

zdraví poila. Kteráž když ze dveí toho pí-

bytku vycházela, potkal se s ní litý Boleslav, ptaje

se, co by tam dlala. Kteráž odpovdla: »Jakž

jsem tam vešla, hned sem od mé ukrutné nemoci

' =: bázlivý, podšený. — ' — podoba.
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uzdravena. « A on k ní ekl: »Nikoli tomu nev- Zimnice

v

,

, , , . .
.na

rim, aby ta tžká zimnice tebe tak lehce ostati p,oleslava

mla. le já jí na svém tle, tu kteruož si ty trpla, prestupiln.

a tím obyejem uíjÍt« Tu hned té hodiny zimnice

písná Boleslava tžce trápiti poala a tak za

celý rok od nho odstúpiti a jeho ostati nechtla.

(Nkteí kronikái píší, a zvlášt Raceko Dobro-

horský, že by on Boleslav také byl vsel tajn do

píbytku, kdež sv. tlo leželo, a tu že jest uzdra-

ven od té zimnice.)

L. 931. Boleslav vida skuten, kterak divné <R- 031)

a v té zemi nikdá neslýchané se vci pi tom tle

bratra jeho ukazují, poal jako odpolu o svatosti

Vácslava, bratra svého, viti. Také obávaje se,

al)y pro jeho zamordování nkteré tžkosti od

P. Boha na dopuštny nel)yly, rozkázal kostely,

^^)leslavský sv. Strachoty, Pražský i\ ^v I árie ped
Tajném a sv. Víta na hrad Pražském, opravo-

vati a co nebylo dokonáno, to dodlati a káply

nkteré pi témž kostelu dal znovu postaviti.

A hned poslal své posly a veliké dary k Micha-

lovi, biskupu ezenskému, žádaje, a1)y k nmu
pijel a to, co jest on dal postaviti pi kostele sv.

Víta, aby posvtil. Biskup, proto že jest on bratra

svého lstiv a úkladn zabil, toho na žádost jeho

nechtl uiniti. Sv. Vácslav se jemu ve snách

= ucítiti. — ' Jinak neznámý, patrn vymyšlen.

Kronika. II. 4
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ukázal, jeho žádaje, aby to uinil. Tím pohnut

sa biskup, do Prahy se obrátil. A lid mnohý ke-

sanský z Prahy vyšel proti nmu a tak s velikú

poctivostí od knží a žákuvi pijat. A tu jest pi
kostele sv. Víta, co nebylo od Volfganka, blaho-

slaveného biskupa, posvceno, posvtil, první den

íjna msíce. Pi tom posvcování Boleslav obá-
Kostel

y^JQ j.g njaké od Boha pomsty (aneb zázraku)

posvcen, nebyl, ale když po posvcení do Prahy pijel, bi-

skup jemu napomenutí uinil a ka: »Z té pí-

iny, ponvadž jsi bratrobijec, nechtl jsem tolio

na tvau žádost, abych jsem jel, uiniti; ale na

žádost bratra tvého, kterýž stojí ped P. Bohem,

musil jsem se zde postaviti a posvtiti místa tyto.

A musím také navštviti n.ísto to, kdež jeho sv.

krev jest vylita a tlo jeho sv. odpoívá. « A tak

hned bral se do Boleslave, a vykonav své nábo-

ženství, o zase do Prahy a odtud do f\ezna se na-

vrátil.

(rciwsciií ST. / '(//(/r'(/.)

<H. 93~> L. 932. Mnoho lidí pro uzdravování svých ne-

duhv již k tlu sv. Vácslava jíti poalo a nkteí
své nemocné tam na vozích do Boleslavi vezli a

tu P. Bohu pomodléce se a súce uzdraveni, zase

se pšky navracovali. Boleslav kníže tajn svých

' = jáhn, duchovních. — ' := pobožnost. —



Pí;íí:N£SENÍ SV. VÁCLAVA. 51

nkterých shižebnikuov povolav, kázal jim, aliy to

tlo bratra jeh<i vykopajíce a na vuoz vložíce, do

1'raliy non dovezli a tajne^v koste/le sv. Víta / 74*

pohebili a to proto, aby se tu v Boleslavi pro pí-

tomnost toho tla žádní více nedali divov a jest-

liže by se pak dáli v kostele sv. Víta, ponvadž
tu téhož sv. \'ita ruka jest položena, to aby moci

sv. \'íta ])iien() bylo. Služebníci pak vuoli a

rozkaz pána svého aby vyplnili, asu veerního

tlo sv. z hrobu vynímajíce, vuoni pechutnú sú

uilii a rány zahojené uzeli; jediná toliko rána,

kterúž byl sám Boleslav najprvé svú ruku uinil

a ucho jemu ual, ta jako krvavá se ukázala. Vlo-

živše tlo sv. na vz, k Praze se obrátili a po tm
pospíchajíce k ece, jenž slov Labe, pijeli; a tu

žádnv z nich neví. iakún zpuosobem sú se pes tu Peneseni
. ,', . , , , , tla sv.

siroku vodu pepravili, až poznali, ze su s druhé ^':'l(-slava.

strany vody. A odtucF jeli až na jedno pí vrší,

na kterémž se volové zastavili a dále jíti nechtli,

až tu ne dluh chvíli odpoinuli. Toho asu jar-

ního potok, jenž slov Rokytnice, byl se velmi

rozvodnil, a oni s tím tlem, ano již svítati p<j-

alo, k nmu pijevše, jak by pes ten potok pe-

jeti mohli, rozmlvali. A v tom se jako ohlédli

a vuoz s tlem, i voly i sebe s druhé strany toho

potoka uhlédali a vzdavše chválu P. Bohu z toho,

' = ucítili.
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že sú ty vody pejeli suchu noh beze vší škody,

pospíšili ke vsi, jenž slulai Poíany. A odtud

majíce vjeti do msta Pražského Vtšího, zdálo

se jim, že sú v vytržení mysli a že nevdí, kam

jed, sem i tam poali se ohledati a uhlédavše

kostely sv. Víta a sv. Jií, k hradu Pražskému

pospíšili a v tom obrátivše se eku V^hltavu za

seb uzi-eli. A tu jedni druhým ekli : »Jist divové

Boží s toto, že sme již tetí vodu bez mostu i bez

lodí pejeli. « Když pak k jednomu žalái v Men-

ším mst Pražském, v nmž mnoho vzv bvlo

zavíno, ano slunce z hory vychodí,, tlo pivé

zeno bylo, volové se zastavili a vozem s tím tlem

hnuti nemohli. Tu sú mnoho volv i koní pi-

])áhli a nic sú neprospli. Tu se jest mnoho lidí

k tomu divadlu zbhlo, ptajíce se, co by tak tž-

kého vezli; služebníci odpovdli: »Tajné vci

pána našeho knížete Boleslava z Boleslave na

tento hrad vezeme. « A když na tom míst tžce

•pracujíce dluh chvíli stáli, nkteí z Pražanuov

ekli: »l)y netoliko najtžší kamení, ale i volovo

vezli, tito volové a koni pipežení tímto vozem

by snadn hnuti mohli. Ale nco tuto divnélio

jest.« A pistpivše k vozu, pozdvihli s pikrytí

a truhlu oteveli a uzev.še tlo sv., svého knížete

Vácslava s tu ležeti j)i)zna1i, v/.kikli s velikými

' zs: Poi V Praze.
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hlasy "Rolia chválócc. Když to iislyšal knz, naj / / 7:

vyžší a zprávce kostela sv. Víta, pišel jest tu

š svými knžími a ekl k lidu: »Víte dobe, ze

tento sv. kníže, dokavadž jeho sv. duše v tomto

tle obývala, rád inil skutky milosrdné, zvlášt

lidem v úzkostech postaveným a žaláným. Pro-

tož kažte vzn z vzení tohoto propustiti, vinné

i nevinné, neb tento sv. kníže chce i po smrti jim

milosrdenství uiniti. « To když sú uinili, hned

tlo sv. až do kostela sv. A^íta dvma tolikcj voly

pivezli. "\^zové chválu P. Bohu vzdávali, sv.

\^ácslavu dkujíce, dva pak z nich, otec a syn,

pohané byvše, tu hned se poktíti dali a za sv.

tlem šli. Když sú pak tlo to sv. s vozu složili

a do kosíela sv. Víta vnesli, mnozí divové '•e

tu dáli a mnoho lidí od rozliných nemocí uzdra-

veno, neb ti dni a ti noci to lk> sv. tu odkryté

a neposkvrnné ležalo.

\'idúce pak lidé rány jeho všecky zahojené

(sama toliko jediná rána na stran hlavy jeho

krva\'á a jako v nov uinna zuostala), tomu se

velmi divili a kde by ucho jeho bylo, s pilností

se ptali. Pibyslava, sestra sv. Vácslava, panna

velmi šlechetná a nábožná, pistúpivši povdla
kúc: »Této noci. když sem se P. Bohu modlila,

oznámeno mi od andla Božího, že na tom míst,

kdež jest zamordován, ucho jeho mezi stnu a
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održvíi vloženo jest a tii zstalo. « Knží kostela

sv. Víta rychle sú do Boleslavi poslali a že to

ucho, jakž žena praví, pineseno bude, vili.

V tom knz jeden velmi nábožný a Roíhahojící,

jménem Hostivod, pistúpiv k tlu knížete sv.,

poklekl ped ním, an na to všecken lid patí, a

zaplakav poal s velikým náboženstvím sv. V. c-

slava prositi, al)y jemu ])ro svú svatost a jeho

snažnú žádost ráil dil tla svého pro budúcí

památku udliti. Tu hned jeden lánek neb htiá-

teki '/- prstu ruky jeho pravé poal se (an na to

všecken lid hledí) viklati, až se ven z tla dobvl.

' Ze .st. (Ivi = dvée, vrata neporozumním; podobn
/.• r. I ii)~ )ia I. 136 : (kIíví. " Slaisi Ici^cnda ni.i

tiflilck; možno, že jcií umyl.



U PUDlVtNUVl A PIBYSLAV. 55

a on vzav jej P. I^ilui chválu \ /.dal a sv. \'ácsla-

vovi z té milosti podkování uinil. Když pak

bylo ucho jeho pivezeno, tu jsú je pede všemi

pístojícími kesany knží k jeho hlav a k té

rán pimilii a onoi se hned chytilo a zacelalo.

To 'když jsú všickni lidé vidli, P. Bohu chválu

vzdavše, tlo to sv. s pláem velikým jsú do

hriilni (jemu poctiv^ pipraveného) polo'žli, sed-

mý den msíce bezna. Tetího pak dne potom 932!)

pivezeno jest tlo komorníka jeho, jemuž bylo

jméno Podiven, kteréhož byl kázal ukrutný Bole-

slav (jakž se nahoe píše) obsiti. To tlo jest

ti léta v Boleslave na jednom dubu visalo a zuo-

stalo beze vší poskvrny, vlasové hlavy jeho a neh-

tové u rukau i u noh dlauzi jsú byli vzrostli. Také

to tlo blízko od tla sv. Vácslava poctiv jest

položeno. Kteí jsú se pak divové pi tle toho

sv. knížete dáli na ten as, to všecko v knihách

jenž Pašionáls slovu, obšírnji jest popsário; pro

'tesknos.t4 túcích zdálo\ mi se o- tom tuto ukrátiti.

L. 933. Pro ty divy, kteíž se dáli pi tle sv. <R. 933)

V^ácslava v Praze i okolo Prahy, mnozí pohané

k víe Kristov se nachylovali a dobrovoln kest

sv. pijímali. Ale v krajin Lucké, jinak Žatecké,

zatvrdilí byli pohané a to slyšíce snažn o to

' = piložili. — " = nádhern, estn. — ' Staroeský

Pasionál tištn již kolem r. 1480 a 1495. — ^ = omrze-

lost, nuda.
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smajsleli, íil)y ty divy petrhli a viru kesfanskú

pohané /-ahladili. asu jednohO' sšedše se v Launech spo-

len, a zvlášt mocnjší, o tom radu ti dni poád
drželi a naposledy na tom zstali, aby posláno

bylo od nich k Boleslavovi knížeti do Boleslave a

rada aby jemu dána byla, jakž by mohl, aby

ty divy petrhl, zdáloli by se jemu, svoláje všecken

lid pohanský i kesanský, jím obojím aby rozká-

zal, o smrti a O' divích bratra jeho aby všickni

mleli a žádný aby jeho nechválil, ale každý aby

I)ra\il, že jest Boleslav dolie a spravedliv ui-

nil, že bratra svého zahubil. To poselství když se

vykonalo, líbila se ta rada Boleslavovi. Svoláno

bylo lidu velmi mnoho k diibn stateného rytíe,

/ 75" t. j. na Tursko k hrolni Štyrovu. / Kníže Boleslavi

ovšem sám osobn na ten den k tomu místu ur-

enénni nepijel, ale poslal své služebníky, svú

vuiih jím oznámiv, rozkázal lidu tak povdti, že

kníže a pán jích Boleslav tak míti chce, aby žádný

o jeho bratru mrtvém žádné zmínky neinil, ale

všecka panit jeho aby zahynula. Pohané slyšíce

to a zvlášt Luanští, toho nemálo vdni liyli.

Ale kesané a zvlášt Pražané, to tžce nesli a na

taliový rf)zkaz knížete svého ] poali se odšedše na

stranu raditi a jedni druhým ekli: »Bratí milí,

jest \elmi tžká vc knížete svého \uli a rozkazu

.se zprotiviti a také jest vc neslušná pravdy ne-

' Viz k r. 869, díl I.
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praviti. « Pi tom rokování uzeli jsú všickni tak Sv. Vácslav

pohané jako kresfané, an ii povtí muž krásný
lidíi

'

v zlatté zbroji jede na l/ilém koni a za ním \eliký

erný oblak od západní strany slunce vzliuoru

stupuje. Tu hned z toho ukázalo se veliké blý-

skání a hromobití a píval dešt náhlý, tak íe

každý z toho snmu utíkal, kdo kam vdl, aby

se té ukrutné baui schoval. Tak nkteí píší a

zvlášt Racek Dobrohorský, že by tu okolo ty-

idcíti osob od hromu zhynulo. A od té chvíle

žádný proti svatosti sv. Vácslava více se nesml lliomnMti.

postaviti a Boleslav, sám jsa jeho mordé, jej

svatého ped nkterými býti pravil.

(Drobné píhody a boje.)

L. 934. Boleslav bratrobijec, a astokrát ve- <R. <)34>

selau tvá ukazoval ped lidmi, však na svém

srdci žalost maje té nemohl zatajiti. Nkdy ped
svými služebníky íkával: »Jesit mi toho jist líto,

že jsem se tak unáhlil na bratra svéhO'; má mát
Drahomíra jest tím najvínnjší.« Napomínán jsa

ovšem od nkterých svých vrných nábožnjších

kesfanuov, aby se toho híchu P. Bohu vyznal

a inil pokání, todio nikterakž nechtl uiniti a

P. Bohu se pKjkonti, a astokrát tžká inil vzdy-

chání, obávaje se vného zatracení, však více

vážil hanbu svtskú než pokutu Božskú. asu
jednoho uradiv se s svými páteli, kázal kostel
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Boleslavsky nákladn ozdobiti a pi tom pomysliv.

moh(l)li by jemu syn jebo, jménem Stracbkvas,

jenž byl mládenek v pátém lét, nco pi spasení

jeho prospti, že by jej chtl duchovním lovkem
btrac ikyas

^^^^jj-ijj^j ^ biskupství v Svém knížetství slavn zpuo-

uení. sobiti a bohat nadati. I povolav Sudivlada a

Kesoboje svých vrných služebníkuov, dav jím

dvacet hiven, poslal je a s nimi Strachkvasi

do ezná, jím rozkázav, aby toho dítte piln

šetili a ostíhali a jej k tomu vedli, aby se lite-

rám latinským snažn uil. Kteíž na žádost a

rozkaz pána svého tak jsú uinili. A t. . již byl

Volfgank, biskup ezenský, muž domnním
svatý, kterýž nl<dy na žádost Boleslava knížete

kostel Pražský sv. Víta svtil, umel a na jeho

místo za biskupa volen byl Emerammus. jenž také

byl muž dobrého i svatého obcování.
<l'^. 935) L. 935. Boleslav kníže, nevím jakým ponuknu-

tím, povolav mnoho dlníkuov, poslal je do kra-

jiny puolnoní a kázal jim msto jedno, jenž bylo

v knížetství jeho nkdy od Vlastislava knížete

zaato, ale nedostaveno, oboiti, tak aby znamení

tu nezuostalo, by msto l)vlo, a obyvatele jeho po-

hany kázal rozehnati.

J reheiiíc. Pohané Vlastislavšti. jenž byli lidé velmi zuo-

iví. v jedné vsi. kteráž Devnice slula a nyní

Tebenice, na ty boitele msta jich ekali a

když tudy šli, toliko motyky a nosatce v ruku ma-
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jíce, na n nciindále vyskoili a dvadcet a pt jich

' tu /.al)ili. Holeslavovi když to oznámeno 1)ylo, /
7í>''

velmi se rozhnval a poslav 300 mužiiov state-

njších, obyvatele msta toho a ty mordée

všecky kázal zbíti a msto jich vypáliti i rozboiti

tak, aby nezuostal kámen na kameni. Mšané ti
"^n^^sto

a jiní obyvatelé znamenavše, že by se té moci zboenu,

obrániti nemohli, noním asem všickni sú nšli

a msto svuoj konec vzalo. .\ od toho asu žádný

jeho zase nestavl.

L. 936. Národ 1'^herský nepokojný, sebravše <R- 93Q

se spolu na jedné rovin nedaleko msta Budína

poet mužuov jako tymezcítma tisíc a tu vy-

volivše sob dva hejtmany, z nidiž jeden slaul T^él

a druhý Bulchu, táhli sú do krajin Bavorských a

okolo Aušpurg-ku velikú inili škodu, lidi úkladn

a napoád m.ordujíce, vku ani pohlaví žádnému

neodpauštjíce. až do Burgundy a do Franské ze-

m protáhli a zase navracujíce se .^trospurk m-
sto oblehli. A tu Erhard, kníže Lotarinský, a

Pertolt, kníže Brabantský, mnoho sebravše lidu

na ty Uhry se oboili a mnoho jich zbili a nkteré

zjímali: haitmanv Léle a Bulchu jpvše u Stros- _, _

purgku, na šibenici obsiti rozkázali; po malém zvšeni.

asu zjímané všecky dali na nových šibenicech a

nkteré na dubí zvsiti. Sedm jich takto zuosta-

vivše kázali jim uši obezati a do Uher je poslali,

jim rozkázavše jiným Uhrm všem povdti, aby
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více do jich zem táhnuti se nepokaušeli
;
pakli by

se tak nezachovali^ že by chtli dáti všecky ty,

kteíž by pitáhli, u Štrospurgku též zvsiti. Uhí
takové poselství od bezauchýchi posluov vysly-

šavše. nemálo se rozhnvavše, hned je zjímati roz-

kázali a nazajití zvsiti, pravíce: »Ponvadž ste

nám zlú a nevdnú pinesli novinu, protož vám
za to nevdnú uiníme odplatu.

«

(Zulociu Jyoleskw.)

0<. 937> L. 937. Boleslav kníže obeslal k sob vladyky

(neb na ten as sluli vladyky ti, kteíž po knížeti

první místo drželi a jinými obecními lidmi

vládli; a od toho že vládli, vlad3'ky sluli) a roz-

kázal jim, aby k nmu do Boleslave všecken lid

svolali a tak a1)y trnáctý den dubna msíce
vŠickni se i)ed ním posta\ili. To když se stalo.

kázal za se1)ú mocnjším jíti a lid obecný aby šel

s zadu, i j)ivedl je na jednu rovinu l)lí/.ko Labe,

tu kdež byl les vysekán. A na tom majt:; zasta-

viv se i ekl jim: »Tuto chci a rozkazuji vám,

abyste mi ipostavili msto z ka<mene tesaného

okrúhle, na zjjuosob msta Ivímskclio, lak veliké,

jako itato paseka ukazuje. Zcd toliko vysokú po-

stavíte a já s\'ýím nákladem domy stavti bu(lu.«

Starši a zemane maliko odšedše, poradili sú se

' = bezucliycli. — " = mýtina, paseka.



STAVENI BOLESLAVE. 61

a jcilnonui, ktoryž jim.' nuulrostí i výmluvností

i zbožini pevyšoval, jemuž bylo jméno Bratro-

mil, obecné vle potebu poruili sú peci kní-

žetem povdti. Kterýž stoje i ekl: »Ctný kníže,

vladyky, jenž sú zprávce lidu, též i zemanstvo tvé

a nápravnícii, toto sú tob poruili od sebe i od

obce povdti, že jest prve v této zemi nikdá ta-

ková vc nebyla na žádné obyvatele od knížat

vzkládána a žádný nikdá z knížat nevelel sob

msta stavti a že by lid tím byl velmi obtížen.

Protož praví, že se jim toho nezdá uiniti, pi

tom prosí, aby nebyli k tomu nuceni, ponvadž

otcové naši nikdá toho neinili. « I vzkikli jsau

nkteí i-kúce: »Chtli bychom radji tvým me-

em zmordováni býti, než tuto nám nesnesitedl-

nau práci podniknuti. « To uslyšav Boleslav, pí-

lišnou prchlivostí se rozlítiv, na jeden paez tu

stojící vskoil a vytrhl svuoj me / a ka : »0 ne- / 7^'

šlechetní a nestatení otcuov nešlechetných sy-

nové, že jste kdy smli se knížeti svému opíti,

pravíce, že chcete radji mým meem býti zmor-

dováni, nežli té služebnosti se poddati, což pra-

víte, hned abyste skutkem vykonali! Tu hned

zvíte, co jest snáze jednomu každému z vás, tuli

práci podniknuti, ili hlavu ztratiti.« Tch slov

uleklo se všecko množství lidu a strachem veli-

= lennici.
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kým všickni liyJi poraženi; nic mén, než jakoby

kníže tisíc riikú a tolikéž meuov pi sob ml.

l)ed ním se tásli. \'ida to Boleslav v mužnosti

pozdvižen jest a pohledav na stranu, ulilédal. an

P»ratromil najblíže od nho stojí, hned jednu

ranú jemu hlavu sal a ka: »Tak uiním a tak

chci míti« a obrátiv se k lidu ekl: »Kto více z vás

chce se mému rozkázaní protiviti ?« A'šickni padli

sú na zemi ped nohy knížete svého; milosti od

nho žádajíce, pravili: »0 milý kníže, odpus
naši vinu, již více tob nebudem se prodviti;

všecko, což náan kážeš, rádi chcme uiniti. « -\ tu

Zed okolo hned zed velikú a vysokú na zpuosob msta ímu
Boleslavi, poali dlati a jakž byla vuole knížete, dokonali.

A jméno tomu mstu od knížete svého dali Bo-

leslav.

(Odiiiiia 7'riiJi SI'. ]\'iclava.)

(R. 038) L. 938. Pedsitúpili s^ú i)ed knize Boleslava

dva bratí vlastní, služebníci jeho ti, kteíž sú

pomáhali jemu Boleslavovi zamordovati bratra

jeho milého, sv. Vácslava, jichžto jména byla sú

jednomu í^tyrsa a druhému Ilnvsa, žádajíce, aby

jim za jích vrnu službu uinil slušrú odplatu a

dal jim nkde zemskú ddinu, i dal jest kníže

Ilnvsovi ddinu na cest jdúc do Prahy od líole-

slavi. A tu sob Hnvsa dvuor pi jednom pí vrší

postavil a proto že nkteí Hnvsovi bijec a jiní
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vrah íkali, tomu dvoru dáno jméno Vrahbíi.

Kterýžto Hnvsn dlúhý as na tom dvoe sedal

a na každV rok jednoho asu za tyi nedle se

zblazoval a ten nedostatek až do své smrti trpi.

Potom rod jeho, jenž Vrahbšti sluli, vždycky tauž Vrabšt!.

tžkost na sob snad až do dnešního dne mívali.

Xkteí také píší, jakíj Jindicha Duchcovský

v své kronyce, že vždycky jeden z toho rodu l)ez

rozumu a jako omámený býti musil a že na pa-

mátku vylití nevinné krve sv. Vácslava vlasové

jich ervení na hlavách nkterých toho rodu zuo-

stali. ;r

Druhému pak vrahovi, t. j. Štyrsovi, za ten

mord dána jest od Boleslavi ddina na puol noci,

kdfež jest sob dvuor nedaleko eky, jenž Jizera

slov, na jedné stráni postavil a dal jemu jméno

Stranov. Štyrsa pak pro mord muže svatého Stranovští.

velmi bolestné nohy ml, tak že sám svých noh

smradu snésti nemohl. Ten jednoho asu vsed

na k a pojav psa a vzav jestáb na ruku, a

v sob v své bolesti potšeni uinil, jel z svého

dvoru Stranová k knížeti svému do Boleslavi.

A zasC:-, se navracuje, jel skrze les borový. A když

na té cest, veliké a ukrutné bolesti noh svých ne-

^ Hájkovská etymologie jména \'rábí.

' Podobný neznámý a vymysle)iý kroniká jako níže

Racek. — ^ = zpt.
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moha vytrpti, s kon ssedl a hanebn lál P. Bo-

hu a sv. Vácslavovi, služebníci jeho z daleka sto-

jíce, její trestalii a on více poal se zlobiti a v tom

zem se otevela a jeho s konm, se psem i s je-

stábem živého pozela a zase se zavela, duel to-

liko toho skutku zuostal na znamení. Služebníci

se domuov na Stranov navrátivše, žen jeho a

synm to, co se pihodilo^ oznámilio. Synové paJ<

jeho Bojsa a Dolislav hned toho roku ])ijali ne-

duh otce svého a potom všickni z toho rodu zlé

nohy a bolestné mívali a na památku smrti ne-

vinné sv. Vácslava vždycky jeden lovk muž-

ského pohlaví z toho rou. jed.nú toliko v pade-

sáti letech, zlú smrtí zahynul. Racek Dobrohor-

ský, kanovník kostela Boleslawského, v své kro-

nycea píše, že obyej mli lidé na den sv. Vác-

slava pi východu slunce na tu jámu, kdež se

Štyrsa propadl, choditi a tu pilné poslúchajíc že

jsú v té jám, an kuou zaehtal, pes zaštkal a je-

stáb zvoncem za/.\<)nil, uslyšali.

</ 'ÝprdTy a boji'.}

<R. 939> L. 939. Kníže Boleslav, i)ijev na Vyšehrad,
^^^ svolati kázal všecky vladyky a starší, kterýmž

hned rozkázal na vojnu se i)ipraviti, ale však

' = iiapoiiiinali. — ' Siuid f^o.llr místní povésti. -
Kionilctii i krámku z'\'iiiyslfni.
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žádnému neoznámil, kam by se obrátiti chtl.

Oni jako poddaní dne osmého u velikém potu

ped Vyšehradskou branau se postavili. A on

Boleslav pojav z nich toliko 600 ozdobnjších,

obrátil se s nimi na západ slunce a poal Luckau

krajinu velmi hubiti a plundrovati. Jeho ukrut-

nosti bojíce se, žádný se nesml protiviti, ani ni- zatec,

kterakž opíti. Najvyžší pak zprávce té krajiny,

jménem Dobromír, posly své poslal k Bolesla-

vovi prav, že se chce ped ním pokoiti a jemu

se vším mocn poddati. Boleslav toho od nho
pijíti nechtl, prav že on má sám svau rukau

Dobromírovu krev vyliti. Dobromír poselstvím

tím zstrašen jsa, do Bavorské krajiny s ženau a

s dtmi svými se obrátil. A Boleslav zholdovavi

tu všecku krajinu Lucskau, do msta vjel, kteréž

Zate slov. Tu hned na místo Dobiomíra jed-

noho z svých služebníkuov jménem. Vorsu posa-

dil, pikázav jemu, aby mu na každý rok z té kra-

jiny sto a tidcet hiven dobrých penz platil;

pakli by kterého roku nedal, to hrdlem aby za-

platil. A odtud lid rozpustiv obrátil se k Bole-

slavi, aby slilédl, kterak se zed msta toho vzd-
lává.

L. 940. Vorsa, vlada kraje Žateckého, cht se ^r. 940)

pánu svému knížeti Boleslavovi zalíbiti, lidi v té

' = popíeniv, vydrancovav.

Kronika H. 5
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krajin velmi obtžoval bernmi a rozlinými

šacukyi; lid sprostný toho sužování snésti ne-

mohúce, poslal jest k Boleslavovi, žádajíce pro-

sebn, aby je od té zprostil tžkosti. Kterýž vy-

slyšav žádost, poslal k Vorsovi, aby dvojími ber-

nmi je obtžoval a jemu dvénásobní summu vy-

dával. A on tak uinil. Lid Žatecký sšedše se

spolu, uradili se tak a Vorsu úkladn zabili. To
když bylo oznámeno Boleslavovi, jiného a mno-
hem ukrutnjšího vladae jím dáti slíbil. Ale

žádný nechtl (smrti úkiadné se obávaje) té prá-

ce na se vzíti. A tak jsú Žatané bez zprávce za

dlúhý as zuostali.

Roku toho také dokonána jest zed msta Bo-

leslave a dlníci bojíce se, a]>y k domuom staveni

a tu k bydlení nuceni nebyli, noním asem pry
se rozkradli. Neb kníže ml pi sob pohanuov

služebníkuov více než kesanuov a ti jsú ke-
sany velmi sužovali a návodem jích kníže se na

kesany velmi zlobil a tak jest žádný v tch
zdech domuov stavti nechtl. —

asu jednoho pijel kníže na Vyšehrad a po-

volav k sobe Pražanuov, jím, aby ve zdech Bo-

leslavských domy stavn, rozkázal. Pražanuom
se to odporné zdálo a poradivše se spolu, dali jsú

knížeti svému odpovd, že jím to není slušné ani

' = poplatky, vydiránini.



BOJE MEZI POHANY A KRESTANY. 67

možné uiniti prot^, že v Praze nindho stavti

mají a jestliže by Prahu i Poleslav ácavti mli.

že hy nemohli ohému dosti uiniti. Kníže se

z toho velmi rozhnval a povolav k sob tajn n-
kterých pohaiuiov. vzbudil je na kesany a slíbil,

že chce dáti Prahu zboi^iti a do lioleslav pe-

nésti.

L. 941. Pohané, sebrav.še se tajn v Kajském <I^. 9-^i>

lese a asem noním vešli do / Prahy a uinivše /
"/'

kik a hmot, poali domv kesanských vybí-

jeti (a to se dalo ne l)ez vdomí knížete Bole-

slava). Kesané to uslyšavše spolu se sbhli a

tomu násilí se snažn bránili a na ty své zhaubce

se velmi siln valili. Pohané nechavše domuov

vybíjení svým odporníkuom se staiten brániti ^ praze.

poali, však moci kesanské nemohauce odolati

na utíkaní se oddali, ale však málo jích ušlo.

Kesané pak rozlítivše se pohanuom, kteíž

v Praze bydlili, také domuov mnoho vybili a

statky pobrali a kteréž mohli shledati, zmordo-

vali. Když slunce z hory vycházeti poalo, ta-

ková baurka se upokojila, zbité po rynku a po

ulicech, také i v domích shledávali. Kesanuov
tu dobrých mužuov v té potržce tidcet a sedm

zamordováno a pohanuov ti sta a tinádct. A ti

všickni spolu kesané i pohané na východní
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hro1)cei v jedné jám jsú pohrabáni. Kníže to

uslyšav, z toho se rozhnval a sebrav okolo pat-

Boleslav uácti set lidu na Letní stráni., na rovin se položil,
oblehl

. . . ,
" ^

Prahu. chtje Prahu zahubiti, kázal velmi hust z luiš
do Prahy stíleti. Pátého dne pišly jsau noviny

k Boleslavovi, že by Pražané a jiní kesané tajn

a non chtli zed Boleslavskú podkopati a roz-

boiti. I obrátil se kníže s svým lidem k Bole-

slavi. Tu opt jiné knížeti oznámeny noviny, že

by chtli Luanští Pražanuom pomoc lidem proti

knížeti uiniti. Z tch eí (a byly jalové) kníže

nebyl bez strachu a hned na zajtí rozkázal lidu

svému na jedné vysoké nad Labem skále hrad

pepevný založiti a piln jej ve dne i v noci sta-

vti. A když byl dokonán, dal jemu jméno Bran-

naj hrad aneb Brandajs-; a tu pravil, že se chce

Pražanuom a Luanuom i všem Cechm brániti.

i

<R. 042> L. 942. Nkteí z vladyk a zvlášt ti, jenž byli

milovníci pokoje, kníže svého piln namlúvali,

al)y k svým poddaným pokoj zachoval, až jej

k tomu pivedli, že jest jel na Vyšehrad a odtud

do Prahy do domu rychtáova, jenž byl u po-

.lední brány a Pražané jej poctiv jako pána

/ z^"" svého pivítali a slavný jemu ui/nili obd a

s ním spolu hodovali. Po takovém hodování vla-

' -- hbitov. — " = nu Letné. - - ' Opi Uájk(n'ská cly-

wohf^ie. — * V orijíiiiálc ol)rá'/k bitvy jako r. 887.
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dvkv a Pražané milostivými slovy Boleslava na- Boleslav
", ,. ^ jv . , , ^ ., 1 ' 1 - se s svými

pommali, ponvadž jest krestan, aby viru kre- poddanými

sfanskú cele držal a ji rozšioval, že za to od P. smluvil.

Boha svého bude míti vnu odplatu. Boleslav

to napomenutí vdn pi'ijav, tak uiniti slíbil a

toho na znamení a dokonailé potvrzení blízko

hradu Brandajsu kostel krásný na jednom pí-

vrší k poctivosti P. Bohu a sv. Petru kázal po-

5taviti. A ty pohany, kteréž pi sob ml na Bo-

leslavi a na Brandaise, jichžto bylo okolo pat- ^ , ,

, . . , rt ,í ' ^ 1 ' Baubin
nacti set, poslal je na hory, kterez jsau v Ceske hora.

zemi mezi polednem a západem slunce okolo Sta-

rého hradu, jinak Baubína, a Cižové, aby zlata ížova,

dobývali, buto v skalí aneb píscích, a knížeti

svému z toho aby desátý díl zlatta dávali. A skrze

to v krátkém asu kníže Boleslav jest velmi obo-

hacen a hrad Vyšehradský znamenit kázal vy-

stavti.

A tu jest toho roku nová mince zlattá i sti-
j^jg^^j^j^j

brná na Vyšehrad s obrazem knížete Boleslava

zaražena.

{Zázraky sv. Václava a Pihyslavy.)

L. 943. Kníže od svého bratra zamordovaný. <^^- 943)

milý sv. Vácslav, divnými a rozlinými obyeji

ped svým národem eským svú svatost skrze

mnohé divy ukazoval, netoliko pi uzdravování

echuov, ale i z rozliných krajin Nmecských



7U V. HAJKK. KRONIKA CESKA, R. 943—945.

lidé hluni picházejíce do kostela sv. Vita na

pau, pravili mnozí, že by mli njaké vnuknutí

,.*Y'.',!^l?,. 1'ožské i rozkázaní, abv šli k hrobu ieho muedl-

nika sv.. milého Vácslava, ddice a ob:ánce e-
ského, a tu aby se modlili, prosíce P. Boha za mi-

lost a sv. Vácslava za pímluvu, že budu od

svých nemocí a neduhuov uzdraveni.

Vše toho roku pišlo ])adesát mužuov a tid-

cet a pt žen z Francké zem bolevokých, hlu-

chých, nmých a uschlé ruce majíce; ti spolen
pistúpivše k hrobu muže svatého, s pláem
P. Boha prosili, aby byli uzdraveni, a pravili

:

»P. Bože, stvoiteli nebe i zem, jenž si nás ne-

dostatené obrátil do této krajiny, smiluj se nad

námi. A milý sv. V^ácslave, jenž jsi trpl pro

P. Boha svého tžké muky, pimluv se za nás

ped jeho sv. milostí, abychom byli od našich ne-

duhv uzdraveni !« A tak žádný z nich odtud ne-

odšel, aby svého neduhu tu nebyl zbaven. Bo-

leslav kníže tu byl pístojící a vida to, co se dje,

srden ])lakal a dav jednomu každému z nich

hoijné 'dary zlatté mince, do jich vlastí je zase

propustil.

<K. 944) L. 944. Kníže J^)leslav ol)lil)iv sob byt pi
Vtším mst Pražském, rozkázal dvuor kní-

' = houfn, v zástupech.
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žetský starý opravovati a dvíior Tajnnýi rozší-

iti a tu proti dvoru Tajnskému blíže brány Bo-

leslavské duom jeden krásný sob k bydlení dal

postaviti. Pražané ovšeni, a to strašliv^ sná-

šeli, však milosti u nho hledajíce, toho všeho

dila a stavení jemu pomáhali, asu pak zimního

piln rozkázali kamení, s Letn a s Petína vo-
rr -^ ^ ., ., ... ' , ,- .' Dvuor kní-

ziti. Knize to vida, ano lid s veliku chtivosti žecívPraze.

toho díla jemu pomáhá, upokojiv se v své zuoi-

vosti všemu lidu eskému svú milost pi^^ipovdel

a obzvláštn že chce msta Prahy obyvatele mi-

lovati, pravil a a byl umínil ipíkop veliký a hlu-

boký mezi svým domem a mstem udlati, zna-

menav lid k sob náchylný, od toho úmyslu pe-

stal a eské knížetství pokojn zpravoval.

/L. 945. Knžna Pibyslava, ctná a velmi šle- j^ o^"^^^

chetná. svatá knžna, dcera nkdy Vratislavova Sv.

a sestra milého sv. Václava a Boleslava, kteráž Pibyslava.

v krajin puolnoní eské zem bydlila a veliké

i mnohé divy v svým život i po smrti inila, jed-

nu ves velikú. kteráž Jablonná Ves slula, vysokú

a širokú z petvrdého kamene zdí kázala byla

obehnati. A tu jest odtud nedaleko svuoj život

roku tohoto vykonavši umela a služebnice její

tlo vzavše pi její modlitelDnici, kteráž byla pod

horu, kteráž Krutina slula, postavena, pohebili,

^ = oplocený (t. j. Týnský). — ' = s bázní.
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<R. 946)

kteréž tu za dlúhý as leželo. Pi nm se dáli

mnozí cjivové: asy nkterými rozliná se ukazo-

vala svtla, nkdy i andlská zpívaní tu byla slý-

chána a skrze takové divy z mnohých ukrutných po-

hanuov dobí a nábožní kesané sú uinni. Potom

po mnohých letech znamenitý, bohatý a nábožný

kesan, jménem Chotislav, dal klášter ve jméno sv.

Pibyslavy postaviti a tu v témž kostele roz-

kázal poctiv položiti tlo sv. milé i^ibyslavy.,

L. 946. Boleslav kníže, ipovolav k sob Divy-

slava a jiných rad svých velmi opatrných, radil

se s nimi, kterak by mohl zemi svú obohatiti.

I dali jemu radu, aby rozkázal v starých letopi-

sích a v jiných kronykách písma hledati, co jest

* S Hájkovým rozmnožením celkem podle KiStana.
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nkdy Libuše, první knžna, s Pemyslem kní-

žetem o zlattvch a stít)rnvch pokladích podzem-

nych prorokovala a lidu budúcímu zem této ozna-

movala (neb Pemysl byl to všecko litterami slo-

vanskými dal a rozkázal písákm zapsati). Protož

budeli se moci toho doptati, tudy a tak že bude

moci svú zemi obohatiti. Boleslav takovú radu

vdn pijav, kázal se vší pilností se ptáti, po

nkterým pak asu nalezeni sú takoví Annálovéj

v pokladnici Pemyslov na Vyšehrad, i / na- /
79''

lezlo se v tch knihách mnoho o vrchu Jílovém,

o vrchu Tíhbetém, o vrchu Krupnatém a

o vrchu Bezovém2. Tu hned kníže poslal na vrch

Jílovaj, jenž jest mén než puol dne cesty od

Prahy k stran polední, a v brzském asu v jám
nkdy Rymbošov, kteráž slula Tobola, nalezli

sú dlníci širokú vrstvu zlatta a odtud dávali Bo-

leslavovi veliké užitky. A tím jest dolem eská
zem toho asu byla zbohacena.

L. 947. Kníže poslal dlníky na vrch Bezový, <R- 947>

jenž jest jdúce od Prahy na západ slunce, vzdáli

cesty dne jednoho a tu rozkázal piln starých do- O horách

,0 , , , • ^ , , ^/^ . , 1- -11 1 TT Pnbram-
luv dobývati tch, kteríz su byli nkdy od Hor>- ských.

míe Neumtelského zkaženi a zametánio. A tu

sú se jim ukázali hojní pramenové stíbra, neto-

^ = letopisy. — ^ Vis k r. 733, díl I. — ' = zaházeny,

zasypány.
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liko tu, ale i okolo Tisové hory u Trebnšné i Lá-

zu, tak ze se tomu všickni divili. Pišlo jest také

toho asu k tornu dílu i jiných dlníkuov mnoho,

kteíž tau službau a prací knížeti svému slúžili

a za to od nho -brali hojné dary. A tak odtud

zlattem a stíbrem zem nad míru liohatla.

T. 1. pišly sú noviny k 1-cnížeti Boleslavovi,

že by Uhí v Morav škodu inili a odtud že by

.se chtli obrátiti do knížetství jeho. Kterýž kázal

hned všem spolu tak pohanm jako kesanm
pohotov býti. Pohané obávajíce se, aby to neb3dy

nibili. omylné noviny, pod tím aby snad kníže nebyl na-

veden od kesanuov a tudy pohané zahlazeni

aby nebyli, sešli sú se spolu u x^elikém poctu

v Bevovským lese a tu se spolu ])rotí kesanm
i proti knížeti svému spuntovali; to když kníže

zvdl, od toho asu k pohanm chuti neml, ale

kesany rozmnožovati slíbil a syna svého Bole-

slava, aby více kesany než pt)hany miloval, uil

a asto napomínal.

<K. 948) L. 948. Hlad veliký i>oal Ceskú zemi hul)iti

tak, že sú lidé a zvlášt chudí pro nedosta'te'k

chlefmov hladem meli. Lopotové a starší z vla-

dyk sjeli sú se na Vyšehrad, neb toho asu byl tu

kníže pijel z Boleslavi, a žádali jeho, aby ten

nedostatek opatil a napravil. Kterýž odpovdl:
>>Ten nedostatek nepišel na tuto zemi mú neopa-

trností, ale z liožího dopuštní. « K nmu oni
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ekli: »P. Buoli toho neuinil, ale tve lakomství;
^^

,j|'|.^

nel) všecken lid ten, kterýž ml obyej ddiny vora-

ti, kázal si o])rátiti na zlatté a stíbrné doly a odtud

ty sám aby ml hojnost zlatta a stíbra a lid tvuoj

všecken aby hladem h}-nul.« Tu hned kníže rf)z-

kázal obeslati všecky kovkopy i jiné ryžovníky,

také i všecky horní a dolové dlníky a písn jim

pikázal, aby od toho díla pestali a ddiny aby

pi'ln voíce osévali. Mnozí z nich, a neradi, mu-

sili se tak, jakž kníže míti chce, zachovati a

k svým pluhm se navrátiti. A hnedi od toho asu
eská zem poala se chlebem sytiti.

L. 949. Uhi velmi silnú mocí vtrhli do Moravy <R- 949)

a velikú inili škodu, vsí, msteek i hraduov do-

bývajíce. A odtud pustili se až do Cech, lidi zají-

majíce a statky jim berúce. To když ušlyšal Bo-

leslav, sebrav lid položil se u áslavi a Su/di- /
79''

slav Hrobský, hajtman jeho, s druhým vojskem

u Ohbí. A na tom se postavili, aby Uhrm do ze-

m nedali. Uhí a astokrát se o ta vojska eská
pokaušeli. však sú jich nemohli pemoci. Osm-
nácte dní Uherské vojsko proti eskému leželo,

až jednoho asu Cechové bitvu zaali a Uhruov

mnoho zjímali a zbili.

Uhí znamenavše, že by tu nezvítzili, obrá-

tili se do Rakús a odtud do Korytan, všudy ško-

dy iníce; v tom druhé vojsko Uherské jím na

pomoc z Uher pitáhlo a strhše se spolu u jed-
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noho hradu, kterýž Leopoch slov, tu se položili

a v té ve vší krajin inili veliké škody a lid hu-

bili a svými Uhry osazovali, tu krajinu k své

zemi pivlastujíce. Tu kníže Meranský Gotfry-

dus, kníže Korytanský Ebrhardus a kníže Tyrol-

ský a s nimi spolu eho, Aquilejanský patri-

archa, lid mnohý sebravše, s Uhry sú v boj vešli

a tu jim mnoho lidu s obú stran zmordována,

však Uhí sú pemoženi a zmordováni tak, že se

jich málo do jich zem navrátilo. A laupež, kteráž

byla skrze Uhry z Moravy i z Cech vynesena,

tu v Korytanech zuostala. Cechové také, kteíž

byli od Uhruov zjímaní, od toho hradu Ueopochu

jsú se domuov (jsúce od Korytanských propu-

štni) navrátili.

i<- 950) L. 950. Ukázala se opt veliká hojnost stíbra

v eské zemi na východ slunce, nad Lippnickým

potokem, kteréhož lidé z té krajiny velmi bohat

poali užívati. To když Boleslavovi oznámeno

bylo, poslav mnoho dlníkuov, kázal tidcet no-

vých doluov udlati a v nich piln hledati, takže

ve tech letech velikau hojností stíl)ra od P.

Boha byla obdaena a zbohacena. neb knížeti

do Prahy odturí jednaki na každý den stíbro ve-

zeno bylo. Takovau hojnost kníže znamenav

i rozkázal tajných skrajší na Vyšehrad v zemi

' = skoro, fL-m.
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nadlati a stíbro, kteréž jemu zbývalo, tam roz- M?*"^

,

" •' stíbrné
kázal schovati a piln, aby žádný toho nenalezl, uí.ippnioe.

opatiti.

To když starší a vládyky uslyšali, sešli jsau

se k knížeti svému na Vyšehrad a jeho se ptali,

pro by takové poklady, kterýchž jeho poddaní

s velikau tžkostí z zem dobývají, zase do zem
klásti rozkázal. Kníže odpovdl: »Jestliže by

kdy stíbrní dolové zhynuli, potomkové naši toto

za útoišt míti budau.« Starší jeho prosili, aby

toho neinil, ale radji aby hojnau minci dlati

kázal a hrady stavti dal a dlníkuom denní mzdy
polepšil. Nkteí píší, že by se jemu sv. Vácslav

ukázal a rozkázal minci dlati, tak aby obraz

knížete Vácslava na ní byl vyražen.

L. 951. Boleslav kníže vedle raddy svých vlá- <R. 951)

dyk rozkázal v Praze duom jeden zvláštní a hoj-

ný postaviti a uvedl do nho najmísternjší dl-

níky, litce a rj-pákyi (t. j. kteí md líti umli) a
1 , /, , , , ., , . . . ^ . Mince

zlatníky a kázal jmi novau mmci zaraziti, t. j. nová.

peníz s obau strá cajchovaný, s jedné strany

obraz Boleslavv a s druhé strany obraz bratra

jeho, knížete Vácslava již mrtvého, tak aby ti

peníze, jeden lot vážily. A povolav mnoho dlní-

kuov, kázal nkolik krásných domuov v Praze

^ = rytce. — ' Ty první denáry Boleslavovy vypadají

mnohem prostji.
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postaviti, na Vyšehrad také nkolik rozkázal

sklepuov v skále udlati a jednu vži velmi vy-

soká, jíž bylo dáno jméno Boleslavka. J\lnoh(

také dal lesuov okolo Prahy vykopati a spáliti a

místo lesuov ddin vorných nadlati. A toho asi

byla hojnost chleba, stíbra i zlatta.

<R- 95^2> /L. 952. Muž jeden knížeti Boleslavovi velmi

milý, jenž byl z rodu Horbojova, syna Kvtošova.

jemuž bylo jméno Dalimil, cht knížeti svému

libost uiniti, se vší pilností oddal se i s svau e-

ledí na hledání pramenv stíbrných a zvlášt

okolo potoka Lippnického. asu jednoho ponuk-

nutím své ženy, jenž (jakž Klipta píše v své kro-

nyce) vštkyn byla, rozkázal duol v jednom

údolí, kdež Ostrý kamen slov, udlati a tu byl

od koVkopuov jeho silný pramen stíbra nalezen,

po kterémž berúce se do hlubokosti nalezli jsi

veliký kus stíbra k podobenství kon velikého,

jenž byl velmi místerný a samorostlý, tak že jest

(jakž píší) žádného mistra tak místerného ne-

bylo ve vší té zemi, který by uml takovú formu

uiniti a takový kuo slíti. Kterýž když jsú z tohc/

dolu rozkázáním Dalimilovým v cele s velikau

tžkostí vytáhli, na pevný vuoz vloživše, knížeti

jej na Vyšehrad poslali. Kníže Boleslav to vida

velmi se divil a pro veliký a v té zemi neslýchaný,

div, kterýž chtl aby i jiní Cechové vidli, i roz-

kázal jej v prosted hradu na jednom kameni vel-
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mi velikém postaviti a ka: »ímané jsau mí-

vali cahallos (neb kon) z mdi v svém mst po- J>,"" ,

, v, v/ stnhrnv.
Stavené a echove z stíbra. Cím dražší stíbro

nad md jest, tím Cechové nad ímanv vzáct-

njší budati. neb v sláv i v bohatství vtší jméno

biidau míti.« Kdy/, pak ten kuo stíbrný na ten

kámen mistrovstvím emeslníkv byl postaven,

mnozí picházejíce divili se. Jednoho asu sešlo

se množství lidu, mezi nimiž byl muž jeden maje

ducha vštího, a ten odevev ústa svá povdl
a ka: »Po tyech stech a desíti letech na horách

Jílovských mnohém vtší kus zlatta nalezen

bude.«

(í\ílky s Moravany a s Uhry.)

L. 953. Moravané, kteíž byli ješt zuostali po <R- 953>

nkdy Svatobojovi, králi Moravském, v Morav
okolo Kvtnice a Bobrového potoku, ti tajn a

v nemalém potu všedše na Ždárské hory, odtu
nkteré špehée poslali, aby pezvdli, mnoholi

dlníkuov tu na stíbrných dolech a jaký zpuosob

pi nich jest. Špehéi Moravcuom oznámili, že

dJníkuov jest na 400, ale že jích ustavin
vždycky tetina jest pod zemí ve dne i v noci. Moravane

Tu Moravané, uhlédavše as píhodný, jedné noci

se na ty dlníky oboili a mnoho jích zbili a ro- zbili

žehnali, a zvlášt ty, kteíž jsú toho asu z tch
dúluov lezli, na poád je mordovali, tak že zbi-

V Cechách
havée
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týdi 60 do jednoho hlubokého dolu uvrhli. I bylo

se tu toho lidu Moravského zbhlo okolo sedmi

set a tu jsau hned poali velmi náhle a piln d-
lati a stibro vybírajíce, do Moravy je na koních

i na vozích posílali. To když uslyšal knize Bo-

leslav, poslal na ty Moravany více než tisíc lidu

eského branného a dobe prošívanicemi od-
ného. Moravané to uslyšavše pry jsú utekli a

kníže jinými svými osadil doly dlníky.
<l^- 9.S4) L. 954. Pí-išly jsú noviny k Boleslavovi, že

by Moravané a spolu s nimi Uhí se sebrali a že

chtí táhnuti na záhubu knížetství eského. Bo-

leslav kníže hned bez meškání kázal svým Ce-

chuom se pipraviti a pohotov býti, kázal také

/ 80' / všecky doly stíbrné i zlatté tajn zapnitii, tak

aby jich cizí národové nemohli naleznuti. I pi-
Lliri

|-^|j^ii 5^ Nmci a Uhí a položili se u vsi Opo-
(lo Cecil .

.

-^ ^^

vtrhli. nice a poali velmi piln doluv hledati, ale vsak

nesmli v nich pro Cechy dlati svobodn; tu po-

sekavše mnoho lesU;., kázali sob velikú udlati

obrubua jako msto. A tu se Cechuov obávajíc

zaveli a té obrub dali jméno Borovsko. A ve-

likú Škodu v tom kraji inili, však kníže rozkázal

Malínským i áslavským, aby jim dále do zem
jiti nebránili, že on s Pražany a s jinými lidmi

svými bude moci je snadn poraziti. Moravané a

' = zasypati. — ' = díví. — • nrohradii.
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Uhrí snad sú to skrze své špehée zvdli, neb sú

toho roku tu zstali a dolv dobýváni pilni byli.

Ale že pro dlúhé tu jich leženi byli tu krajinu

východní všecku pohubili, z Moravy jim za stibro

dodávali chlebuov a jiných obrokuovi.

L. 955. asu jarního pibylo jest tm Morava- 0< 055)

niim a Uhrm na pomoc lidu z Uher okolo 2000

i i^oslali sú oni ten lid v nov pišlý, aby v Ce-

chách škodu inili. Opt aspo po tidcíti dnech

pijelo lidu jízdného z Uher bez mála 2000. Ti

se také do ech obrátili a v Zlické, t. j. Kauim-
ské krajin inili velikú škodu. Lid ten Uherský

pedešlý, jenž byl pší, tu sú krajinu okolo Labe

plundrovaHo a Libici, hrad nkdy Libušin, vypá-

lili a rozboili. A tak tch Uhrv jízdných i p-
ších vždycky více a více den ode dne do ech pi-

bývalo. Vládyky a Pražané kníže napomínali, po-

nvadž má lid svuoj pohotov, aby Uhrm tak

hanebn své zem plundrovati nedal. Kterýž upo-

slechl jich rady, seljrav rychle lid, poslal jej na

pší. A Uhí skrze své špehée to zvdvše, proti

Cechm sšikovavše se táhli a v jednom lese se

tajn položili u vsi, kteráž Lhotice slov. A když

se Cechové pes Labe pepravili, Uhí vyskoili

na n nenadále a tak je bili, že jich velmi málo

ušlo, že jednak všecky zmordovali. A hned se

^ zrz výživy. — " = drancovali, plenili.

Kronika U. 6

Uhi^i echy
pnrazili.
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vedle Labe dolv pustili a tu tepruv inili veliké

škody na lidech a na statcích; lidi zajímajíce,

do Uher je posílali. Ale ohnm žádné neinili ško-

dy proto, néb sú se tu chtli osazovati. Jízdní

pak Uherští, kteí v Kauimském kraji byli, když

o tom, že sú jích pší nad Cechy zvítzili, usly-

šali, tím jsúce pozdviženi, hubiti té krajiny pe-
stali a msta sob tu blízko od Kauimi na jed-

jiom pívrší stavti poali a dali jemu jméno

Feyrvari, t. j. Bílé Msto. Kauimští pak pro

Uhry nikam z msta vyjíti nesmli.

(I^- 9':>(>> L. 956. Kníže eský Boleslav, nemalý strach

maje pi sob, sebral mnohý poet lidu eského a

uiniv nad nimi hajtmana Zvykoše, syna Krabova,

muže velmi stateného, poslal je na ty nezbedné

Uhry do kraje Kauimského. Kteíž když na jed-

od Uh^r "^ horu, jenž Neklasovina slov, pitáhli, tu se

pora'.cni. Uhi s nimi potkali a vokik veJiký uinivše, hned

do jich vojska vskoili a napoád Cechy mordovali.

Nkteí z Cechuov obrátili se k Icsum, i)cd Uhry

utíkajíce, však se jich málo k Boleslavovi navrá-

tilo; zahynul také v tom boji Zvykoš hajtman

muž velmi statený, a 1 llavá, hrab v bojích dosti

y.vyklý. To knížeti Boleslavovi když oznámené

' = mad. Fjcrvár; vícchno ovíem, jakož i celé líení

vpád uherských, výmysly casovi' shodný s bitvou na LcS-

ském poli 955.
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bylo, ješt vice strašlivi l)yl. A Uhi se velmi

veselili, a v té krajin ddiny^ mezi selni dlili

a je osívati poali, na tom se postavivše, že chtí

Cechy z té vši zem vypleniti.

/ Léta téhož Uhí pší od Labe a od Lob-

kovic:; se na /ái)ad slunce obrátih, chtjíce se

k Solnému neb Slánskému vrchu piblížiti; neb

majíce o té krajin od svých špehéuov i o tom

vrchu zprávu, na tom se postavili, aby sob tu

hrad pevný udlali. Když sú pod jednu ves, kte-

ráž Chyržín^ slov, pišli, v jednom údolí sú

odpoívali a nocovali. Nazajtí pak když slunce

z hory vycházelo, hajtman jich, jménem Jichan.

povolav k sob starších, ekl k nim: »Ml sem

této noci ve spaní vidní, an muž velmi veliký

ke mn pišel a pede mnú stál. A stídy chleba

istého mi podával a abych tuto msto založil,

tak mi rozkázal.« Uhí to uslyšavše, k tomu sú

svolili a devnnú obrubu uinivše, tak msto
založili. A proto že tu malá veska byla, kteráž

Huba slula, tomu mstu al^y jméno dáno bylo

Huha-,, chtli. Jichan k tomu nechtl svoliti a

ka: »Ponvadž mi muž ve snách chlebné stídy

podával. Stídové msto a jméno má.« I tak sú

^ =: bázlivý. — " = pale. ^ ^ Tisk Labkowicz. —
' Nyní Chržín, Chin, díz'e te Kyín. — ^ Xyní Uliy

(r Huhy).
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\'e]vary

msto. uinili, že uhersky Belvari, t. j. Stídové msto
jemu jméno dali, kterémuž potom Cechové Vel-

var íkali.

<R. 957) L. 957. asu jarního kníže Boleslav obeslal

k sob na V%'šehrad vladyky, lopoty a zemany

starší z krajiny Luanské, t. j. Zatecské, a jim

rozkázal, aby se, což budu moci najsilnji, na

vojnu první den máje msíce vypravili a k Praze

táhli. Kteíž tak uiniti slíbili a uinili; a polo-

žili se nad Prah na Letni. I vyjel jest Boleslav,

aby shléd bojovníky; a vida je, jim podkování

uinil a nkterými osadiv Brandajs a Nehody,

sám se obrátil s Pražským a Žatecským lidem na

Uhry I-)elvarské. Uhí, a byli pší, však v boji

zvyklí, proti knížeti a lidu jeho eskému mužn
se postavili a jeho v ohrad mstské ekati ne-

chtjíce, proti bojovníkm na pastvišt vytáhli a

s nimi bez meškání a jako žádostiví jsúce toho

pf)tkání hned v boj ukrutný hmotn a s velikVm

kikem \ešli, dduinívajíce se jako prvé Cech}' sa-

mým kikem zastrašiti a pemoci. Tu dlho bo-

jf-váno bylo. Cechové jich hbitosti nemohce
vytrpti, utékati poali a Uhí je svým dívím...

bodce a sekajíce peostrVmi Šavlemi siln mor-

dovali. Tu vida Boleslav kníže hned .se tnn sty

' Mdlí. l)í'| r^ slÍTvo, jfidro, stidlx,!. J'šrchii<> ofšciii

jcnnm llájkitVii Imjkti. — - z^ kdpimi.
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(xlniších z lesa sám v pedním špic na ty Uhrv };'''''

, ;,., , ,
.. . v

'
11 J>elvarii

vyskoil a v bok jmi vskoiv. svých Cechuov, poraženi

kteriž pi nm byli. piln pobízel, prav, aby se

staten bránili. Cechové utíkající to slyšíce, zase

se obrátili a ty Uhry rozrazivše bili bez lítosti.

Hajtman Uherský s svými vskoiv do msta (neb

do té ohrady"), velel rychle zavíti. Ale echové
toho uiniti nedali, ale smísivše se spolu s utíka-

jícími a vskoivše do té ohrady, tu je ukrutn
mordovali, pravíce: »Do Uher, do Uher! psí hla-

vy« a zmocnivše se jich, všecky zbili, ani jednoho

živého v té ohrad nenechali. Jízdní pak Uhí,
kteíž byli v Kauimském kraji, to uslyšavše, co

se Belvarským pihodilo, ulekli se, ale však od-

tud bráti se pry nechtli, ale msta svého nového

pevnú zdí poali ohrazovati.

L. 958. Znamenav Boleslav, že vždycky den <R. 95^)

ode dne Uhruov a Moravanuov do jeho knížetství

pibývá, neb asu pedešlého zimního mnoho jich

do ech tajn prvním na pomoc pišlo, sebrav

opt nemalý poet lidu eského, táhl s nimi na

Uhry. Chtje jim, aby toho msta nestavli, pe-
kážku' uiniti, položil se s e/chy na Neklasovin. / ^^^

I ekli jsú echové: »0 dobrý kníže, však to

místo echuom nešastné jest.« A on odpovdl:
»Ale den bude šastný nám k bojování, zítra ra-

ným jitrem pemuožeme naše všecky nepátely.«

Uhí jsauce boje žádostiví, bez meškání toho dne
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také pitáhli a od Cechnov se položili nedaleko,

majíce veliký poet lidu, kteréhož se Cechové ne-

nadali. Ale však jích ohyej echové již, kterýž

mli v liitvé, znali i nadlali jsú noním aserr

mnoho v svém vojšt píkopuov, dosti hlubokýcl

a širokých. Ráno pak když svítati poalo, Uhí
nevdúce o tch píkopech, kik a hmot velik}'

uinivše, do eského vojska rychle jsú vsfcoili

a Cechové se jím rozstúpili. To koové jích na

hlavy do tch píkopuov padali a Cechové je

emdihyi bili a mlátili a rychle zásek od Kauim-
ska uinivše, utéci jízdným nedali. A tak obdr-

žavše bitvu nazajtí brali se poodpoinuvše k m-
stu Uherskému. A když se blízko položili, žád-

ného odporu neznajíce, špehée tam poslali, kteíž

žádného ve zdech nenalezše, oznámili to knížeti,

že jsú všickni non Uhí pry utekli. Kníže ká-

zal všecko, což tam zuostalo, pobrati a mezi bo-

jovníky rozdliti a ty zdi i chalupy rozmetati.

0<- ')>'>> L. 959. Kauimští obyvatelé z svého msta vy-

šedše knížeti Boleslavovi veliké inili dkování
Kaiiíiinšti. z toho, že jest ty Uhry jích úhlavn od nich ode-

hnal nepátely, pro kteréž jsú nesmli ani z msta
svého svobodn vyblednuti. Kníže jím odpovdl
a ka: »Pro vás 1)ych toho, ponvadž máte pána

jiného, jist neuinil, ale pro svého knížetství oby-

' = palice.
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vatele i hrdla mého jsem nelitoval. « A oni ekli:

»Pán náš Hostivod, kníže KaLn'imský, dávno od

nás odjel a nevíme, jestli živ, ili není. A jestli

že již jest umel, tob jako knížeti jest naším pá-

nem býti. neb i Luané mli jsú pána jiného a

když zahynul, všickni tob jsú poddáni. « Kníže

Boleslav znamenav Kauimských mšanuov
k sob takovú náchylnost, rozkázal jím, aby z No-

vého msta, kteréž byli Uhí založili, všecko ka-

mení i díví pobrali a své msto tím aby opravo-

vali. A oni hned jsú domy mstské nákladn sta-

vli a jiní echové také tu v Kauimi se osazo- vKaúimi.
valí. A duom krásný prosted msta dali posta-

viti a dali jemu jméno saudný (neb radný) dm
a tu jsú také práva nkdy od Pemysla a Libuše

zízená položili a jimi se zpravovali, kterýchž

jsú také na ten as netoliko Pražané, ale i jiná

mnohá msta potebovalii. A tak v krátkém asu
msto se to velmi pkným stavením ozdobilo a

mezi jinými msty bylo jako slavnjší.

L. 960. Boleslav kníže, uznav svuoj lid eský 0^- 960)

býti tak statený,umínil s nimi vtrhnuti do Mo-

ravy i do Uher. Rozdliv lid na dv vojska, jedno

poruil Bojslavovi, synu Hrošovu, kteiýž pi
bitvách s Uhry vždycky statenjší mimo jiné

nalezen býval; a druhé vojsko Stoškovi, synu

' = užívali.
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Brzomírovu ze Pšova, kázav jím všem jeho jako

Dchlín f>tce poslusnu bytí. 1 vtrhl jest s hdem sobe poru-

eným Bojslav do Moravy a tu Moravany a jích

zemi hnl)il a dobyv hraduov Deblínu a T.omtiice.

s velikau se koistí a laupežem do Cech navrátil

a 700 vzuov svému knížeti z Moravy pivedl,

oblúpena. ^^"dce pak druhého vojska. Stošek, ten také ve-

^^5,^?^ "5^° Hký zájem v Morav uinil a Devíce hradu do-
Tebí.

byl a odtud mndho stíbra pivezl, kteréž jsii

byli Moravané zbivše Cechy na dolech okolo Nm.
Brodu pobrali.

<R o(ii>
/ L. 961. asu jarního umínil kníže Boleslav

Mor na sám osobn vtrhnuti do Moravy, cht jí hubiti

^^^^"
i zahubiti z té píiny, aby jse jemu a jeho tako-

v^Tni sjezdyx tak asté nedaly škody. A sebrav

lidu bojovného ntco pes 2000, položil se pod

hradem eeným Oheb a tu oekával ješt více

lidu eského. Tetího dne, jakž se tu položil, pi-

šel na lid velmi veliký a náhlý mor, tak že v šest-

nácti dnech pes polovici jemu lidu zemelo. Tu

se všickni v jednom lese, kterýž Hrabice slove,

pohebovali. Vida kníže, co se dje, nechav voj-

ny, obrátil se do Boleslave, lid pak jeho v malým

potu do Prahy se navrátil. A lu liiicd pi jich

navracení též mor veliký zaal se v Praze, v Kau-

' = nájezdy. —
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inii a v jiných mstech, takc i Liit.št t. j. v Žati.

také i ve všech, a trval celý ro-k tak, jakž Klipta,

|)i.še, že ve vší zemi dva díly lidu \y:e'\ by zemelo

a tetí zuostal; aneb ješt nkteí domnívali se,

že mén.

L. 962, jenž l)yl první rok moru, byla velmi <U. g6j>

veliká suchota, neb celý ten rok žádný déš ne- Suchota,

pršal ve všem knížetství eském. Voda Labská

i Miltavská byla se zkazila, pramenové peschli,

studnice vyschly, jezera vyprahly tak, že netoliko

hovada lesní, ale i lidé vody k pití míti nemohli.

Listopadu pak msíce den tetí napadl veliký sníh

na Ceskú zemi, tak že lidé mnozí z píbytkuov

svých vyjíti nemohli, zv lesní pro hlubokost Suíli veliký

snhu žádná s svého místa se hnuti nemohla,

díví lesní i stromoví se lámalo, krovové mnozí

i jiná stavení se boila. Osmého dne, t. j. jede-

náctý den téhož msíce, velmi náhlý pišel jih, Jili nalily.

že bylo z toho veliké rozvodnní, tak že netoliko

na potocích aneb na ekách, ale najvíce na Labi, PovíjcU.

až do rnoe vody lidem velikú inily škodu. Ta-

kové vci když se daly, rozkázal je kníže Boledav

pro budúcí pamt písai svému piln sepsati a

v tajném míst písmo to mezi poklady knížecími

položiti.

^ Událost vymyšlenu i s kronikáem.
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(J\Uka Boleslavova s císaem.)

(R. ()63> L. 963. Otta císa, toho jména I., jenž byl syn

Jindicha císae z Machyldy narozený, cht své

císaství rozšíiti a upokojiti, mnohá k sob obe-

slal knížata. Obeslal také i Boleslava, kníže e-
ského, do ezná k osmnáctému dni bezna m-
síce, jemu písn pikazuje, aby se ped ním po-

stavil. Kterýž toho uiniti zanedbal. Císa zna-

menav nedbanlivost Boleslavovu, hned své k n-
mu poslal posly, aby jemu povdli, že císa na

nm žádá, aby jemu poddanost, jako jiná knížata

iní, uinil a službau hodnau aby císai svému

slaužil. Odpovdl Boleslav: »Knížata eská,

pedkové moji, nikdá sú žádnému neslúžili, ani

komu jaké inili poddanosti; též i já žádnému ne

jsem slúžiti povinen. Císa, pán váš, jestliže slu-

žebníkuov nemá, nech sob zjedná. eský kníže

jemu slúžiti nebude.« Poslové zdívšci poselství

a odpovd vyslyšavše, navrátili se a císai to vše

poád oznámiH.

Císa se z toho rozhnval. I povdli sú poslové

ped císaem, kterak ten eský kníže velmi zuo-

ivý jest a vzhlednutí hrozného a zabiv úkladn

bratra svého vlastního jménem Vácslava, muže

jist svatého, tak sob knížetství jeho osobil a je

drží bez povolení císaského. To slyše císa, ješt

' =: vykonavše.
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se vice liiK\'veni rozpálil a více té nevinné smrti /
82^'

muže svatéiio, nežli té nepoddanosti pomstiti sli-

bil. A hned nemeškaje sebral vojsko, cht je bez

meškání na záhubu knížete eského i všeho lidu

jeho poslati. Ale že v ten as pišli jsú k nmu
listové z íma, kterak veliká i škodlivá jest

nevole o auad najvyžšího biskupství mezi Ja-

nem XT [. a 13enediktem VI., i obrátil se hned

s tím se vším lidem do íma, cht tu nevoli mezi

týmiž papeži srovnati. Ale ímané jeho pustiti do

msta nechtli a on obtehl ím a jeho mocí dobyl.

Lva papežem uiniv, do Nmeckých se zemí zase

navrátil.

L. 964. Císa maje v pamti nezbedná a zuivá <R- 964)

slova knížete eského, kteráž mluvil ped posly

jeho, asu jarního vojsko veJiké z Bavor do Cech

vypravil a tu zemi Ceskú hubiti a kníže Boleslava

zahubiti rozkázal. Cechové to uslyšavše, ped
Vyšehrad se všickni znamenitjší k Boleslavovi

shromáždili a s ním v raddu vešli, majíli se cí-

sai brániti, ili se jemu pokoiti. Boleslav jsa

muž plný zuivosti, nikoli se nechtl koiti, ani

jaké od nho prositi milosti, prav, než by císai

slaužil, že chce radji hrdlo ztratiti. Vládyky a

zemane, a neádi, však proto vojsko na rozkaz

knížete svého sebrali a proti císai je až k horám

pomezním Bavorským poslali. Císa znamenav

skrze své špehée, že se chtí Cechové brániti, po-
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slav clo Bavor kázal druhé vojsko sebrati a druh
stranau do ech vtrhnuti. To zvdvše Cechové,

že Nmci a rozliní národové se na n tak sihi

zbírají, ulekli se a pedstúpivše ped pána svéhc

jemu radili, ponvadž tak mnohý lid, jakž se

slyší, táhne na záhubu eské zem, aby radji se

císai pokoil. A že to žádná není hanba, pravili

nižšímu pokoiti se vyžšímu a tak jej k tomu

nutili prosbami i hruozamij, o jeho zkáze i bez-

životí jemu mnoho vypravujíce, až jej na to na-

mluvili, že jest své posly poslal k císai, aby jemu

oznámili, že se chce pokoiti i službu initi. Cí-

sa, vyslyšav posly, nechtl toho od Boleslava pi-

jíti, ale více a více hubil eského knížetství po-

mezí. Poslové navrátivše se, oznámili Bolesla-

vovi velikú císaskú proti nmu i proti všem

echuom prchlivost. Kníže to slyše na jiném než

])rvé svau mysl postavil a pojav malý poet svých

služebníkuov, jel proti císai. A rozkázav služeb-

níkm v jedné vsi zstati, sám toliko na svém

koni jel pe císae a ssedl s kon, padl ped ním

na zemi, milosti žádaje. Císa se kázal optati, kfío

by byl a pro by žádal milosti a co by uinil. Od-

poivdl Botesílav: »Kníže eský j'seni a za mi-

Jastt proisím, neb jsem proti P. BoIhi a pánu mé-

mu císai ])rovinil; již chci J. Mti. slúžiti a

' = hrozbamr.
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všecko což mi k^li J. Mt. Císaská rozkáže, rád

uiniti. «

Knížata a hrabata i jiní páni za se ped cí-

saem snažn pimliivali, milosti mu žádajíce.

Císa po dlúhém mlení odpovdl, že toho ne-

muož uiniti; na jích žádost chce jemu svú vinnu

odpusititi, ale pro mord muže sv. bratra jeiho že

chce nad ním tžkú pomstu uiniti. Odpovdla
jsú knížata kúce: »0 slavný císai, ta a taková

l)omiSta nech jest P. Bohu poruena. « Císa ta-

kových pímluv nemoha oslyšeti i ten mord jemu

odpustil, ale aby on jemu služ])u inil i jeho bu-

dúcím. rozkázal. Tu hned rozkázal císa Bo-

leslavovi, aby kotel nad ohnm v kuchyni císa-

ské držel a tu službu abv vždyckv císai inil.

Boleslav

íc pokoil.

Kotci nad
ohnm.
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To jest hned tu l^oleslav uiniti musil. A když jej

dajm mezi oi zarazil a kníže se na špalku drže

kotel posadil, císa ekl jemu: »Tu sta,« t. j. >>Ty

stuoj.« I musil jest tu státi a ten kotel držeti,

dokudž se cisai líbilo. — Kdež císa s svým voj-

skem ležal, ía ves slula Drastov a císa tu z té

/ 83'" vsi kázal m./sto uiniti; i dáno jemu jméno
Tiista msto, Tusta a do dnešního dne Latiníci je jmenují

Tusta. A Cechové Domažlice jemu íkají a to

proto, neb byl císa svým pikázal, aby tu od toho

dne, jakž se Boleslav pokoil, více žádné škody

neiniilM. A Cechové v to úfajíce, Nmce jsú vel-

mi sužovali a Nmci pravili: »Byšte b}^! u nás,

ne tak byste jako zde doma zlí byli.« Protož Do-
Dom izlice. mazlíce mstu pevzdli.

Boleslav k hajtmanuom vojska svého poslnl,

aby se s lidem do Prahy navrátili, a císa roz-

kázal Boleslavovi s dvadcíti toliko jízdnými do

ezná jeti. A tam opt Boleslav musil za hodinu

kotel na sochore a sochor na rameni v kuchyni

nad ohnm držeti. Knížata opt se za (proto že

byl mužné postavy) k císai velmi snažn pimlú-

vali, aby jemu polehení uinil. Císa rozkázal

lioleslava povolati a optal se jeho, jakého by zna-

mení ode vší své zem na vcech bojovných po-

žíval. A on ekl: »Vorla erného v bílém štítu

vždycky moji pedkové požívali. « Císa se otá-

zal, ka: >Á)ú kolu. pak anej) vú kterého císae
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aneb z jaké píiny tomu knížeti takové znamení

dáno?« Boleslav odpovdl: »Ivomu neb od koho

by takové znamení dáno bylo, toho já nevím, než

za to mám, že jest kníže Cech to znamení s sebau

do této krajiny pi^^nesl, kterýž najprvé ped
tmi sty a tyidcíti lety tuto krajinu sob, do ní

vjev, podmanil a svým Jádem, kterýž s sebau

z Charvátské zem pivedl, osadil. A toho jsú

znamení požívali i jiní potomlkové jeho až do to-

hoto asu.« I ekl císa: »Ale pro tvuoj zlý ui-

neki a pro tvau nepoddanost nebudau více po-

žívati.

«

Knížata pedipovdná opt po tetí za Bole-

stlava pímluvu iniM. Císa odpovdl: »Chci to

na pímluvu vaší uiniti, tak aby se vojska zase
^J^erb

bez škody do Bavor obrátila, a Boleslava také

chci propustiti tak však, aby on Boleslav i jeho

budúcí knížata eská, kdyžbykoli který císa

rozkázal, nkoho na svém míst každý k císaovu

dvoru poslali a ten aby tu službu císai v jeho

kuchyni initi povinen byl. A toho na znamení

aby každé kníže eský kotel své obyejné barvy

v erveném (neb ohnivém) poli za erb ml.«

A s tím Boleslava od sebe propustil, kterýž r,a

štítu i na korauhvi kotel namalovaný do Prahy

pinesl a vorel erný s císaem zaleal.

' = in, skutek.
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<Jv. 965) /L. 965. Spativ kníže Boleslav, jaký zpuosob
' '^^ pi Ottovi císai se zachovává a jaká náboženství

sú mezi kesany, domuov se navrátiv poal ko-

stel sv. Víta nákladn stavti, knží a žáky i jiné

duchovní lidi rozmnožovati. A svolav starší a

vládyky s nimi se radil, kterak by mohl v svém

lílskupa knížetství biskupství zpuosobiti a odkud by mohJ

Boleslav
'^iskupa míti. Starší jemu poradili, aby o to vzal

míti. nauení od císiae a najprv, ím by biskup živ

býti ml, aby to opatil. Kníže pravil, že chce f-ám

sedti ustavin na Vyšehrad a biskupu postú-

piti Boleslavi a Zálabského zboží k užívání; star-

ší to slyšíce zchválili.

(Svatba Doíthravky s iMskon.)

R. t. také po smrti Zemanyslava Míeska syn

jeho na knížetství Polské jest volen, kterýžto

obyejem pohanským žen neádných mnoho ml.
Polsky Kesané pak, kteíž na ieho dvoe iemu slaužlli,
knize . . , . . , .

Méislav. jej SÚ velmí milovali a asto na to namlúvali, aby

opust ty neá<ly pohanské, víru sv. kesanskú
na se pijal a nkterú krásnu pannu zpu()Sol)em

kesanským aby sob pojal za manželku. Míeska

kníže jsa \tii)ny mládence, k jich rad povolil, íak

však, budeli jemu dána /.a manželku nkterého

krále aneb kuií/ete dcera. Rychlle jeho radyi po-

' = radovo, rádcové.
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spíšivše, poslali sú k knížeti eskému Bolesla-

vovi, žádajíce, aby dceru svú, jíž jméno Díbrav-

ka, knížeti Míeskovi dal za manželku. O to

i o všecko když se stala smlúva, panna velmi

krásná do Gníezdna s velikým vnem a slavn r)aiil)ravka.

pivezena a hned toho dne pi pítomnosti panny

Daubravky a mnohých vládyk eských, jenž byli

s ní pijeli, s mnohými svými dal se tu v mst
Gnízdn poktíti a dáno jemu jméno Mislav.
Nazajtí pak ádn Mislav s pannu Daubrav-

kú v stav manželský vsitúpil a tu slavné bylo

uinno hodování, lid pak obecný obojího pohlaví

po malém asu rozkázáním Mislavovým všecky

modly drevnné spálidi a kamenné do vody vme-

tali a kest sv. na se pijímali s velikým nábožen-
T ^ v ^ 1 1 ^ M 1 Tr 1-1 ' T~> 1- ^ C)l)razv topí

stvimi. Jeste az do dnešního dne u Veliké rolste v Poišt.

toho na památku iní dti v družebnú nedli.

Udlajíce jako obraz, nesu jej na dlúhém dev
(nkde jej na vozeku vezu) a pijdúce k vod
i tam jej uvrhú a odtud rychle domuov bží.

Po nedlúhém asu kázal kníže v Gnízdn
slavný kostel k poctivosti bl. P. Marie postaviti.

A druhý v Krakov na žádost knžny Daubrav- Kostel sv.

1 ' TT'i -^111 /• • Václava
ky, ve jmeno sv. Vacslava, jenz byl vlastni str jc v Krakov.
její, a jiných pt kosteluov hlavních a biskup-

ských, také farních kosteluov mnoho postaviti

^ = pobožností. —
Kronika II. 7
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dal a desátky jim oddlil a klenoty je kostelními

draze ozdobil a nadal.

<R. 966) L. 966. asu postního poslání sau od knížete

Boleslava i ode všeho knžstva k císai Ottovi

poctiví poslové, t. knz Blohauš Chvojenský a

Tobek, vládyka z Strošetic, a s nimi jiných deset

o bisí<upa, aby J. Mti prosili od knížete i ode v.>e-

ho lidu, stolice biskupská aby v Praze býti

mohla, k tomu aby ráil dáti své povolení. I pi-

jeli isú do íma ped slavností Velikononí a cí-

sa byl k tomu dni slavnému pozval mnohých

knížat a hrabat, aby s ním hodovali. A když cí-

sa na den Velikononí po vykonání mší s\^,

pišed z kostela, procházel se sám na síni mezi

stoly, v tu chvíli píd truksas císaský a syn

jednobo knížete, pacholátko malé, tu bhaje jcrnu

/ ^4" se / pod nohy vrazí. A truksas toho mládeneka

hulkau v hlavu (snad necht) tak velmi udeí,

až jemu krev z hlavy skoí. To uhlídav njaký

Uendrych, pstaun toho pacholátka, i udeil

truksasa v hlavu jednau ranau, až tu hned padl

a umel. Vidla to cíisa, vytrhli sviioj poboník,

a chtl toho pstauna tu hned zabíti. A on do-

Cisae se sáhl2 císae, udeil jím pod sebe i sedlu na, chíl
zmocnil ,v ... ^,.., ,,v,v , f <

pstaun. cisare zabiti. I zknkl cisar, leze pod nim, na sve

' =: poboní nž, tesák. — ' = s;'iliniiv po . . —
' = posadiv se.
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dvoany a komorníky, aby se jeho nctl(jtýka'i,

neb rozuml císa, jestHže by jeho zabíti neb jíti

clitli, že by on prvé zabil císae. A tak držal cí-

sae pod sebú, až jej císa hrdlem i zdra\ím ubez-

peil. A propustiv císae, padl ped ním, prose

pro P. Boha, aby mu to milostiv odpustil a ka:

»Ponvadž jest truksas tchto slavných hoduov

ani tvé pítomnosti ani tohoío tvého píbytku

nešanoval a krev z hlavy tohoto mládeneka a

ctného knížete nemilostiv vylil, spravedliv jest

jeho krev dnes vylita na zemi; neb já, což sem

uioiil', to isem uimill z lítosti .pána svého, vida jeho

krev ibez viny vylitu. A ty, císai, neml jisi na mne

tak kvapn své braní obnažovati.ate mli si tO' svým

raddám poruiti k spravedlivému rozvážení. Neb

císaské velebnosti není náležité nevinného ani

vinného zamordovati bez saudu. Protož po druhé

i po tetí pokorn prosím, že sem se Tvé (brán

mého žwota) zproiti\-iil Velebnositi ; ra mi to mi-

lostiv vážiti a odpustiti. « Císa milostivý roz-

váživ píiny, Hendrycha pstauna od sebe po-

kojn propustil a jemu všecku vinnu odpustil.

Poslové pak knížete eského, chtíce domuov po-

spšiti, v pondlí Velikononí poali poselství od

Boleslava pi císai jednati. A císa, jsa v tom

na své mysli roztržení, toho jednání o biskupa

Ceskéhr) do jiného asu odložil a posly prázdné

domuov propustil.
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(Boleslav I. f. Boleslav 11.)

<R. of);) L. 967. Boleslav kníže upadl v tžkú nemoc

Lékai <luchovní i tlesní jeho navštvovali, však

obojí malý uinili prospch. Duchovní, a mncliá

inili napomínání, pravíce, aby toho zlého iiiikn

a haiTueliiného moirdu ždel a P. Bohu se pokoil.

nic neprospli, neb on jako ukrutník zatvrdilý

v své zuostal neústupnosti. A tak ten vrah z-
staviv po sob' tri syny, it. j. milos.tii\'ého Bole-

Bolesl.iv s.l!ava a Straohkvasa a Kišana, spolu knížetstvi

ninel! i život ztratil. Sedmý deni msíce íjna, vykonav

vku svého let padesát a sedm, léta Icnížetstvi

svého tidcátého sedmého a dne osmnáctélu^

umel a \' Bolesllavs(kém kostele pohben.

línleslav -^^ jehožto místo vyvolen syn jeho, kterýž
iiiilostivy

•• •'

1 , ,
•

volí-n. ml. jméno Milostivý Boilieslliav. A on byl' velmi

nerovný otci svému, a jednoho jména, však

v mravích byl veliký roziil. Niic jiného |není]

než veliká a pílišná milost Božská, kteráž t)ho

asu byla se k národu eskému nachýlila, to liyla

zpuosobila, že z tak bodlivého trnu tak krásná a

nad míru vonná ruože vykvetla, z bratrzské

krve vylevae velmi nábožný kesan, z vlka he-

ránek, z ukrutní'ka dobirotiivý a z nemilositivéh >

milostivý se narodil Boleslav, kterémužto ani

' Podle Kosmy 15. ervence 967; podle jiných až r. 972.
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otcova zuivost. <an.i to, že jest byl s ním jedno-

stajiT-éiio jménia, nic neuškodilo. Neb v nmí nic

jiného nel)ylo než veliká milost k jménu P. Je-

žiše Krista a píliišné miillováni sípravedilivosti a

áduov kesfanských. Ten jest lni první v eské
zemi kesanské víry rozmnožitel, otec sirotkuov,

obránce vdov, smutných potšení, putujících

k hrobu sv. Vácslava milostivv pijíma, koste- Boleslav w
, 1 ' o -n v< , ., / , 1 , t TvT 1

kostel po-
luov a chramuv Bozích pilnyj zakladatel. iSeh otaviti da!.

tak, jakž se te v privilejích kláštera sv. Jií, že

on sám kesanskému náboženství z vírv dvadcer

' Celil kíiniklcristika podle Kosiny^ jenž opt erpal

c Reíiiiiu)Uí.
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Mlada
kii/.n<'i

kosteluov postavili dal a užitky a potebami

kteréž náležejí k kositelmoni, dositatenc je oipatil

{Mlada abatyše.)

/ 84^' Byla jest / laké dcera nkriitnclu) Boleslava a

sestra Boleslava milostivého, velmi nábožná pan

na, jménem Mlada, v sv. písm od své mladost',

velmi vyuená a v latinském jazyku di. spla. Ta

7. píiny náboženství vzavši listy od bratra svélio

Boleslava, s nkterými pannami a poctivými slu-

žebníky do íma se obrátila a tu jest od najvyž-

šího biskupa kesanského poctiv pivítána a nr

nho požehnání pijala a v kláštee jednom pa-

nenském, nkterý as tu pobyvši, klášterský ži-

vot oblíbila a dobrým obyejm duchovních 'idí

ádu sv. Benedykta se nauila. Naposledy pak

najdiiostojnjší Otec v Kristu, papež, z raddy a

vle svých kardynálv knžnu INTládu na úad
\l)l)aty.šc abbatyšství k klášteru sv. Jií na hrad Praž-

'•;tL'ra sv'^'
ském poisvtil a dal jí jméno Maria, dav jí zákon

Jií. a eholu sv. Benedikta a opatskú berlu. Tu nová

abbatyše vzavši eholu a oidipuštní od Otce sv.

i požehnání, z íma vyjela a do ech se s svými

brala s velikým veselím, až do Prahy pijela. Tu
Boleslav, dávno sestru vidti žádaje, o píjezdu

jejím jakž uslyšal, velmi jse zradoval a proti ní

vyšel, s velikau jí poctivostí vítaje, a ruce sv)b

davše spolu do domu vešli. Tu dlauhau chvíli
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vedle sel)e sedíce, rozliná mezi sebau mli roz-

mlúvaní. Ona, co jest v ím vidla i slyšela,

vše porádi jemu vypravovala a on se divil. V tom

hned podala iemu listu od stolice Apoštolské, ^ ''?!i.,-,

kterýž byl v tato slova: »Jan, služebník služd)-

níkuov Božích, Boleslavovi, víry sv. kesan^^ké

milovníku, Apoštolské požehnání vzkazuje. Spra-

vedlivé jest dobrotivých k spravedlivým a sluš-

ným prosbám nakloniti uši, neb P. Buoh jest

spravedlivost a kdož miluje P. Boha, spravedliv

uinn Inide; všecky zajisté vci milujícím P. Bo-

ha a jeho Božskú spravedlivost nápomocny jsau

k dobrému. Dcera naše milá jménem Mlada, již

jsme dali jméno ATaria, mezi jinými svého srdce

žádostmi jest nám vuoH tvú i svú oznámila vd-
n, že ty srden žádáš, abychom naše povolení

k tomu dali. aby v tvém knížetství ke cti P. Bo-

hu a k rozšíení církve sv. biskuipsitví býti mohlo.

To my zajfiisité \'ieselvm srdcem rádi STne uslyšeli

a vdn pijavše, P. Bohu sme dkování uinili,

že svú cíkev všudy ráí rozšiovati a velebiti

mezi všemi národy. / Protož my Apoštolské sto- / 85^

líce a sv. Petra, knížete ApoštOillského, jehož (a-

koli nehodný) námsteko sme, mocí povolení

dáváme a zchvalujeme a na budúcí vné asy
stvrzujeme a pevn iníme, aby kostel sv. Víta

^ =1 ádn, po poádkt!. — ^ = nástupce.
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a \^ácslava, muedlníkiiov Božích, biskupská sto-

,,^"í:^^', lice a hlava všech kostehiov Ceskvch hvl. Kosleki
I razšKv. _^^

- '

pak sv. Jií muedhiíka dáváme tu moc, aby pod

rehohi sv. Benedikta a pod poslušenstvím dcerv

naší milé Marie, v P. Kristu abbatyše, držán a

chován byl a shromáždní panen (aneb konvent

panenský) aby tu zízen byl a ustanoven, ale

však ne podlé obyeje jazyku Bulgarského, Rus-

kého aneb Slovanského, ale radji vedle zízení

církve -sv. a stolice Appoštolské jedii')ho nkte-

rého, mezi jinými hodnjšího, za biskupa nby

sob vyvolili, kterýž lby uenjší v Latinským ja-

zyku byl a v pí smích sv. aby ml známost, tak

aby radlicí slova Božího v nov z pohanství obrá-

cená srdce krojitii a vorati mohl a pšenici dobrých

skuítkuov rozsívati i také sn^opy oll>ill)é víry vaší

v Kristu P. shromážditi a do jeho stodoly života

vntého vn<ísli. Mjž se dobe !« Tu ihned, jakž

papežské stalo se rozkázaní, zízeno jest od kní-

žete a abbatyše, aby kostel sv. Víta náležel' k bu-

dúcímu biskupu a kostel sv. Jií muedlníka ])ocl-

dán byl abbatyši, knžn Mariji, seste knižete

Boleslava, i budúcím.^

' = pdu nezdlanou poprvé orati.

'' Listina lato, jakož i celá, chrotiologic, pijala z Kosmy;

je nepochybní podvriena teprve v dob Kosmov a za-

lomení biskupství jist pozdjší; obyejn se klade k r. y/j.
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(Ptiuar biskup.)

L. 968. Knz jeden mnich z Saské zem, jenž 0<. ' 68>

l)yl muž velikého umní a zbhlý v písmích sv.

a krásné výmluvnosti, jménem Dtmar, kterýž

málo ped tím pišel byl do Prahy na paut k hro-

bm sv. Víta a Vácslava, tu aby své modlití)y

P. Boihu obtoval, ten v krátkém asu vsel jest

v známost knížeti Boleslavovi, tak že u nho
proto, že byl muž uený, velikú obdržal milost.

A nkteí chtí tomu, že najvíce z té píiny kní-

že ml milost k nmu, že jest jazyk Slovanský

velmi dobe uml. I povolal jest k sob knize

Boleslav knží a žákuov, vládyk a starších zem,
a napomínal je i za to snažn žádal, aby sob
Dtmara za biskupa volili. Jednoho pak dne, .

^^^} *-"^

• 1 ^ , ,^ . ,,, ., . , . , ^, ^ .
Cech císai

jakz se knizeti líbilo, jednostajnu privetiv^ost o biskupa.

všíckni knží i žáci k Dtmarovi majíce, jej sú

spolen a z vuole jednostajné za biskupa zvolili

a hned bez odtahuov k Ottovi císai, jenž byl

syn nkdy Jindicha císae, od knížete i od obú

stavuov, duchovního i svtského, bylo s listem

posláno, kterýžto list byl v tato slova: »0 naj-

slavnjší císai, kesanského náboženství naj-

vtší ctiteli, prijmiž milostiv všeho knžstva

i lidu spolen všeho prosby a tohoto muže ve

všem zkušeného, jménem Dtmara, kteréhož sme

sob za pastýe duchovního vyvolili, víme že
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nám kážeš na hiskupství posvtiti. Za to všickni

pokorn pro,síme.«

Tehdy císa (jakž se o nm te, že jest byl

iskiip prv- velikv zákona Božího a áduov kesanských mi-

Dtmar. lovník) povolav nkterých arcil)iskupuov a i)i-

skupuov, knížat, hrabat a panuov, s nimi v raddii

\-.šel a roiz\iáživ ito, oo- se žádá, že jeslt veilml uži-

tené pro spasení lidské, ahy lid \'nov k víe

Kri'Stov ol>rácený moíhl zachován býti, rychle

a bez odtahuov rozkázal arcibiskupu Mohutské-

mu téhož Dtmara na biskupství posvtiti. A pi

tom sám císa jeho napomenul, aby on jako nový

a první toho biskupství biskup, ten nový lid piln

slovem Božím opatroval. Tehdy Dtmar, již jsa

korunu biskupskú ozdobený a berlu pastýství

duchovního obdaený, do hlavního msta Praž-

/ 85^' ského' se navrátil a / do Pražského kostela

k oltái sv. Víta uveden s veliku slávu a pocti-

vostí, ano knzi i všecken lid duchovní V. Bohu

a jemu k poctivosti »Te deum laudamus« zpí-

vají. A lid obecný a prostý ten celý den k pocti-

vosti P. Bohu slavn svtili a ctili, vedle jich na

ten as obyeje zpívajíce »Krlešu, krlešu, alle-

hija«. Tu po malém asu Dtmar mnoho kostc-

luov k poctivosti P. Bohu a svatým jeho posvtil

a z lidu pohanského mnoho jich víl'e kesanské
skrze své kázaní nauiv, poktil a z nevících

Kristu P. vrné je uinil.
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</ 't)lha SI'. / 'ojlclui.)

L. 969. Poctivy otec Dtmar. jenž byl píklad 0^- '>^'')>

všech ctnosti, druhý den ledna msice, t. j.

v ochtáh sv. í^tpána, hivnu s užitkem P. Px^hu <9^-'>

navrátil a v Pražském kostele pochován, jehožto ...
,

^ .
Jiiskup pi\ -

vsecken lid eský plakal, jeden každý jako otce ni mníJ.

svého. asu toho pihodilo se, že mládenec jeden

z krajin Vlaských pijel do Cech, kterýž ped
desíti lety byl z Cech na uení vyjel, a mnoho

knih s sebú pivezl. A ten b}'l rodem z eské ze-

m, syn Sla\Tiíkuov, hrabte Libicského (a mát
jeho Stezislava), jménem Vojtch, a ten mel

liratruov vlastních pt. jichžto jména sú byla

Sobbor, Spitimír, Bohuslav,, Boej, Caslav. Ten

jistý mládenec Vojtch ml jest v ádu knžském

dvoje svcení. Ivšel jest jako tichý beránek mezi

smutné ovce, an}'- želejí svého pastve; ktervž ^'''*^^"V,
^-'^^

s nimi spolu také veliké obti za jeho duši inil

a modlitby hojné a slzavé za ped P. Bohem

vyléval. Kteréhožto kníže Boleslav a jeho raddy

v' tom dobrém skutku tak nábožného vidlice a

na budúcí as jeh'> nábožnjšího se í)ýti domní-

vajíce, ponuknutím Božským a milostí Ducha

sv. mládence poLapili, an se velmi tomu zbrao-

' Mylné clení; Kosmas uvádí Pobraslav (v nkt. rkpp.

Dobroslav). Rovnž tak Boej chybn m. Porej.
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vaJ, ped Boileis^lava miliosifcivého (kdež jednak

i

všedl<en 1'iid ]^}<1 shramiáždin) pfivedlli a v pro-

stedku jej postavivše k nmu ekli : »Chtj neb

nechtj, ty naším biskupem býti musíš a Praž-

ský bezdnýo biskup sluti budeš. Tvá urozenost

a tvoji skutkové i všickni mravové výborn se

s biskupslcým duostojenstvím srovnávají. Ty si

nám o'd vrchu Mavy až do zpodku paity velmi
Vojtech od (^QJ^Ye znám, ty budeš nám cestu, po které chodí
lidu za bi- . , ^ , v. .

kupa volen, hdle k vnómu živoitu, ukazovati a my jakoi ovce

za svým pastýem pjdeme a rozkázaní tvé výše-

mi obyeji budeme plniti, neb všecken tento zá-

stup knžstva i všecko anmiožství llidu tebe liod-

ného biskupství býti praví. « Prostislav, knížete!

komorník, když tyto ei odmluvil', Vojtch za-

plakav a utev své slzy, kteréž byly na jeho lí-

cích, poal se velmi vymlúvati všemi obyeji,

sebe nehodného toho i^adu a dstojenství biskup-

sJvého býti prav a že toho' na se y7Áí\ mikoli ne-

chce, vysokým hlasem odpíral. Ale však toho

kiku lidu volajícího: »Vojtch biskup, Vojtch
biskup!« nikterakž pemoci nemohl; musil umlk-

nuti a svoliti. To svolení stalo se devatenáctý den

<o8j!) února msíce, léta toho. kteréhož umel Dtmar.
Téhož léta nechtj íce Cechoivé. aby se talcová

vc a tak potebná prodlévala, hned (majíce toho

' := lém. ' — z piiuiccní.
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jistu zprávu, že by císa byl v Veron) poslali

sú k nmu posly poctivé a s nimi Vojtcha, bi-

skupa voleného. Kteíž když tam pijeli, najprvé

císae od knížete a od stavu duchovního, potom

od vládyk a ode všeho lidu obecného pozdravili

a nízko se uklonivše, podali daruov od knížete

svého, zlatté a stíbrné rudy. Císa pijav do

svých ruku, podivil se a ka: »Šastná od P. Bo-

ha zem vaše, že takový užitky a kovy v sob
má« a uiniv podko\'ánií, rozkázali, aby žádost

knížete svého oznámili. A oni ekli : »Ta jest

žádost i prosba, duostojný císai, knížete našeho

i všdio lidu kesanského v eské ze/mi (uká- /^<'>''

zavše na X^ojtcha) aby Tvá Velebnost jim tohoto

od nich všech spolu voleného biskupa ráila roz-

kázati na ten úad potvrditi. « Tu milostivý císa,

vida jich slušnú žádost a snažnú prosbu, hned

tomu ráil dáti své povolení. A tetí den ervna (9^3 !>

msíce dal jemu prsten a berlu biskupskú. A byl

jest tu na ten as pítomen Villigisus, Mohutský

arcibiskup, a Albertus (aneb Albrecht), Magde-

burgského kostela arcibiskup. I požádal císa

JVIohutského arcibiskupa, aby Vojtcha na bi-

.skupství posvtil a Magdeburgský aby tu píto-

men byl. A on Albertus Magdeburgský tu naj- Adalbertns.

prv \"ojtcha kižmem na ele potvrdil, t. j.

bimoval, a dal jemu jméno, ab}^ slul od jeho

jména Albertus Adalbertus, jenž se vykládá jako
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k Albrechtovi pidán aneb drivhý Albrecht. Po-

svceai jesit X^ojtch na biisikuípství jedenáctý den

msíce ervina a podkovav on i pastové císai

i arcibiskupuom, dne itetí'ho z Verony vyjeli a

.do Cech jse šastn navrátili. A když pijeli na

Bílú hioru, biskup ssed s isvého kon a sav obuv,

bosými nohami a upímným srdcem bral se s ná-

boženstvím a s pláiem nehodného sebe býti prav
toho biskupského úadu, až pišel k kostelu sv.

,Víta. Knží a žáci zpívajíce a veselíce se šli sú

ped ním; a když do kostela vešli, najvyžší knží

na l)iskupské stolici ho posadili. Tu pak po vy-

konání tch slavností milostivý Boleslav, povo-

lav k sob biskupa svého a Marie abbatyše. sestry

.své, dal jim moc, což by koli on k svému biskup-

sitví aneb ona k svému albbatyšství z asných

vcíi sob osobili a pispojili, toho aby žádný

kníže, král, císa ani papež neodcizoval, ani kto

z duchovních neb svtských aby toho nebral, ani

odkupoval, ani na to pjiti sml. A to svými

listy potvrdil a upevnil; biskup pak 'Své ovce ne-

zbedné velmi tžce a teskliv zpravova^ neb ke-

sané a byli velmi se obyejiuov kesanských pi-

.držali, nkteí pak vnuknutím dábelskÝm ktu

.se za.se odpovídali.

o

* =: svtské st.ntky, podle Itil. tnnpnr.ilin.

' = zíkali.
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{Založení kostela na Proseku.)

L. 970. Kníže Boleslav asu letního, pojav n (l^- 970)

které své sdíižehmíky, obrátil se s mimii do Bole-

slavi z píimy nálwžemsitví, aby místo to, kdež

sv. krev strejce jeho vylita byla, navštívil. A když

tam pijel, plakal s velikým náboženstvím, žádaje

od P. Boha miilostivéhio zpravování a svým hí-

chm odipuštní; po výkonámí pak svého nábo-

ženství vsed na kuo, zase se do Prahy navra-

coval. A když pijel na to místo, kdež sau n-
kdy vezúce tlo sv. Vácslava odpoívali, veliká

na pišla dímota i ekl služebníkm svým,

Krotislavovi a Jarobojovi: »Víteli kudy bližší

cestu ku Praze? Tudy se obrate a pospšte, neb

m sen velmi obtžuje. « I ekl Jaroboj : »Vím

Já
stezku v lese prosekanú, jenž slov Prosík,

kudyž mají obyej toliko pší choditi; ta nás

velmi brzo na Libeského dvora lauky pivede

a odtu do Poíani nedaleko jest.« I pospíšili

jsau velmi piln tím lesem, knížeti (aby nespal)

kratochvilné vci rozprávjíce. Když se pak mli
doluov s vrchu spustiti, ekl kníže: »Již se ne-

mohu snu obrániti, neb jsem od nho pemožen«
a ssed s kon, na zemi se posadil. A služebníci své

kon zvázavšco, své plášt jemu prostevše, aliy snu

— Poi v Praze. — " = uvázavše.
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povolil a odpoinul, pipravili a sami také odtud

nedaleko se položili a zesnuli. I spal jest kníže

málo více než jednu hodinu a procítiv ekl svým

siužebniíkuom : »0 jak .sem m-l sen velmi roz-

košný ! Neb strajc muoj P. Boha milostivého mn
dnes na tomto míst uinil. Mám i já slušnú

jemu uiniti odplatu na míst tointo bez meškání.

Protož kamen veliký vezmte a na tomto míst

položte a kíže sv. znamení na nm mým pobo-

ním nožem- uite. « A s 'tím vseidiavše na kon,
k Praze se brali.

/tvrtého dne Boleslav, pojav kameníky a

zedníky z Prahy, vedl je na to místo a tu kázal

kostel postaviti. I založil jest první kamen toho

kositela on sám kníže smi vlastní ruka/u ti-

náctý den ervna msíce a dokonán jest den

sedmnáctý msíce záí a posvcen od biskupa

Vojtcha k poctivosti P. líohu a ve jméno sv.

Vácslava, a to pi pítomnosti knížete Boleslava

a mnoho jiných, dobrých kesanuov. A to po-

svcíjvání stalo' se v nedli, první den íjna

msíce,

(Kostel sz'. Matje z> Šárce.)

(R. (,71) L. 971. Služebníci knížete Boleslava, zname-

navše [)ána ^vébo býti muže nábožného, kterýž

svú zvláštní krali>chvíl zakládal v modlitbách
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svatých a pi stavení kosteluov a tu astcá iníval

vzdvchání ku P. Rolni, asu letního pistúpivše

k nmu spolen, žádali jeho (a zvlášt ti, jenž

byli kesané) aby ten úineki otce svého z své

mysli vypustil a P. Bohu svému aby se toho d-
vrn dvil, že jemu to jako milostivý a milo-

srdný Pán bude milostiv vážiti a pro pímluvu

bratra jeb) že mu to, co jesit z náhliositi uiniti

rozkázal a uinil. (li)1)rotiv odpustí.

Kterýž stoje a vyslyšav je zaplakal a ka:

»Aloji miilí vrní silužebmíci a v víe Kriistov

bratí! Znám já, že jest P. Buoh náš pán milo-

stivý a hotovjší ijednomu každému híšnému

svau milost dáti, nežli on ho za ní žádati. Ale

jist vám pravím, jako svým milým pátelm,

žádný z vás toho sob lehce nevaž, vylíti krev

kesanská na zemi a zvlášt až do smrti a nad to

více bratra vlastního dobrého a spravedlivého

a lieze vší píiny, neb taková krev, jako krev

Ábelova, volá na pomstu k P. Rohu. I '.>bávám se

toho, aby P. Buoh, a jest milostivý, svých slov

[na mn] (kteráž mluviti ráil v zákon starénio

a ka: »Já sem P. Ruoh, kterýž navštvuji ne-

pravost otcuov nad syny, do tetího a tvrtého

pokolení«) na mn nevyplnil. Protož lépe jest

' = skutek. — " Exod. XX. 5.

Kronika II. 8
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nám zde zarmúcenu býti a k nmu volati, nežli

pro zlé úinky od nho zde i v biidaucím život

na sebe pomsty ekati. Ale však dosti bud" mn
na mém zarmúcení, vy bute veseh.« A nazajtí

cht svým služebníkm kratochvil uiniti, jel na lov

do jednoho lesu, kterýž Šárka slov. A tu roz-

táhše teneta, volavcCi zavedli, aby zvr hnali, a

kníže zstal na jednom vrchu sám toliko s jed-

ním služebníkem. I ukázal se jemu velmi veliký

nedvd, an jde k nmu. I ekl jemu služebník:

»0 milý kníže, bž pry, a by toto lité zvíe tebe

nezadávilo. « A kníže znamenav se znamením

kíže sv., stál tu nepohnutedln, maje tu nadji,

že pro znamení sv. kíže nic jemu to zvíe ne-

bude moci uškoditi. A tak pišel nedvd ten až

blízko k nmu. Strach ovšem, kterýž byl na

srdci knížete, promnil tvá jeho. I ukázal se jest

jemu v tu chvíli lovk, stoje ped ním, jako sv.

postavy, maje huol dlúhau, i udeil jest to zvíe,

kteréž ihned pry se obrátilo a odešlo. I ekl

kníže: »Mjdko muži dobrý, z toho, že jsi mne

této šeredné zbaviJ šelmy. « I ekl muž: »Tat()

šelma j>ekelná, kteráž tob ukázala se v tohoto

hrozného zvíete osoba, chtla tebe odsud ode-

hnati; neb ona tuto pi tchto 'hrobích, na nichž

* = lionce. — * = Díky, sl.íva! — * = podoba.
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ty stojíš, svú /.vlastní (nad tly mrtvých lidí ve

jméno SV. Trojice oepoktných) rozkoš má.«

Otázal se kníže: »Cíž sú tuto hrobové?« I ekl

muž: »Tch, jenž jsú kauzedlný nápoj pili.« ekl
jemu kníže: »Prosím tebe, kdo sú to byli?« Od-

povdl muž: »Služebníci Ctiradovi, syna Pro-

sová, jenž jest je díví ruka zmordovala; a tomu

J€st dnes, jak se to stalo, dv st a tidcet let.«

I ekl kníže: »Kterak ty to víš? Však osoba

tvého vku ukazuje, žes ty toho asu na svte

nebyl. « I odpovdl muž: »Všecky vci, které

se na svt daly toho asu i ped tím i nyní se

djí, mn známé jsau.« ekl jemu kníže: »Pro-

sím tebe, kdo si ty a které jest tvé jméno?« Muž
odpovdl a ka: /»Služebník jsem a apoštol Je- / ^71

žíše Krista, jménem Matj« a s tím hned od nho
odstúpil a v njakú se svtlost promniv, zmizal.

Kníže obrátiv se k svému služebníku, ekl: »Vi-

dlli si toho muže?« Služebník odpovdl: »Vi-

dl sem, ale vzdálil sem se od nho, neb sem pro

veliký blesk tvái jeho na nemohl patiti. « Když

se pak knize domv navrátil, vidní to, které se

jemu ukázalo, biskupu svému poád vypravil.

I ekl biskup: »Synu muoj, vzdaj chválu P. Bohu

a na tom míst postaviti rozkaž modlitebnici ve

jméno apoštola jeho, sv. Matje, a on tvj tiké
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zvláštní ped V. l^oíliem ])í;mliivce bude.« Tu
kníže hned bez meškání povolav dlníkv, sám

dum Boží založil, postavil i dokonal a biskup

Vojtch k poctivosti 1\ Bohu a sv. Matjovi tu

na v^árce ten kostel posvtil.

{Vojtch v Perov.)

(U. 072) L. 972. Byli jsú se pohan v Cesk zemi velmi

pozdlvihlii a spofo spumtovialii práti kesainm,
chtíce je jako z zem ven vypleniti. Ale biskup,

jako muž nál)ožn\. ustavin kesany a "zvlášt

kníže Boleslava napomínal, al)y jse P. Bohu

modlili, domy Boží stavli, služ])u Boží všemi

obyeji rozmnožovali, a sám toho najvíce i)ilen

l^yl. Pohan vidúce to. co se dje skrze biskupa,

velmi na nevrazili; a zvlášt ti, kteíž jako

mocnjší nad jín byh a hrady neb tvrze i dvory

držali, ktíti se nikoli nechtli, tajn o to jedna-

jíce mezi sebú, aby l)iskupa, toho muže cnho.

z zem vyhladili a Boleslava milostivho k své

ol)rátili neve. I pihodilo se toho asu, že Slav-

nik, hrab T>il)ickv, a Stežislava, manželka jeho,

požádali sú biskupa, syna svého, aby pišel

k ním do IJbice. Kterýž vzav na se dlúhau sukni

a velikú kukhi, l)()svma nohama šel lesem do lesa.

až pišel k otci svému a \< s\vm bratím. A Ui

druhého dne posvtil kostela, kterýž málo ped
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lim Slavnik l)yl ro/.ká/.al jeho ])niiuknutím ])nsta-

viti. A ])i tnin posvcení on Slavnik uinil l)i-

skui)u a jinyni synm svým veliké hodování.

tvrtého pak dne biskup, dav otci a matei i l)ra-

tím požehnání, odšel tajn, obávaje se pohanv.

a uchý1'ijv se od cesty, sikrze husté lesy sie obrátil

a náhodau pišel až k jedné vsi, kteráž sluje Ze-

lenka, v níž obývali pohané. Kteíž uhlédavše

jej. všickni jednáki vybhli proti nmu a pola-

pivše jej, ptali se jeho, kdo by byl a odkud neb

kam by šel? Kterýž ekl: »Clovk vám podobný

sem. z Libice msta jdu do Prahy. « A oni za

kuklu jím trhajíce, vedli jej až do Perova; neb

tu jeden muž v tom dvoe bydlil znamenitý, jmé-

nem Brodislav, z rodu Tuákova, kterýž vida

jej, mnohé na nm inil otázky, ale muž pokojný

nechtl jemu mnoho odpovdati. Kterýž zname-

náv, že jest kesan, povolav svých služebníkuov.

kázal jím kuklu s nho svléci a jemu dobe pi-

biti:., a propustiti. Kterýž když byl propuštn,

odšel a obrátiv se zase k dvoru Brotislavovu,

ekl: »T>u jes4: m/i má kukla vzata a mému hljetu

1)ez píiny dluh zaplacen. Dajž P. Buoh, aby

každý, kdož ten dvuor držeti bude, vždycky byl

díužen a oho^ dliihu nikdá nezapliatil.« —

^ = tém. — * = natlouci.

rcruv
dvr.
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(Boje s pohany.)

<R 973> L. 973. Boleslav kníže, znamenav skrze jistai.

zprávu kesanskau, že se pohané velmi pozdvi-

hují a kesany sužují, umínil je skrotiti a se-

brav lidu kesanského nemalý poet, umínil

s nimi táhnutí do kraje Luckého, cht ty své

poddané, ale nezbedné, neb k víe Kristov obrá-

titi aneb zahubiti. Ale biskup nechtl k tomu

svoliti, ka: »Nei toho, mj synu, neb vc sluš-

ná není, aby pro zlú krev pohanská dobrých ke-

sanv mla býti krev vylita — a také aby ty.

snad chtje vypleniti kaukol, nevykoenil spolu

i pšenice. Lépe jest, abyh já pkným a milosti-

v\Tn napomínáním je na cestu spasení uvedl:

pakli by nechtli, klad1)u na n uiním. I bude

leheji \- den poslední zemi Sodomské, nežli to-

mu lidu nezbednému. Protož rozpus lid kesan-

ský, a z povolnosti i vrnosti jím podkuj.

«

/
87V / I uinil jest kníže vedle raddy otce svého du-

chovního a biskup kázal tak pohanuom jako ke-

saniiom a talk rozšioval pilin sv. víru kesan-

ská skrze svu pokoru a hojné vylévání slova

l^ožího. A kdož jeho poslušen býti nechtl, du-

chovními klatbrtmi jej pokutoval.

Téhož léta pohané, uslyšavše o tom, že by

kníže Boleslav sebral byl lid kesanský na po-

hany a zase jej rozpustil, z toho domnívali se. že
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hy se nesmli z kraje Pražského do žádného ji-

ného na pohany pustiti, z toho více se pozdvihli,

netoliko proti poddaným jeho kesfanuom, ale

i proti oso]) samého knížete svého, o to jedna-

jíce, aby byl zahuben. A zvlášt ti, kteíž byli na

puolnoci, okolo Zámostí a Stranová, vyvolivše

sob místo jedno nedaleko od eky, kteráž slov

Jizera, na jedné hoe se širokými píkopy oko-

pali a valy širokými i dosti vysokými se osy-

pavše, tu se mocn položili a oditud veliké inili

(až blízko ku Praze po cestách i po všech) ke-

sfanuom škody. Kesané, kteíž okolo 'Lahe e-

ky bydlili, snésti toho, co se jim od pohanuov

dje, nemohúce, na kníže to vznášeli. Kníže uro-

zumv skrze špehée, že lid ten od toho zlého za-

atého pestati nemíní, uradiv jse s Vojtchem

biskupem, sebral opt vojsko a kázal na ty své
- , , , , ^ ^ 11 ^'1 '^- T Bitva mezi

1 všech svých kresfanuov zhaubce táhnuti, i po- ^esfany a

ložili jsú se kesané vedle tch zákopuov od vý- pohany u

chodu slunce a od puol noci a tu ležali až do dne

tvrtého. Pohané pro nedostatek potravy v zá-

kopích déle ležeti nemohúce, vytáhli na' pole ra-

ným jitrem, dív než slunce z hory vycházeti po-

alo a hned svedli Itvu s kesany. Kesané
proto, že jsú na n ta:k nenadále pohané uspíšili,

' = odvážiti se.
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postiipovatii poali. Ale vdce vojska jejích, jenž

slul Bratimil z Hrušová, vzkikl na své kesa-
ny a sám první vskoil mezi pohany na svém

bujném koni a jejích hauf a šik rozrazil; za ním

statenjší jako Béra Kován sk v a Hrozek l^cd-

miský, Koloslav z Kluku a jiní mnozí, ukrutn

nepátely porážejíce, za nimiž se kesané všickni

jako zed na pohany ítili. Bit\a ovšem až do po-

ledne trvala, kesané ])(ile ohdržali, ])iilianu')V

mnoho zbili, nkteí z j)c^nožených utekli a roz-

kryli se po hustých lesích. Po takovém vítzství

kníže svým bojox-níkiím kázal koisti a lauj^eže

jxthanské rovným dílem rozdliti.

ustupovati.
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Knize P.(>lsla\- mi Instivý. aby podkování /
í^!^""

r. I)olui z takového vitzstvi uinil, zstal jest

tu na tom míst i s s\\'mi l)ojo\niky za nkolik

dni a tu se spolen P. Holiu modlili a radovali.

Pi tom asu jedné noci ukázalo se jest njaké

vidni Boleslavovi, kterýž dne jednoho vstav

nmo, povolal rad svých duchovních i svtských

a ekl k ním: »Aloji milí xrní rádce, oznamuji

vám. že jsem ml této pedešlé noci ivné od

V. Poha mého ukázaní, tak jako bych s jeho sv.

milosti osobn rozmlauval. I rozkázal mi Pán,

abych jemu k poctivosti dal msto v míst pí-

hodném postaviti. Protož bez meškání kažte

hledati místa, na nmž bycli mohl vuoli pána

mého vyplniti.« Oni hned toho dne na všecky

strany po lesích a horách rozeslali: nkteí pak

hned toho dne navrátili se, pravíce býti místo

jedno píhodné nad ekau na té hoe, kteráž

Hrobka slov, kdež obyej mli všickni pohané

té krajin v svá tla pohebovati. Nazaití pak i^lsto a
'

',
^

, , \ , , , hrad Mladv
rano uvedu jsu knize na tu horu. kterýž kázal Boleslav.

hned lesy posekati a ka: »Jist toto místo jest.

kteréž jsem vidl u vidní noním. « I založeno

jesit tu msto a hrad vlastní ruikau knížete Bole-

slaA^a a dáno jest jméno mstu Hrobka a hradu

jméno uloženo Mladý Boleslav. A tak na budau-

ci vné asy aby jmenováno bylo, kníže rozká-

zal. Pi tom založil také Boleslav i kostel k po-
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ctivosti P. Bohu a matce jelio. A když se pak

kníže s kesany svými do Prahy navrátil, biskup

Vojth s knežími a žáky vyšel proti nmu, jehn

vdn i radostn vítaje, uvedl jej do kostela sv.

Víta a tu oiba spnllti P. Bohiu se koili, jemu z ví-

tzství, kteréž jim ráil dáti nad pohany, d-
kujíce.

0<. 97-i) L. 974. Opt v eském knížetsitví mnozí pi-

javše kest, zase k pohanským skutkuom se obra-

celi a to proto, neb skrze kest zlí duchové od

nich odstupovali a v kesanství jím k jích a-

, ,, , , ruomt a kauzluom i vštb/nm nápomocni bÝti i.vi-

Dablovepro ^ . . ^ ^ ^ . •/ '

kest ne- chtli, ale jakž se ktu odekli, hned jím v tch
chteliponia- vcech pom,áha1ii. A tak jích mnoho od sv. víry

odstaupilo. Biskup s nkterými vrnými knžími
snažn lidu tomu slovo Boží oznamovali, ale á-
bel srdce lidská nad míru zatvrzoval. A tak

uznav Vojtch biskup, že žádného pi tom lidu

užitku uiniti nemuož, obávaje se také, aby spolu

s nimi své duše nezahubil, oznámiv Boleslavovi

knížeti, zdvihl se a šel bosými nohami až do í-
ma. A tu se dožádal na najvyžším biskupu ke-

sanským, aby na lid ten neposlušný pro jich

nezbednú zuivost vydána byla kládba, aby aspo
jsúce v tom potupení a od P. Boha a ádu ke-
sanského zloeení, soíb usimysllili a obrátíce

se od své té cesty zlé P. Bohu se pokoili. Papež

vyslyšav a píiny ty, že sú proti P. Bohu, roz-
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vá/.iv. tak jest uinil. I odšel jest \'ojtch s po-

volením papežským do kláštera sv. Alexí a tu

jako neznámy a hosí n) njaký konvrši všem

Itratím posluhování inil a mezi n a1>y pijat

hyl. za to snažn žádal. Opat pak, vida jeho ná-

boženství a uslavinié P. Bo.hu modlení, a ne-

vda, kto hy byl, jeho za bratra do kláštera pi-

jal a mnichem uiniv, práci posledního bratra

jemu poruil.

L. 975. Veliké bylo roztržení v eském knížet- <l<- 975>

štvi i mordové rozliní dáli se ke/sfanuom od /
^^"^

ukrutných pohanuov, tak že se knížeti milosti-

vému Boleslavovi velmi stajskaloo, však proto,

pokudž mohl najvíce, víry kesanské s knžími

od \^ojtcha posvcenými bránil. A sebrav mno-

ho lidu, do Lucké krajiny se obrátil a tam po-

hany liezdn, k víe kesanské nutil a necht-

jící mordovati rozkázal. A když tu krajinu po-

hanslkú velimi pohubili, zase se navracuje, pohano

se spolu sebrali a cestu knížeti s lidem jeho v jed-

nom lese zasekali a nenadjále vyskoivše, udeili

na kesany a mnoho jich zmordovali proto, neb

se kesané ubezpeivše, své luišt i mee vklad-

li na vozy. I vzkikl kníže na kesany a ka:
»Berte bra a brate se!« a oni tak tiinili, k vo-

^ = bratr, fráter (z lat. conversus), — ' = mrzelo, líto

bylo. — * = násilím.
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zm pospíšivše a bra pochytivše, na pohany se

sihi ítili a staten je mordovali, tak že jich

tu na tom míst v tom lese ti sta a dvadcet z-
Aucdnik sitalo a jiní se na r/jno rozhih.li. Tu kniíže svým

svimi. i)oaekovani ucmiv, rozkázal tla všech krestanuv

i pohanv na tomi miíst do zemi zakopiaiti. Mezi

nimižto nalezeno jest tlo Mrázkovo, kterýž byl

auedník a milostník knížete Boleslava, které-

muž kníže na Lnany jeda, Pražsku krajinu byl

poruil. Ten najvíce ty pohany na kesany i na

kníže l^oleslava vzbudil, neb sám pohan byl a

kníže ])ána svého zamordovati mínik A ta bitva

stala se mezi Prah a Slanajm a tomu lesu dá-
l.iandajs

j^^ jméno Brandajs proto, že s se tu kesané
lstivým pohanmi statené bránili a nad nimi

svítzili.,

(Sz'. í'()jfcha první odchod a luivrat.)

<k. 976.) L. 976. Léta ítolio i prvního, t. j. peilleš^lého,

Dr^t^ veliká suchota byla v eské zemi, neb od té chví-

le, jakž biskup Vojtch do íma vsel a na

I'. Holin a pa])ži na Cechy kladbu xy/ádal, y.{\i\-

ný dié.št na Ceslkii zemi nepršal, než astá nn-a-

na a rozliná hromobiití sú ,se diála. .\ veliká

horka asem letním nebyla, však ])roto zem za-

pojemí dešovélio ])otcl)ovaki, tráva, listí i díví

' Vícclino ovsem hajka.

iicpršal.
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lesní schnuti poalo. Lidé to viilúcc, ne málo

sob stýskali, neb /. toho i hlad býti poal v té

zemi. Pohané nkteí múdejší vidúce, že jest

tžko lidem moci líoží se protiviti, hlad trpíce,

k víe kesanské se dol)rovoln obraceli, ktíti

se velejíce. Kesané též taková ránu Hoží vi-

dúce nad sél>ú, slova Božího pilní byli a ku P.

Rohu svému volali. asu jednoho kníže Bo-

leslav z píiny náboženství v jednu noc vsel do

kostela sv. \'íta. A když se horliv modlil P. Bo-

hu, jeho za milost a strajce svého za pímluvu
žádaje v tom. aby jebo sv. milost ráil svuoj

hnv od toho lidu v nov k víe jeho sv. obrá-

ceného odvrátiti a dáti déš na zemi, aby lid ten

uhlédaje takový div, mohl více se pi té sv. víe

upevniti, tobo' asu ukázalo se jemu -njaké div-

né vidní a oznámeno jemu, že suchota nepomi-

ne a déš v zemi jeho eské pršeti nebude dotufF.

dokudž biskup jich zase nebude navrácen a od

toho svazku, kterýmž ád kesanský jej svázal,

lid ten zase rozvázán nebude; a kdyžkoli on a

Cechové jeho od té kládby budu rozvázáni, že ym
dá P. Buoh hojný déš na zemi. Kníže povolav

knží a žákv takovú vc, která se jemu pi
modlení pihodila, jim oznámil. A oni spolu

s ním uradivše se. aby pro Vojtcha do ftíma po-

sláno bvlo, na tom zstali.

Vidní
kil lžete.
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kn^žT
Téhož iéta knížeti Mis'lavovi Poilskéinu,

jenž byl první kesan mezi knížaty Polskými,

z Dombravky, kteráž byla dcera ukrutného a se-

stra milostivého Boleslava, narodil se syn, kte-

rémuž na žádost její dáno jméno Boleslav, jenž

potom siúL BoilesJav Cliabrý; a 'on byl první král

Polský, o kterémž bude na svém míst obšírnji

povdíno.
<l^. 977) L. 977. / Dubna msíce, posláno jest od kní-

žete i ode vší zem šest osob poctivých do íma
k Benediktovi papeži (jenž byl toho jména VIL)
s listy vícími, aby pi jeho stolici to jednili,

liiskup jich Vojtch jim zase aby byl navrácen,

ílo ^íVvma ^'^^ j'"^ poruili. Když sú pak ti vrní poslové,

totiž knz Bolehost a knz Myslibor, Kivan,

Rosislav, Vnymír a Jarek do íma pišli, všudy

se ptali na biskupa Vojtcha aneb x\dalberta, ale

nikíž sú se jeho doptati nemohli, až sú se ped
papeže dostali a ped ním se velmi pokoili a

od knížete svého i ode všeho lidu eského žádo-

stivého listu podali. Papež, když peetl .list, ekl:

>>Žádný o vašem biskupu v tomto mst nic neví,

my toliko o nm vdomost máme. Jdtež do klá-

štera sv. Alexí, na bratra Adalberta se ptejte.

Tu svého biskupa v kápi naleznete. « Kteíž když

sú do toho kláštera pišli, Vojtcha z daleka sú

uzeli a padše na zemi ])red ním, jemu se velmi

poctiv klanli. To uzevše jiní bratí i ekli opa-
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tovi svému: »Ote poctivýx, oznamujeme tab, že

njací lidé do kláštera našeho pišli, našemu slu-

žebníku velmi pokorn se klanjí.« I rozkázal

jich opat ped sebe i všecken konvent povolati,

kteíž pedstúpivše, nízko se uklonili. A on ekl

jim: »Vy kdo a odkud ,ste, že služebníku našemu

tak poctiv se klaníte ?« I odpovdl knz Mysli-

bor: »Ote dstojný, dva sme knží a tyi svtští.

Z naší eské zem sem sme pišli od knížete na-

šeho, i <o>de všeho lidu eského j&úce posláni,

abychom« (ukázav na prstem) »tohoto ctného

muže Vojtcha, biskupa našeho, hledali, a ted hle

u vás zde sme jeho nalezli. « Opat pohledav na

všecky své bratí, ekl jemu: »0 Vojtše, co si

nám uinil, jsa biskupem, že si tlesnu služebnost

mn i všem bratím inil ?« A obrátiv se k poslm
ekl: »Proiž jeho hledáte?« A oni odpovdli:

»Proto, neb jest on pro naše híchy a že sme jeho

nechtli poslúchati, od nás (již dv let minuly),

zaklev zemi, odšel. A P. Buoh nad námi nebe

zavel a od toho asu, jakž on odšel, déš na naši

zemi nepršal.« I ekl opat k nmu: »Jdiž rychle

domuov a daj lidu svému požehnání !«

I šel Vojtch k papeži, žádaje od nho, co má
initi, nauení. I ekl jemu papež: »Navra se

k lidu svému a rozvža jej od toho zloeení.

«

* = ctihodný. — ' = rozvaž.
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Vojtch jako poslušný rozžeihnav se s papežem a

s opatem i se všemi bratími svými duchovnimi,

vyšel 7} kláštera sv. Alexi a bral se s posly velmi

])i)k()rn. Po odjití jeho opat, povolav l)ratí

svých, ekl jim: »]>rati milí! Jist Adalbertus,

bratr náš, biskup eský, jest lovk svatý, neb

mnohá znamení svatosti na nm vidal sem. IS'-

kterého asu rozkázal sem jemu, aby mi sklenici

vína pinesl, kterýž hned pospšn to uinil.

A když mi podati ml, ábel (tak jakž sem tomu

srozuml) v osobi psa erného ukázav se, jenm

nohy podrazil tak, až na zemi upadl, víno rozlil.

a sklenici rozbil. A vstav od zem, sklenici zdvihl

a požehnal a mn podal, ana plna vína a cela byla.

T velmi sem se tomu podivil, však sem toho divu

žádnému db té chvíle neoznámil. « I ekli sú bra-

tí : »Ote poctivý, i my sme pi nm mnohá zna-

mení svatosti vidli. Ale kto by a odkud byl, toho

sme nevdli.

«

Navracujíce .se pak poslové s svým biskupem

do Cech, najprv sú jej do kláštera P. Marie

íkterýž byl od njakého paustedníka na Zelené

Iloe založen, ale ne dokonán) pivedli. A pau-

stedník ten, jménem liimota, s svými bratími

jej i je milostiv pijal a do svého uvedl píbytku.

A tu on zaal a bratí jeho také i poslové zpívali

' = podob.
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»Te deiim laiidamus« až do konce. A on biskup

stoje na té hoe dal ipožehnáni vší eské zemi a

hned té hodiny vyHl se jest tichý a hojný déšt na

tu všecku zemi. Z toho sú všickni kesané po-

znali, že jest jim biskup jich navrácen a že z jeho

požehnání takové pišlo vod rozhojnní a tak

každé devo i tráva jeho píští se radovala. Když

pak pišel do kostela biskupského sv. Víta, kníže

proti nmu vyšel a poikloniv se, jeho políbil ruku

a vdn i milostiv pijav, poddanost jemu

i s svým lidem zachovati slíbil. Tu biskup všemu

lidu oznámil, že jest na P. Bohu a na otci sv.

/ vyžádal, aby dopuštno bylo zpvati »Kyryelej- /

son« jazykem Slovanským v kostele sv. Víta na

každý den a pro to zpívaní že jest slíbil P. Buoh

Vojtchovi více se proti Cechm nezatvrzovati,

ani nebe od dešt zavrati, tak však, budúli se

híchv zvlášt smrtedlných varovati. I ekl i lid

všecken: »Ote duostojný! Jakéž jest to zpívaní,

chceme je rádi zpvati a všech híchv tžkých

a P. Bohu našemu i tob protimyskiých se varo-

vati.« A biskup ekl: »Amen, tak daj P. Buoh,

milí synové.« A vyav z své mošny krajíc chleba

plesnivý a eši, z kteréž ml obyej píti, vyal

také i list, jenž byl z skopové kže uinný a uká-

zal jim, na nmž bylo napsáno a notami ozdo-

beno toto zpívaní:

Kronika II. 9

Slovanský
zpívaní.
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»Hospodine, pomiluj ný!

Jezu Kriste, pomiluj ný!

tys spása všeho mira,

Spasiž ný i uslyšiž,

Hospodine, hlasy naše!

Daj nám všem, Hospodine,

žiže a mir v zemi

!

Krleš! Krieš! Krlcš «

Téhož léta ctná žena, jménem Dumbravka,,

jenž ])yla dcera Ukrutného a sestra Milostivého

líoleslava a manželka Méislava, .knížete Pol-

skéjin, a mát Holeslava, eeného Chabrýo,

j)rvníhii krále Polského, umela.

(Sv. l'(>jtcli v Xcralozcrcli.)

<R. Q7S> L. 978. Hiskuj), jako muž Poha bojíci, všelikú

maje o své jxxldané pelivost, volání inil k 1'.

I)ohu a imísta P. Ilohu oddaná asto navštvoval

a v nich se 1*. Polui modlil. Msíce záí den dvad-

cátý a sedmý šel jest na paut do kostela sv. Koz-

my a Damiana, neb ten den jich slavnost i)ama-

tována byla. Kterýžto kostel nkdy ])ed lety jia-

desáti b\l dal kníže Xácslav k poctivosti I', liohu

a týmž sv. muedlníkilm postaviti, mezi Prah a

Vyšehradem, kterýž až do dnes stojí na krchov

' y. f>nlských prauieu, místo . Donbravka — u to místo

pv. l>obru"'u. - ' Tak, hcz -r-, stc. i stpol. A'í\ (,'lirai)iý.
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kláštera Slovanského. Po vykonáni pak misí sv.

on biskivp. dav lidu požehnáni, odtud obrátil se

do Boleslave, aby se taní na tom miste P. P>ohu

té noci modlil, kdež jest sv. Vácslav zamordován.

Ale však pro stradi pohanuovi nesml /.jevn cho-

diti, ale vždycky šel lesem, až pišel na to místo,

kdež sv. kníže zamordován byl i pohben. A tu

té celé noci za sebe i za lid svuoj modlitby sv. P.

Bohu obtoval a po vykonání tch vcí maliko

mezi knžími pojedl, hned se doluov vedle Labe

eky obrátil a jako za jednu míli šel. aby od lidí

poznán, nebvl. A když do jedné vsi. kteráž n:i ^'eratovlC•

behu Labském leží, jménem Neratovice, pisel,

žádal, aby jej na druh stranu eky pro P. Boha

pevezli. Kteíž to uinili a ])evezše záplaty^ žá-

dali <xl pívozu; a on pravil: »Synové milí, já

zlatta ani stíbra nemám, než za práci vaši slovo

Boží dhci vám kázati a požehnání dušem vašim oijiaupil

^., T'^'^ • i',-i' 1 biskupa
ucinim.« Ktenzto nic se na to neobrátili, ale Vf.jtdia.

porazivše jej na zemi, stevíce s noh jeho szuli a

tím sol) zaplatili. Vstav a obrátiv se k ním bi-

skup ekl: »Daj vám P. Buoh místo požehnání

zloeení tak, abyste vždycky chleba nedostatek

mli.« Od toho asu až do dnešního dne nkteí

sú z tch plavcv (neb pívozníkuov) rodu z-

* = ped poliany. — " = zaplacení.
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stali a ti vždycky mají ped žnmi chleba nedo-

statek a žádný z nich v stodole žita až do nového

míti nemuož ; i by ho mnohem více než s svau po-

tebu tu nechal, nkam se jemu podje a zmizí.

Protož obyej mají hned brzo mlátiti a prodávati,

neb musí ped žnmi odjinud chléb kupoviti.

A tak biskup bosýma nohama odtud až do Prahy

jíti musil.

Téhož léta biskup mnoho žákv posvtil na

knžství, kteíž asu jednoho spolu sšedše se na

tom zuostali, aby na se vzali ád a eholu sv. Be-

/qo"- ne/dikta. A bylo jich v potu dvadcet a sedm;

i vešli sú do domu biskupova, jeho za to, aliy jím

duom k bydlení ukázal, že tu chtí nábožn P.

Bohu slúžiti, prosili. Biskup jích vuoli a žádost

vyslyšav, šel k knížeti a tu se spolu uradivše, jím

že je chtí opatiti, oznámili. A po malém asu uká-

záno knížeti Boleslavovi skrze andlské vnuknutí

místo na jednom ostrov, kterýž jest v ece

Vhltav nad Prahu jako puol tetí míle. Tu on

bez meškání opativ místo, kázal klášter založiti

k i>()Ctivosti P. Bohu a sv. Janu Ktiteli. A hned

druhého roku asu jarního uvedeni jsú tam ti

bratí zákona sv. Benedikta a i>octivau živností

od knížete opateni. Jeden z nich, jménem Bohu-

mil, skrze l)iskupa nad nimi opatem uinn, jenž

byl lidským dumnnini jist lovk svatý.
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<.Ví'. l'ojtcli opI odchází do Riiiia.)

L. 979. Boleslav knize a \''ojtch biskup svolali <K. ')7<)>

jsú jednak všecken lid poktný, kterýž bvl v té r.iskiipské

^ v., , ,. ; ..-•'. 1 1, zízeni Cf-
zemi. a jmi prisne pikázali, aby ty tn artykule chm usta-

od P. Roba vydané a od biskupa jím vypovdné vcno.

piln a pevn zachovávali, jích nikterakž nepe-

stupujíce. První: aby v nedli sv. žádného trhu

nemívali, nic neprodávali ani kupovali, ponvadž

jest den svátení Boží, aby tak jakž jest P>ohem

pikázáno, jej ctili. — Druhé: aby skrze úad du-

chovní v ád manželský vstupovali a práv i ke-

sansky aby manželství držali. — Tetí: aby

u svatýchi a na místech posvátných svá tla po-

hebovati dali a více nikdíž na žádných polích,

ani v lesích, ani na hrobkách pohanských abv se

nepohebovali, obtí duchuom aby neinili, ani

jakých ohuov na hrobích pálili.

Starší a vládyky slíbili to uiniti, ale lid obec-

ný nikoli toho držeti nechtl. Kníže pro svau pí-

lišnau dobrotivost a jích nešlechetnost nikoli jich

nemohl skrotiti, až z toho velmi teskliv byl. Bi-

skup dav na n kladbu a zloeen stvo, šel do íma
• opt P. Bohu a biskupu najvyžšímu kesanskému

na n žalovat. A když tam pišel, žádal raddy od

papeže ; a on vyslyšav píiny, pro které jest vyšel

#

^ z= na hbitov.
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z svého biskupství, dal jemu tuto odipovd: »P(3-

nvadž znáš, milý synu. že tam nemuožeš žád-

ného užitku ani prospchu uiniti, lépe jest tivh

ud nich odstúpiti a zachovati svú duši.« Biskuj)

\'ojtch, vza\- od p^ipžt odpuštni, umínil jiti

do Jeruzaléma, cht hrob r'ána svého navštviti,

ale toho nemohl vykonati. \'šak proto po nkíe-

rých sv. mistech pochodiv, do kíma se navrátil

a Y kláštee sv. .\lexi spolu s bratrem svým du-

chovním Ciaudenciem (jinak Radimem) tu 1'.

Bohu slaužil a P l^uoh toho asu. suchotau. hla-

dem i morem Ceskau zemi sužovak

(Sz'. í'ojtcIi r íma pi mši pí-ciicsru ilo Libice.)

<R ijHo) L. 980. Požádal jest papež Vojtcha biskupa,

aby ped ním slavn sv. mši slaužil, a on to rád

Mši slaužil s velikým náboženstvím uinil. I stalo se jest,

biskup Voj-
]^^^y^ p^ po/dvihání Tla liožiho i)i oltái v ta-

tecli ped .
'

,
, .

biskupem, jem&tvíi Stál. tak dlúho prodlil, že se tomu papež

i jiní všickni (kteíž pi té mši byli) divili a ne-

mohúce se toho mlení konce doekati i rozkázal

jím ])a])ež potrhnuti. .\ on ohledk se povdl, že

nemá než jednu rukavici, prosil, aby mu druhé

kázali piijiti, tak aby mohl sv. mši vykonati, l^>

vykonání pak tch vcí pojal papež biskupa do

—
^

' ^n mlení. — " = ohled, olilédnuv se.
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»svéln> domu a tu ped svými kardinály poal jelio

trestati, a i^a: »C)te d()l)r\. pri> si sml. / pi'i /
9"''

mši sv. dímati ?« (odpovdl biskup: »()te sv.,

I) snu já nic ne\-im, ale 1)}1 jsem na ten oas

v vytržení. Nel) vera brati moji pro víru Pána

našeho. Ježíše Krista, jsú od pohanurtv zmordo-

váni a až do dneška nepfvhbení ležali. í ká/ai mi

P. Buoh tl jejích ])osvtiti. protož musil jsem

se toho asu v Cechách postaviti a mé bratry t-

lesné, syny otce mého. pohelti. Ale proto, že jsíe

mnú tak brzo kázali potrhnuti, pospíchaje za-

pomnl sem v Libicském kostele na oltái P.

Marie rukavice.« Papež cht se tím léi^e ujistiti.

své vrné posly do Cech poslal, aby se piln vy-

ptali, jsúli zbiti od pohanuov synové Slavnikovi,

bratí biskupovi, a kterého dne se to stalo. Po-

slové když se navrátili, všecko poád papežovi

vypravovali a oznámili, že jsú jist tak a na ten 1-iukavicc

den (jakž biskup Vojtch pravil) zbiti. A on bi- ^ Cechách

skup Vojtch že jest pi jích pohbu ode všeho zapomnl,

lidu tu pítomného v Libicském kostele vidn byl.

Toho na ujištní pinesli jsú biskupovu rukavici

a jednu k druhé pirovnavše, že jest ta, kteruož

ml v ím pi mši, poznali. Z toho znair.enav pa-

pež, že jest to lovk svatý, vzav o to radu s svými

^ = kárati. — " = se opovážil.



136 V. HAJEK, KRONIKA ESKA, R. 981.

hratíími, ro/:kázal biskupu Vojtchovi se clo ech
navrátiti, ahy ješt pdl-cusil, bude-H moci v tom

tvrdém lidu jaký prospch uiniti.

<A'()7'v návrat ]'ojtchm' do Cech.)

{\i. 981) L. 981. Vojtch liiskup z rozkázaní papežova

pojav s sebau bratra (íaudencia s povolením

opata á bratí kláštera sv. Alexí, vyšel z Tvíma

den sedmnáctý msíce bezna a obrátil se k Ce-

chuom. Opat jako muž nábožný velmi po nm
teskliv l)yl, bratí všickni jednákj plakali. Dru-

hého dne po odjití jeho pedstúpilo šest bratruov

tch ped opata svého, jichžto jsau byla jména

Benedikt, Matauš, Izák, Jan, Krystýn, Barnabáš,

žádajíce, aby je odpustil z kláštera, že chtí muže
toho sv. provoditi a budeli vuole Boží, že se chtí

zase navrátiti. Opat nemoha jích sídené a pla-

tivé žádosti oslyšeti, dal jest v tom povolení, kte-

íž pospíchajíce šli a Vojtdia také i Gaudencia

v mst v Viterbí v kostele sv. Maryna nalezli.

A pistúpivše ekli: »()te biskupe, nikoli jsme

po toli zstati nemohli, od staršího našeho ()dj)u-

štní vzavše, za td^au jsme p<ispíšili, jako posluš-

né ovce tebe budeme následovati svého paotýe,

nel) víme, že znáš cestu života vcného. « Jímžto

on odpovdl: »Synové milí, lépe jest vám bylo

' = tém.
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v kláštere ostati, ale ponvadž se vám tak libí,

hudiž jméno P. Boha našeho pochváleno. « T šlo

jest sixilu osm nuižuov velmi nábožných a na té .

cest jdúce kteryžkoli kostel u/eli. žádného ne-

l>ominuli. pi-i každém zastavíce se na' svých kle-

ali kolenu,, P. Bohu své duše obtujíce za od-

puštní svých hríchuov prosili a toho svatého,

v jehožto jménu ten dum Boží byl založen, v tom

žádajíce za pímluvu.

A když ])išli do Cech msíce ervna, tvrdí.-stí

cesty utrápeni jsúce pi jednom lese na poli

u vsi, kteráž Milave slov, v kraji Domažlickém,

tu sú se položili a zesnuli. Tof z té vsi pastý

stádo žena uzev je, že spí, traubu k hlav a

k uchu Vojtcha biskupa (kterýž obvláštn

ležel) piiniv, hlasit zatraubil a on se velmi ^'f^^^f^'

^
zatrubil.

lekl a \- náhle schytiv se, ekl: »Dajž Buoh, aby

vohlech, ty i takoví, kdož to iní.« Tu hned do-

puštním Božím ten pastý hluchotau byl pora-

žen; a od toho asu každý pastý, kterýž v té

vsi jest a zatrúbí, hned ohlechne. Protož obyva-

telé té vsi. když sob pastýe jednají, to jemu

pedpovídají, aby biem práskal, ale netraubil.

Nkteí pak to za vc posmšnau a básnivauo ma-

jíce, traubili a hned hluchotau bývali poraženi

a k sluchu až do smrti nebyli navráceni. Biskup

^ Tisk Kolenuow omylem pravopisným. — * = báchorku.
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/ 91'" pak když se do Prahy na/vrátil, od knížete svého

milostiv byl pivítán a pívtiv pijat. Tu opt

Cechm snažn kázal slovo Boží a víru sv. ke-

sanskú i všecky ády vydhvaluje, uka/.oval jim

cestu života vnho, ale velmi malý prospch

uinil.

{W^jtcli opt odcliáci do íuia.)

<R. 982) L. 982. Biskup Vojtch znamenav pílišnú

tvrdost eského lidu, vzav tajnii raddu s knížetem

a zanechav mníškv pedpovdných, v kláštee

sv. Jana na Ostrov, pojav bratra Ciaudencia opt

se do íma olirátil a knžím zprávcm duchov-

ním ten lid tvrdý šíje poruiv rozkázal, aby slova

Božílu) ]>ilni l)}ii až djo jeho navrácení. T vyšel

;esl / 1'raln- den scdmv íjna msíce.

</(///,'(/ Otíy II. s 7;í;-/;v.>

Léta léliož císa Otto toho jména 11.. nechav

()tty s}na svého v Saších, s manželku s\ú a -s ve-

likým lidem jel skrze Lombardy a \'laskau zemi

až do íma a tu od papeže ])ivítán poctiv a i)i-

jat milostiv a slavn korunován. .\ tak veliké

bylo toho asu mezi ])a]Kv.em a císaem i vším

kesanstvem upokojení.

' = ílrívc jnunovanýcli.
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rihodilu se asu toho. že z Barbary, také i <td

K('iisiantyni>|>til mnoho ívekv a Turkv do Ka-

lahrv j)itáhIo a piplavilo se po moi a ti kesa-

nm \-clikú škodu ohnm a meem inili. C^ísa

o tom uslyšav lítost ml nad kesany a pojav

Nmce, Francúzv a ímany táhl s nimi do Ka- Císa Otto

, , , .
' ^ ^ , ,

. ^ odTurkiiov
labr}- a oni to uslysavse, hned se proti nmu vy- .^ Reknov

l)ravili. A když se spolu sjeli a bitva se zaala, poražen,

kiman a jiní Machové hned šú utekli, ekové
a Turci všecky Nmce a jiné kesany hanebn

/.mordovali; císa' sám toliko k moi ])ibhl a

Rekv prosil, aby jeho na lodí vzali, prav býti

se jedním z rytív císae ímského. Ti, kteí

byU na lodí, znamenavše zpsob jeho i ozdobu,

mluvili su ecky (mnjíce by nerozuml), že by

on byl císa, že ho chtí doplaviti do Konstanty-

nopole k císai svému a za to že budu bohat

darováni. Císa to .slyše teskliv byl: však sob

jednu chytrost v potebu vymysliv prav jim, že

má veliký skrytý poklad v Sicílií, tudy aby ma-

liko zajeli, aby jej vzíti mohl; že hned s nimi

\-esele se poplaví. To sú oni rádi uinili a k be-

hu pistáli. Sicilští pak Turkv obávajíce se na

behu mo.ském zbrojn sú stáli, mezi nimiž byl

ve zbroji biskup, jménem Cesus, kterémuž se cí-
^'^^zenT.

sa Latinským jazykem oznámil a jeho na ty

zem nevzdlané, divošské.



140 V. HÁJEK, KRONIKA CESKA, R. 983.

plavce ponuk. A když sú všidcni plavci z lodí

vyšli, Cesus biskup s svými pomocníky rychle se

na n oboil, a od lodí je zaskoil a tak Sicilští

s biskupem tch .plavcv tu na behu tyidcct

zabili, tak že žádný z nich neušel. Tu císa P.

l^ohu a sv. Petru (jehož vždycky za pomoc žá-

dal) podkovav, biskupa Cesa s sebú pojav na

jednu lodí vsedl a odtu se k ímu plaviti kázal

— a tu jest k své manželce a k svému synu Otto-

vi šfastn a vdn se navrátil a biskupa Cesa

velikými dary daroval, také i mnohými (proto,

že jest jej vysvobodil) obdail svobodami.

iWUka BnlrshnHi II. Smrt Sla7'iiík(n'a.)

<K. 9X3) L. 983. V knížetství eskem mnozí rozliní a

úkladní dáli se mordové. Neb pohané astokrát

scházejíce se spolu radili se, kterak by mohli ke-

sany z té zem vyhladiti, a nemohúce toho mocí

vykonati, chtli po jednom neb po dvú na cestách

je mordujíce tak vykoeniti. Kníže to, co se dje,

slyše, teskliv byl, ale však nechtl tomu, aby lid-

ská krev i tch zlvch pohanv mla býti vylévá-

/ 91'' na; nkteré kázal v/zením trestati a nkteré ji-

nak a jinak pokutovati, chtje zachovati v své

zemi ])okoj. astokrát svolávaje k sob vladyky,

zemany a hrabata s nimi se o to radil, v tom jich

i za pomoc žádaje — a oni jemu radili, aby zlým

za zlé odplacoval a zlé a nepo<ko)jné pohany ty
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krve kesanské prolevae hubil — a on vedle

jich rady musil tak uiniti.

Téhož asu hyl jest v té zemi muž jeden mezi

jinými velmi znamenitý, otec biskupuov, jemuž

bylo jméno Slavník. — A ten jist dobe toho

jména zaslúžil, aby slul Slavník, neb jest byl ve-

likých a slavných skutkv. A byl muž veselé tvái

a k lidem velmi pívtivý, v saudu upímný, spra-

vedlivý, obránce sirotkv a vdov milostivý. Byt
• , , , , 1^ ^. ^ ^ , ,^ T M • ' 1 Slavníkovo
jeho byl na hrade pri meste, kterez Libice slov hrahství.i

tu, kdež potok, Cidlina jménem, v Labe vpadá a

tu své jméno tratí, A okolo sebe ml jest své

panství neb hrabství rozšíené na všecky strany.

Na západ slunce bylo jeho panství až do potoka,

jenž slov Suina a až do hradu, kterýž byl po-

staven na hoe, kteráž slula Oseká. K polední

krajínao jeho byla až do msteka, kteréž slulo

Chajnov, Daudleby a Netolice až do pl lesa. Na
puol noci až do Kladska a do potoka, jenž Nysa
jména más. — Ten Slavník, pokavadž živ byl, y^^*^-^^^'

šastn živ byl. Toho roku umel pro velikú tesk- umel,

nost, tak jakž nkteí píší, skrze to kterúž ml,
že sú synové jeho od pohanv4 pro sv. víru zmor-

dováni a on toho asu doma nebyl. V kostele

* Tisk Hratstwi omylem. — ' Tisk Kragin omylem. —
* Popis Slavníkova panství podle Kosmy. — ^ Tisk po-

honuw omylem.
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P. Marie tu v Libici pohben jest, jehožto hrob

potom za mnohá léta na clen sv. Vojtclia chutnú

vni z sebe vydával.

(Smrt Otty II. Otto IIÍ.)

<R. 9^4) L. 984. Císa Otto asu postního vyjel z íma.

al)y slavný den veliikon<o>ní slavil v Cáchách a

]>()iav s se]>ú z íma Vojtcha, biskupa eského.

A tu na ten den on biskup ped císaem a pede
všemi jinými biskupy sv. mši slaužil, ješto to ne-

Biskup náleželo než arcibiskupm, ale císa tak míti chtl
Vojtech

. ,

ped cisa- proto, nel) k Vojtchovi zvláštní ml milost. Když
rem insi

^^ j^ ^ slavnosti velikononí vykonal v. Vojtch

vzav od císae odpuštní, do Cech se navrátiti

umínil. Císa zavolav jeho tajn do kaple císaské,

svých híchv se P. Bohu ped ním vyznával,

za n které by ml initi pokání, od nho nauení

žádal a jeh<j jako námstka Božího v tom žádal za

rozhešení. A dav jemu drahý ornát, albu. dal-

matyky, kápí krní a jiné píjíravy, kterýchž pi
oltái v ty hody velikononí ])ožíval, jeho se mo-

dli'l])ám poruiv jej od sebe žalostiv propustil,

slzavými ])rosbami žádaje, aby na nezapomínal,

a ped I*. Bohem aby byl jemu pítelem. Kteréžtf)

(.(zdoby až do dnešního dne v Pražském kostele

* Tisk nezapaniiiial omylem.
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11 veliké poctivosti se chovají a slovu pípravy sv.

\'(ijtcha.

Císa pak. navr.ítiv se zase do íma, sedmy

(len msíce snpna, zstaviv po sob Ottii, syna

svého, umel. X^ojtch pak biskup obrátil se do

rozliných zemí a mst, navštvuje místa svatá,

puto\al \elmi nábožn.

ojfcJi Z' Praze. Smrt Stfczislavy.)

L. 985. Biskup eský do Prahy se navrátil a <K. o8:>

milostiv pijat od knížete Boleslava i od knž-

stva a žákv i také ode všeho lidu kesanského.

Kteížto kesané asu jednoho spolu sšedše se

žádali jeho velikými prosliami, al)y od nich ne-

ndcházel. slibujíce všickni vli Boží a jeho plniti.

Kterw-to vyslyšav žádost jich ekl: »]Vlilí synové!

Za to vás prosím, plte vli Boží a rádi poslau-

chajte slova jeho a on P. Bu'oh váš dá vám všecko

dobré: zde pokoj a v budúcím ži/vot vné od- / 92^

poinutí. Já zstanu s vámi, jako pastý s svými

ovcemi. Pakli byste slova Božího poslúchati ne-

chtli, opt bych se musil obrátiti k lidu jinému,

v kterémž bych mohl prospch uiniti. « A tu hned

poal snažn slovo Boží kázati, netoliko v koste-

lích, ale i po polích a po lukách, také i ve všech

kesanských, a najvíce v kostele sv. Víta.
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Otta císa
toho jména

Tetí.

<R. 086)

Obrazové
Božího
umuení

na hranách.

T. . pipadlo císaství ímské na Ottu, syna

Ottova, a to byl poád toho jména III. Ten když

jiijel do íma, od ehoe papeže, jenž byl toho

jména V., milostiv pijat a na císaství koru-

nován. A hned toho roku jel z píiny nábožen-

ství do Apulí k sv. Andlu na paut a jeda skrze

Benevent, vzal tu tlo sv. Paulina biskupa a do

íma je pinesl.

L. 986. Veliké vznikly nevole mezi kesfarjy

a mezi pohany a pohané nkdy zberúce se, jakd

by oni byli kesané, rozliné inili laupeže i mor-

dy. Kníže Boleslav uradiv se s biskupem, roz-

kázal, aby kesané znamení sv. kíže nosili nn

svých odvích tak, aby mohli rozeznáni býti od

pohanv a to z té píiny, aby více pohané jmé-

nem se kesanským nepikrývali a tch haneb-

ností neprovozovali nad kesany.

Rozkázáno jest také, aby na každé brán m-
sta kesanského znamení umuení Božího na-

malováno aneb vytesáno bylo a v každé vsi ke
sanské aby též znamení na slaup bu kamen-

ném nel) devnném postaveno bylo. A tak sú

se kesané zachovali a ješt zachovávají až do

dnešního dne.

Pi tom asu ctná vdova Stezislava, jenž

byla mát Vojtciia biskupa, umela a v kostele
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W Maric tu v T.il)ici vedle Slavnika, manžela

svého, slavn \\ i)it(iirinosti syna svého, hi-

skupa \'ojtcha. pochována. A pi tom biskup

s mnohými knžími za duši její a otce svého

i svých hratruov mnohé inil P. Bohu obti.

L. 987. Opt veliký neád poal se v eské ze- <l^- 9^-7)

mi rozmáhati tak, že u duchovních ani u svt- -y^'';'!'
,

v Lee nach.
ských kázaní a napomínaní biskupovo nic váženo

nebylo, ale více z toho posmch. Manželství tak

kesané jako pohané zle požívali. V den svátení

netoliko tržili, ale i mnohá díla dlali, pohebo-

vali se po polích a po lesích i v domích, ktu málo

sob vážili, kivdu jakúž mohli, jedni druhým

inili, rozliná páchali zlodjství. Kníže takové

pestupníky milostiv napomínal a nkteré písn
trestal. Biskup také poal takové nezbedné hor-

liv a píke trestati, však nic jiného tím nezp-
sobil, než že sú se proti nmu i proti všemu ádu
kesanskému více zak}selili a nkteí smrtí jemu

hrozili a astokrát netoliko pohané ale i kesané
mnohá ped ním kladli osidla, chtíce jej zahubiti.

On pak vida, že žádného uiniti nemž prosp-

chu, opt umínil jíti do íma, ale žCi tvrdá zima

a velikost snhu jej zdržovala; a tak toho, což

umínil, nemohl vykonati.

^ = jenže.

Kronika II. 10
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ojtch a Strachkz^as.y

(R. 98«) L. 988. Pí-ihiodilo se, že Strachkvas, bratr kní-

žete Boleslava milostivého, ten, na jehožto ktin-

kách sv. Vácslav skrze hratra svého ukrutného

Boleslava zamordován, jakož o tom naped po-

vdíno, z ezná pišel do Prahy. Nel) ped tím

dán ihyl od otce svého, Jioleslava Ukrutného, do

ezná na uení a 1)\1 tam mnohá léta, až se do-

stal do kláštera sv. iMr.eramma, kdež súbyli brati

ádu sv. Benedikta, a tu (Kl\' umichovský a e-

holu na se pijal a z (loi)ušténí opata svého, aby

navštívil l)ratry své lioleslava a Kišana a svú

/ 92' vlast, do Prahy pi.šcl. ,
O jehožto píští biskup

Voídi Vojtch když zvdl, tajn jeho k sob povolav,

cluél vzdáti k nmu tuto e uinil: »( ) milý synu, ponvadž
biskupství . 1 • 1' v

1
, ,, , 1

iiiiómii
'^^''^ Vidím, muže rodem osxiceneho a Irratra slav-

ného knížete eského, oznamuji \elikau nezbed-

nost stáda mn ptirueného a já že jsem mdl>

j)astv a lidu toho nikterakž skrotiti nemohu,

ani v nich jakého uinili užitku. Neb nevra, ne-

])ravosl a neád veliký jest v tom lidu eském,

neposlušenstvi a nedbánlivost nad obyej v knz
štvu, pajcha a zuivost pílišná mezi povýšenými

již jest vzrostla, aniž já jich mohu nai)ra\iti. Pro-

tož umínil jsem do iVnna jíti a tam chci ziistati

a k lidu tomuto i)evrácenemu nikdá se nechci

navrátiti. Ty pak, ponvadž jsi bratr knížete
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této zem, síiad lid tento vtši tob než mn pod-

danost zachovávati bude, neb ty radau i pomocí

bratra sxIkj nevící napra\i)\ati, neposbišn tre-

stati, pyšn a /ni-ivé skrotiti moci budeš, v tom

stá(bi i v církvi sv. mnohý prospch budeš moci

uinili. Ted" hle pastýství mého berhi v tvé kio-

no Slavím a biskupství mého tob postúpili sH-

buji a to aliy ádem šlo za dnuov života mého, to

na pai)eži toli olulržím.w Strachkvas to vyslyšav

biskupskú l)erlu, kteráž ped ním postavena byla,

na zemi hnvivé povrhl a lstiv povdl : »Nežá-

dámf já míti poctivosti na svt, ale ped ní utí-

kám. Nehoden jsem já liiskupského dstojenství,

aniž tnho bemene snésti bych mohl. Mnich jsem.

mrtvý jsem. l^rotož mrtvy mrtvých pobel; ivati

nemohu.

«

Vojtch pak. jsa plný milosti Ducha sv., jina-

ejší úmysl Strachkvasuov, než sú slova, l)ýti

poznav, ekl: »\'ziž, brate, ehož nyní. dobe
a poádn uiniti moha, nechceš, potom s veli-

kým svým zl\m uiníš. « A vi-da biskup, že žád-

ného prospchu u Strachkvasa ani u lidu uiniti

nemuož. opt do ííma se obrátil a od stolice Apo-
štolské nauení vzav, aby radji svú duši zacho-

val a lid nezbedný opust k ním se nenavracoval.

Boleslav pak vzav radu s knžími a s znamenitj-
šími, psaní k papeži i k IVÍohutskému arcibiskupu

uinil, žádaje, nebo aby Vojtch k navrácení do
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eské z€m pinucen byl, aneb jiný biskup na jeho

místo liyl do Cech poslán.

(R. oS(»> L. 989. Strachkvas, bratr Boleslava knížete,

vida že biskup odšel a že jej ten lid nešlechetný

svau nezbedností od sebe odehnal, jako by to do-

be a poádn i spravedliv uinno bylo, nadutu

myslí jemu se zalíbilo býti eskem biskupem a

ponvadž chtjícího snadné jest nutiti a kdož

emu chce, dá se jedním vlasem pitáhnuti, lid

ten sršatý a v svém neádu zerzavlý sšedše se

spolu, Stradhkvasa na biskupskú stolici vyvolili.

Neb tak P. Buoh své Božské dobroty snesitedl-

nost ukazovati ráí, že nkdy lidu zlému v jeho

zlých skutcích prospch ráí dávati, aby se jeho

zlost k tžšímu pádu jeho vykonati mohla. Stracii-

kvas pak lstivý pozdráhav se jako by nechtl, ale

jako Jidáš lakomstvím sa veden, žádostí pajchy

a poctivostii jsa pemožen, biskupské dstojenství

(ušty neád, ale srdcem toho velmi jsa žádosti v)

sob osoboval a do Aíohuce k arci1)iskupu po-

spíšil, od nho posvcení na biskupství žádaje.

Arcibiskup (tak, jakž nkteí píší, dary porušen

jsa) toho uiniti nemeškal. A když byly pipraveny

všecky vci, kteréž k tomu nalézaly a Strachkvas

stál pi oltái ped arcibiskupem mezi dvma
suffragány a tu oí svých sem i lam obraceti

' = cti, slávy.
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]>o;il. A když se vedle ol)yeje na /.emi ])red ol-

táem rozprostel, to na znamení, že jest neho-

den toho tluostojenství, dábel do nho vstúpil a

hro/n jím lomcoval a od nlvo neodšel, až z nho
duši vypudil. A to proto, ponvadž jest, když l''isl<ui)a

jemu bylo z vle Hozi to biskupství od Vojteclia ^\^^^.]] ^a-

I>odáváno, pijití jeho nechtl, již spravedlivým .

davil.

saudem Božím neša&tnau smrtí zachxácen sa,

že jest jeho dosáhnuti nemohl. A vle jeho vše-

tená a neuprímá jest petržena proto, aby sv.

biskup ten, i nepítomný jsa, po všeckny dni ži-

vota svého biskupem Pražským byl.

(J\)jtcJi v Uhrách.)

/ L. 990. Biskup Vojtch pedstúpiv ped papeže (R.^yo)

b'ma, jenž byl toho jménaX\^I., oznamoval jemu

svú píhodu, která se jemu stala pi jeho noním
modlení, že se jemu ukázal P. Ježíš na kíži a

rozkázal jemu, aby šel do svého biskupství, aby

navštívil Uhry a Slováky a toho jinak aby ne-

inil. Papež vyslyšav jej, ekl: »Ote sv., což jest

tob rozkázáno od Pána tvého, toho jinak neciií.«

Kterýžto dav políbení papeži, odšel a s opatem

v kláštee sv. x\lexí se i se všemi bratími žalo-

stiv rozžehnav a každého z nich obzvláštn po-

líbiv, z íma vyšel a k horami se obrátil. A když

' Míní se ovšem Apenniny. —
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hory pešel, pišel až do msta Ancony a lu

vsed na lodí. plavil se s jinyinii až (l(t Scardony a

do zem Charvatské. A všed do msta Modruše,

uil a kázal slovo Boží a lid ten sprostný Char-

vatský s pilností poslúclial. Tu on V^ojtch bi-

skup (jakož kronika Opatovskái ukazuje) mnohé

inil divy a Bajenus, král Buliíarský, o nm usly-

šav, chtl jej rád vidti. Ale hisku]) z vnuknutí

líožího zprávu maje, že hy král Uherský ntco od

víry sv. kesanské ])()blaudil, k nmu pospíšil a

z Charvatské Modruše až do Modruše Uherské

tetího dne pišel a odtud do Ostehoma a tu na-

lezl krále a ped ním jazykem Latinským kázal

slovo Boží, takže jej pi víe sv. kesanské

utvrdil.

Tu njaký lovk velmi znamenitý a bohatý,

kterýž byl nedávno ped tím pibral se z Ainilí

z hrabství sv. Severyna do LHierské zem, jemuž

jmiéno bylo Deodatus. ten byl toho asu postavil

slavný klášter v ITherské zemi i dožádal se na bi-

sku])u \^ojtchovi. aby mu toho kláštera posvtil

fa on (o velmi rád uiniT) a byl na \^ijlcha velmi

laskav. Na ten as byli ])išli z eské zem dva

mládenci do království Uherského a uzevše svého

biskupa, jxjctiv se jemu klanli. To vida Deo-

datus otázal se jích, kdo 1)\- b\li, a oni ekli: »Ce-

Dnes nezachovaná.
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chove smc; j>'> skulách xatuhnijíce soni snic se án-

stah.« A on jim ekl: »\\án jest tento l)iskup.''«

A oni ekli: »To jest náš táta.« A on Deodatus

ikal jemu »Tata«. A od toho jména také tomu

klášteru dáno jméno Tata. Biskup pak obrátiv tu

mnoho lidu k víe kesanské a poktiv je ve jmé-

na Trojice sv.. rozkázáním Ho/.skvm do svého se

hiskupství navrátil a knížeti svému list od Jana

pai)e/.e pinesl, v kterémž témuž lioleslavovi dává

se svoboda, chtlli by kde v své zemi jaký kostel

neb klášter postaviti a nadati, to voln a svobodn

aln' mohl uiniti.

(Zbytky poJianstvi 7' Praze vyhubeny)

L. 991. Msto Pražské kesané i pohané snaž- <R- 99')

n stavli z té ])Í€Íny. neb sú znali, že jest kníže

Boleslax' toho vden, neb i on sám \- stavení a

zvlášt domv Rožícli zvláštní rozkoš ml a dl- ^ !" "^
1 etnne.

niky takové nad jiné miloval. asu toho na hoe,

kteráž Petín slov, mnoho lám.ali kamení a do

msta podávali. Ti pak kteíž tu skálu lámali,

u jednoho velikého du1)u píbytek jako dm sob
postavili a tu asu zimního veliký dlali ohe, a1)y

se híli; a v tom 'dhni divní zpsobové tváností

lidských sú se jím ukazovali. Ti pak, jenž byli

náchylnjší k pohanství, tomu ohni inili velikú

poctivost a jemu se klanH, totéž i kesané n-
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kteí s nimi spolu inili. Když pak více a více

taková vc se pi tom olmi ukazovala, tak iak()l)y

tu nco svatého bylo, velmi se to rozhlásilo a po-

lianc i kesané nkteí asem noním tam bha-

jíce díví na ohe pikládali a vidúce takové lidi

v tom ohni a k sob podobné, pravili, že liy tu

otcv a pedkv jich duše od hích se istily.

nkteí pak chleby a jiní peníze za n obtujíc na

ten ohe metali. Kníže Boleslav, když o tom usly-

šal, znamenav z nauení knžského, žeby se tu dá-

l)lové v tvánostech lidských ukazovali, služeb-

níky své tam poslav, ohe zhasiti a dub podsek.ili

Kostel sv,
rozkázal. Pohané to velmi tžce nesli a asto se

Vavince
na IVtíiii. na o místo navracujíce, ohe tu zapalovali.

<R. 002) L. 992. asu jarního na tom míst jako prvé

/ <93'>
^,pg(. rig]^(ÍQ ohe zapálil a lid pohanský tam valn

bžal a chtíce toho jako mocí brániti, aby ten

ohe od žádného udušen nebyl, jedni druhým

pravili, že mnohém kražší osoby v tom ohni toho

asu, než léta pedešlého, se ukazují. Kníže jako

pán kesanský z vuole biskupa svého poslav lam

mnohem vtší poet než prvé služebníkuov. kázni

ohe udusiti a jámu zasauti a hned bez meškání

rozkázal na tom míst kostel ve jméno sv. Va-

vince založiti a rychle dokonati. A to proto, po-

nvadž takovau chtivost má lid pnhanskv se ohni

Cjako nkdy Kaldcové) klanti, aby radji pocti-

vost i obt inna byla tomu, kterýž skrze trápení
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olin niiiedlníky svO k snb i)niímal, jakožto sv.

X^^avincc.

T. . kn/. jeden /. národu eského v zá-

kon Božím velmi vyueny, jménem Prosti

voj, lid ten sprostný velmi piln zákonu liožímu

a ráduom kresfanským uil a mnoho ])ohanuov

k sv. tení obrátil. A toho kníže liyl velmi vd-

en a kn/.e Prostivoje nad jiné miloval. I piho-

dilo se, že muž jeden velmi znamenitý a bohatý

z Vršovic jménem Hrabodoj, aby knížeti proti-

myslnost uinil, Prostivoje k sob pod zpsobem

náboženství do Ruzvn pozval a kdvž od nho šel, ^"^^: ^''',""

. ' , stivoj zabit,

na té cest jej zabiti a zakopati rozkázal. Takový

úinek když byl oznámen knížeti, kázal jeho piln

hledati a když tlo jebo pod jedním dubem zako- Ruzyn.

pane nalezeno bylo, odtud jest vzato a v kostele

sv. Matauše pohí-ebeno. A na tom míst, kde jest ^V!'^^^'' .

Prostivoj knz zamordován, kázal kníže k pocti-

vosti P. Marie a sv. Fabiána a Šebestiána ko-

stel kamenný postaviti nad vsí, kteráž slula Pi-

boc, a potom jej kázal i posvtiti.

(7Aílo.::cní kláštera hcvnovskcho.)

L. 993. Boleslav milostivý a Vojtch biskup. <R. 993)

muž svatý, asto se spolu scházeli a rozliná mezi

sebú o rozmnožení sv. víry kesanské mívali roz-

mlúvaní, až dne jednoho jdúce z kostela sv. Víta, jjis^upv.
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kázali \'ší eledi doma zstati; pojavše se za ruce

vedli se spolu (li> jednoho lesa. kterýž slul Mi^ev-

ov. A když pi^išli k místu jednomu, tak jakž byli

duchem Božím naueni, zastavili se a uzt^eli pra-

meh vody. I ekl hiskui>: »]\lilý synu, nyní jsem

vzpomenul, že asem noním ukázal mi P. Buoh

tuto vodu a rozkázal mi ])i ní kostel ve jméno

sv. Benedikta postaviti a jej posvtiti a uvésti do

nho bratí zákona sv. Benedikta. « 1 odpovdl
kníže a ekl: »Milý ote. (V.námím i já tob také,

jaké jsem této noci vidní vidl, a \idí mi se, že

knížete
^''"'^ "'^ j^^'^ "^^ ^^ Spaní zdálo mi se, ano andlé

služel)níci Boží jwjavše mne vedli m ped stolici

Božské velebnosti. I ekl ke mn ten, kterýž se-

dl na truonu: ,,Vidíš tyto lesy a hory?"« a já

])adl jsem ped ním, a ekl jsem: »"IV1ilostivý pa-

»ne, vidím. "« I ekl ke mn: »..Vsta rychle a

»jdi a rozkaž kostel ve jménu mém a sv. Bene-

»diikta ipostaviti na tom míst, kdež najdeš hojný

»pramen vody studené. "« T ekl sem: »,,Pane,

»])jdu, a tak uiním. "« Protož, milý ote, snad

tento jest pramen, k kterémuž jsme tuto skrze

andla jeho pivedeni. « A v tom rychle vyprajštil

/ 94' se pramen a u/kázal se mnohém hojnjší než prvé

byl. T ekl biskup: »To jest vuole Boží. protož na-

vrame se a zítra v tuto hodinu na tomto miste

postavíce se s dlníky v^•konáme to, což míti ráí

P. Buoh.«
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Druhého pak dne pojavše mnoho dhiíkuv /-a-

io/ili sú chim Boží, tak jak jim od P. Boha m/.ká-

záno a uvedli tam hratí ádu sv. Benedikta. T"

kilyž uslyšal lid kesansky, toho díla velmi po-

mocni hvli. tak že toho roku i kostel i duom hra- Kostel sv.

tr|z]ský dokonán, také i od hiskupa posvcen.,,;, iUcvové.

A kníže ty bratí opatil asnú živnostíi, nadání

veliké uiniv, a to všecko listL-m i)od svú ])ecetí

ui)evnil. kterýžto list zstal až do (hiešního dne

a hyl také v mých ruku. a jest napsán slovy la-

tinskými, kterýž se takto v}kládá,: »Ve jméno
j/g^aSVcv-

sv. a nerozdílné Trojice. Amen. Boleslav, Boží ovského.

milostí kníže eský, všem tento list ctúcím vzka-

zuje pozdravení v tom. jenž jest všech spasení.

.\I)y ty vci. kteréž se opatrné psobí, z paméti

nevyšly, ale psaním a svdky aby upevnny byly,

protož známo bud všem. tak pítomným jako bu-

dúcím, že já Božským \nuknutim sa nucen, pro

mé duše spasení i všech pedkv mých, klášter

Bevovský spolu s ctihodným otcem, p. Vojt-

chem, Pražskvm biskupem, s povolením Jana pa-

l)eže, chvalitebn jsem postaviti rozkázal k obý-

vání mnichuom. tu aby oni své P. Bohu modlitby

obtovali, a nadal. Dal sem jim ves Bevnov jmé-

nem, tu ped klášterem se všemi obyvateli a k to-

' =t vezdejšími potebami. —
-

" List tento, podnes ša-

chovaný, jest však na r. 993 padlán v i. pol. XIII. stol.
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mil zem hojný okrslek, také i horu nevoranú,

kteráž se od kláštera k poledni vztahuje, ponc
od njakého místa, jenž slov Žernovnicei, tu

kdež se mlajnské láme kamení, až do T.estce, od

Lestce až do kamene velikého, kterýž jest položen

vedle cesty, kterauž se jede k mstu Praze. Ves

také, kteráž Veleslavín slov, se všemi obyvateli.

Také aby mohli vinice vzdlávati, dává se jim

hojná zem i s tím lesem jenž slov v^atov. také

i tu horu velikú nevornii ode vsi Kešovic až do

vsi eené Liboc, i s tím lesem k tomu náležitýin.

eeným Malejo v. Ves taiké Ruzyni s ddinami,

s Inkami i se vší náležitosti; ve vsi eené Ku-

romrticei ti lovkvr! s hojnými ddinamij. V m-
st Praze desátv trh a desátv peníz saudu a de-

sátého lovka vzn a tidcet osedlých lovkv
i s jejich domy, jenž by byli rozliní emeslníci,

(lva mlýny pod hradem Pražským a kus eky
\'hltavy až po ti jezy mlýnské: tu také ves,

kteráž slov na Vraním s osadními i s kostelem,

k kterémuž kostelu desátý díl ze všech vcí

z dvoru našeho v Rodotín,-, sme zpsobili; z La-

hovic rybáe všecky i s tau vsí i s ekau; dali smc,

ponúc od Královy hory, oba potoky, Duben a

' Nyní zaniklé. — * Te.vl listiny íviininiirtvicc, dnes

zaniklé. —^

" = poddíiné sedláky. — * — pole. — "' Text

listiny iprávné Kadotín. —
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šala, s ekau Vhltavii, s druhé strany též eky, od

Rudynice až do Kešova a až do vsi, jenž slov

Slapticei, desátky ze všech ddin našich ve vsi

Poíí i ve dvoe, jenž náležejí k Rybníkiio a Jes

všecken na behu té eky k stavení stodol i jez

k vzdlání mlajnuov, Libice ves s ekau, s ry-

bái, s ddinami i s lesem pona od toho místa,

jenž slov Strahov, až do Podhotís. V Plze-

ském kraji ves eenú Oprnice a druh Xmice.
s jejich náležitostmi. V Chrudimském kraji dv
vsi Stebestovice blízko od Sacké s ddinami,

s lukami i s jezery, druhau Mraenice se všemi

ddinami hojnými mezi lesy, vkol toho vrchu,

jenž slov Kechí, i s lukami. V Chocebuzi kostel

s dvma dvory a hojnu zemi i s horau, eenau
Ostrov. \'^ kraji také Litomicském dal sem ves

eenú HideU s lidmi, s lesem, k tomu náležitým,

s tnmi a s ekau Ohí až do Labe. A ves Vlej-

rohn se všemi náležitostmi, nad to také aby kaž-

dého roku, k posvícení toho kostela svrchu psa-

ného, purgkrab Pražský kterýž by byl, aby byl

povinen platiti 300 penz, kamen vosku na svíce

k témuž kostelu neb klášteru a 3 vdra medu,

' Text listiny Slapice. — ' Míní se osady, vyní pražské

ásti, Poí a Na rybníku. — * Dnes tou se ta jménu

Strabol, Podlí roclce. — * Xyní les Kesko. — '' Nyní se

te Hrdly a Y Lencích {dnes St. Mlj'nce).
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30 sýrv a 70 chlebv. Auedník pak kraje

Plzeského k slavnosti Velikononí 300 penz a
/ 94" platí i pi slav/nosti sv. Ducha též 300 a na sv.

jVlichala tolikéž. Ustanovil sem a zídil, aby ze

všech cel vší eské zem desátý tajden k užitku

líevovského kostela obrácen byl, totiž v Doma-
žlicích, v Kralupech, v Chlumci, na Strážnicii.

v Litomicích, v Austí na Labi. Nadto ješt sem

pidal desátý trh, desátý peníz z každého saudu

v tchto mstech, totiž v Slaném, v Plzni, v Li-

tomicích, v Kauimi, v Chrudimi. Zdálo mi se

také i toto v pítomnosti znamenitjších této zem
ustanoviti, aby všickni lidé líevovského kostela

v každém kraji od jich práva svobodni a vyati

byli, aby jim nebylo náležité msteek^ stavti, ani

mostv opravovati ani k žádnému saudu ped
kteriižkoli mocnu osobii, jediné ped svým opa-

tem státi, ani k jakému kde saudu aby nebyli po-

tahováni, myslivcv ani jakých této zem zname-

nitých aby j)ohostinu do kláštera ne])ijíniar,, je-

diné le z dobré vle to uiniti že by chtli. Toto

poslední také sem pevn zídil, aby což by koli

lidé Beviiovského kláštera po vodách vší eské
zetu aneb po cestách k užitku mnichovskému.;

vezli, ped každým právem a od každého cla aby

' Ihis toite N;i Strniici =: na 'rlnici // J.iloiityili'-

Míní Sí' lirady. - '' --. iniiiiii, kLiblcnilinu. —
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svobodni byli a žádnému al)y nic neplatili. Takúj

zajisté svobodu, na žádost poctivého muže ]). Voj-

tcha biskupa Bevovskému klášteru na vnost
puojenú a tímto listem stvr/enú a peeti mé pi-

všením upevnil sem a utvrdil a na oltá sv. Be-

nedikta mými vlastními rukama sem položil,

])rose, aby všecky odporníky a tohoto listu pi'"e-

rušitele on biskup v kladl )U dal a on. toho tu

hned uiniti neobmeškal. Dán skr/.e ruce pána

Kišana de Scala, bratra osvíceného knížete l^o-

leslava. léta milosti devtistého devadesátého

tt^etího, ten den ])i posvícení kláštera svrchu

psaného.«

(I 'pády Polit ku.)

L. 994. Mislav, kníže Polské, kterýž ml n- <Ti. oo4>

kdy za manželku Duiubravku, sestru vlastní kní-

žete Boleslava Alilostivého, zapomenuv se nad

píbuzností, mnohé s svými Poláky inil škody Poláci v e-

Cechm okolo Kladska a v tch krajinách eské
'""'^^|'J[^°'^"

zem plnoních a východních. Kníže ]^olesla\'

asto inil k nmu psaní, jeho prose, aby svým

l^olákm zapovdl tch škod initi, ale on toho

zanedl)al. A v tom Vladomir, kterýž po smrti

otce svého Svantoslava zabil svá dva bratry,

(31hao a Jaropolka, zbauiv se proti Mislavovi,

' Tisk Také; originál íanc. -— " Tisk Olhu.
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velikau jemu v Polšt inil škodu a dobyl jemu

hradu, jenž slov Pemysl, a hradu eeného Cir-

ven a tak pomalu jednak všecku Radimickú kra-

jinu sob podmanil. Uslyšav Boleslav, že takovú

znamenitú škodu Vladomir v Polšt iní, sebrav

vojsko echv, poslal je na Mislava, svého

švagra a nepítele; ale on maje s Vladomirem

dosti initi, Cechm nemohl odprati. Krásata

pak Suikoradský, jenž byl vdce a hajtman voj-

ska eského, velikú škodu ohnm a železem Po-

lákm inil, tak že v brzkém asu dobyl msta
Krakova a posádku, kteráž nad ním byla na

\rchu, jenž slov Wawel, také opanoval a svými

bm' PoKski' J*^
^echy osadil. V tom pišly noviny nepravé do

zemi. knížetství Polského, že by Boleslav, kníže eský,
táhl se všemi Cechy, cht všecku zemi Polsku

opanovati. To když uslyšal Mislav, ujel s svým
synem Boleslavem i s ihaufy na veliké lesy. Ale

když od svých špehév uslyšal, že ty noviny ne-

jsú pravé, zase se k Krakovu obrátil a Cechm
inil velikú škodu. Krasata z Sukorad rychle

jxisly vrné vypravil do Cech k knížeti svému,

jeho, aby retovali poslal, žádaje, a spíže na Kra-

kov podal, pi tom oznamuje, že jsú Poláci lio-

leslava, syna Meislavova, sob za kníže volili.

Jíoleslav vyslyšav posly, žádost Krasatovu i ji-

' Tisk rclowai.
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jiych všech Ceclnmv. na Krakov obývajících,

lined aby vyphiil. pihi pospíšil a dvanáct set lidu

z Cech do Polsky vypravil a Krakov i jiné hrady

iinatil hojnu špiží.

(rojtcli a Caiulcucius.)

/ L. 995. Biskup \'ojtch znamenav, že chce to <R. 995>

od nho míti P. Buoh, aby jem.u hivnu sob sv- ^

enú navrátil, svolav knží. žádal jich, aby jeho

a na malý as odpustili, že chce jíti a lidu to

mu, kterýž P. Boha nezná, slovo Boží kázati a

jej uiti a k sv. víre kesanské pivésti. Oni pak

nemohúce jeho slušné žádosti odepíti, dali jemu

v tom povolení, kterýž hned nemeškaje a pojav

bratra Gaudencia, vyšel z Prahy msíce dubna

den sedmnáctý. Uslyšavše o tom mníškové, kte-

íž byli vyšli s Vojtchem z íma z kláštera sv.

Alexí a na ten as obývali v kláštee sv. Jana Sv. v^ojtch

na Ostrov, rychle pospíšili, aby jej ješt v Pra- ^ Prahy do

ze mohli zastihnuti, ale nenalezše jeho plakali a Polsky.

za ním jako synové za svým otcem duchovním

l>želi a uhonili jej v Kladšt a nalezli v kaple

sv. Petra, an se tu P. Bohu modlí a Gaudencius

ped ním mši slauží.

I ekli jemu: »Ote sv.. kamž se bez nás be-

reš? Však my sme s tebú jíti hotovi a tebe ni-

kterakž neopustíme. « A on ekl: »Synové milí,

Krouiita u. n
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vli Boži žádný z nás nemuož se protiviti. Pro-

tož potež, ale nedaleko, a kdež vám ukáži, tu

zstanete, až já se k vám navrátím, neb já vím,

kterého asu mám se s vámi ped P. Bohem shle-

dati.« A když jsú spolu šli skrze Slezsku zemi až

na Polské pomezí a pišli do jednoho velikého

lesu. nedaleko od Kazimíre, jenž jest v Vtší

^^svatýíh"'
Polšté, ekl Vojtch k svým bratím: »Synové

milí, pod poslušenstvím vám rozkazuji, zuostante

tuto. Zachováteli mé pikázaní, život vný jist

míti budete. « Kteíž tak uinili a v jednom

míst, oblíbivše sob pauš, tu bydlili, P. Bohu

slaužíce ve dne i v noci.

Vojtch pak a Gaudencius do Polské zem
pišedše, kázali slovo Boží a když pišli do

Gnízdna, tu \'"ojtch Gaudencia v tom mst
místo biskupa uinil a práci duchovní jemu po-

ruiv, sám odšel a po mstekách, po všech chod
víru Kristovu oznamoval a mnoho Polákuov po-

ktil. —
(Boje pohan fi s kcsfaiiy.)

Léta téhož, vidúce pohané ti, kteíž v Praze a

okolo Prahy bydlili, že je tak velmi sužují ke-

sané, poslali sú do kraje Tetínského (neb tu

najvíce pohanv bylo) jich žádajíce, aby jim na

pomoc proti Pražským kesanm pitáhli. Tu

po malém asu Samoslav Vranovský a Rotb^j
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\'ladecký s ninohyni poetem pohanv sú pi-

táhli a na jednom vrchu, jenž Srnobog slov, proti

Klukovu se položili a zdmi se odlalii vysokými

a ty zdi valy osypali. Pohané Pražští a Boleslav-

ští to zvdavše, hned jim na pomoc pibyli a zna-

menavše, to místo že jest nedobyté a pístupu

kesané že k nmu žádného míti nemohu, i po-

ali velikú škodu okolo Prahy initi, stáda zají-

majíc, kesany mordujíc tak, že se kesanm
velmi stýskalo. A to kníže Boleslav dobe v-
(fal. že kesané tžkost mají, ale však bojem po-

hanv utkati nesml, neb se bál jich moci. A se

kesané asto pohanv s toho vrchu sehnati po-

kaušeli. však jích nemohli pemoci ani odtu vy-

tisknuti. asu pak podzimního, když již poalo

velmi chladno a studeno býti, pohané noním a-
sem pi ohních sú ubezpeivše se leželi. Tu ke-

sané všecku svú sílu sebravše, vzavše i židy na

pomoc, nenadále a hmotn na pohany udeili a

dív než pohané k svým lukm a stelám dospli,

až je kesané mordovali velmi ukrutn. Samo-

slav a Rotboj s malým potem ušli a po lesích se

rozschovali. Ráno pak Lidoslav, hajtman a vdce

lidu kesanského, nemoha Samoslava a Rotboje židé po-

, . . j /•!'!.• „^„^ mohli ke-
mezi zjímanými ani zmordovanými nalézti, pilne sfanuom na

je honiti kázal a všudy po lesích hledati. Samo- pohany.

' = ohradili.

Pohané
poraženi.
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slav sa na vysokém smrku a Rotboj na jedlí od-

tu nedaleko všemu tomu, co se dalo, dívali se.

Tu že sú židé nad pohany statenost ukázali,

z té píiny dopuštno jim, aby sob mezi ke-

sany na behu eky Vhltavy školu postavili a to

místo v Menším mst Pražském pod klášterem

'škola
^ -^- ^^^'"i^ n^d mostem, kdež byla ta škola posta-

vena, ukazuje se. Od toho asu již sú pohané více

I ^S"" hlavy pozdvihnuti nesmli, neb jich / moci den

ode dne vždycky se umenšovalo. Tajn toliko

mordy nad kesany a pokautn, kdež mohli, pro-

vozovali a tak po málu sú zahlazeni. Však proto

jejích vštby, hádaní a kauzla za dluhy as mezi

kesany trvala.

{Smrt sv. Vojtcha!)

(k. 99G) L. 996. Biskup eský Vojtch mnoho lidu po-

hanského v Polšt obrátiv k víe Kristov a po-

ktiv je, do Prus se obrátil a tam semeno slova

Božího piln rozsíval a lid prostý se k nmu vel-

mi hrnul a ml s sebú velmi dobrého eí vykla-

dae. Když pak pišel k ece, kteráž slov Ossa,

žádal, aby jej druh stranu peplavili. .A. když

neml co dáti od pívozu, pívozník dal jemu

v hlavu veslem veHkú ránu, až upadl na zemi.

A vstav ekl : »To jest první rána pro jméno P.
Vojtech bi- Ježíše. « A kdvž pišel na jednu horu. k msteku
skup sv. za- , . ,

' '

mordován recencmu Feszhauzh. tu kdvž sv. mši slaužil, po-
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hanc se nan oboili a sedmkrát njakými oštipy

jeho s\^ tlo probodli a potom jemu hlavu sfali.

Xjaký pak dobrý muž hospodá, u nhož byl

muž SV. po hostinu, tlo jeho sv. poctiv pohbil.

A to se stalo tímezcítmý den dubna msíce. <-3.lv-997>

Téhož léta kníže eský, maje pokoj v své ze-

mi i ped cizími nepátely i ])ed domácími po-

hany, oddal se všecken P. Bohu k služeb-

nosti slovy i skutkem. Nkdy od jitra až

do poledne v kostele sv. Víta ustavin se P.

Bohu modlil a poobduje s svými služebníky,

hned šel, aby ohledal, kterak jeho dlníci domy
Boží stavjí. A pijda mezi n piln jim pika-

zoval, aby pkn okrasy k poctivosti P. Bohu a

svatým jeho dlali, že jim chce (pravil) dobe
platiti a žádných penz ani svých najmilejších

a najdražších pokladuov nelitovati. A tak svýn

nákladem mnoho dal postaviti kosteluov.

L. 997. Sešly sú se spolen všecky osoby stavu <K. w7)

duchovního, jenž byly v Pražském biskupství,

k staršímu svému, kterýž ml svuoj byt pi ko-

stele sv. Mta, jemuž bylo jméno knz Pokoín,

neb byl (dobré pamti) Vojtch biskup, když ml
^j,,^,");^,^;

z eské zem vyjíti, jemu zprávu duchovní

i všeho knžstva na míst svém poruil. A tu
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Sjpolen uradivše se, žádali sú knížete Boleslava,

aby Q to pomyslil neprodlévaje, kterak by mohl

biskup v té eské zemi ustanoven býti. I odpo-

vdl knize: »Otcové milí! jist mi vte, že sem

ne málo teskliv a zarmúceni mnohá mé srdce

obtžují ve dne i v noci pro smrt mého milého

tatika Vojtcha biskupa; neb sem nikdá po odjití

otci mém tlesném s tohoto svta takovými tesk-

nostmi nebyl obtžován. Neb netoliko minulé, ale

i budúcí vci rozvažuji a obávám se, aby lid tento

náš eský, v nov na víru Kristovu obrácený,

v bludy pohanské zase nevsel. Protož za žádáte,

chtl bych rád uiniti, ale neumím k tomu vyhle-

dati žádné cesty. I vili kto z vás ve vší zemi ja-

kého muže toho úadu hodného, nech tuto ped
námi všemi oznámí: chcme jeho rádi voliti. « Du-

chovníci vyslyšavše e knížete svého, žádali do

zajtejšího dne prodlení.

Ráno pak uradivše se. z vle jednostajné žá-

dali sú Boleslava, aby psaní uinil a listy poslal

k Ottovi císai, jenž l)yl toho jména 111.. jeho

osel.ství žádaje, aby to biskupství mužem hodným opatil.

k císa l^íida ta a žádost jich velmi se dobe knížeti lí-

bila a to zai žádali, hned bez meškáni uinil. Cí-

sa vyslyšav posly a ohledav listy, vida slušnú

žádost knížete Cesl<ého a stavu duchovního

' Tisk ža omvlctn.
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i vše/ho lidu kesfansikého v tom knížetství obý- 96'

vajícíhí^. hned svých rad vrných kázal povolati

a na nich se piln vyptával. vdli<li) by koho

toho úadu hodného. Po dlúhým rokování císa

najhodnjšího toho úadu uznal býti kaplana

svého, jemuž jméno Deodatus. a toho hned bez

prodlévaní kázal na biskupský úad posvtiti a

do Cech jej s týmiž posly vypravil. Kteréhož Bo-

leslav a stav duchovní vdn pijali, též i lid

vŠecken z píští jeho se radoval. Ale však že lidu

obecnému to jméno odporné bylo, nkteí Teg-

dardus a jiní Bohdan jemu íkali. Ten muž byl

rodem z Saské zem a velmi uený a nad jiné vý-

mluvnosti obdaený. Slovanský jazyk výborn
uml. Protož Cechové obvláštní k nmu mli lá-

sku. A ten byl již tetí biskup Pražský.

L. 998. Zem eská poala se pi ádích ke- <^- 998>

sanských velmi šlechtiti a rozšiovati. Neb Deo-

datus, jinak Bohdal, biskup, nad tím velmi bedliv

byl a žákv mnoho na knžství svtil a knží k ná-

boženství .a k poctivosti pidržoval a sám také šle-

chetn živ byl. Lid obecný to vida a tím se zpra-

vuje, také šlépje jich v skutcích dobrých násle-

doval. Kníže Boleslav také asem své poddané

napomínal, aby tomu dobrému otci biskupu své-

mu poddanost a poslušenství zachovali a jeho ne-

^ Vlastn slul Tliiddagg.
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Zem-
tesení.

hnvali, aby jich P. Buoli taiké tžce netrestal,

jako pro Vojtcha. A oni všickni slibovali, že se

chtí P. Bohu i jemu také rádi zachovati.

Jiloyaj Téhož léta na horách jílovských veliká hojnost

zlatta. zlatta nalezeno bylo. Dl jeden, kterýž slul To-

bola, prameni zlatta široký, dlúhý v sob ukázal,

z kteréhož více než na loo.ooo hiven zlatta t. r.

do knížecí komory vloženo a kníže milostivý velmi

štde se tím zlattem s P. Rohem a s chudými

lidmi zdloval.

1\. t. také okolo msta Slavošova, jinak Bc-

rauna, hrozné bylo zem tesení, tak že lidé n-
kteí na svých nohách státi nemi^hli a na nkte-

rých se místech stavení lioilo. A to trvalo osm
dní a osm nocí. Biskup ctný jakž o tom uslyšal.

[)ovolav knží nábožnjších, vsel s nimi do mo-
dlitebnice a tu spolu s niiui slzavé modlitby 1*.

Bohu obtoval, prose, aby svuuj hnv ukrotiti rá-

il. A tak se jest stalo.

(Smrt HoliwUnui II.)

<R. <j(ji)) Léta devtistého devadesátého devátého. Kníže

Boleslav Milostivý, jenž by! lovk velikvch a

chvalitebných skutkv a ozdobnými stkvl se mra-

vy, neb on po všecky asy svélu) zpravováni byl

v nniohých vcech šasný v Iiojícli vítzitel. pokoje

' Tisk prameni omylem.
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a náboženství kesanského najvtší milovník,

spravedlivosti horlivý plnitel a nade všecky své

poddané milosrdenství ukazoval, k svým služeb-

níkom velmi piívétivý. nepátelm vždycky se

hrozný postavoval . . . Alél jest také tento slavný

kníže manželku rodu /namenitého a velmi nábož-

ných skútkv, jejížto ruce na každý den k clui-

dýni' almužnami sv. se vztahovaly, jejížto jméno

bvlo I lemma. Kteráž jemu na svt vyvedla dva '''"'""V,^,•* '
^ manželka

syny. jednoho Vácslava a druhého Boleslava. Vác- Boleslava,

slav. nemocí .pemožen sa. v mladém vku ži-

vot vykonal; Boleslav pak po otci svém knížetem

byl. Znamenav Boleslav Alilostivý. že se pibli-

žují dnové, v kterýchž ml asný za vný život

promniti, povolav Boleslava syna svého, pi pí-

tomnosti manželky své Hemmy, biskupa a svých

vnukuov Jaromíra a ,' Oldicha, lopotuov, vládyk I 9^^

a starších zem toto napomenutí a tmito slovy Boleslav

^. . ^, o o • • , v . svna svchij
synu svému ucmil a rka: »bynu muj, jakoz není napomínal

slušné matei mléka prší svých dítti svému

zapíti, tak i slušné jest otci každému nkteré

synu svému dáti dary. I ponvadž nkd}' P. Buoh

zdlovati se ráil a zdluje dary svými a milostmi

s lidmi, chtje tomu, aby jich jiným udlovali, jako

Noe. Abraamovi. Izákovi, Jákobovi a Tobiášovi

i Mathatiášovi tak, že komuž oni dobroeili, i P.

Buoh dal jemu své požehnání, a kohož k zpravo-

vání svtských vcí zídili, jako Samuel Davida
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a jiní, i to P. Buoh tvrditi ráil (a takové lidi po-

žehnané i ádn volené, svú zvláštní zpravoval

milosti) protož synu, vziž, že jest mne P. Buoh

z své Božské dobrotivosti a pro snažnú pímluvu

strajce mého sv. pamti Vácslava, bratra dda
tvého, svú obvláštní milostí zpravoval až do to-

hoto mého vku a do tohoto dne. Již tomu roz-

umím, že se ten cíl pibližuje, kteréhož já (bych

chtl) pominuti nemohu; tebe z vle Boží na

svém míst ustanovuji, tob požehnání iním a

pokoj zuostavuji a milost Boží aby v tvém srdci

byla, za to prosím. Neb jist vz: nebudeli Bož-

ská milost v srdci tvém, toto daremné bude mé
tebe napomenutí. Zprávcí si ustanoven: praví

P. Buoh: nechtj se vyvyšovati, ale bud jako jeden

7. nich. Kdyžkoli, že si nad jiné povýšený, po-

myslíš, rozvaž a poznaj také, že si smrtedlný, ne-

patr na duostojenství svta tohoto, ale na skutky,

kteréž s sebú na onen svt vzíti máš. Pikázaní

Boží v svém srdci napiš a jich piln ostíhaj a na-

pomenuti otce tvého nezapominaj, P. Bohu k po-

ctivosti a svatým jeho kostely (v nichž by se

jemu chvála a poctivost inila) stavj a jich obra-

uj a asto je k rozmlúvaní s P. Bohem navšt-

vuj a v nich se mj nábožn, a tu, nejinde, P. Bohu

svému se snažn a poctiv klanj, knží služeb-

níky jeho mj v poctivosti, s nimi se zdluj a od

bezpráví jích obrauj. Nebývaj múdrým sám
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u sebe. o každý skutek driv, než jej ui i s, rad

se s jinými a zvlášt s pátely. Saudy i spra-

vedlivé, ale ne bez milosrdenství: vdov a sirotkv

neopauštj, služebníky své miluj, panování své

spravedliv rozmnožuj, peníze stídm shromaž-

tfuj, práva, jenž by neád uiniti mlo, neusta-

nuvuj, mince nepKDhoršuj, neb nkdy Kareli, král

múdrý a mocný, jemuž my rovní nejsme, po sob
ustanovuje syna svého Filippa, velikým jeho zá-

vazkem zavázal, aby v jeho zemi podvodné váhy O zlé minci,

šacuko nebyl ani lehejší mince. Neb jist žádný

mor, ani žádná válka, ani nepátelské zem plun-

drování a pálení nemohu tak lidem dobrým uško-

diti, jako asté mnní a lstivé mince pohoršo-

vání; neb taková nepravost chudí a laupí ke-

sany. Však potom když zvtší spravedlivost a

rozmúž se nepravost, povstanu knížata, ne knížata,

ale laupežníci svých poddaných, ne zprávce, ale

drái nemilostiví a lakomci bez milosrdenství,

lidi, ano na to P. Buoh hledí, nestydat a bez

bázn Boží obtžujíce bernmi. dvakrát neb ti-

krát v iednom roce minci mniti budu na záhubu ^ j*;*"'?'^
-"

^^ buducich.

lidu svého a tudy zpustí knížetství toto a umenší

jeho, kteréž sem já rozšíil pomocí Boží až za

Krakov, do hor, které Tatry slovu. A ty, budeš li

' Míní se Karel Veliký. — ' = vj'dirání.
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se báti P. Boha, daleko více 1)udeš je moci roz-

šiiti.«

Mnohem více byl by mluvil, ale poslední ho-

dina jeho jej k mlení pivedla, tak že jest den

sedmý února msíce léta devtistého devadesá-

Boleslav tého devátého, zpravování knižetství svého léta
Milostivý v. - , ,, ,, - 1 T-ii ' - 1 --1 1-1 /

umel. tridcateho prvního umel. rJac a krik veliký pro

smrt jeho v eské zemi uinn byl, tak že každý

ne mén, než jako smrti otce svého plakal. V ko-

stele sv. Víta na hrad Pražském pochován.

Téhož'iléta Gaudencius, jenž byl bratr du-

chovní a v náboženství tovaryš Vojtcha nkdy
biskupa eského, ten jest na biskupství Gnizd-

nenské vyzdvižen a tu biskupem (tak jakž se

sv. Vojtchu libilo) uinn.

(nolcslav III.)

I
ij-r / Léta také toho Boleslav, muž krásný, syn

AJilostivého Boleslava, jenž ml let vku svého

tyidcet a tyi, za kníže od liiskupa vyhlá.šen.

A byla jest ped tím dána jemu manželka rodu

znamenitého, jejíž jméno bylo Cemuslavai, z kte-

réž nkdy ml dva syny, Oldicha a Jaromíra

:

Oldich od své mladosti byl na císaov dvoe,

' Výmysl a omyl: Oldiih a Juroiitír hýli hnilií HnU-

sh.vn lil.
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proto al)v se tam nmecké ei a ctnostným oby-

ejm nauil, ale Jaromír pi otci jsa chován, v la-

tinském iazyku a v iimení svobodném velmi

zbhly byl.

(Ctok Polák na Cechy.)

Léta tisícího. ]\Ieislav. kníže Polský starý, (\<. iooo>

také i Boleslav syn jeho, vzavše o tom zprávu,

že by kníže eský, Boleslav Milostivý, umel a

syn jeho Boleslav že by mdel byl. sebrav mnoho

Polákuov. velikau škodu Cechuom okolo krakova

inil. Sukoradský s svými Cechy, nevda tomu co

initi, rychle poslal k Boleslavovi, knížeti mla-

dému, jeho žádaje, aby jím retuki uinil a spíže

na Krakov podal. Kníže Boleslav, jako lovk
mladý, neumje takových rozvažovati píhod,

dlúho tím prodléval, až druhé i tetí poselství

z Polsky pišlo: s strany také nkteré skaupost

jej zdržovala. To když Polská knížata skrze své

pilné špehée pezvdvše uznali, na Cechy vší

mocí se oboili. Sukoradský Krasata asem no-

ním rozkázav pustiti Brzomila. syna svého,

s Krakova, do Cech jemu jeti rozkázal, aby kní-

žeti mladému písn mluvil, aby rychle a což

muž najrychlejí. retuk Cechm do Polsky vy-

' r= záchrana, pomoc.
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pravil. Boleslav, vyslyšav syna Sukoradova,

jinak Krásatova, kázal lid povýšený svolati

a s nimi se o to radil a tím velmi dlúho pro-

dlil. V tom Poláci obávajíce se retuku, pospí-

šili a mnoho tvrzí zdobývali a v krátkém asu

i Krakova dobyli a což tam echv zbylo, všecky

Krakov
y]>f[\[ g. tvrze i Krakov osadili sv)Tni Poláky. Kní-

Cechové vT-,,,,, ,^ -' ,-11
ztratili. >^e Boleslav byl tam toho asu netco lidu chater-

ného Cechuom na retuk poslal a ti dív, než sii

Krakov uhlédali, až jsú zmordováni hanebn.

Téhož léta vnuknutím Božským Otta císa,

toho jména III., vydal se na mnohá putování,

navštvuje místa sv., a tluom svatVch, jenž jsú

zde pozstaA-ena, velikú inil poctivost a nkterá

sám s místa na místo penášel a dary velikými

je ozdoboval.

(Cicoloná cJiof Otty 1 1 J .)

<R. 100
1

>

L. 1001. Pihodilo se, že císa Otta. jenž byl

muž jist nábožný a spravedlvý, ml ženu velmi

k skutkuom tlesným náchylnau a smilnau. I po-

žádala jest jednoho hrábí, když císa doma nebyl,

aby spal s ní. kterýž aby pánu svému císai vr-

nost zachoval, toho uiniti nechtl. A ona rozhn-

vavši se, když se císa navrátil, obžalovala jej

z toho, že by chtl s ní proti pánu svému a sv.

manželství neádnau vc uiniti a ona že jest
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jako vrná manželka, aby vrnost svému manželu

/.acliovala a stavu Bohem a ádem kesanským

ustanoveného aby nepestúpila, nechtla k tomu

svoliti. Z toho se císa velmi rozhnval a jej jíti a

ihned beze všeho slyšení stíti rozkázal, tolikq

jemu ta milost uinna, aby mohl s svau ženau ^^'g^jjjj"^

voln a tajn rozmluviti. I oznámil hrab své že- odsauzen.

n všecko v pravd, jak se jest stalo a jak se jemu

to bez viny pihodilo a že pi tom nic vinen není.

A pi tom ji žádal, [aby] pro jeho manželské víry

zachování, když on ume, aby jeho smrt a nevinu

vedle práva horkýin železem zpravila. A tak hra1:^

konec života vzal. Po malém pak asu kázal cí-

sa jmenovitý den provolati, že chce sám na sau-

d sedti, sirotky a vdovy slyšeti.

/ Na ten den pišla také vdova, manželka n- I 97''

kdy hrabte pedpovdného, k saudu a tajn pod

pláštm hlavu manžela svého pinesla i optala se

císae a kúci: »Co za právo jest aneb kterj

smrti hoden jest ten, kterýž by lovka spravedli-

vého a nevinného beze vší píiny smrtí zabil ?«

Odpovdl císa: »]\Iá jemu hlava sata býti.«

A ona ekla: »Císai, tys ten, ještos mého milého

manžela nevinn zahubil a na kivé obžalování

své smilné ženy jemu jsi hlavu stíti kázal nespra-

vedliv. To já na t hned ukázati chci a vedlé

práva toho všeho ohnivým železem dolíiti.« Zprava
^ -^

^ horkým
I rozkázal císa, aby se tak stalo. To když ona železem



176 V. HAJEK. KRONIKA ESKA, R. 1001.

všecko poadem práva zpravila a vykonala, ká-

zal císa své neádné ženy zavolati a pikázal jí,

je-tliže jest práv neb neprav toho hrábí obžalo-

vala a jestli že ona tím híchem (jakž se slyší)

vinna není. to aby též horkým železem zpravila.

Kteráž když toho nic uiniti nemohla a pro hor-

kost železa ani se jeho dotknuti, v tom žena sto-

jeci vyala z podpláští hlavu muže svého a ekla:

»Hle to ta hlava, kteráž volá na pomstu. « I ulekl

se císa a sedl jako omámený a tu hned sebe sa-

mého na hrdlo odsaudil a ka: »Hodné i spra-

vedlivé jest, al)ych byl života zbaven, tak a mi

jest hlava sata, pro nespravedlivý rozsudek a zlý

úinek mordu.« A tu hned dal se té paní v její

moc a ka: »Milá paní, již mj život v tvých ru-

ku jest, mžeš mne, chcešli, obživiti, chcešli, i za-

Cisasesám mordovati. « Knížata a hrabata i mnozí páni ped-

siidil
' otupivše ped ní, žádali jsú jí. aby dala prodlení

smrti císaov za deset dní a že chce císa i oni,

takž jakž knží raditi budau. smrt jejího manžela

napraviti. A když as vytíházel, prosili jsú ])ro-

dlení za osm dní a opt prosili za šest dní. A když

to všecko i>ominulo, a ta paní s knížaty na míst
císaském v smlauvu vešla, kázal císa svau ženu

zjevn živu do hrobu vložiti a zahrabati a svuoj

život od té jisté paní vyplatil tymi hrady,

kteíž slovau do dnes hradové z Cíle.
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(Otto III. 7> Ilnzdn.)

T. r. hned brzo potom týž císa maje zprávu

od nkterých nábožnjších kesanuov, že by

njaký muž a biskup sv., jménem Vojtch, jenž

byl z národu eského, a ten když slovo Boží ká-

zal v Prších, byl od Prušanuov nedávno zamor-

dován a tohoto léta že jest tlo jeho sv. v Gnez-

nenském kostele poctiv pochováno a tu že se

mnozí djí divové. i zdvihl se s svým dvorem a

tam- se obrátil. Uslyšav o tom Boleslav Chabrý,

kníže Polský, syn nkdy Meislavuov, poctiv

vyjel proti nmu, jej jako pána svého slavn ví-

taje, až jej uvedl do kostela, tu kdež bylo jeho

rozkázáním položeno tlo tO' svaité. Císa, jsa pán

kesanský a .milovník služby Boží, mnohé tu

skuten ukazoval na sob náboženství a za n-
kolik dní klekaje na holá kolena ped tím tlem

sv. velikú jemu inil poctivost. A po vykonání

sv. obtí a modliteb císaských kníže Boleslav

pojal císae na svj palác a tu jej se vším jeho

dvorem slavn ctil a dary jemu od stíbra a zlatta

veliké dával, tak že se tomu podivil císa a pijal

je od nho s velikau vdností. A povolav svých

rad ekl jím: »Kterú odplatu dáme tomuto ctné-

mu a štdrému knížeti ?« A oni ekli: »Milostivý

císai, i my jsme také všidcni jeden každý z nás

vedle hodnosti a duostojenství i naši služebníci

Kronika H. 12
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i ti vozkové od nho štde a hojnými dary da-

rováni.« Odpovdl císa: »Vstavíme korunu

zlatu na hlavu jeho a té aby požíval on i budúci

jeho.« I stalo se jest nazajtí, že v kostele hlavním

tu v Gnízdn, pi pítomnosti sv. Gaudencia,

Gneznenského kostela biskupa, a jiných pánuov

a rytíuov Polských, kníže Boleslav Chabrý jest

slavn korunau královskau korunován. A po vy-

konání tch vcí císa sek Majtburku obrátil a král

Boleslav jej až z své zem ven slavn a poctiv vy-

provodil.

<0 papeži Silvestrovi.)

I pS"" / Léta téhož papež Silvester, toho jména TI.,

konec života vzal. O kterémžto Silvestrovi te se

toto, že jest byl rodem z Franské zem, kterémuž

prvé íkali Gilbertus a byl veliký milovník ue-

Papež se ní. I uinn jest mnichem v kláštee Floriacen-

^ruil^°'
ském v biskupství Aurelianském. Jednoho asu
vybhl z kláštera svého bez povolení i vdomí
svého staršího a pišel do Hyspalí, jenž jest msto
v Hyspanské zemi, a tu se tak piln uil, žá-

dostiv sa poctivosti, až se dáblu poruil, kterýž

jemu pomáhal, aby svau žádost mohl vyplniti.

I uinn jest Remenským biskuponi a potom

i k Ravenskému panování pišel a tak dábelskau

pomocí skrze Ottu císae a krále Rolierta dosáhl

stolice najvyžšího biskupa ímského. \'šak na
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ten zpsob clábel jemu k tomu dopi)mohl, aby jeho

byl všecken. A když již dosáhl papežství, otázal

se ábla, dlauholi v tom duostojenství trvati bude.

Kterýž jemu odpovdl: »Dotud živ budeš, do-

kud mše v Jeruzalém slúžiti nebudeš. « A on ne-

maje úmyslu pes moe se plaviti, dlauho že živ

bude, tak se dom<n>íval. tvrtého pak léta papež-

ství svého asu postního šel slúžit mše do kostela

Lateranenského a když slúžil v kaple sv. Kíže

tu v ím, jenž slov v Jeruzalém, vnuknutím

Božským, kterýž nechce smrti híšného, uslyšal,

ano se áblové štkcíi a tlukau, jeho duše eka-

jíce, vzpomenul na to, že se jest sám áblu olito-

val, a jsa hnut pokáním, toho srden želel. A ká-

zav lid svolati, vstúpiv na kazatedlníci, pede všemi

lidmi svého híchu se P. Bohu vyznával, pi tom

žádaje, aby se za P. Bohu modlili a on že chce

P. Bohu slúžiti a od ábla odstúpiti a P. Bohu

se obtovati a jeho býti muedlníkem. Prosil také,

aby tlo jeho po smrti bylo na kárys vloženo a

hovada aby byla neznámág a té práci nezvyklá

do ní zapežena a kamž koli je povezau, aby tu

bylo pohbeno. A jakž do domu papežského pi-

šel, dal se na puost a na veliké modlení až do osmi

dní. Osmého pak dne, cht svau duši i tlo P.

Bohu obtovati a svau krev vyliti za své híchy

' = klepají, srážejí. — ' = vozík, kára. — ' = jež

dosud netahala.
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a pro jméno P. Ježíše, rozkázal sob všecky aiidy,

t. j. ruce i nohy osekati. A tak se jest stalo a tlo

jeho již mrtvé tu lézalo. Vložili jsú je na káry

a dva kon plachá upáhše, pustili jsú je, aby šli,

kamž je osudové povedau. I šli sú velmi tiše až

do kostela sv. Jana, jenž slov v Lateránu, tu

kdež se mli obyej na ten as papežové pohrebo-

vati a lid s pláem a s modlitbami sv., jdúce za

kárami, za P. Boha prosili a jej tu pochovali.

A tu pi tom mnohá jsú se ukázala znameni. že

jest ped P. Bohem došel milosrdenství, jakož to

všecko až do dnešního dne jest na jeho hrob na-

psáno.

(Ustanovení kurfit v íši.)

<R. 1002) L. 1002. Tak astí dešové v knížetství eském
pršali, že sob lidé velmi stýskali a zvlášt asu
letního všecka obilí všitá nemohla se sžíti, z-
stala na poli, povodové velicí byli na Pražské

ece i na Labi. Lidé pro pílišnau vlhkost povtí
i také hladem meli.

T. . byl obyej v kesanství, že císaství

ímské šlo po rodícli, t. j. od otce mrtvého ph-

cházelo na syna, tak jakž se te v kronykách cí-

saských, že císa Otta IIL, jenž byJ syn Otty

císae, syna Ottova ... I zdálo se tomu císai

Ottovi IIL, že po jeho smrti veliké roztržky a

války v kesanství budau proto, že jest žádnélu)
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syna neml ani pítele ani erbovníkaj ani jakého

nápadníka, a že by mnozí císaství chtli sobe

osobovati a tudy že by mohla íše hned k pádu

pijíti. Jakož by se bylo jist tak stalo, kdy by

byl on toho tak neopatil.

/ Protož obeslal k sob mnohé potestáty. to

jest najmocnjší knížata, hrabata a pány íše, du-

chovní i svtské, a pedkládal jím to, že po jeho

smrti budau mnozí chtíti dstojenství císaské na

sebe vztahovati a skrze to že budu války a mor-

dové a tudy zemé kesanské budau hynauti a

jest se obávati, aby tudy kesanstvo k pádu

nepišlo. Pi tom radil jím, aby z sebe nkteré

volili knížata hned bez odtahuov a ti v malém
potu aby mohli bez hadrukuova a dalších o to

nesnází císae voliti. Tu po mnohém o to roko-

vání a dlúhém té vci rozvažování spolen jsau

se o to snesli a urovnali, aby ze vší íše šest osob

bylo voleno a zízeno, to jím i jích budúcím a ná-

mstkuom aby bylo porueno a mocí papežskau,

císaskau i vší íše utvrzeno. Ti aby moc mli cí-

sae voliti a kdož by koli byl od nich zvolen a

na že by od nich ukázáno neb zavoláno bylo, ten

a ne jiný aby dstojenství císaské obdržel. A ti

aby sluli korfrštové neb volenci, a aby byli tí

duchovní a tí svtští. První z nich aby byl arci-

' = ddice. — " r= spor.
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biskup Mohutský, ten aby byl najvyžší kanclé

íský a tch všech krajin v Germanýi, mezi

Uherskau zemí a ímem. Druhý aby byl arci-

biskup Treverský a ten aby byl najvyžší v též

Germaný kanclé všech zemí a krajin, jenž san

mezi Frantskau zemí a Lombardy. Tetí pak

arcibiskup Kolínský ten též aby byl kanclé naj-

vyžší krajin a zemí od hor Tyrolských až po

všech zemch Vlaských.

Jiní pak svtští korfirštové aby byli tito:

První faldkrab z Rajnu, ten aby byl najvyžší pi
volení císae truksas íský. Druhý korféršt aby

byl kníže Sasky a ten aby slul najvyžší maršálek

íský, kterýž me nosí. Tetí pak volenec aby byl

margkrab Bramburský, ten aby slul najvyžší

komorník íský a císaský. A tch šest aby byli

a sluli najvyžší auedníci v íši a ti toliko aby

moc mli císae voliti vždycky, kolikrát 1)y toho

koli poteba byla.

Císa Otta q^ ^ když se ty všecky vci obecní zídilv a
umel.

, ^ r-\
' '

narovnaly, Otta císa, kterýž byl syn Otty cí-

sae a císaoval let osmnáct, umel.

j^^'^^^'^ Král pak eský potom, po dvú stech letech,

po osmdesáti a osmi letech, od Rudolfa císae také

korfrštem uinn, tak jakž toho na potvrzení list jest

od téhož Rudolfa uinn, kteréhož hledaj léta 1290.

* Tisk Gcrwaný omylem.
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(noicshn' lil. a Poláci.)

Téhož léta král Polský, Boleslav Chabrý, maje
^^^^^^f^^^^

již Krakov v své moci, a vida že se jemu všecky Polský.

vci vedau pokojn a po jeho vnoli, sebrav njaký

poet lidu vtrhl do Slezské krajiny a tu inil ne-

malú škodu laupežem a šacukemi i rozliným

holdováním^; lidu toho Slezského. Boleslav pak,

knize eský, zprávu o tom maje, co se dje v Sle-

zich, poal vojska zbrati, aby bránil svých zemí.

Ale že byl veliký i>enz a pokladuov milovník a

nad míru skúpý. ta skaupost, což umínil, nedala

mu toho vykonati. V tom král Polský poslal do

Prahy posly své k knížeti Boleslavovi, kteíž

oznamovali, že chce král Chabrý rád s Bolesla-

vem, eským 'knížetem, pimí uiniti a pokoj

na vnost utvrditi, toliko aby on, Boleslav kníže,

pijel osobn v malém potu, jemu ve, na místo

jemu jmenované nedaleko od Krakova. Boleslav

kníže rozliné píhody rozvažuje, s strany jedné

obával se krále Polského a jemu nedvil,
s strany druhé aby tam jel a pimí uinil a na

bojovníky nenakládal, vedla jej k tomu jeho pí-

lišná skaupost.

/ A Vršovci, rádce jeho, ale neupímí, aby / 99^

tam jel, k tomu jemu radili a on jích ponuknutím,

1 =^ vydíráním. — - ^ plenním.
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ustaviným nabádáním jsa pemožen, všecky

starší a vladyky eské zem k sob obeslal a jím

svuoj úmysl oznámil. Kteíž vysl}šavše a na to

se uradivše, jemu, aby tam do jiné zem na

smlauvu nejezdil, radili i pikazovali. Ale Vršov-

ci s svau zlau raddau ustavin jemu v uších lé-

zali. Kterýž povdl: »Již jsem se na tom posta-

vil a toho nemohu zmniti. Však jestliže by mi

se tam v Polšt nco mimo mú nadji pihodilo,

syna mého Jaromíra a jiného žádného abyste

sob za kníže volili. « To oni vyslyšavše uiniti

slíbili.

Boleslav, zpsobiv své knížetství eské a

vzav s sebau nemalý poet lidu výborného, pijel

až do msteka eeného Carnice a odtud hned

druhého dne poslal výborné oratoryi k Bolesla-

vovi králi do Krakova, listuov glajtovních od

nho žádaje. I dáni jsu jemu listové a glajt bez-

Polskýkral pený. Tetího pak dne piiel král Polskv do Car-
glajtu ne- .

"^
' ^ '

zdržel. nice osobn, svého sauseda a host vítaje velmi

pívtiv. A když vsel král do krásného stanu

knížete eského, dal knížeti eskému políbení a

tu jest bylo mezi nimi pátelsky za celá dva dni

rokováno. A v tom' žádal král knížete, aby s ním

jel až do Kraikova, prav, že jej chce ctíti ])á-

telsky. A on piloživ svau víru k jeho neve, jel

' = vyslance.
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za ním. A když do Krakova pijeli, skvostný

i slavn\ I)yl jím obd pipraven a tu spolené

jích bylo za jedním stolem hodování. Po vyko-

nání pak obdu, dív než od stolu vstali, až slu-

žebníci královští Boleslava jali a svázavše do

temného žaláe zaveli, služebníky jeho též zjí-

mavše, stínati a jinak zmordovati král rozkázal.

Vršovci. kteíž sú na ten as pi králi byli, toho

skutku byli jsú pední pvodcové; jiní pak z té-

hož rodu \>šovského, kteíž s Boleslavem pijeli,

pi zdraví jsú zachováni.

V tom pišli jsú listové z Cech, také od Vršov-

cuov (a zvlášt od Kochana, jenž byl pední toho

•skutku pachatel a mezi jinými mocnjší), aby

Boleslav kníže nikterakž nebyl ve zdraví do Cech
,

Boleslav

. knize v Fol-
navracen. Tetí den kníže eský vyveden jest št oslepen.

z toho vzení na jednu sí, kdež uhle rozpále-

ného veliká hromada byla, v tom železné rozpa-

lujíce plechy, Boleslavovi ped oi blízko ped-

kládali, a aby na n otevenýma oima hledl,

písn pikázali, jej k tomu slovy, hrzami i bi-

tím nutili. A tím jemu všecko vidní z zítedlnic

bleskem a horkem vytáhli, tak že jest hledl a nic

nevidl. Potom byl z Polsky již slepý jsa pro-

puštn a do Cech se navrátiv, v té slepot dlauhý

as trval. Ti kteíž byli s ním tam do Polsky jeli,

málo se jích do Cech navrátilo.
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<R. 1003)

Jaromír
knížetem
uinn.

ijyšovci a Jaromír.)

L. 1003. Cechové aby naplnili žádost již sle-

pého knížete svého Boleslava, spolu jsú se na

Vyšehrad sebrali a s povolením i rozkázáním té-

hož Boleslava, knížete svého, volili jsú sob za

pána a kníže Jaromíra, syna Boleslavova, a po-

sadivše jej na knížetské stolici inili jemu pocti-

vost. asu toho byli sú mezi Cechy Vršovci páni

'^^rod
'^ najznamenitjší a bohatstvím i rodem nad jiné

vyvajšeni, neb jsú byli od njakého Vrše hrabte

pošli, kterýž byl nkdy mnohými ped lety s kní-

žaty Charvatskými, totiž Cechem a Lechem
bratry vlastními, do té zemi z Charvát pijel.

A ten jistý hrab na svém štítu zlatté vrše

v modrém poli požíval; a když byl v eské zemi,

rod jeho velmi se rozšíil a zmocnil i nad jiné

vyvajšil, neb mnoho tvrzí i nkteré hrady držali

a velmi píliš dstojenství knížetského byli žá-

dostiví a vždycky den ode dne se spolu o to ra-

dili, aby nkdo z nich zemi zpravoval. A zvlášt

Kochanovi to všichni vinšovali, tudy a tak chtíce

knížetský rod v.šecken udusiti a zahladiti.

/Pihodilo se dne jednoho letního, když den-

nice z hory vycházela, pijeli jsú Vršovci na

dvuor knížete svého velmi vesele, žádajíce Jaro-

míra knížete, aby se na projížkui a na lov vy-

/99V

' = projižclkii.
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pravil, pravice, že svtlost dennice ten clen jasný

znanienává. Mládenec upímý dal se namluviti,

pojav svá dva myslivce, Hovoru a Hivce, jel

s \'ršovci do lesuov až pes reku, jenž Mizai Vršovci

1 -r» j- i' 1 1 'V ^ ,, '.
, r' v. kníženalov

Slov, o odjeti pak knížete manželka jeho Stríz- namluvili.

ka sama toliko na loži ležeci usnula. I vidla jest

u vidni, an sv. Jan Ktitel ped ní stojí mluv
k ní: »Rychle vsta a pošli do Prahy a rozkaž,

a padesát mužuov za knížetem bez meškání až

do Heskova jedau a odtud jím cesta až k knížeti

ukázaná bude. Neb tohoto dne veliká a hrozná

osidla Jaromírovi jsú pipravena.« Stizka,

davši místo v svém srdci slovm muže sv., bez

meškání Pražany, aby knížete hledali, vypravila.

Když jsú se lovci po lesích rozjeli, Vršovci kní-

žete velmi šetilio a když na jedné hoe, kteráž

Veliz slov, s ním se potkali, kuo pod ním chy-

tivše. s kon jej strhli a svlekše jej až do nahoty,

ruce i nohy jemu svázali. Kole do zem vbivše,

kníže na hbet položili a k tomu kolí pivázavše

na kon vsedali a rozbíhajíce se. poali pes
kníže skákati, v tom velikau a radostnau kra-

tochvil sob zakládajíce. Jaromír nevda, co by

ml uiniti, k P. Bohu a k sv. Janu Ktiteli, kte-

rémuž obvláštn mimo jiné svaté poctivost iní-

val, poal volati. Vršovci jemu se posmívajíce

^ := !Mže. — ' = pozor dávali na . .

.
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Hovora
myslivec.

Vršovci
k knížeti

stíleli.

pravili : »Ani Jan, ani Buoh tebe z našich rukau

již nemuož vysvoboditi.« Když se pak té krato-

chvíle dosti napáchali, knížeti nohy rozvázavše,

vzhuorii od zem jej vyzdvihli. V ten as pibhl
náhodau myslivec jeden knížecí, jménem Hovo-
ra, a uzev kníže nahého velmi se ulekl,

a zabod svuoj kuo pry bžal, hledaje, moh<l>li

by jaký knížeti svému retuk uiniti. I potkal

se v náhle s Pražany, ani kon své v jedné vsi

zvázavše, po hustých lesích pšky hledají knížete

svého. I ekl jím: »Rychle za mnau pospšte,

neb se pánu našemu zle dje. Já na koni rychleji

pobhnu a na tuto mtí trúbu lovecká trúbiti bu-

du. « V tom Vršovci kníže k jednomu dubu na-

hého pivázavše, k nmu z luiš jako k cíli stí-

leli. Ale on kníže vidl sv. Jana Ktitele, an ped
ním' stojí a všecky šípy Vršovcv na svj plást

bére, tak že žádná rána jích nic knížeti uškoditi

nemohla. Tof Hovora na svém koni ukáže se a

Vršovci chytivše jej, aby toho skutku jích na

jevo nevynesl, Hivcovi knížecímu druhému my-

slivci (kterýž byl také k zahubení knížete \'ršov-

cuom povolil) Hovoru vrného v moc dali a aby

jej tu ped nimi na jednom dubu ol>sil, rozká-

zali. Hovora prosil Vršovcuov za milost a to

v tom, že chce jích vuoli rád vyplniti, toliko aby

jemu dopustili, tikrát aby mohl na svii trúbu

trúbiti. A oni zasniávše se, k tomu s\nlili. Když
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jest trubil jediiú, hned po trúhení haužev a sme-
ka lýená jemu na hrdlo vložena a aby na dub

vstúpil, rozkázali. A sami Vršovci jemu tam po-

mahajic. aby svým trúbením nemeškal, jeho po-

bízeli. Po druhém trúbení poal kšaft initi a

svému kmotru Hivcovi své dítky poraueje, mu-
sil hned vajše vstúpiti. Kochan hnviv pistúpiv ,í^?^^''^",

v rsovsky.
k nmu, poal mluviti a ka: »Kdes ty byl této

hodiny, aby oznámil? Neb jsem já t nedávno za-

zeli a ty k nám pibhl a zase kuo obrátiv, pry
si bžal. Neoznámíš-li a pravdy nepovíš, arcine-

šlechetníe, hned tuto mú stelu (luišt na-

táhna) do tvého vstelím srdce. « Hovora dlúhý-

mi slovy vypravoval svú nevinu. Tu Hivec ká-

zal jemu po tetí trúbiti a on velmi dlauho tím

traubením prodlil, až jemu Hivec trúbu z ruky

vytrhl. Tof Hovora poal se sem i tam a tak na

všecky strany ohledati. V toan Pražané slyšíce

traubení blízko se piblížili a rychle vyskoivše,

Vršovce na rzno rozrazili a nkteré zjímali,

jiné utíkajíce sstíhali. A tak všech Vršovských

tu tináct jali; Hivce trnáctého, kterýž byl jsa

strachem poražen doluov s dubu upadl a nohu

zlámal, vésti jeho / s sebú do Prahy nemohúce, / loo'

Hovoroví jej na tom dubu, na kterémž ml Ho-

vora od Hivce, svého kmotra, býti obšen, ob-

^ = zahlédl, jaks . .

.
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Pražané šiti rozkázali. Kochan pak, jenž byl té vši nešle-

smrti chetnosti pvod najvtši, vryl se pod jednu ve-

obránili. likú skálu a listím se pihrabav, tak se tu ukryl.

Pražané velmi rychle poali se Hovory, kdeby

kníže byl, ptáti, a jestli živ, že by rádi vdli.

Hovora s nimi na jedno místo v lese bžev, kníže

Jaromíra u dubu pivázaného ukázal. Když sú

k nmu všickni pišli, nahého a na póly mrtvého

kníže sú uzeli, neb jej byli k tomu dubu tuze

smekami pivázali a velmi ukrutn jej byly

jnauchy a hovadové uštípali. Odvázavše jej sú

oblekli a s velikú radostí s ním jeli do Prahy.

Tu hned na té cest kníže Hovoroví za tu vr-

nost a pomoc mnoho sliboval a potom více skut-

kem vyplnil, vsi od svého dvora Kublov, Brau-

my, Trubín a Hudlice jemu darem dal. Když sú

pak s knížetem do Prahy pijeli, klanli se jemu

všickni a jako by se znovu na svt narodil, tak se

radovali. Kníže Jaromír, aby dobrodiní nebyl

nevden, kázal všudy biicm provolati, aby

všickni Hovoru ctili a jemu se klanli, neb jej

kníže i s jeho potomky za pána vyzdvihuje, prv-

ního mezi jinými iní, tak aby on slul druhý po

knížeti a rod jeho tú chvalú aby se radoval až

na vky. Nad to úad lovcovství, kteréž prvé

k Stehnu bylo, to jest Hovoroví a jeho rodu na

vnost zapsáno.
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Po malém pak asu kázal kníže svolati vla-

dyky a zemany, oznamuje jim, kterak vrný Ho-

vora byl tžce a nebezpen svého hrdla pro za-

chování knížecího života povážil a pi tom jich.

kterak by ješt výše Hovoru i s jeho rodem mohl

vyzdvihnuti, za radu žádal. A oni jemu radili,

aby netoliko knížetskú milostí, ale i císaskú byl

obdarován. Jaromír vedle jich raddy uinil a

posly své s Hovor bez odtahuov do Rezna na

svuoj náklad poslal, Jindicha, toho jména H., cí-

sae žádaje, aby on pro ten skutek a pro tu služ-

bu, kterúž uinil knížeti svému Hovora, jej svú

milostí obdail. Císa nový, jenž byl velmi milo-

stivý rád a vdn to na žádost Jaromírovu ui-

nil a Hovorovo panství svú milostí a majestátem

obdail, jemu rozkázal, aby na svém štítu nosil

dv erné ostrvi na .kíž peložené tak, aby

každá ostreví mla pt sukv a to v zlattém poli,

a to znamení on aby užíval i s svými budúcími

až na vky, pro budúcí vnu tohoto skutku pa-

mt. — Když se ty vci vykonaly, kázal kníže Ja"o-

mír ten dub, k kterémuž byl pivázán, vykopati a

na tom míst oltá a klášter k poctivosti P. Bohu

a sv. Janu Ktiteli postaviti. A dal tam uvésti

knží ádu sv. Benedikta, opativ je dostaten

tlesnu potebu, žádal jich, aby tu oni i jich bu-

' zz osekaný kmen.
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dúcí na tom míst P. Boha prosili. Ten klášter

stál v své celosti až do asu krále Vácslava, syna

Karlova, a tu rozboen, jehožto ješt se ukazují

veliké zíceniny. A slul svatého klášter Jana na

Velizu.

Kníže opt svolav zemany, s. nimi v radu vsel,

dotazuje se jich, co má s tmi Vršovci initi.

A tak z vle jednostajné kázali Vršovce po jed-
Vršovci
stínáni, ^o^^ ^^ lauku BoHnu voditi a každému sekerau

stíti hlavu. Kochan pak z daleka veliké knížeti

pohržky inil, prav, že se chce pomstiti.

(.Oldich mezi Nmci.)

<R. 1004) L. 1004. Kníže Oldich, kterýž byl pi císai

Ottovi od dávného asu až do jeho smrti, když

Otta umel, poddal se v službu Jindichovi Ba-

vorskému, novému císai. A byl muž velmi vtip-

ný a z té píiny velice milován byl od císae a

byl na jeho dvoe jako první mezi knížaty. Ten

když uslyšal od nkterých poslv z eské zem,
co se pihodilo otci jeho Boleslavovi a jeho bratru

Jaromírovi, nemálo z toho teskliv byl. asu jed-

noho otázal se jeho císa a ka: »01diše, kníže

eský, povz mi, pro já tebe od nkoliko dnuov
/

100'- již mimo pedešlý tvj obyej / smutnjšího vi-

dím?« A on odpovdl: »Císai milostivý, kterak

mohu vesel býti, ano král Polský Boleslav, vy-
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mlíiviv k sob otce mého, podvodn a pod glaj-

tein dal jej oslepiti, domácí pak eské zem oby-

vatelé, lstiv na lov vymluvivše bratra mého Ja-

romíra, tam jej chtli úklatln a hanebn zamor-

dovati ?«

Císa odpovdl: >>Bratr tvuoj dobe i spra-

vedliv muož sám své poddané takové nešlechet-

níky trestati. A bylali by jemu toho ta poteba,

že by s n nemohl býti, chci já jemu pomoc ui-

niti. Otec pak tvuoj, bude-li mi toho, co se jemu

od krále Polského pihodilo, žalovati, chci já sám

osobn zbera vojsko na takového úkladníka a

slibuov nedržitele táhnauti a jej zahubiti.« Oldich

uiniv podkování, nízko se uklonil.

T. . Kochan Vršovský poddal se v službu

Boleslavovi, králi Polskému, a jemu piln radil,

aby knížetství eské sob podmanil. Král astým
jeho nabádáním pohnut sa, dal k tomu své povo-

lení, aby své království mohl rozšíiti. Dne jed-

noho povolav Kochana do svého píbytku, s ním

se o to radil, kterak by mohl k tomu eskému
knížetství pijíti. Kochan odpovdl : »Chcešli to

poádn uiniti, musíš najprvé Oldicha, kníže

eského, syna Boleslavova, a bratra Jaromírova

(kterýž nyní jest pi císai Jindichovi) o jeho

hlavu pipraviti, neb a Jaromír mdel jest, ale

však nkteí Cechové v Oldichovi nadji mají.«

Král tau radau sa pohnut, shromáždiv mnoho
Kronika II. 13
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zlatta a zpsobiv vrné posly, císai poslal ve-

liké a mnohé zLatté dary a nad to ješt mnohem
vtší dáti slibuje, toliko aby Oldichovi knížeti

eskému život odjíti rozkázal.

Oldich Císa, a byl muž dobrý, potom i svatý, tž-
kníže dán , , , ^ i ' , ^i iv. ,

do vzení, kosti zlatta porusen ,sa, kázal Oldicha nevui-

ného do vže jedné hluboké spustiti a králi Pol-

skému povdti, že Oldich nikda více nemá z té

vže vyjíti a nevyjde. Král Polský, když jemu

to bylo oznámeno, s raddú a pomocí Vršovských
Králi 'disky sebrav mnoho lidu Polského i táhl siln do ech

l>rj,l",y
a dobyl m,noho msí a tvrzí, až se doliral Prahy,

msta hlavního, a té jest také skrze zradu dobyl

a všecko okolo pohubil, Vyšehrad toliko sám
v své ohrad a celosti zstal a kníže Jaromír na

nm strašlivi sedl, neb odnikudž neekal po-

moci.

Oldich sa v zámutku postaven a znaje, že

žádná ruka lidská z nioci císaovy a z toho v-
zení jeho nemž vysvoboditi, i poal velmi snaž-

n P. ]íohu slaužiti a sv. Jana Ktitele prositi za

pomoc a aby ho jako bratra jeho od té úkladné

smrti vysvoboditi ráil. V tom modlení byl jako

\' vytržení mysli a hned té noci postaven jest

, .!' "^ ' v Cechách na jedné rovin. A kdvž slunce z horv
KMizc vysel -" "

/. vzLiií. vycházelo, uhlédal kníže voráe a pislúpiv k n-

' -r s linzní, slmrlicm.
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mu, ptal se jeho, jaká by to krajina byla a kto by

z lidí povýšených tu blízko bydlil. A on ukázal

jemu hrad velmi pevný, jménem Devíc, a pána

na nm Berkovce býti oznámil. Oklnch s daufá-

ním vsel na ten hrad a pánu tomu pod sveními

knížetem se eským skrze peet býti oznámil.

Uerkovec jako vrný vrji a vdn pána svého

pijal a poctiv jemu inil službu. I radili sú na^Dev^^
se spolu o Poláky, kterak by Poláky z Prahy vy-

hnali.

(ryluhhií í\)liíkfi r Prahy.)

Y brzkém asu mnoho lidu sebravše, táhli

spolu kníže Oldich a Berkovec a tajn se nko-

lika cestami skrze husté lesy pustili, tak jakž je

jich vuodcové vedli, a na jedné hoe, kteráž slula

Zíži:;, proti Pohoelci se v hustých lesích položili.

A nkteí na Petín ležali a stráž držali na té

hoe, kteráž na ten as slula Stráž a nyní Stra-

hov jmenuje se. A odtud kníže a Berkovec tajn

poslali své špehée dva do Prahy, aby msto
i obyvatele v nm spatili. Špehéi, aby vc sob
poruenu dobe zídili, asu poledního do pastý-

ovy chalupy vešli a na nm inili mnohé otázky

a v dlúhú e s nim všedše, smlúvu s nim inili, ^ ^^\y.^

.

zradil

mnohé dary jemu slibujíce, chtlli by Prahu zra- 1'ralin,

díti. Pastý ten byl Cech a na Polálcy byl velmi

^ =: dvrné. — " (" Kosmy Zizi, Jméno podnes sáhadiic.
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hnviv, také stíbra a zlatta nemálo sa žádostiv,

/
loir jim slíbil, že to / chce uiniti a toho velikými

sliby potvrdil. Špehéové navrátivše se, knížeti

a Berkovcovi oznámili, že v Praze pokoj a Po-

láci sú bezpeni, také na nižádného nepítele že

pée nemají, aniž o nm co vdí. l^i tom ozná-

mili, že již s pastýem narovnání uinili, aby tím

ranji stádo žena kázal most spustiti. To slyšíce

hajtmané Oldichovi, jakž denice vzešla, kázali

se lidu píhotoviti.

Když pak svítati poalo, lid ten eský jízdný

i pší pomaliku sstupoval s hory skrze Menší

msto Pražské až na most devnný a Berkovec

s nimi. A tu stáli pokojn blízko od mostu zdvih-

nutého (neb byla mlha), oekávajíce spuštni

mostu. Lid kterýž byl pod hradem v Menším

mst, také se byl upokojil, tak že jich málo

o tom, co se dje, vdlo. To pastý na branného

volá, stádo žena, aby most spustil bez meškání!

A on jemu poal velmi horliv domlúvati, pro
by sml tak ráno stádo hnáti. Když most spuštn

byl, pastý vstúpiv na most, poal velmi hlasit

trúbiti. Cechm návští dávaje. V tom rychle Ce-

chové na most vskoivše a majíce veliké bubny,

hmot uinili, vysokými hlasy volajíce: »Poláci

bží, Poláci l)ží« tak sú pravili. Poláci to sly-

šíce velmi se ulekli a strach takový na n pišel,

že vtší jich polovice nazí utíkajíce pry sú b-
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žali, bráni i vší zbroje zapomnvše, toliko aby

životy zachovali; nkteí pak do vody bžíce,

mnozí sú ztonuli. Sám ten pastucha na n volal

a utíkání jejich se posmíval a ka: »Bs^jt, b-
g:ajt!« Mnozí také tu zuostali a nkteí ležali

nazí, zvlášt ti, kteíž ulekše se toho hmotu,

ven z oken místo dveí skákali, ruce neb nohy a

nkteí i hlavy slámali. Boleslav Chabrý s malým

potem Polákv skrze Poíanvi utíkaje bžal,

neb se jemu zdálo, že kamení i skalé, tráva, listí

i díví za ním kieci bží. A tak král Polský ne-

uipímý, kterýž pod glajtem bezpenosti kníže

eské Boleslava dal oslepiti, z dopuštní Božího

strachem velikvm sa poražen, s svými nktervmi Poláci

^ ' ^ . ,
'.z rrahy

z Prahy ušel, šeradn usmradiv své nohavice, utekli,

pisáhl, že nepojede do Prahy vícco.

Oldich pak kníže s njakým potem lidu ne

velikým zuostal byl v stanu na Strahov, ale že

jemu z kraje Žateckého mnoho lidu pibývalo,

nazajtí poctiv pijel do Prahy a od Jaromíra,

bratra svého, a od otce svého Boleslava, také i od

Berkovce, stateného' rytíe, jest milostiv pi-

vítán. A tu bylo slavné hodování.

Auednící pak najvyžší msta Prahy pišli sú

na Vyšehrad, poctiv vítajíce kníže Oldicha a

^ = Poí v Praze. — ° V textu zbytky veršování.
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jemu z toho, že jest je od toho ukrutníka Bo-

leslava, krále Polského, vysvobodil, dkovali.

Takové dkování uinili i Rerkovco\-i rytíi z to-

lio, že jest svú mužností takového jich nepítek

od nich odehnal; a pi tom dali jemu ^eliké zlatté

dary. Oldich knize jsa toho velmi od P. Boha

vden, že jest jej' 'ráil skrze pímluvu sv. Jana

z toho císaského vzení vysvoboditi a nadto že

mu ráil dáti tu milost, že jest v malém potu
lidu takového mocného krále Polského z Prahy

i z eské zem vystrašil, chtje aby taková vc
i císae tajná nebyla, poslal k nmu své posly,

jeho žádaje, od sdbe i od Jaromíra bratra svého,

aby Berikovce svu milostí olKlail, tak al)y on byl

ve všech zemích císaství
,
ímskému poddaných

pánem jmenován a jednostajného spolu s pánem

Hovoru znamení na štítu aby mohl užívati. Císa

P>erl«)V(c obávaje se P. Boha, toh,o, kterýž Oldicha z vzení

vysvobodil a krále Polského ped ním takovým

porazil strachem, vdn vyslyšav posly, pov-

dl, že to chce rád uiniti. A tak Berkovec s ve-

likú poctivostí se do Cech od císae navrátil.

y\ knížata a Oldich dali jemu tu všecku krajinu

luiolncjní zálabskúi (od líoleslavi až do hor

Srbských^) aby ji dr/al na asy l)udLicí.

panem

' Tisk za Labsku. — ' = t. j. T.ii/ických; Imry Jizerské.
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<( Ks-lcf^ciií ]aro)iiiroi'o.)

Kochan pak \'rš()vský, jenž l)yl lovk velmi

Lstivý, ten jako liška lísal se pomalu k knížeti

(Oldichovi a jako nenadálci v hrzkém asu všecky

X^^ršovce s Oldichem spíznil. kteíž poali na

jarí^míra ped Oldichem soiti, pravíce, / že by / loi^

Jaromír nebyl toho vden, že jest Oldich Po-

láky z zem vyhnal, ale že by byl radji vidl,

aby zuostal tam v té vži, do kteréž jest jej dal

císa Jindich vsaditi. Oldich sa mládenec

upímý, všemu tomu, což neupímí mluvili, dav

víru. proti bratru svému velikú ml jest nenávist.

A oni to znamenavše, ješt více zlého ke zlému

pidávali, tak až je do konce spolu zkyselili. Naj-

posléze pak pravili Oldichovi, že by jej chtl Ja-

romír úkladn zamordovati. Oldich uhlédav

as píhodný, rozkázal jíti Jaromíra a nazajtí

jej dal oslepiti. Tu hned Vršovci k nmu mlu-

vili : »Již, milý Oldiše, sám budeš bezpen kní-

žetství eské opravovati. « Ale o to se Vršovci

piln a tajn radili, kterak by tím dív s svta

Oldicha svedli a sami sob osobili duostojenství

knížetské. Jaromír nebohý, sa v té bíd a slepot

postavený, velmi byl teskliv a astokrát mluvil

bratru svému: »Brate milý, a ty si mne mého

* Tisk nenadále.
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Jaromír /.liavil zrakn, však víš, že sem proti tob nic ne-
oslepen „--l-V"' ^ 'x1 \T -^ 1 1-1-

' /.avmil. \ im ze sii tebe Vrsovci v/J)iunli proti

mn, hlecF pihi, a l)y to1> zle nep()slžib.«

(O sv. pti brat ídl.)

R. t. a pri tiim asu v \'tši Polšt v jednom

lese ol)ývalo spolu šest mužuov velmi nábožnycb

paustevníkuov, jichžto jména sú byla líenedikt.

Matiiš, Tsták, Jan, Krystýn a Parnabáš. OdkiuF

by byli aneb kto by byli jejich rodiové neb pi-

rození pátelé, toho žádný ne])ravil, ani nepsal,

než Kliptai v své kronyce pokládá, že by ti byli,

kteréž Vojtch, biskup eský, s sebú z íma,

* Známý vymyšlený kroniká.
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z kláštera sv. Alexí do Cech pivedl a za nkterý

as zanechal jich v kláštee sv. Jana na Ostrov.

A když se do Polsky a do Prus obrátil, že jest

jich tu zanechal a jim rozkázal, paustenický ži-

vot aby vedli a odtud neodcházeli, až se on k nim

zase navrátí. Kteížto tak se zachovali a veimi

úzký a trpký vedli život, žádného massa, chleba

toliko asem a zelíka, aneb bylin lesních, za po-

krm požívali, vodu za nápoj mli a nic jiného,

vždycky jako ustavin se P. Bohu modlili, na

zemi toliko na rohožích a kamení pod hlavy pod-

kládajíce tak léhali. Když se mezi lidi takové

jich náboženství rozhlašovalo, Boleslav, syn M-
islavuov, král Polský, širokú o jich náboženství

a té bohomyslnosti zprávu maje, žádostiv byl Král Polský

jích vidti osoby i píbytky. Pojav toliko dva ptbratrv.

svá služebníky, do tch lesuov zm/niv odv, se / 102'-

obrátil a když ped jich píbytek pijel, žádal,

al)v ho do svého obydlé pustili. Oni, a neradi

mimo své náboženství koho jiného v svém

obydlí vidli, otevevše dvee mládence pivítali.

Tu král rozmluviv s nimi, podivil se jich obco-

vání a trpkému životu a cht od nich odjíti ekl

:

»Bratí milí a otcové, jestli vám to možné ui-

niti, vyjdte z tohoto píbytku a na jiné místo se

obrate. Já ponvadž sem král, chci vám poctivý

klášter rozkázati postaviti a živností vám nále-

žitú opatiti. « Oni odpovdli: »Ctný králi, ni-
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koli toho nemžeme zmniti, neb sme slíliili P.

Bohu a P. Kristu, Spasiteli našemu, na míst

tomto slúžiti a za naše nepravosti initi pokání.

A tu máme také zemíti. « Král znamenav, že jich

odtud on ani žádný nevymhiví, žádal jich, aby

jej do svého bratrství pijali a za P. Boha pro-

sili a že se v jejich porauí modlitby. A A^yav

opasek penz jako sto hiven, jich snažn prosil,

aby to od nho pijali a tím aby svým životm

pokrmuov polepšili. A oni to uzevše, hned od

toho daru odvrátili své oi. Král pak rozžehnav

se s nimi, tch penz jim tu nechal. Oni uhlé-

davše, že tu peníze zuostaly, pravili vespolek

:

»Cemuž jest nám tato zátopa duše? Však my
toho nepotebujem.« I žádali sú spolen bratra

Barnabáše, aby tu mamonu odnesl a králi zase

navrátil. A on vzav bral se s tím až do Krakova.

I jest vc obyejná, což iní páni zname-

nití, že to vdí mnozí. A král tajn to inil,

vyšlo na jevo, že král pausteníkm mnoho do-

nesl penz, Sedláci nkteí v té krajin o tom

uslyšavše, na n se sebrali, non a nenadále

vskoivše do jich píbytku penz hledali. A oni

jim povdli, že sú Barna1)áše, bratra svého šes-

tého, s tmi penzi do Krakova, aby je králi na-

vrátil, poslali. Sedláci tomu nechtíce viti,

hned na n hmot uinivše, svázali je a po jednom

je ohnm muili a bndúcc noži i špicemi pe-
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ostrými, na peníze se ptali. Oni nebo//i l)yli 'hy

se rádi tíin, což jim nenáleželo, vNplatili. A sed-

laci pm toho venti nechtice, po dluhxcli mukricli svatvch

každému / nich hrdlo podezali a tak tch pt
sv. palisten íkuov ijx>slali k P. Bohu.

Kto by chtl o nich ísti, najde to obšírnji

\- jich leíjend napsáno, kteráž se te na den je-

jich umuení, t. j. ten den po sv. Martinu.

L. 1005. Rozpomenuv se kníže Oldich na do- <''^- ^""5>

brodiní sob uinné od milého sv. Jana, že jest

jej z toho vzení císaského vysvobodil, i roz-

kázal kostel velmi velikv a krásn ozdobený X?jt^"!.-' v Oldrisi.
k poctivosti P. Bohu a sv. Janu Ktiteli božímu

v Oldiši postaviti a služebníky Boží v nm
ustanoviv, poctiv živností tlesnu je opatiti

rozkázal.

{Píhody v Nin ceku.)

Téhož léta pihodilo se v Saské zemi v l)i-

skupství Magdeburském, v jedné vsi, prosted

kteréž byl kostel postaven, ve jméno sv. Magna,

že jest fará tu v kostele sv. mši slúžil. Toho

asu pišlo osmnáct mládencv a s nimi patnáct

mladic i zaali tanec na tom krchov a vysoký-

mi hlasy poali výskati, knzi tomu pi služb

Boží pekážku iníce. Kterýž poslal k ním slu-

žebníka oltáního, jich žádaje, aby od toho kiku Tanenici

pestali. Kteíž dali za odpovd, aby on své dílo tancovali.
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piiosobil a oni že chtí svého hledti tance. I ekl

knz: »Dajž P. Buoh a sv. Magnus, abyste tak

až do roka vajskali tancujíce.« I stalo se tak, že

sú tu zstali tancujíce bezmálo rok. A za ten

všecken as ani rosa ani dešt na n nepršel, aniž

jest kto z nich ustali, ani hlad, ani žiže na n
nepišel, odvové a rúcha jich sú nezvetšela, aniž

se jim ztrhaly tevice. Herbertus pak biskup,

v jehož taková vc biskupství se pihodila, nad

nimi maje lítost, na to místo šel a mocí sob od

P. Boha pjenau od toho svazku, kterýmž je

/ 102' ]i. Buoh, / sv. Magnus a fará svázal, rozvázal

je, tak že sú tancovati pestali. A hned toho dne

dcera téhož faráe s jinými dvma umela, n-
kteí z nich poád ti dni a ti noci spali, n-
kteí pak brzo potom zemeli, nkterým se nohy

jich až do smrti tásly a tak všickni ne dlúhý

as trvali.

Mohutský T. . byl jest Villegisius, arcibiskup Mohut-
arcibiskup

i , , ,v i ^, ,1 . 1 i 11
pro nese '^k}', kteryz stkvl ise dobrými a sv. skutky a byl

kolo. nízkého ádu, syn jednoho koláe, kterýž kázal

sob tu v Mohuci zvláštní píbytek postaviti, a

od nho toliko sám klí ml a kázal v nm mnoho
kol vozních namalovati a jedno kolo od vozu na

stran povsiti a nad ním napsati tato slova:

»Villegise, })amatuj, odkud si ])išel a nepaj-

' -- umdlel.
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chaj.« A to pismo asto etl, proto aby z kterého

jest byl stavu k tomu duostojenství povolán, pa- •*

matoval. A od toho asu každý arcibiskup Mo-
hutský znamení r(Klu svého opust, kolo za

znamení až do dnešního dne míti musí.

(Emma zemela.)

L. 1006. Knžna vdova, pHDzstalá po nkdy <R. looCi)

Boleslavovi Milostivém, jménem Hemma, umela, Tfcmma

jenž byla mát Boleslava III., a ta byla žena po-
(„"^^e^a

tivé postavy, milosrdná, nábožná i svatá, a po-

ctiv a jako s královskú poctivostí pohbena

v kostele sv. Víta na hrad Pražském. Nad je-

jímžto hrobem byl nápis, jenž slov:

Epitaphiiim, tmito slovy:

Que fuit ut gemriia,

\'ilis iacet en cinis Hemma:
Die, precor: »Huic aninie

Da veniam, Domine.«

Jenž se esky vvicládá takto:

Kteráž byla jako perla,

mrzký leží, hle, popel Hemma.
Rci, prosím: »Této duši

bud milostiv, Pane«.

Téhož léta veliká byla bitva mezi Štpánem,

králem Uherským, a Giulau, vajvodú Zaleským,

kteréhož král Uherský v té bitv jal a do Uher
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jej poslal. Toho hradu, na kterémž on sedl, do-

byl, kterémuž Uhi íkali Erdéleni. A tu nalez

manželku Giulovu a dva syny jeho a zmocniv

se té vší zem. najprvé Giulu a ženu jeho, také

i jeho syny, potom i ten všecken lid Transsylvan-

ský k víe Kristov obrátil.

(Oldich a Boícua.)

(R. 1007) L. 1007. Kníže eský Oldich asu jarního,

cht sob a svým služebníkm kratochvil ui-

niti, jel až do Postoloprt a odtud astokrát vyjíž-

dje do lesuov, s jeleny a s jinú lesní zví mnohé

provozoval kratochvíle.

I pihodilo se dne jednoho, když se s lovu na-

vracoval a jel skrze jednu ves, jížto bylo jméno

Opuna, i uhlédal prosted vsi, ana stojí u stud-

nice dívka velmi krásné postavy, praní šatuov

nechavši, tvá svú na kníže a jeho služebníky

obrátila. I ekl jest kníže svým služebníkm:

»Vidíteli tuto krásnu pannu?« I odpovdli:

»Ctný kníže a pane náš, vidíme.« A on jim ekl:

»Vte mi jist, že jest toto div nemalý, že tato

véska velmi chaterná mohla takové krásné stvo-

ení uroditi. Optajte se jí, prosím vás, které jest

' *= Transylvanský, .Sfdnnhrridsky (niiiiunshy 'I"raiissyl-

vania: Ardcal; madarsky I*",i(lly).
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její jméno.« To oni když sú uinili, ochotnu tváí

odpovdla rkúc: »Je.st mé jméno Božena. « Ohrá-

tiv se kníže k svým služebníkm ekl: »Jist vám

pravím, že tato Božena bude má žena.« Dru-

hého pak dne kníže povolav ik sob vladyk zname-

nitjších, rozkázal jim jeti do vsi tu, kdež jest

stála dveka perúci. I ekli jemu: »Nevíme, které

jest té vsi jméno« a on jim ekl : »Ptajte se, kde

[jest stála víra dívka u studnice jménem Božena,

toho asu, když / jsem já se s lovími a s holoty i '".v

s lovu navracoval.« A oni pijevše do Opuné.
ptali se obyvateluov, kúce: »\^íra když kníže,

pán náš, jel skrze tuto ves, která jest dívka ma-

jící na sob echeU stála u studnice perúci. jenž

má jméno Božena?« A oni ekli: »Dcera Doma-
rodova, souseda našeho. « A povolavše jí, jím ji

ukázali. Kteížto opovdvše se Domarodovi,

otci jejímu, a Samoborce, její matei, a vuoli

knížete oznámivše dívku chtj aneb nechtj na

kuo pistený vsadivše, na dvuor knížete do Po- Ves Perúc.

stoloprt pinesli. A že se zalíbila knížeti perúc,

té vsi dali jméno Perúc. Ženy pak poctivjší oblék-

ly sú ji v rúcho, kteréž knžnám náleží, a ped
Oldicha ji pivedly. A on pojav jí za ruku, hned

s ní ped knze pedstúpíl a tu hned vstúpil v sv.

' =: psái, psovodi. — ' =; spodní roucho, košile.
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stav manželský. A povolav nkterých vladyk

obojího pohlaví skvostný jím uinil obd.

Tetího pak dne na Vyšehrad se obrátil a

nazajtí svolav starší a znamenitjší, oznamoval

jím i ukázal, kterak jest od P. Boha krásnau

manželkau obdaen. Zemane odstúpivše a málo

se poradivše, poruili sú Hoinovi Borovskému

(jenž byl muž krásomluvný) obecnú potebu ped
knížetem oznámiti. Kterýž stoje ped jinými.

ekl: »Veleslavený kníže a pane náš! Všecka

spolenost tuto shromáždných poruila jest tob
Zemane obecnú potebu povdti, že jest jím to s nema-
knžny , , ,. , ^ ^ , . , ,. , ,

-ledlky míti
^>'^'''' podivenim, ze radové za tvého zpravovaní

nechtli, již takového prchodu jako prvé nemají. Neb po-
núc od Nezamysla, syna Pemyslova, vždycky

byl ten obyej, že jsú lopotové a starší z vladyk

knížata svá dobrými, hodnými a jim náležitými

manželkami opatrovali^ až do tohoto asu. A po-

nvadž se ten ád (jenž jest chvalitebný) zacho-

vával za pohanuov, mnohém více za kesfanuov

ml by v své celosti držán býti. Protož aby jist

vdl, že jsi sml tak kvapn, zúmysln i své-

voln sob manželku bez jích rady a povolení

vzíti (a nad to sedlákovu dceru), tím že jsi ve-

liké duostojenství knížetskému uinil polehení^

a svým poddaným nenialau ])r()timysln()st. Zdaliž

' = opatovali. — * = zleheni, uhlížení.
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není lirahat, vladyk v tvém knížetství? však již

i pány máš v své zemi : byl by mohl dnostojnjším

obdaen liýti manželstvím i ješt muožeš to sluš-

né uiniti. « Kníže vyslyšav to, co se k nmu mlu-

vilo, nemálo se hnvem zapáliv, odpovdl : »0 ne-

smyslní. Cechové, ale dlúholi vás taková hlúpost ^Jppved

zpravovati bude, že minulých vcí, ani Imdúcích

nechcete rozvážiti? Pohledte na mé a vaše ped-

ky a považte, prosím, piln, kdo a odkud jest byl

Krok, první saudce a zprávce této zem? Kdo

jest byl pedek muoj Pemysl, zdali jest nebyl

z rodu chlapského? A proto se Libušinému kní-

žetství pipojil a knížetem uinn. I ponvadž

jest také její neurozenost s mým knížetstvím

smíšena, jist vzte, že tato Božena musí býti

až do smrti má milá žena. Alén jsem vám uško-

dil, že jsem eskau sedlku pojal, než bych N-
meckého císae dceru sob za manželku vzal.

Kde byste chtli bráti tlumoníky, kdybyste mli
každý z vás (když bych já doma nebyl) ntco ped
svú knžnau initi? Nmkyn chtla by Nme-
ckau eled míti a jái z vašich statkv musil bych

jím hojnau platiti službuo. Pro hojnau služ])u

mnoho by Nmcv nalohlo do této zem, kteréž

1 = nerozumní. — ^ V ei :;bytky rýin z Dalimilovy

kroniky.

Kronika II. 14
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bych já potom i s vámi tžce (jako qjíkyi z ko-
ské hívy) z této zem vyplenil. A jste dali od

sejje povdti že jsem mohl nkterého hrabte,

pána neb vladyky eského dceru pojíti: ponvadž

jest vám, abyste sob manželky volili, ta svoboda

pjena, pro bych já j;sa kníže nemel té svobody

užíti ?«

\'ladyky urozumvše, že toho nemohau roz-

rušiti, knížete svého pi jeho vuoli zanechali.

Božena knžna velmi šlechetná byla, kteráž tak

mravn a poctiv umla se k jednomu každému

jsc narodil, ^.achovatí, jako by od svéhO' dtinství netoliko na

knížecím, ale i na císaském, dvoe byla vycho-

vána.

Hned toho roku Božena, ctná knžna, Oldi-
chovi krásného syna urodila, kterémuž dám)

jméno Betislav.

(Rozšiování Praliy.)

<R. looS) / L^ 1008. Oldich kníže znamenav, že otec ieho,

ponvadž jest zraku zl)aven, nebude moci zpra-

vovati, též i Jaromír, umínil se dokonale v kní-

žetství eské jako ddic uvázati a knížetství to

rozšíiti. Dne jednoho povolav mšanuov msta
Prahy tch, kteí jsú byli na západní stran eky
Vhltavy, rozkázal jím, aby se na druhau straiui

' ^rz I( puchové úbory (»/.cl)ráckc knoflikj«).
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eky, opiisice své doniy aneb jinými osadíce

obyvateli, sthovali a tu aby sob stavli domy

j^viicjši a širší, než jsú prvé byli, žádných od

nícii poplatnov že brát nechce, jim slil)oval, nad

to, i most devnný a velmi pevný že chce dáti

udlati. Oni vyslyšavše ^níže a jeho k sob tako-

vú pívtivost rozváživše, to hned slíbili uiniti

a uinili a to msto Vtší Pražské velmi rozšio-

vali. A kníže pro takové jich poslušenství mimo
jích všecku nadji pomoci jím veliké inil, neb

toho asu dolové zlattí velikau hojnost z sebe

zlatta vydávali. Jednoho asu Oldich pišed

mezi dlníky povolal všech mšanuov, a rozká-

zal jím delší i širší rynk udlati, ulice také aby

rozšíeny byly, pikázal a síun v^Tnoval; zdi do-

mové vysoké se stavly, sklepovéi pevní se vzd-
lávali, tak že jiní lidé tam pijdúce tomu dílu ne-

málo se divili.

T. r. také Oldich dal na Vyšehrad krásný

palác postaviti, na nmž byl stuol z bílého mra-

moru a na vyžším míst postaven a lavice z er-

veného mramoru krásným dílem kamenickým

zdobené.

<0 Jí radu Pimd.)

L. 1009. Kníže Oldich asu letního vypravil

se na lov do dalekých lesuov, neb on té krato-

' — klenutí.
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chvíle velmi pílen byl. Jeden z vládyk velmi bo-

Drštka ^"'^tý uvedl jest kníže na svuoj hrad, kterýž slul

Drštka. a odtud astokrát spolu na lov jezdili.

I pihodilo se dne jednoho, že kníže žena se po

zvi, od svých služebníkv se v lese raným ji-

Kníže trém odrazil tak, až v tom lese zablaudil. I vyjev

zablaudil. '^'^ jeden vrch piln hledl, zdali by kde mohl

jakú ves uhlédati; a nemoha pro vysoké a husté

dívíi nic spatiti, svuoj kuo pivázav, vlezl na

jedno vysoké devoo smrkové a na nm jsa, piln

se poal ohledati, až uzel jeden hrad na vysoké

hoe postavený. Upamatovav se a položení jeho

dobe sob znamenav, vsed na svuoj kuo, rychle

k nmu pospíšil, ale však že všudy okolo nho
hustí byli lesové, opt ssedl s kon a pivázav jej,

meem cestu sob klestil. A když byl blízko od

hradu, poal vysokým hlasem volati, ale žádný se

jemu neozval. A on vzav jednu velikú ostrev.-?,

pistaviv jí, lezl po ní až k jednomu sklepovému

oknu a tudy vsel do toho hradu. A najprv šel

k brán a nalezl tu zdvižený most, potom vsel do

sklepuov a suduov mnoho vína tam uhlédal,

zbroje a raucha zetlelého tu také mnoho nalezl.

Ohledav to všecko, zase se týmž spustil oknem a

navrátiv se k tomu místu, s kteréhož najprv spa-

• = stromoví. — 2 = strom. — ^ = kmen s pritcsaiiými

vtvcmi.
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til ten hrad, po pamti k stran východní jel a

tak asu veerního k svým na hrad Drštku se na-

vrátil. Kteíž a málo ped tím pro nepítomnost

knížete smutni byli, \i(lauce jej, /. toho jse všickni

radovali.

/ Kníže posadiv se za stuol poal veeeti, a /
104'-

tu se ptal Vepka, držitele hradu Drštky, v-
dlli by co o jakém pustém hradu. A on odpo-

vdl, že neví. aniž jest kdy od koho slyšel, aby

tu v tch lesích a pustinách jaký ml hrad býti.

.\ kníže hned tu pede všemi všecku svú píhodu
i>in-,|ja.

poádi vypravoval; tomu se všickni divili. Jsa tu

z pístojících jeho slnžebníkuov jeden jménem

Pím, nízko se poklonil, mnohými budúcími se

knížeti svými službami zakazuje, jeho za ten hrad

prosil. Oldich, jako pán štdrý, svého služebníka

necht oslyšeti, jemu jej darem dal a od toho slu-

žebníka knížecího tomu hradu óáno jméno Pím
a potom Pimda.

Kdo by pak ten hrad stavti dal, zpráva se

o tom iní v kronykách Nmeckých, tak že by

císa Jindich, toho jména I., kteréhožto Jin-

dicha nkteí kronykái nepíší, ale Eusebius a

Paulus Konstantinus, také i Achiles Gassarus,

jeho nepominuli, pravíce, že by císaovati poal

léta od narození Kristova 920. a císaoval let

^ =: po poádku, jedno po druhém.
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osmnáct ... a ten ml dceru velmi pknú, jménem
Elenku, jížto frejoval Albrecht, hrab z Aldem-

burku, kterýž toho asu slaužil na císaov évo-

e, a ona nemén jeho milovala a ráda chtla jej

za manžela míti. On pak znamenav, že svým ro-

dem dcei císaov není roven a že by se taková

vc nikoli sjítii nemohla, Aldemburské zboží cí-

sai prodal a shiromaždiv peníze i poal po lesích

a po pustinách jezditi, píhodného místa, kde by

tajn hrad sob mohl postaviti, hledaje. A když

se jemu zdálo místo to najpíhodnjší, pivedl

mnoho dlníkuov a tu kázal lesy planiti, kamení

lámati, vápno páliti, zdi a sklepy, vže i jiné pí-

bytky na rychlost stavti. A když byl ten hrad

dokonán, rozkázal jej dobe spíží opatiti, tak aby

tu mohl sám desát:. za sto let o té ztrav živ býti.

Když pak všecky vci k tomu náležité, hran
i stelby pipraveny byly, jednoho dne svolav

všecky dlníky i jinú eled do jedné jizdby na

])edhradí, zavev je pevn i zapálil svau vlastní

rukau. A tak všecky zhubiv, sám toliko jediný na

tom hrad zuostal a to proto uinil, aby žádný

o tom hradu nevdl. A pobyv tam málo. na dvuor

císaský se navrátil a tu opt poal císai jako

prvé dvoitia. asu jednoho, když dcera císaova

' = zdaiti. — ' =: sám s devíti jinými. — " = dvorskou

službu konati.
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(niajíci s hrabtem srozumní) ped hrad ten, n<i

kterémž císa bydlil, vyšla, tu jest od toho hra-

bte polapena a vsedši ráda za na jeho kun jeho

se piln držala a jeho, aby rychle pry pospíšil,

,)iln napomínala, otce ani matee nepožehnavšii,

jakoby z njakého ohn utíkajíc pospíchala. Když

sú pak po lesích blúdíce, toho hradu (neb k nmu
cesty nebylo) dlúho hledali, v jeden den velmi

ráno pijeli až k vratuom jeho; všedše tam jsau

s veselím pebývali a což sob byl hrabe prvé

pipravil, toho požívali. A to se stalo léta 925.

Po pti pak letech císa Jindich byl dvorem

v ezn a jednoho asu vyjel na lov s svými dvo-

any na veliké lesy a hory. I pihodilo se jemu,

že jest na svém koni za jedním nad míru rohatým

zvíetem bžel tak dlúho, až své všecky dvoany
roztratil a sám zase nikterakž k ním nemohl uho-

ditii a pro den mraný nevda, na kterau by se

stranu obrátiti ml, pijev k jednomu potoku, jel

po nm nahoru, zdali by kde jakau mohl nalézti

ves. I udá se jemu na horu skrze husté lesy po-

hledti i uzel hrad zdaleka. Zradovav se, k nmu
(aby ho tma veerní nezachvátila) pospíšil, ale

však pro husté lesy a veliké skalé nebrzo jeho

dojel. Když se pak smrkati a tmíti poalo, do-

bral se vrat a mostu toho hradu; poal volati

' = nerozlouivši se s . . . — ° = trefiti.
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jako bez pestání proto, neb již byl ti dni nic

nejedl a studeným deštm velmi umokl.

/.

104'' / Albrecht a Elenka, obyvatelé zámku toho,

uslyšavše ulekli se, avšak hra1; vyšed na parkán

i

a nad mostnicí,. k nmu promluvil a koho by hle-

Cisar
(-1^1^ sg otázal. A on odpovdl: »Zablaudil isem;

nalezl dceru.
, , ,

.

prosnn vas, chleba mi toliko dnes dajte, a se ma-

liko posilním a zítra mi cestu, pn kteréž já se

ptám, ukažte. « Elenka také žádostivá jsúci lo-

vka vidti, vybhla a tu spolu uradivše se, pu-

stili host na zámek, jenž ml velikau, hustau a

dlúhau bradu. Neb tch pt let, jakž dceru ztratil,

brady své holiti pro zámutek nedal. Protož jsú

oni jeho nepoznali, ale on dceru i zet velmi dob^
poznal, však jest sdíe jím nikoli oznámiti nesml,

obávaje se od nich zlé píhod v. T osvítivše svtlo,

ctili jsú jej s velikú ochotností, neb jím již lovk
velmi vden.-, byl. T ptali sii se jeho, kdo by on

a odkud byl. Kterýž pozmniv hlasu, pravil se

býti rytíem z Uherské zem a že jes.t po dobro-

družství jezdil a peníze všecky utratil a do své

krajiny že by se rád navrátiti chtl.

I ptali jsú se jeho na noviny a Elenka jemu

ekla: »Prosím tebe, ctný rytíi, povz nám, co

slyšíš o Jindichovi císai ?« Kterýžto chyte od-

povídaje ekl: »A což toho nevíte? Však již tomu

t = hradební zed. — ^ =^ zdvižený most. — 3 -: milý.
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jest rok minul, jakž císa umel. « Elenka (k1[)i)-

'vdla: »() co to velmi ráda slyším, že jsi mi tak

ilohrau povdl novinu. Chci za to sama svau ru-

kau krásné lože ustlati, aby na nm jako ctný

rytí odpoinul a dobrý sen maje spal až do zajtí

Neb jist jemu toho ráda peji, tolikéž bych pála

i všemu radu mému, neb iiy mému milému i mn
nastala taková svoboda, v níž bych se radovala,

tak jako bych se znovu na svt narodila. « I ekl

císa: »Již jest císa dávno, kde milý P. Buoih

jeho duši obrátil. z\le prosím, paní milá, nera

mi jako hosti za zlé míti, že jsa s tebau v nezná-

mosti a snad jsem tebe (a bez pochyby) jak živ

nevidl, že se všeten optám, kdyby ty v své

moci, tak jakž mne máš, císae nebožtíka míti

mohla, kterak by chtla jeho ctíti ?« A ona odpo-

vdla: »Chtla bych to s svým milým zpuoso-

biti, že by do zajtrka nemohl živ býti.« Druhého

dne když jsú ráno vstali, host podkování hospo-

dái a hospodyni z té pívtivosti uiniv, vzal od

nich odpuštní a oni jej poctiv až ped vrata

hradu svého provodivše, pátelsky se s ním roz-

žehnali a jej od sebe pustili. Císa, znamenav mí-

sto a hor položení dobe sípativ, neb ten den již

jasnjší byl, k poledni se obrátil.

A když do ezná pijel, s velikau radostí

všeho lidu pijat. I sjeli sau se k nmu mnohá

knížata, aby jej jako ztraceného vítali a jeho se
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navrácení radovali. A on podkování jím uiniv,

po nkolika dnech požádal jích, aby s ním na

vojnu jeli, že on chce jednoho hradu dobývati.

Kteíž bez meškání tak jsau uinili. T rozkázal

císa mnoho seker nabrati a když se lid spolu sjel

do ezná, sám císa toho lidu vdci byl. A když

lid ten byl piveden až na to místo, kdež žádných

cest nebylo, kázal císa díví veliké potínati a tak

cestu klestiti až k tomu hradu. Když jsau se pak

u toho hradu položili, ptali jsau se knížata císae,

kdoby tu byl na tom hrad jeho nepítel. A on
Hradu jím odpovdl: »Tu máte mého bezdného zet,

l'íinclv cí- v , v 111
sajiiulrich ^ niau mne neposlusnau a nepoddanau doerau.«

dobýval. Hrab uslyšav hmot, bžal na most a ptal se,

co by to bylo. Povdíno jemu, že »Cisa Jindich,

kterýž nedávno byl u tebe na tomto hrad, kte-

réhož jsi ty pro dlúhost brady nepoznal, když jest

s tebau tvuoj jedl chléb. tol) i své dcei rozkázal

hned na hrdlo adpov'dtii.« Odpovdl hrab, že

se brániti chce. Ale neml ím, neb všecky kuše

zetlely a ttivy shnily a z eho by jiné udlal, ne-

mel; kamením toliko se brániti poal. Elenka

rychle na zábradla nad most bžavši, vysokýan

/ ioy hlasem volati poala, kúci; / »Vzte to vsickni,

že já po svém milém ])ánu hrabti živa b}'ti ne-

chci, nezabili mne kdo jiný, chci se sama zabíti.

«

' = prohlásiti nepátelství.
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Knížata poali se ped císaem za n pimlvati.

aby jím ráil dáti milost. Tak dlauho prosba

trvala, až císa fneh sám také frejí byl) zapla-

kal a ka: »0 milosti^ jak máš mnolio rozliných

l)íhod!« Tu pímí uinno, smlauva hrabti

oznámena. Hrab a Elenka spustivše most ped-

stúpili ped císae a padše na své tvái, milosti

prosili. Císa jako pán milostivý, všecku vinu

jím odpustil a hned aby s ním jeli do ezná, roz-

kázal. A oni vzavše své poklady, kteréž mli ped
síní zakopané, zdvihli sú most a hrad po sob (vy-

šedše ven) zaveli, s císaem a s knížaty obrátili

se k Bavorumo. A to se dalo 1. 930. A tak ten hrad

byl pustý zstaven, až jej kníže Oldich též za-

blúdiv nalez a potom, jakž se nahoe píše, slu-

žebníku svému Primoví darem dal.

(Vpády Polák.)

L. 1010. Boleslav Chabrý, první král Polský, <H. ioio>

pamtliv jsa, co se jemu od Oldicha, knížete e-
ského, v Cechách pihodilo, uradiv se s raddami

svými, pomstiti se umínil a sebrav mnoho lidu

v Krakov a okolo Krakova, asu postního s ni- ^y?' ?°^^
^ *

^
ciiteltani>au-

mi se vypravil, prav, že chce všecku Ceskú zemi ti do Cech.

^ =: láska. — Vyprávno podle Dalimila, z nhož
staly nkteré rýmy.



220 V. HAJEK, KRONIKA ESKA, R. 1010—1011.

v popel obrátiti. Taková ovšem vc Oldicha tajná

nebyla, kterýž znamenitjší obeslav, kázal jím

po hotov býti a ka : »Casu pedešlého toho pyš-

ného Poláka jsem z této zem horliv vyprovodil,

již jeho musím i s jeho pomocníky zde nechati.

«

Král Polský, když byl již s svým lidem devt mil

o Krakova, upadl v tžkú nemoc, kterúž sa tžce

trápen proto Cechm hroziti nepestal, prav, že

chce zlbíti všecky Cechy. A Poláci též mluvili, že

chtí Prahu z koen vyvrátiti. Ale jakž král Bo-

leslav pro svú velíkú nemoc zase se obrátil, tak

ty všecky pohruožky pestaly a každý se do svého

píbytku navrátil.

Téhož léta král Polský, k zdraví jsa navrácen,

opt li u velikém poctu shromáždil a upímo do

Cech táhl. A když se Kladska dobral, poal jeho

ukrutn a vnáhle ti, kteíž jej oblehli, poali

knížete Oldicha muž velmi statený z rodu V]^-

deckých, jinak Valdeckých, jménem Rodek, ten

se tu mužn a staten .se všemi svými bránil.

A v tom pišla jemu od P. Boha iwmoc, že jsau

ukrutn a vnáhle ti, kteíž jej oblehli, poali

míti, tak že jich v osmnácti dnech umelo pl
druhého tisíce. Král obávaje se té náhlé smrti,

naped ped jinými se do Polsky obrátil a lidu

všemu tomu Ijojovnému také se kázal zase na-

vrátiti.
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{Zázrak krále Roberta.)

L. 1011. \'.)len l)yl na království Franskc no- <R- lou)

jaký Robertus, kterýž jist ták svatý jako králov-

ský život vedl a umním písem sv. všeckv jitié

' ' Kríl
krále kesanské pevyšoval, neb v vykládaní sv.

p^anský S.

písem toho asu žádný jemu rovný nebyl. A ta-

kový služby Boží byl milovník, kolikrátžkoli pro

válku uprázdniti se mohl, vždycky s knžími

hodiny v kuoru zpíval. Když byl jednoho asu

s vojskem svým oblehl jedno msto, kteréž se

jemu protivilo, jednoho dne, když slunce z hory

vycházelo, své hodiny s velikým náboženstvím

íkal. / Hned toho asu všecky zdi okolo toho / ^05"

msta padly a bojovníci jeho bez odporu do nho
vešli a jeho se zmocnili, kterýž rychle ne mordo-

vati ale jímati rozkázal. A po takovém vítzství

domv se navrátiv, uinil zpívaní o Duchu sv.,

kteréhož pi mši sv. sv. církev kesanská až do

dnešního dne užívá, té prosy, neb sequencí, jenž

se poíná: »Sancti Spiritus assit nobis graíia.«

Neb se o nm také te. že jest byl výborný mu-

sicus, t. j. skladatel zpívaní.

{Vpády Polák.)

L. 1012. Král Polský Boleslav, sa pedešle ne- <l^- ioi2>

mocí a morem utrápen, však od válek a laupežuov

: nechtl pestati. Sbromaždiv ilid Polský pustil se
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s ním. dO' Moravy a tu inil vsi pálením a laupe-

žem i rozlinými šacuky velikú škodu, až jec'-

náki všecku Moravskú zemi zplundroval. Uhi
o tom uslyšavše a zvlášt ti, kteíž najbližší byli

pomezí Moravského, sebravše se, velikú škodu

Poláci
^ Polákuom inili a to proto, neb ]sú se byli Poláci

^1^,,^!^,
daleko jedni od druhých rozjeli. Ale však pro

inili. roztržitosti víry Uhíí doma válku zaavše, Po-

lákuov z Moravy vyhnati nemohli. Cechové, jaké

se od Polákuov škody djí v Morav, o tom usly-

šavše, s povolením knížete svého Oldicha do Mo-

ravy se Moravanm na pomoc vypravili a svedše

bitvu u Bystrého, s hanbau se do Cech navrátili.

(Divy a cá:;raky.)

<K. i()i3> L. 1013. \'' krajinách poledních divní a neoby-

ejní se divové ukazovali na slunci a na msíci,

mimo jích bh pirozený, a zem tesení veliké

])>'1(). Msíc po nkolik nocí v krev se prom-
Znamcní oval. Casu jednoho letního veliká (jako svíce

kove.
"

''^'1* pochodn hoící) svtlost, jako liy njaká vže

horala, ukazovala se a stála jaiko za tidcet dní

každé noci a potom hrozn doluov zasvítivši se

uj)adla. A toho najvtí spatení bylo v Vlaské

zemi a okolo ímu a v Neapoli. V vajchoíhiích

' ^ skoro. — - ° .= rozštrpcní.
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pak krajinách takc mnoho hrozných svtel bylo

vidino, kteráž doluov na zemi padala. V Cechách

a v zemích puolnonich ovšem nebylo tch exa-

lacíj tak mnoho, však proto lidem v noci i ve dne

rozliné se i strašlivé t)bludy ukazovaly.

L. 1014. V eské zemi veliká suchota byla a <^- 1014)

toho celého asu letního veliká byla horkost: od

slavnosti Velikononí až do sv. Jana hlavy sttí

žádný déšt nepršal, obilé všitá velmi ztenela,

trávy uschly, dobytkuov mnoho zemelo, potokovc

i studnice peschly mnohé, v jezerách a rybnících,

nkde i v ekách vody se zsmradily, ryby zemely,

lidé sob velmi stejskali, zeim na mnohých mí- Suclu)!a

stech se pro horkost zapalovala a horala. Biskup

Deodatus, svolav všecky knží do kostela sv.

\'íta na hrad Pražském dolejším, rozkázal jim

ísti žaltá vysokými hlasy, kteíž to inili trva-

jíce v kostele ve dne i v noci bez pestání, od 18.

dne ervence až do 28. dne msíce srpna. A tu na

den sv. Augustina dal P. Buoh hojný déšt na

zemi, kterémiuž všecko stvoení v té zemi se ra-

dovalo.

/ R. t. také kníže Oldich rozkázal slavný / loC'-

kostel ve vsi Kyjícli postaviti a tO' proto, neb jest

njaké skrze ducha B'ožího ml znamení i rozká-

zaní, aby tak uinil.

^ r=: vybuchli, zjev.
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(í\í!ka Polák s císaciii-}'

<R ioi5> L. 1015. Boleslav, král Polský, jako nepokojný,

shromáždiv mnoho lidu hojovného obrátil se do

Saské krajiny a tu od \>liké Polsky skrze N-
mecku zemi mimo Brandelnn-gk astokrát vska-

kuje, inil veliké škody. Sasky margkrab, obá-

vaje se Polské moci, vznesl takovú svú tžkost

na Jindicha císae, kterýž posly své znamenité

poslal k králi Polskému, jeho žádaje, aby škody

svévoln a zúmysln marí;il<rabí Saskému, podda-

nému jeho, neinil Král Polský, neuctiv posluov

jakž náleželo, císai rozkázal povdti, že chce

své království Polský rozšiovati, tak jaikž jest

jemu nkdy puojeno a dopuštno od Otty císae

toho jména III., pedka Jindichova, a že jest

té nadje, že v brzkém asu k svému království

pipojí ty všecky zem z.ápadní až do mezí Fran-

ského království a nad tO' ješt i do Britaný, tak-

že i moe, kteréž slov Oceanus (íermanicus, pod

jeho zpravil bude, aby jeho panování poddána

b}la ta strana svta plnoní od východu až do

západu slunce. Poslové vyslyšavše slova taková,

císai pánu svému to oznámili, kterýž z toho ne-

málo se rozhnval a hned téhož léta sebrav lid

na lioleslava táhl a v Polské zemi až nedaleko

Krakova inil veliké škody až za dva msíce. Bo-

leslav v tom asu pihotoviv se, s svými Poláky
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na se oboil a mužn se s císaem potkal a tak

byla s olni stran veliká bitva; ale že se ped ve-

erem zaala, noc bitvu rozvedla. Nazajtí ráno

císa nemaje k vítzství nadje, neb Litvanuov

ku pomoci Polákm pibývalo, svú osobu v osm-

desáti koních pry ujel a hajtmanm svým bitvu

poruil. Tu opt bitva dlúho trvala tak, že sú cí-

saští byli Nmci od Polákuov na hlavu pora-

ženi, V torn nkterak spravivše se, na Poláky

siln telii, až v té poslední bitv, žádný neví ja-

kým zpsobem, jali krále Boleslava a poali s ním

utíkati. Poláci nkteí domnívajíce se, že by ješt p^^^^^'-

král byl mezi svými, Nmcv honiti pestali. I pi- byl jat,

vedli sú jej až k císai a tu byl dán do vzení.

A druhého roku sebravše s sebe velikú summu
penz od císae jej vyplatili.

(O iiiorti.}

L. 1016. Mor veliký (tak jakž se tomu z mno- <R. 1016)

hých kronyk vyrozumlo) jednaká byl po všem

svt. V eské zemi pak .taková rána Boží byla,

že lidé v náhle meli a živí mrtvé pohebujíce,

na n padali a tu meli, vsí i msteek mnoho pu-

stých zstalo, jakž Jaroslav Hradištský, bratr

kláštera Strahovského, v své kronyces píše, že

* = dotírali. — ' =: tém. — ^ Míní se asi letopisy

Hradištské.

Kronika \\. ' 15
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taková náhlost moru v Praze zaala se den, tvrtý

února msíce a trvala až do msíce záí. A n-
kteí že by se tak domnívali, desátý díl lidu že

by po moru toliko v tom blavním mst zstal,

neb mnozí domové pustí zstaveni byli.

R. t. a asu morního kníže Oldich rozkázal

mnoho lesuov okolo Prahy a zvlášt ckolo Vy-
šehradu posekati a to díví zapalovati, proto aby

ti dýmové lesní a smolnatí to nakažené povtí
opravovali. A když se ti dýmové najvíce roz-

mohli, taková náhlost moru pestala. Mnozí se

domnívali, že l)y ten mor od toho kauení pestal.

(Biskup Dcodat a HcJikard.)

<R 1017)
/ L. 1017. Deodatus, jinak Bohdal, tetí biskup

Pražský, kterýž byl první po 'sv. Vojtchu, umel.

A b}i jist muž velikého náboženství a v mno-

hých skutcích následoval pedka svého sv. Voj-

tcha. Cechové ovšem nkteí mli jej v nenávisti,

zvlášt ti, kteíž po zlé cest chodili, a on je od

Biskup ní odvozoval a byl veliký protivník hícluKw a

unirtl. píkrý kazatel na híchy. Nkteí o nm tak psali,

že mnohém písnji trestal slovy neposlušné Ce-

chy než sv. Vojtch.

asu jednoho byli se proti nmu nkteí spun-

tovali, aby jej zabili. Taková vc když byla zv-
dína, Oldich kníže chtl je dáti jako' úkladníky
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iia hrdlech jich trestati, ale hiskup jako muž nii-

lostivý nedopustil. Kteíž jsúce slovy píkrými

od knížete trestáni, nenapravilii. ale vymyslivše

jinu cestu, jako tajnjší, chtli to, což umínili,

vykonati. Kníže zvdav, kázal je zjímati a do

temného žaláe zavíti: a než biskup, že sú zjí-

máni, zvdl, aži sú oni tam hladem zmoeni. Bi-

skup o tom uslyšav toho želel a plativé pokání

inil. Statek pak, kterýž byl shromáždil, biskup

Deodatus, dív než umel, všecken na kostel sv.

Víta a na chudé kí^esfany a potebné emeslníky

vynaloživ, duši P. Bohu poruiv, v kostele sv.

\'íta pochován, tináctý den msíce ervna.

L. 1018, msíce bezna, Oldich kníže povolav <K. ioiS>

k sob vládyk a jiných znamenitjších, oznamoval

jim, že jest té vle, aby v knížetství eském jiný

biskup byl volen. A oni odpovdli: »Ponvadž
sme kesané, jest nám slušné, abychom mli hla-

vu duchovní. « I oznámeno od knížete osobám

duchovním, aby se spolu sešli v kostele sv. Víta,

že se tu také kníže Oldich i s staršími nalézti

dá; tu z vle jednostajné aby byl volen biskup.

Když sú se pak spolu sešli, veliké rozepe mezi

nimi byly; neb duchovní chtli míti Helikarda

Nmce a kníže chtl míti Píbu, jinak Pibislava, Biskup

11 '1 1-11 . ' • 1 ^1 TT ^ Ilelikardus
kaplana svého, lid obecný miti chtl Horše volen.

' = nenapravili se? — " := již.
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z Budce, také muže ueného. Po dlúliém pak ro-

kování na tom zstali, aby byl ITelikardus. z té

píiny, že jest byl lovk velmi uený, a Nmec,
ale však jazyk Slovanský velmi dobe uml, slovo

Boží dobe, nábožn i užiten rozsíval. Lid obec-

ný íkali jemu Okard. Brzo po volení davše jemu

listy od stavu duchovníbo, od knížete i od stavu

svtského a prvod poctivý, jej k Jindichovi cí-

sai vypravili. Kterýž když tam pijel, listy císai

ukázav, ukázal od knížete svéhO' zlatté dary,

kteréž císa vdn pijav, berlu a prstenem jej

obdaiv, k arcibiskupu Mohutskému vypravil, od

kteréhož sia Helikardus pijat milostiv a po-

svcen ádn, do ech se vdn navrátil.

(Vršovci a Oldich)

0<- K")!'') L. 1019. Vršovci, rod neskrocený, nikterakž

se nemohlli proti knížecí krvi v sivých sirdcídh upo-

kojiti, ale astokrát se scházejíce na místa sol)

uložená po tvrzích, asem nkterým i po lesích,

o to se radili a na tom spolen zstali, aby Ol-

^^'^'^y,^.'^- dicha knížete i s jeho rodem vyhladili, ale však
jtoincncf.

aby jírvé msto své Litomice ]>evnú zdí ohra-

diili, jestliže by na n pišla njaká tžkost, tu

aby .se knížeti i v.ší zemi 1)ránili mohli. Knížete

ovšem takové jich schze i rady lajné nebyly,
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ale jako milostivý pán, moha to petrhnuti a za- ,

staviti, všecko to milostiv snášel.

/ asu jednoho Šíba Vršovský, jenž byl muž / lo;^

slušné postavy a krásomluvný nae všecky jiné

toho rodu, pijel na Vyšehrad, žádaje i prose kní-

žete svého, aby k nmu pijel do Stižovic, že

jej chce poctiv jako pána svého milostivého

ctíti. Oldich rozváživ mnohé pedešlé píhody,

kteréž sú se jeho pedkm piházely od toho rodu

\'ršovSkého, uiniv v^íbovi podkování, pravil,

že chce radji doma chleba s tvarohem pojesti.

než u sauseda mnohými a rozlinými krmmi
býti nasycen: »Neb mohla by mi se nkterá ta

krm nelíbiti, že bych mohl z ní až do smrti ne-

chutenství míti.« Síba Stížovský porozumv

slovm, do svého (rozžehnav se s knížetem) pí-

bytku se navrátil, slova ta všecka knížete svého

[a] jiným Vršovcm oznámil. To slyše Brzos'av

Vršovský odpovdl: »Bratí milí, já sám chci

té cesty pohledati, že Oldichovi ty krm netoliko

nechutné, ale i pesedávej až do smrti musí býti.«

L. 1020. Helikardus neb Okard, biskup Praž- (K. 1020)

ský, uradiv se & knížetem a s staršími z stavu

duchovního a vzav od nich listy, do íma se

obrátil a tu pi Benediktovi, jenž byl toho jména
Q^^J^'|ffi_

VIII., mnohé obecné a potebné knížetství Ce- jeldoíma.

hnusnéj odporné.
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ského vci jednal. A vykonav svá putování i jiné

všecky vci, zase když se navracoval, kníže

Oldich vyjel proti nnni poctiv až na Bílaii Ho-

ru, též i knží i žáci vyšli s poctiv procesí a ]>vi

tom lid mnoihý. A dokavše jeho, kníže ssedl

s svého kon a hiskuip také; kníže pojav biskupa

za ruku, vedl jej až do kostela sv. Víta; knží a

žáci jdúce ped nimi zpívali »Te deuni lauda-

mus«, a lid obecný, jda za ním, velikými hlasy

volali : »Hospodine, pomiluj ný.« V kostele pak

biskup, vstúpiv na kazatelnici, oznamoval liu
všecky ty milosti a svobody, kteréž jest zjednal

v ím kostelu Pražskému; a tu dal všemu lidu

papežské požehnání,

(k. I02I) L. 1021. Pihodilo se, že obyej ml Oldich,

kníže, asem noním vstana a osvite svtlo, žal-

tá ísti a P. Bohu se modliti. To nkdo ne-

nadále, pistaviv velikú ostrev k jeho oknu, jlz-

livú a s nálepenii stelu tím oknem na vstelil

^
a mimo samu hlavu jeho do jednoho slaupu

Knížechtli „,^ ri ^ i -i ^ -
,

^. ....... j^ '

,

zasteliti.
^Stehl tak silnc, az se tomu vsickni divili. Kní-

že se nemálo ulekl a zhasiv svtlo a V. Bohu po-

dkovav, zase se na svém loži položil.. Pi tom

skutku Vršovci nebyli bez podezení; neb máio

ped tím, když již bylo slunce zapadlo, ] lerauš

Vršovský vidin byl, an odtud nedaleko chouii.

' = otrávenou a jccKm napušlnou.
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Kníže neineškav, kázal sob jiný píbytek na

skále \\vívebi"a(lské blíže k vcxl stavti, cht to-

nui. aliy žádncnui nepíteli pístup k nmu ne-

mohl ]))'ti.

(Pobytí Jcnicalciiia a jiiic j>i'íliO(ly)

Téhož léta msto sv. Jeruzalém dopuštním

Hožím od Turkuov dobyto a kesanuov v nm
mnoho tisícuv pro sv. víru kesansku zmordo-

váno. Tu hanebn pro nedbanlivost kesanská
hrob Pána našeho Ježíše Krista v ruce a v moc
nevrných pohanv pišel, chrám postavený na

hoe Sión a Betlém vybojovavše, k svým •^^^yj,^'^^"^

mrzkým a hanebným skutkm sú je oddali. Židé

nkteí sú z tch krajin vyhnáni a jiní zmordo-

váni. Strach veliký byl po všech krajinách toho

asu na Židech; mnoho tisíc se jich poktilo, n-
kteí pak z nich opustivše kest k své nedove
se navrátili a ktu s. se rauhali.

/ 107''

/L. 1022. Okard biskup a kníže Oldich roz- <r 1022)

kázali sú všecky ddiny vorné ve vší eské zemi Desátky,

miti a to proto, neb Dtmar, biskup pedešlý,

byl ustanovil, aby každý, kdož vore, dával svému

larái desáitú kuopu a kpa aby mla o sob pa-

desát snopuov jakéRožkoli obilí. I rozmeno
jest na lány a k tomu mení ustanoven byl m-
i knížecí, velikú písahu obtížený. Tu hned jest
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Koruna
Uherská

J^^'/?' , ustanoveno i rozkázáno knížetskvm a bisknp-
Cechach.

^ ^ ,
',

, ,

ským rozkázáním, aby z každého lanu duno bylo

farái jeden, strych pšenice a druhý ovsa. A strych

aby byla nádoba okrúhlá, tí pdí z šíi a pti

pdí z vajší a nad to dvú prstv. A ta míra aby

l)yla knížecím s jedné strany a s druhé biskupo-

vým znamením horkým železem znamenána.

R. t. sv. Stepán, král Uherský, synu svému

Kmerýkovi vyžádal na P. Bohu, aby jemu dána

byla koruna z ne])e. Kterážto až do dnešního dne

\- Uherský zemi zstala a tau sv. korunau krá-

lové Uherští obyej mají se korunovati.

<R. 1023) L. 1023. Biskup Pražský, jsa muž velmi opa-

trný a ])ilný náboženství kostelního, chtje po

málu ád rozmno,žiti, ustanovil, aby každý fará
najnién jednau v rok se ped ním ]x>stavil osol)-

n, jako pastý dobrý z svých ovcí poet uinil
Fuinalia a od kažidélio hospodáe, z své farv vezma dva

p(j(lymiiO. peníze, biskupovi od nich na znamení pnznani
j)inesl a ped ním položil (a ty i)eníze sluly fu-

malia, neb podymné peníze), kolik dvorv v té

fae bylo neb dým vycházelo, aby biskupovi zná-

mo l)ylo, mnolioli má poddaných pod svú zprávu

v svém biskupství. A za to každý fará aby vzal

od biskupa kižmo a olej posvátný k pomazování

tch, jenž se ktí, i tch, kteíž z tohoto svta

vykroiti mají.
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Téhož léta císa Jindich toho jména TI. (?.

nkteí onoho prvního, kterýž byl po Konrádovi

cisaeni, mezi císai nepoítají, ale Riisebius a

iini iei v potu položili) umel, po jehožto ..^'f?.''.
, , . , , , ^ Jindich

smrti, pro roztržitosti kurterstuov, voleni císae zeincl.

jiného se prodlilo.

(Biskiif^ Okard f ; Yzo i'olcn.)

L. 1024. Helikarekis nel) Okard, liiskup Pra/.- <K- io-m>

ský, umel, jenž byl lovk nábožný a dobrélio

obcování, štdrý a lítostivý. Kteréhožto Oldich isiskup

kníže želel, knží velmi litovali a lid obecný pla- .,mci.

kal. proto, neb jest byl slova Božího výborný roz-

séva a což jiným kázal, to, že jest sám skuten
plnil a svým poddaným byl upímý vdce, prá-

vu ukazuje cestu k životu vnému. Na jeho pak

stolici biskupskú, sšedše se knží spolu s kníže-

tem a staršími, volili sú poádn jednoho muže,

velmi v písmích sv. zbhlého a ueného, jemuž Ri.^l^;"pe«n

l)ylo jména Yzo; obecný lid jemu íkal Hýza;

ten hned jakž byl na biskupství Pražské volen,

o-d knížete, od knží i od starších byl k Mohut-

skému arcibiskupu vypraven proto, neb císae

ímského na ten as nebylo. Když se pak zase

zdrav a šastn navrátil, kníže opt proti nmu

^ = rozštpeni.
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vyšel s knžími i lid nliecný, poctiv jej vítajíce

/ loSf a jeho radujíce se pí/ští zpívali »Te deum l'iu-

damus« a lid obecný »Hospodine, pomiluj aýa

a »Krlešu«. Posazen sa pak na biskupské stolici,

výborn 'to bi;skupsitví zpravoival, ten 'toliko nedo-

statek pi nm byl, že neml prostranné a svo-

bodn ei.

(Císa Konrád.)

T. r. také pi konci po dlúhých roztržkách

Císaem snesli sú se o to kurferStové a z vle jednostajné
Konrád .... , ^ . ^ . .

, ^ '

i

uinn. voIili za cisare Konráda, jenz byl rodem z bvah

a pi císai Jindichovi pedešlém sa, mnoho ry-

tíských skutkuov v bojích provozoval.

<R. io25> L. 1025. Kunrád císa volený shromaždiv lid,

obrátil se do íma a jakž tam pijel, hned bez
kunrád na mipQ,-^, q,j Jana papeže, jenž byl toho jména XX.,

korunován poctiv korunován. Tu mezi papežem a císaem

mnoho l)ylo o rozmnožení sv. víry kesanské
rokováno a zvlášt o vysvobození msta Jeruza-

léma a Ivrobu Pána našeho. Když sú se paJ-c spolu

rozžehnali a císa se do. Nmeckých zemí na-

vrátil, velmi snažn císaství rozmnožovati po-

al. A hned toho roku msto jedno znamenité

blizko kajnu /.aložil a Spira neb ?pajr je na-

zval a biskupství v nm vyzdvihl a znamenitými
platy nadal. On také mnohá práva a ády v íši

ustanovil proto, neb pokoje byl veliký milovník.
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A také za jeho dniiov v kesanství l)yIo veliké

upokojení. Od mnohých ovšem k válkám byl na-

pomínán, zvlášt od Švábských knížat; nikoli se

nechtl dáti na mordy navésti, žádný jím po-

hnuti nemohl. .'\ potom njaký Otto hra1), kte-

rýž slul Otta Bílý, ten jej na Cechy vzbudil, ale

však i tu -krxc ])r()lití se žádného nestalo.

Téhož léta slavný a první král Polský Bo-

leslav umel, tetí den msíce dubna, vku svého

léta padesátého osmého a kralování svého léta

dvadcátého pátého; v Poznansikém kostele pocho- Král Polský

ván. Ten byl za svých dnuov první v Polském umel,

lidu rozmnožitel víry kesanské a výborný klá-

šter sv. Kíže na Lysé Hoe dal postaviti a dra-

hý v Castochov a uvedl do nho bratí zákona

a ádu sv. Benedikta.

Ilned toho roku na království Polslcý volen ^'I^IP^'^^^
-^ Mecislav.

jest syn jeho Msko. jinak Mislav, a v Gníz-

nnském kostele na den slavnosti Ducha S. slav-

n skrze Ypolita arcibiskupa na království Pol-

ský korunu, kteráž byla dána od císae otci jeho,

korunován, on i Rychza, manželka jeho.

{Betislaz' a Jitka.)

L. 1026. Betislav, syn Oldicha, knížete Ce- <R. 1026)

ského, mládenec krásné postavy a nad jiné

ctnostmi i všemi jinými dobrými skutky a mravy
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od P. Boha obdaený, vždycky sv šlechetnost

proti jinými sob rovného vku mládenci nkdzo-

\al, v kolbách a honbách i jiných rytíských

skutcích velmi se cviil a své služebníky témuž

uil. — T. . byl jest v Nmeckých krajinách

hrab jeden velmi mocný, z císaské krve naro-

zený, jemuž bylo jméno Otto Bílý. Ten ml dceru

velmi krásnu, kteráž jiné jednak všecky té kra-

jiny panny krásau a pokorau pevyšovala, jmé-
Otto Bílý , , ..,,., „, . , , . .,

hrab. ..-, nom Judyt, jmak Jitka, lo viduce otec jeji a má-

t, diali 'SÚ jí do msta ezina do jednolro kláštera

velmi ohrazeného, eeného ZumiM-od>,, tam al-y

se literám a žaltái mezi jinými pannami uil i.

/ io8v
j<^i-/jsa ,pjj|^ JQJ\ ^ cnastných nnaviív / obyejové

i v jiných krajinách se rozhlašovali.

To když od mnohých a zvlášt pautníkuov

slyšal, Betislav, syn Oldichv, pemyšloval

v svém srdci ustaviné, kterak by mohl tu tak

krásnu panmi vidti a že by ješt "toiiiu radše

byl, aby jí mohl za manželku míti. asu jednoho

uvážil to V své mysli, aby od otce jeho Oldicha

])yH o tu pannu k témuž lirabti Ottovi poctiví

snaulKie posliáni, aby jemu Betislavovii za man-

želku dána byla; s strany druhé rozvažoval,

kterak lidé Bavorské krajiny sú velmi pyšní a

Nmci ti že vélikú nechut k Slovanskému jazvku

Vzniklo spatným tením (Dalimiluvaf) Svin(i) Brod.
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mají; náklad i práce poslv že by byla nad<n ino

uinna, urozuml. Pistúpiv ped otce svého,

že chce k císai jeti, oznámil. Otec, aby syn jeho

prohled ty krajiny a obyej jiných národv spa-

til, dal k tomu své povolení.

Betislav vybrav tidcet mužiiov statenj-

ších, s chvátáním se k Bavorm obrátil a na té

cest pikázal služebníkm svVm všem, aby ho

žádný knížetem nejmenoval, ani kto (aby on byl

kníže) komu pravil, také žádného znamení pocti-

vosti aby jemu ped Nmci neinili, ale jako by

on jeden z nich byl a jim rovný, tak aby se k n-
mu chovali. Služebníci jako poslušní zachovali

se tak, jak jim rozkázáno, ale tomu se jeho chvá-

taní pevelmi divili. Když sú pak pijeli tu, kdtž

mysl knížete ustavin byla, hned prvního noc-

lehu kníže sám (jako vlk laný obyej má ovin

obcházeti, cht nkterú ovci poJapiti) obcházel

klášter, hledaje do nho pístupu aneb zdali by

mohl tu krásnu uhlédati pannu. Mysl jedna byla,

aby mocí klášter vybil, ale nesml proto, neb

v malém potu pijel; druhá pak mysl jeho byla,

aby tajn vejda do kláštera, pannu polapil a s ní

jakž bude moci, pry utekl. V tom nazajtí štstí

svj obliej k nmu obrátilo, že byl den svátení

a abatyše pannám mladším rozkázala, aby ne-

špor zvonily, s nimiž jest také šla Jitka. Vsel jest

také toho asu i kníže do kostela a tu hned po-
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znal pannu Jitku po její kráse a po šarlatOA^é

kápi; na kterúž poal velmi mile zhlédati a okem,

že ji miluje, návštii dávala. A ona také vidúci

krásného mládence, nemén na vzhledala a ve-

selú ukazovala jemu svú tvá, tak jakoby jej

dávna ziuala. Kterýž piblíživ se, pannu pochytil

a s ní z kostela ven bžal, kteráž tomu velmi ma-

liko na odpor byla. A rychle vsed na svuoj kii.

P.rcti.slav pannu za sebú posíadil a z toho kláštera pospíšil.
vzal Jitku T^ 1 1 ^ 1 1 • •• '

,1 i'^i -.' 1 - 1 ' • 1

v kláštee.
-^'" ^^^y^- holomci a jmi klášterští služebnici uslv-

šali, kteíž toho asu na kláštee b3''li, dolin-

sl)€hše, etz velmi tlustý pes vrata peložili a

zamkli. Kníže jiné rady neznaje, vytrhl svj me
a jím ten etz petlustý jako tísku peal a

rychle utíkaje na bh se s painnú oddal. Vidúcc

a slyšíce to, co se dje, jeho služebníci, pospí-

chajíc na kon vsedali, aby za svým knížetem

také bžali. Klášterští holomci:i již v zbroji byli a

služebníkuov Betislavových poali bíti; ale oni

doj)adše koní, staten se tm Nmcm bránili a

mnf)ho jich zranili a uhlédavše, že Nmcv pi-

])ajvá, jedním skokem týmiž vraty, kdež byl e-
tz peat, ven pos])íšiJi. Dív než holomci k ko-m dospli, až I-)etislavovi v hustých lesích

byli - v tom noc temná honícím ])ekážku ui-

nila. Kníže j)ak první i druhý nocleh ml v hu-

' = znamení. — " Tisk dawat. — * = sluhové.
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stém lese, tetího pak dne na eské meze pijel a

z toho i s pannu byl velmi radosten. Holomci

pak, vzavše lánek peatého etzu, jej sú všem

lidem ukazovali a divnú silu takového rytíe

(ktož jest koli) vypravovali. Ten lánek potom

v témž kláštee za mnohá léta chován byl a uka-

zován, tak že i potomní lidé takovému se skutku

divili.

Betislav když pijel k otci svému, všecku tu

píhodu, která se jemu stala, poád vypravoval.

Oldich pak, millositivý otec, že syn jeho z tako-

vých nebezpeenství vyšel, velmi se radoval a

biskupa žádal, aby jeho syna Betislava s pannu

Jitku k s. manželství potvrdil. Kterýž toho ne-

meškal uiniti.

Poslal jest rychle Betislav do ezná posly

své tajn, aby vyšpehovali tam, co o tom skutku

nel) .úinku jeho lidé smajšlejí. Kteíž navrátivše

se povdli, že hrab Otío Bílý velmi své dcery

lituje a císae žádá snažn, aby té, která se jemu

/ stala, kivdy pomstil. Císa Jindich, a byl '
^"'^''

muž pokojný, ale ustavinými prosbami Otty

hrabte pemožen sa, .slíbil to uiniti a pro tu

milosti, kterúž k Ottovi ml, i pro ten posmch,

kterýž se stal jemu i dcei jeho, písahau se za-

vázal, že chce otce i syna z Cech vypuditi a svau

^ ^z píze, lásku.
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stolici prosted eské zem postaviti a sám jse

na ní mocn posaditi. To nslyšav Oldich kníže,

velmi se ulekl, ale Betislav mužské m.aje srdce,

nic se z toho nestrachoval. Avšak, aby píiny
ke zlému nedal, požehnav otce s manželku svau

Jitku (jíž nkteí Judytka a jiní Gutka íkali)

do Moravy se obrátil, kterúžto málo ped tím

'jemu otec jeho darem dal.

(Drobné píhody.)

Poláci T. . a málo ped ími Poláti sebravše se, jed-

^vyhnánK "^ vší Moravy, jako nkdy Prahy, dobyli a

msta hrazená, kterých zdobajvali, osadili. Sly-

šíce pak o píjezdu Betislavovu, siln se strojili

jemu odpérati. ToIto on jistu maje zprávu, shro-

maždiv z ech mnoho lidu s povolením otce

svého, na ty Poláky se rozlítil a v náhle jích na

mstech dobajval. Tu Polákuov (jakž FiliijMis

Calimachus, též i Cricius píší) mnoho zbito a

zjímáno jích mnoho tisíciJ, kteréž Betislav ká-

zal po stu vázati a do Uher je hnáti, tam aliy

i)y]i k vné ro1:'ot prodáváni. A tak je všecky

z Moravy vyplenil.

<R. 1037) L. 1027. V eské zemi veliká hojnast byla

obilé tak, že se tomu mnozí divíH, neb míra usta-

novená, t. j. sirých neb korec žita, platil pl te-
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tího groše, luiscCi chleba, kteréž se šest miižuov
^5^^i"^,t,

mohlo najesti, byla za jeden peníz. A v Uherské

zemi byla talková drahota, že za jeden zlatý

Uherský chleba osoba jiedina pojiedaiaii najesti se

nemohla až do sytosti; mnoho lidu okolo Nitry

a í^emnice hladem zemelo.

R. t. také biskup Pražsky Yzo mnoho žákuov

na knžství posvtil a každého 'opatil s povole-

ním knížete svého poctivau živností.

L. 1028. asu jarního v Cechách veliké husté <^- 'o-8>

a tmavé mlhy jednak každého dne b^-valy, post- i^^Mky^
ního pak asu veliký z nich pocházel smrad, a motejlové.

Z toho po slavnosti \^elilkon,oní nad míru mno-

ho narodilo se hausenek, kobylek a bílých mo-

tajluov. Hausenky listí všecko na štpí i na díví

lesním objedly, kobylky trávu na lukách i jed-

nako každau bylinu zahubily a potom kobylky

i hausenky do domuov k lidem lezly a ohyzdn
smrdly. Motajlové pak, kde na bláto pipadl i.

tu zstali, jako by snhu na to místo napadlo,

tak jích mnoho bylo. A když meli, též velmi

smrdli, až všecko povtí tím smradem bylo

nakaženo. Pi asu s. Havla lidé velmi hust a

v náhle míti poali, též i hovada, neb se byla

od trávy nakažené a smrduité také hovada naka-

zila; potom od tch dobytkv zmrlých i psi meli.

' = houska, bochník. — * = skoro, tém.
Kronika II. 16
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<R. 1029) L. 1029. Zima ukrutná byla. Snhu nad míru

Povode, mnoho napadlo. Vod rozhojnni bylo veliké,

tak Ž€ mnoho mlynv pi vtších ekách voda

zachvátivši pry nesla a zvlášt okolo Prahy a

Berauna. asu pajk jarního velmi rozkvetli št-

Ixíjnost. pové, ješto taková vc byla lidem s nemalým

podivením, že po hausenkách, jež byly roku pe-

dešlého velmi štpí objedly, tak mnoho se kvtu
ukázalo, P. Boha z toho chválili. Ovotce veliká

hojnost byla asu letního, kš hrušek donští ve-

liký jiako ve ti vdra na zahradách i na rynku

Pražském dával se za dva peníze, jablek za jeden

peníz.

/
109^

/ PJ-.J slavnosti s. Vácslava lidé zhusta míti

C h-' 1
Pf'^^'^^! ri^ ervenán nemoc a úplavici, okolo s.

Martina všudy v Cechách obecn na bolesti

morní lidi meli. A trval ten mor až do stedo-

chodHy postí. Pi tom asu morním mnoho lidí rozli-

ných vídali obludnostíi choditi po mstech i po

všech, tak, že sú se jích nkteí lidé dsívali až

na smrt.

(Biskup Yco f. Scvcrus volen.)

<R. 1030) L. 1030. Msíce února Yzo neb Hyza, biskup
liiskup Pražský pátý, umel, kteréhož vŠickni knží i žáci

nmcl. plakali jeden každý jako svého otce proto, nel)

' = strašidel.
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byl velmi milosrdný a cožkoli jiným initi velel,

to vždy sám prvé inil. Chudí lidé také jeho velmi

plakali a jeho smrt sv>im híchm piítali, neb

on vždycky na každý den u svého dvoru na ztra-

v tyidcet chudých ml a sám vždycky v šesti

neb v sedmi dnech k ním pihlédal, aby poctiv

odvem a pokrmem opateni byli a pi svých ne-

mocech aby netrpli žádných tžkostí a nedo-

stattruov. A asem výda mezi n, inil jím po-

žehnání a na stoly pokrmuov astokrát svau

rukau podával, žaláe i šatlavy sám navštvoval

a vzuom veliké inil pohodlé. A byl muž

starý i výborné postavy a hlavu ml bílú jako

sníh, protož jemu nkteí »bílý Hyza« íkali. Po-

tom hned toho roku asu letního volen na biskup-

ství Pražské Severus a ten byl šestý biskup ko- c^eye"us

stela Pražského, jemuž laikové neb lid obecný í- volen,

káli Šebí.

(Vpády Uhr. Vklady Vršovc.}

Léta téhož p-o slavnosti na nebe vstúpení P.

Krista Uhí silnau mocí vskoivše do Moravy, Uhí

lidu m>noho zajali a vedli jej do své zem. To Moravu,

když oznámeno bylo Betislavovi knížeti, nemálo

se rozhnval a sebrav mnoho lidu v Cechách

i v Morav, vtrhl také beze vší opovdí do Uher-

ského království a tu inil velikú škodu, tak že

až do' Ostehoma všecko Vybral a spálil a lid do
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Moravy zajal a v vnu je podrobil službu. Št-

pán, král Uherský, toho, co se dje, zprávu maje,

hned posly do Moravy vypravil, žádaje Beti-

slava, aby v jeho království té a takové škody

více neinil. Kníže posluom odpovdl: »Povzte

Betislav pánu svému, a svým Uhruom rozkáže, aby oni

Uhersku ^^^"^ ^ poddaným mým v Morav škody neinili;

zemi. a to když se stáné, také já se k kiáli a k podda-

ným jeho pokojn zachovám. Pakli ješt jedinaui

Uhí takovau svau vuoli l:>udau chtíti v Morav
provozovati, pomyslím já o to s pomocí Boží, že

já toho pána vašeho i s vámi z té zem vyženu.

«

Poslové povdli, že to chtí králi Štpánovi rádi

oznámiti a jemu raditi, aby pokoj zachoval.

<R. 103 1) L. 1031. Jeden z Vršovských, jménem Peslav,

žádostiv sa knížetství eského, pvodem Kocha-

novým a jiných Vršovcv umínil zabiti kníže

Betislava, A obrátiv se do Moravy, blízko Vele-

hradu dlúhý as se pokrýval, hledaje pístupu,

aby svj úmysl vykonal, mezi sedláky ve vsecn

Vršovci i v lesích své stanovišt maje, asu píhodnéno

Oldiclia oekával. To když oznámeno bylo Betislavovi,

zal)íti. že by njakých osob šest po lesích líhali a z lesuov

asem po jednom vydliázejice, zase se schovávali

i rozkázal kníže takové špehée honiti a je zjí-

mati. Ale Peslav byl v své vci dosti opatrný;

' = jedinkrát.
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1<dyž jízdné i pší z daleka uzel, uteením sob
poradil. Však proto jeden z služebníkv jeho od

honících polapen, kterýž všecko poád (trápen sa

oveky za nehty) oznámil, že jest Peslav Be-
tislava bud tajn neb zjevn umínil zamordovati.

Betislav toho hned oznámiti nemeškal Oldi-

chovi, knížeti eskému, otci svému, žádaje, aby

pílen byl toho, zdali by mohl jíti Peslava, toho

úkladníka. Ale však což iní velikomocní, ne-

rado tajné b\^á; protož taková vc skrze Vršovce

Peslavovi byla oznámena. Kochan pak dal jemu

raddu, aby se k císai obrátil a njalcau žalobu

na tžkost Oldicha a Betislava uinil.

/ I bylo se pihodilo toho asu, že sú hor- / no''

níci na Jílovém vrchu kopajíce, velikú hojnost

zlatta nalezli a pepalujíce je do knížecí podávali

komory. I povdíno jest to Kunrádovi císai od

Peslava Vršovského a nadto, že by mnoho cent-

nýuov zlata bylo v komoe a v pokladnici kní-

žete eského a že by proto chovati je rozkázal,

když by uhlédal as píhodný, aby zbera lid do Zlatta

Nmeckveh jej zemí obrátil. Také že pozdvižen "JÍV^'^*^.^ na Jílovým
jsa tau hojností zlatta, že o to myslí a s svými nalezeno,

radami jedná, aby císae s císaské ssadil stolice.

Císa dav v svém srdci místo eem Peslavo-

vým, velmi se hnvem roznítil. A byl pokoje mi-

lovník, však obával se toho, aby o císaství ne-
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pišel, protož lid zhrati rozkázal a slrl) len (že

nelmde proti knížeti eskému) zrušiti umínil, ale

pro by to uinil, slušné píiny nemel.

Hned toho asu Peslav obrátil se k Ottovi,

hrabti Bílému, radu jemu dávaje, aby k císai

jel a za raddu a pomoc aby jeho žádal, vždy té

kivdy a hanby, která se jemu stala, od Beti-

slava, syna Oldiíchoiva, knížete eského, aby li-

toval, že jest jemu bezprávn a bezdn i ne-

slušným zpsobem dcera jeho z kláštera vzata.

Otta hrab, maje ponuknutí od jednoho Cechn,

znamenitého hrabte Vršovskybo, hned toho ui-

niti vedle rady jeho nemeškal a císae za pomstu

žádaje velikými prosbami prosil.

{]'álka s Nnící.)

<R. 1032) L. 1032. Kunrad císa, pohnut jsa pílišnými

žádostmi a prosbami Otty Bílého, hrabte svélio.

a na zprávu Peslava Vršovce, také i žádostí

zlatta pozdvižen, vzav za píinu, že chce dobýti

Jitky, dcery hrabte svého, poslal posly své k kní-

žeti Betislavovi a k otci jeho (Oldichovi, roz-

kazuje jím, aby dceru Oltovi navrátili a jonni

jako pánu svému a císai dva centnée zlatta za

vinu poslali. Pakli by toho nechtli uiniti, že on

chce Jitky mocí dobýti a Ceskau zemi všecku po-

plcniti ohnm a železem a svau císaskau stolici
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v Starém Boleslavi, jenž prosted eské zem
jest, postaviti. Poselství vyslyšavše otec a syn,

knížata eská, v radcki jsú vešli. I imluvil jest

Oldich Betislavovi synu svému: »0 milý sy-

nu, jak mi veliké nastává nebezpeenství pro tvé

manželství neslušné, neb slyším, že císa shro-

máždil mnoho lidu od západu slunce, chtje mne

i tebe i všecken lid náš eský zahladiti. « Beti-

slav odpovdl : »Ote milý, není to neslušné man-

želství, ponvadž jsem té pann své panictví za-

choval do toho asu a dne, až jsem s ní vedle ádu
kesanského knzem ádným ádn poifcvrzen.

I vidí mi se, že sem ne neslušn, ale slušn a

poádn uinil, neb mn knížeti slušnjí bylo za

manželku vzíti dceru hrabtovu, než tob, jenž

jsi též kníže, sedlákovu. Nebojím já se hruozy

císaovy, ponvadž na tvú a mú i všeho lidu na- Císa

šeho záhubu do naší zem lid vede bez píiny, ^t^hl do

toliko praví, že na žádost hrabte. Ale jist vz, Cech.

ote milý, že mu není Jitka tak milá (neb ji za

ženu míti nebude), aby rrl pro ní s námi bojo-

vati, ale žádostiv jest tvého zlatta. Daj mi lid,

jist to poznáš, že já ty Nmce jako srše mau-

chy z Cech vysitraším a ty Nmecké zem meem
a ohnm poplením a budeli vuole Boží, že mi

ten, císa v mé pijde ruce, mým vlastním jej za-

hladím meem.

«
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Tof rychle noviny pijdau, že císa s bez-

íslnym potem Bavoruov, Sasicuov, Mišnaruov

a jiných rozliných Nmcuov se pes eku u Be-

raiina plaví. Druhého pak dne vojska císaská

položila sú se na jednom vysokém vrchu, jeuž

slov Kezel, mezi Hostyní a Tetínem, a tu se

okopali a osypali valy širokými a vysokými. To
když se oznámilo od špehév Betislavovi, s ve-

likými húfy Cech vypravil se proti císai a lidu

jeho až pod jednu horu a ke vsi, kteráž Vraž slo-

v, a ka: »Tuto se s nimi zavraždíme: a málo

dále všecky Nmce porazíme, císai ani Ottovi

ineodp'Ustíme.«

Císa sikrze špehée znamenav, že síla veliká

echuov proti nmu jse valí, nemálo jse ulekl a

píliš jse divil, neb jse domníval, že Cechové ni-

/ 1 10' kdíž ve zdech mst/ských jeho nebudau smíti

doekati. A oni pak velmi mužn vyjeli proti

nmu, žádostiví jsúce se s ním potkati. Tu Be-
tislav nedaleko od vojska císaova se s svým voj-

skem piblíživ položil, tak jako by mohl po ti-

krát z kuše dosteliti. Obávaje se ovšem, aby o.l

císae nebyl pemožen, na své mysli mnoho roz-

važoval a znaje, že štstí boje a vítzství jest na

omylua. V tom jeho pemyšlování rychle pijela

popadneme, do boje dáme. — * = v pochybnosti.
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Jitka, manželka jeho, a ped ním se viprosted

vojska jeho postavila, žádající, aby bitvy svésti

nepospíchal. A odtud hned k císai a k Ottovi,

otci svému, posly své vrné (žádajíc od nich

í^lajtu bezpeného pijeti i odjeti) poslala. Otta

hrab, uslyšav jméno dcery své, nemálo se zra-

doval, neb se také zavedení lidu a vojska císa-

ova obával. A tak císa i Otta nebylí p^^d Beti-

slavem a lidem jelho, jsúce v jeho zemi, bez veli-

kého strachu; byli by se rádi s Betislavem smlu-

vili a ješt radji zase navrátili, ale neumli žád-

né cesty slušné k tomu vymysliti. Uslyšavše, že

Jitka glejtu žádá, hned jsú to vdn uinili a

císa sám svými ušty skrze též posly Jitce bez-

penost pípovdl. Kteráž 'k<iyž ped císae ped J^}^^ .

, . ^ . v
vymluvila.

stúpila, nmeckými slovy tuto e k nmu ui-

nila: »0 císaská velebnosti, odpusj služebnici

své ped sebau slovo povdti. Prosím, povz, od-

kud tob ta smlost pišla, že jsi sebe samého

vydal dnes na zahubení, lid svuoj pivedl jsi do

zem této; zdaliž jím v tvém císaství hrobuov se

nedostávalo? Za jiné nemám, než že jsi P. Boha

svého nkterým úinkem proti sob hnviv
vzbudil, tak že jest- tob dnes a životu tvému

i všemu lidu tomuto konec a cíl smrti položil.

O nesmyslný lovk ten, kterýž tob k tomu ra-

* ^ dovol.
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dil, aby ty sviioj život, i lid tento nešastný, v to-

to uvedl Tiebez.peenství! Zdaliž nevidíš, kterak

manžel muoj bezislný poet lidu eského a Mo-

ravského výborného jest proti tob vypravil? Hle

hyni stoji obnažené majíce mee, všickni tvé a

tvého lidu žádostiví jsúce krve. Zdaliž toho ne-

znáš, že tvoji šipehéi tob povdti nesmjí, že

lid eský mnohý již z.a tel^au jest a cesty zase-

kaii, aniž muožeš již, by chtl, se zase s lidem

tímto do svých zemí navrátiti. « A ohlédši se na

otce svého, ekla jemu: »Pro tvau prchlivost a

zlau žádost císaská krev bude vylita na zemi

dnes; nyní tebe, ote muoj, živého vidím, dnes

tebe mrtvého plakati budu.« A obrátivši se k cí-

sai ekla: »Prosím tebe, ohlédni se na svau cí-

saskú velebnost, zachovaj život; jestliže pak

která vina jest pi mém muži aneb pi mn, vý-

pust hnv z srdce tvého a já to zpsobím, že man-

žel muoj a já (a sme již jisti vítzstvím) ped
tvau milostí i ped otcem mým se p()koIme.«

Císa k ní odpovdl: >>Nebojímf já se moci lidu

eského, ale to jist znám, že císai jest vc ná-

ležitá ty, jenž se ped ním koí, pijímati k mi-

losti. Chtl bych to uiniti, manžela tvého i tebe

pijíti na milost. Ale velikú jsem písabu ui-

nil, že chci eskau zemi sob podmaniti a stolici

* = tam.
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niú císaskú uprosted té zem v Boleslavi po-

staviti a písaha císaská míniti se nemuož.«

Jitka jemu odpovdla: »Zdaliž jest i manžel Boleslav

muoj tak veliké neuinil písahy, že chce všecky prosted

zem Nmecké ohnm zahubiti? Však takové pí- eské zemi.

sáhy, jenž se ke zlému vztahují, diržány býti ne-

mají. Já pi manželu mém té pohledám cesty a

za to mám, že jeho ukrotím prchlivost a to že

zpsobím, že budeš dobrovoln pušlén až do Bo-

leslavi, jenž prosted eské zem jest, a tu tvau

stolici mocn postavíš a na ní se slavn posadíš,

a tudy své dosti uiníš písaze. S strany druhé

také manžel mj / nkteré vsi v tvé zemi ohnm
pohubí a tak svú vyplní písahu. « Císai i Ottovi

hrabti ta e píjemná i vdná byla, slíbil jí, že

to chce uiniti, tak však, jestliže se chce manžel

její ped ním pokoiti skuten, uin jemu po-

klonu, jako císai pánu svému. Jitka povdla,
že to chce manželu svému oznámiti a bude-li to

jemu píjemné i uiniti slušné, že bez meškání se

k císai navrátí a vli Betislavovu oznámí.

Kteráž když se navrátila k manželu svému,

jemu poád všecko vypravovala, netoliko pímí,
ale smlúvu dokonalú mezi ním a císaem že jes*"

zpsobila. On též jako i císa, obávaje se ne-

šastného pádu, to vdn pijal a povolav svých

rad s nimi o tu pokoru rozmlúval.
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/iii'" / Starší echové uradivše se, dali odpovd

knížeti svému kúce: »Lépe jest se pokoiti než

krev kesanskú vylévati, nad to pak že nevíme,

komu jest P. Bh pisaudil vítzství dnes.« To

když podáno bylo na nkteré hajtmany, nikoli

k tomu nechtli svoliti, aby kníže a pán jích maje

císae v své moci ml se ped ním koiti, že se

chtí radji hned s tmi Nmci potkati a že jsau

se tím velmi dobe v svých srdcích ujistili, že ví-

tzství míti budau. Když o to v vojšt eském
poal veliký rozbroj a hluk jíti, císa slyše hlu-

ení lidu eského, velmi strašlivi byl sed v svém

stanu. Hajtmané, setníci a desátníci lid upoko-

jivše, starším to (aby, jakž se líbí knížeti, uinili)

poruili. Smlauva aby uinna byla, proti tomu

že nejsau, ale kníže jích al)y se ml (ponvadž

jest císa na jeho záhubu do jeho zem pijel)

ped ním koitia, k tomu svoliti že nechtí nikoli.

Jitka opt se k císai navrátila, oznamující, že

manžel její dal vuoli ke všemu tomu, což jest ona

prvé mluvila, než pokoiti se nechce proto, jako

by se ml vinného neb pemoženéiho lidu svému

ukázati. Raddy císaské to slyšíce v to se vložili

takto, aby vuole císaská i knížete eského, kte-

ráž jest skrze Jitku uinna, jaby] v své celosti

' ;= ustrašen- — ' TUk koysti,
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zstala, ped lidem eským i Nmeckým aby

dnes svtle byla vyhlášena, pokoj i dokonalé pá-

telství a nazajti Betislav pijda v malém

potu, poklonu ped císaem uinil, tak jakž ná-

leží. Jitka k tomu pro upokojení lidu eského

svolila, svolil také i kníže Betislav. V tu hodinu

vojska eská a Nmecká, kteráž se potýkati mla,

vespolek pátelsky se pozdravovala; spíže hojná

od echuov Nmcuom podávána byla do jích

vojska, neb již echové od Nmcuov toiiko ob je-

den neveliký píkop ležali. Nazajti pak Beti-

slav, jenž byl muž velikého vzrostu a výborné

postavy, vsel slavn do císaského stanu a uhlé-

dal císae sedícího na vysokém míst, jemu

z prken pipraveném, více než lovka zvajši (a

drahými koberci pistíno bylo, i ta stolice, na

kteréž sedl císa). Uveden jest Betislav od ko-

morníkuov císaských po stupních osmi až ped
císae a tu jemu rozkázali, aby se svému pánu

pokoil a poklekl na holá kolena. Kterýž pro upo-

kojení obecného dobrého tak uinil. V tom hned

lstiví Nmci potrhli stanem, kterýž byl na 'to a

k tomu pipraven, že všecken spadl doluov, takže Nmci kní-

jest císa sedící a Betislav ped ním kleící byl ^^posmécír
'

obnažen a ode všeho lidu eského i Nmeckého uinili,

vidin, že se ped císaem koí. To vida všecken

lid eský tu pítomný, takovú se prchlivostí za-
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pálil, takže sú se hned s Nmci potýkati chtli a

kiali vysokými hlasy: »Na Nmce, na Nmce !«

Tu opt císa nebyl bez strachu i všecken lid jeho.

Betislav nechav poklony mezi své do eského

vojska bžel a tu starším rozkázav lid krotiti,

sám také napomínal, prosil, aby se lid krotil; a

tak s velikau tžkostí echové se upokojili.

Betislav rozkázal hned tobo dne lid ten ne-

pokojný rozpustiti a všickni aby se do svých pí-

bytkuov navrátili. A -pojav s sebau císae, do

Prahy a na Vyšehrad jej slavn uvedl a ctil po-

ctiv, tak jakž knížeti císae ctíti nálcžalo. Na-

zajtí pak pijeli jsú spolu do Starého Boleslavi

a tu císa posadil se na kamenné stolici jemu

k tomu pipravené a Betislav se ped ním nízko

uklonil. Tu císa Betislava k milosti pijal a

mnohými milostmi i novým štítem jej obdail,

kuchynné služby a kotlá jej zbavil, tak aby on

v bílém štítu ernú orlici jako plamenem prorá-

žející na vnau pamt jako pedkové jeho nosil

Poslal jest Betislav hned své rytíe, aby jeh(^

slib vyplnili a v Nmcích nkteré vsi, dv neb

ti, ohnm spálili. A tak se císa Kunrád a Otta

hral> pátelsky s líetislavem a Jitkau rozžeh-

navše, [se] pokojn domnov navrátili. A Feslav

Vršov.ský, když se vedle raddy a vuole jeho ne-

stalo, do Polsky se obrátil.
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(Sv. Prokop a klášter sácavský.)

L. 1033. Kncv-i jedt-n svtský, rodem ze vsi <R- 1033)

Chotaun, jménem Prokop, pijal na se zákon Prokop

a odv s. Henedikta a oblíbiv sob místo jedno zChotann.

v skále nad ekaii Sázavu, odtud tisíc dabliiov,

jenž tu pebývali, vypudil a sbromaždiv nkteré

nábožnjší knží týmž odvem je odíl a pod e-

holau jím býti ustanovil a spolu s nimi tu klášter

ve jméno Blahoslavené P. Marie, sv. královny a

s. Jana Ktitele založil a velmi trpký a nábožný

život vedl, tak že se tomu bratí tu s ním obý-

vajíce divili a jeho svatým modlitbám se po-

raueli.

L. 1034. Biskup Pražský Severus (aneb jakž <R. 1034)

jej nkteí jmenovali. Sebí) velikú milost maje Podivnovy

k tlu s. fcnížete Vácslava, dal tu kaplu, v kteréž nalezeny.

byl hrob téhož knížete, rozšíiti a krásn vysta-

vti. Tu jsú nalezeny nedaleko od toho hrobu

kosti Podivnovy, jenž byl služebník vrný s.

Vácslava. Ty kázal vzíti a do jedné truhly v zá-

kišto položití, prav, že chce dáti tomu služeb-

níku zvláštní hrob udlati.

Téhož léta pi slavnosti ss. Petra a Pavla

apoštoluov duha velmi veliká a jasná ukázala se Duha nad
Vyse-

nad Vyšehradem a trvala ti dni poád bez pro hradem.

mny. To lidé vidúce všíckni se divili a modlili

* Tisk kniež. — ' =z sakristie.
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se P. Bohu, žádajíce, aby takový zázraki ráil

v dobré obrátiti. A hned okolo s. Bartolomje

velicí dešové pršali a z toho veliké rozhojnní

vod trvalo až do s. Vácslava.

R. t. také Mislav (jinak Msko), král Pol-

ský druhý, umel, na jehožto místo volen syn
^'

'Msko
^

J*^^^^' jménem Kazimír, krásný mlád ec, let

umel. maje vku svého dvadcet. Ten l)yl velmi nábož-

ný a k milosrdným skutkuom náchylný, ale válek

nedljanlivý, za jehožto asu Cechové v Polšté ve-

likú inili škodu.

<K. 1035) L. 1035. Betislav kníže dne jednoho, povolav

k sob milostníka svého biskupa Šebíe, oznamo-

val jemu svú velikú a hrozn píhodu, která jse

jemu té pedešlé noci pihodila tak, že jest k n-
mu pišel andl Boží, jemu vuoli Božskú ozna-

Klášter u muje i pikazuje, aby hned bez meškání rozkázal

^v!,<Va..*^^n'' kostel P. Marie a s. Jana Ktitele na Sázav
svým nákladem dostavti. Biskup vyslyšav to

všecko obšírn od Betislava, jemu ekl: »Milý

synu, vzdaj chválu P. Bohu a ui tak. jisté jest

znamení, že P. Buoh ohce za ten asný náklad

píbytek vný dáti.« A on kníže vedle rozkazu

andla Božího a rady l)iskupovy svolav dlníky

jednako ze vší eské zem, kázal tu slavný a

velmi nákladný klášter postaviti a dal k nmu

' = znamení. — * =skóro, tém.
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mnoho vsí a msteek a listy svými to dostaten

upevnil a biskupovi Severovi toho potvrditi roz-

kázal a bratra Prokopa Chotaunského tu hned

on biskup opatem uinil, bratí a ten klášter

k z-pravování jemu poruil.

Betislav stoje tu v kostele P. Marie ekl:

»Ote poctivý Prokope a brate ádu s. Bene-

dikta, vám dávám i vašim budúcími všecky tyto

listy mými peetmi utvrzené a tedo je na oltá

kladu bl. P. Marie, abyste je odtud v své ruce

pijali a všecka zboží v nich napsaná a ode mne

vám daná abyste držali, jich užívali vy i vaši bu-

dúcí až na vky. Jestliže by pak kdo této mé vám
uinné milosti na odpor býti chtl a vám toto

zboží bud na díle a/neb všecko odjíti a sobe oso-

bití chtl aneb osobil a je držal, takový aby upadl

v hnv Boží a P. Buoh aby jej slepotu a chudobu

trestal, tak aby nedostatek na zdraví on i rod

jeho, též i na statku on i rod jeho aby trpl do-

tud, dokudž by neuznal P. Boha svého a jemu

jeho zboží ode mne nadaného zase nedal a ne-

navrátil.

«

Biskup Severus tu pítomen sa plakal. A když

kníže e svú dokonal, biskup ekl: »Amen, sta

se tak.«

Kladba na
držitele

zboží
klášter-

ského.

/ 112'^

^ nástupci.

Kronika H.

=: tu, zde.
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<R. 1036)

Zem
tesení.

L. 1036. Zem tesení veliké v eské zemi

bylo msice listopadu, tak že sú se lidé skonání

svta býti domnívali; a trvalo ti dni a ti noci.

Severus biskup lidem pst uložil a sám se na

zemi prostev P. Bohu se modlil, nejedl ani pil,

až P. Buoh svj hnv ukrotiti ráil. Tím zem
tesení<m> padla ,vže velmi vysoká, kterúž byl

nkdy Nekla kníže dal postaviti, nad branú

Vyšehradskau a ta až do toho asu slula Ne-

klanka. R. t. také Otta, hrab Bavorský, otec

knžny Jitky, umel, a v Gumpochu pochován.

Jitka o tom uslyšavši, mnoho knží a žákv do

kostela s. Víta na hrad Pražský kázala zavolati

a tu aby se za otce jejího, hrabi Ottu Bílého,

^^^C-^^'=^''1^=^
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P. Bohu modlili, jich prosila a sama také polo-

živši se ped oltáem s. Vita, více než ti hodiny

ležala, slzavé modlitby za ped P. Bohem vylé-

vajíc, co jest proti nmu k vli Betislavovi ui-

nila, toho želela.

L. 1037. Boleslav, kníže eský slepý, otec <R- io37>

Oldichuov a Jaromírv a dd Betislavuov, kte-
í^okslav

réhož nkdy král Polský Boleslav Chabrý navo- umel.

dem Vršovskvdh dal oslepiti, v té slepot živ sa

let ticet a tyi, umel.

(Oldich f. Betislav uastoupil.)

/Téhož léta msíce listopadu druhý kníže / 112^

eský Oldich, bratr laromírv a otec Beti- '-'^'^í'!^'^

o ^ knize
slavv, kterýž byl dal puovodem Vršovských umel.

1
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bratra svého Jaromíra oslepiti, umeli. Jaromír

pak slepý, o kterémž naped mnoho psáno stojí,

byl na ten as na Lysé u vzení. Jakž uslyšal, že

Oldich, bratr jeho, umel, hned se kázal do Pra-

hy na voze vézti a tu nalezl Oldicha, bratra

svého, již do kláštera s. Jií na hrad Pražském

pineseného a ležícího na márách. A pomakav

ruku jeho obliej, vzkikl a ka: »x\ch muoj milý

brate, ach peukrutná smrti, ach již ležíš na ma-
Naíkaní rách, ty mne ani já tebe vidti nemohu. Dnes
Jaromíra ^ ,,,,., ,^ . , ..^ , , ^,^

Slepého, treti den byl si knize znamenitý a jizo tedo lezis

jako špalek nepohnutedlný, zítra pokrm ervv
budeš, pozajtí v prach se obrátíš, potom toliko

marná povst v ústech lidských o tob zuostane.

Svtla si mne zbavil, nemiloval si bratra, jakž

nalézalo bratru; neuinil by nyní, by živ byl, co

si uinil prvé, znám to jist, by mohl, že by mi

rád navrátil oi, neb již zjevn vidíš, dobelis ili

zle uinil. Všecko to já tob z celého odpauštím

srdce, aby svú milostivostí P. Buoh všemohaucí

tvé tob odpustil híchy a duše tvá aby u vném
odpoívala pokoji, žádám.

«

Když pak ten poheb vykonal se poádn, Be-
tislav ujav strajce svého Jaromíra za ruku. vedl

jej a posadil na knížjetské stolici. A v tom, jakž

^ NovjH historikové kladou smrt Oldichovu díve. —
' = nyní zde.
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vždycky obyej jest, že pi volení knížete z hoej-

ších oken pakicových sypi peníze Hdem až do de-

síti tisícuov aneb více proto, aby se Hdé na kníže

sedícího na stolici netlaili a pekážky neinili,

ale radji peníze chvátalii, též rozkázal sypati.

Jaromír sed na stolici a drže levú riikú Beti-

slava, syna bratra svého, pravú ruku na ukázal

a ka k lidu: »Hle to váš kníže.« I zkíkli tu

všickni: »Betislav kníže náš!« a zaali píse

s. Vojtcha »Hospodine pomiluj ný« a zpívali až Betislav

do konce, kúce: »Krleš, krleš, krleš.« A když uinn,

dokonali, ekl Jaromír: »Pistupte sem blíže!«

A kteréž znal býti vrnjší, múdejší a mocnjší,

' = chytati.
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zejména jich zavolal. A jakž uili, že jsú tu pi-

stúpili, ekl: »Ponvadž mn moji osudové sú

toho nedopustili, abych byl na tento as kníže-

tem vaším, tohoto vám ustanovuji za kníže a pro-

sím, jeho poslauchejte a jemu vrnost zacho-

vajte, tak jakž náleží 'knížeti svému.« A obrátiv

se k Betislavovi ekl: »A tebe, milý synu, na-

/ 113'' pomínám: tyto cti jako své / milé otce a miluj

jako bratry a ve všech tvých potebách jich uží-

vaj rady, neb skrze tebe a tyto knížetství eské
Vršovští. státi bude až na vky. Ty pak, jenž slovu Vršov-

ští, ještoo sú nepravých otcv nešlechetní synové,

našeho rodu domácí nepátelé, v nenávisti mj a

jich se jako ublatného kola strez. Neb mne ne-

vinného a svého kníže najprvé sú svázali, po-

smch ze mne mli, k devus pivázali, cílstat4 ze

mne uinivše ke mn stíleli, naposledy svými

lstivými raddami to zjednali, že jest bratr bratra

mne mého zbavil zraku. Synu mj, mj to v pa-

mti, že s. Vojtch kladbu na n vydal pro jich

ukrutné skutky, aby tikrát padli. Pádové jich

zpuosobem Božím již sú se jednau tžce vyko-

nali, tak že sú o své životy hanebn pišli, ješt

se dvakrát vykonají.* Vršovští pítonmi súce a to

slyšíce velmi se hnvali a zubami skípli na nho.

' = zpozoroval. — ' = co, kteí. — ' = stromu. —
;: nmcckého Zielstat = ter, novon. Zielscheibe.
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(Iraíia Jaromírova. Trest Kochanv.)

Když se pak ten poheb Oldichuov i slav-

nost knížete Betislava vykonala, tof ne po mno-

hých dnech starý nešlechetník Kochan \'ršovský,

kterýž byl vždycky všech zlých vcí najvtší puo-

vod, zpsobil jednoho nešlechetníka, aby pod zá-

chodem ekal. A když asu noního kníže Jaro-

mír Slepý šel, aby svému životu polehení uinil,

a když se na stolici záchodní posadil, tof ten ne-

šlechetník oštípem velmi bitkým jej hanebn

promrštil tak, až tu padl a hned umel. Tím zpuo- Jaromír

1 ^11 11- 1 '- ^ 1
Slepý zabit

sobem ten muz dobry a spravedlivý, knize esky na záchod.

Jaromír, jako muedlník Boží svj život vykonal.

Opt po nkterém dni pišla e tajná k Be-
tislavovi knížeti, že by Kochan Vršovský chtl

jeho úkladin a tajn zabiti. Betislav i. ko muž
múdrý doptav se toho vpravd a to skuten vy-

hledav, z toho se velmi rozhnval a poslav mocnu
ruku pro Kochana, kázal jej v náhle (aby opt

do Polsky neujel) jíti. A když byl peden pive-

den, ekl k nmu: »Víšliž, ty arcinešlechetníe

že já o tom dobru mám vdomost, žes ty mne

zbavil dda i strajce mého a mne také že si chtl

zbaviti mého života? \^ziž nyní, že já se toho

nedopustími, ale tebe hned zbavím života tvého.

«

^ = k tomu se neodhodlám.
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Kochan ^ ^y l^gz meškáni kázav jej chytiti, dal iemu nos
Vrsovsky ^ . ^. ,..
konec vzal. uezati a oci vylupiti a potom do vody uvrci a jej

tam pohížiti, ale ne utopiti. Potom kázal jemu

pupek vyezati a k slaupu pibiti a jej okolo toho

slaupu voditi tak dlúho, až sú všecka jeho steva

z nho vytažena. Vršovci tu stojíce to sú vidli,

však se k tomu nesmli mnoho pimluvitii. Ko-

chan když okolo slaupu chodil, ke všem tu pí-

stojícím mluvil tato slova: »Páni a pátelé milí,

/ 113'' pijmte ode mne raddu v tuto / mú poslední ho-

dinu. NeúfaJ2 žádný z vás v svj statek ani v ve-

liký rod ani v syú chytrost! Já sem se domníval,

že v Cechách všecky zmorduji a zahubím knížata

— protož mi dána za to slušná tato odplata3.«

<R. 1038)

Synové
Beti-
slavovi.

álka s I 'hry a Xiiici.)

L. 1038. eská zem se upokojila. Vršovští,

knížat Ceskýdli nepátelé, na ten as nesmli hlav

svých pozdvihnuti, zem bohatla, zlatí dolové

i stíbrní hojnost z sebe zlatta a stíbra vydávali,

obilé lacino, úrod všech jiných dáno od P. Boha

bez nedostatku, knížeti všecko se šastn vedlo,

a zvlášt v vcech božských a pi stavení chrámv
Božích. Jitka urodila jemu pt synv, velmi krás-

' = k tomu promluviti, projeviti své míniií. --

' =: nespoléhej. — * = Tyto verše shyly z Dalimihi.
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ných. jichžto jména byla sú tato: Prvorozený

Spitihnv, druhý \'ratislav, tetí Kiinrád, tvrtý

Jaromír, pátý a poslední Otta neb Otík; o tom

jednom každém, jakého sú byli obcování neb ži-

vota, na svých místech bude oznámeno. I uznav

Betislav takovými milostmi sebe obdaeného od

P. Boha. umínil knížetství své rozšíiti a shro-

maždiv lid, táhl k Morav a odtud vtrhl do

Uherské zem z té píiny, neb již byl ten muž

dobrý a svatý, král Uherský Štpán, umel a po

jeho smrti byla v zpravování kráJovství Uher-

ského vdova jedna, dosti nepoádná, jménem

Kajsla, s bratrem svým Petrem Nmcem, kterýž

potom byl králem Uherským. A tak Betislav

kníže pohubil a zlaupil s svými Cechy zemi Uher-

sku opt až do Ostehoma. Kajsla a Petr, jsúce Císa opt

Nmci, utekli se k císai Kunrádovi, skrze své
'^Ce^chy^

posly na Betislava žalujíce. Císa jich žalobu za táhnuti,

píinu vzav, ehož nemohl ped šesti lety vyplniti

a eské zem i Betislava sob podmaniti, chtl

to na ten as vykonati. Poslal posly své rychle,

Betislavovi i všemu lidu eskému odpovídaje,

kázal povdti, že se již tak lehce jako prve nedá

ustrašiti, ale že chce mnohem více lidu zbera bo-

jovného, do Cech s nimi mocn pitáhnuti a tu

že chce zemi všecku popleniti a položiti popelem.

Betislav vyslyšav posly odpovdl: »Jedtež
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rychle a tomu císai povzte; vi to on dobe, že

jsem ho ml v mých ruku a mohl sem s ním ui-

niti i se všemi jeho Nmci, což mi se z-dálo a lí-

bilo, ale ohlédaje se na P. Boha, nechtl sem sáh-

nuti na pomazaného Božího^ a pána svého, nebyl

sem toho také žádostiv, aby krev lidská a zvlášt

tch nestatených Nmcv mla býti v mé zemi

vylévána. Ale již toho neuiním; nech sem

pijde a se mnú svede bitvu. Já mým vlastním

meem hlavy jeho na nm nenechám a víceli sem

tch Nmcuov pivede, více jich zde zuostane.

Chci to tak opatiti, žef mi ani jeden neujde.

«

Poslové to vyslyšavše, císai pánu svému to

všecko poádn a v týchž slovích oznámili. Tu

^.^'f.^Ž, on hned kázal lid v Bavoích zbrati a v tom
Jindricli

volen. smrt v to vkroivši, hned tomu konec uinila. Neb

císa Kunrád toho roku umel a brzo potom téhož

léta Jindich, toho jména III., na císaství

volen.

álka s Polskem.)

0<- io39> L. 1039. Betislav, maje lid shromáždný proti

císai Kunrádovi, kterémuž smrt toho, což umí-

nil, vykonati nedala, povolav rad svých, kam by

se s tím lidem obrátiti ml, jich v tom za radu

Betislav žádal. A oni nkteí jemu radili, ponvadž jest

''raddu"
císa umel a žalobník zstal, aby táhl na Petra,

držal. /právci Uherského. A jiní radili, aby se do Bavor
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pustil a pod zpsobem té odpovdii, kterúž jemu

císa Kunrád uinil, aby zájem v Bavoích uin.
do Cech se navrátil a tu pokojn sedal s svú man-

želku a s svVTni syny.

Kníže raddy vyslyšav, odpovdl : »Zem
Uherská již jest pohubena až k Ostehomu, malý

bych tu vzal s vámi užitek; dále bych ml / tam / 114""

táhnuti, obávám se, abych lidu mého eského a

Moravského nezavedl a také nemám k nim veliké

a jednako žádné píiny. Bych se ml pak do Ba-

vorských zemí za príinau pedešlého císae od- Záloha

povdí pustiti, vda, že jest umel, snad bych ne-
vo^a^^a"

poádnú vc uinil a císae nového Jindicha bych Poláky,

na sebe i na Ceskú zemi vzbudil. Ale radji po-

táhnu já na Poláky neb mám k ním mnohé píiny.

Nejprve to, že nkdy král jich Boleslav nepoádn
a nešlechetn, povolav k sob za pímím dda
mého Boleslava, na žádost Vršovských kázal jej

oslepiti, potom císae stíbrem porušiv, dožádal

se toho, aby otec muoj byl v vži hladem umoen,
nad to pohubil veliký díl eské zem a msta
Prahy se zmocnil, neprátely všeho rodu mého

i vaše u sebe fedroval a ješt nkteí lam až do

dnešního dne zstali a jmenují se od nich Ur-

sovští, ale my víme, že sú Vršovští. Mislav pak,

syn Boleslavuov, též král Polský, mnohá otci mému

^ = vyhlášení války. — * = tém.
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Oldichovi ukazoval nepátelství, ježto vy sami

o tom dobru vdomost máte. Tento pak Kazimír,

• syn Mislavuov, kterýž ješt není korunovaný,

by ml moc (tak jakž já toho zprávu mám, že se

jest o tom slyšeti dal), že by chtl yšecky Cechy

této zem vypleniti a pípoje jí k svému krá-

lovství svými osaditi Poláky. Protož každý z vás

v osmi dnech aby hotov byl a za mnú táhl, vám
pikazuji.

«

A tam slavn jeda pijel na pomezí Polské a

dív než pes meze pejel, poslal své posly

k králi Kazimírovi, aby hotov byl a jeho ekal,

v brzkém asu že jej navštíviti chce. Kcizimír to

uslyšav, do dalekých krajin (eského knížete se

obávaje) odjel. Boleslavi od svých špehéuov

ó tom zprávu maje, hned své posly zase do ech
poslal a pi tom haužev lýenúo na znamení svého

rozkázaní, aby všickni, kteíž mohau meem
Krakov vlasti, za ním táhli, a ktož by koli netáhl aneb
msto od ^ vojska se zase navrátil, že má takovú haužví
Cechu

. ^ v . . ,

zlaupeno. býti obšen na šibenici. I táhlo jest za ním lidu

veliké množství až do msta hlavního Polského

Krakova, kteréž sú hned vzali i jako z koen
vyvrátili a všecky vci, kteréž v nm byly, po-

brali, nad to i starodávné poklady zlatra a stíbra

od starých nkdy knížat Polských shromáždno,

* = Totiž Betislav. — * =: provaz z lýí.
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v skrytých místech sú nalezli a ped oi knížete

svého pinesše položili.

Odtu táhli sú až k jednomu hradu dosti pev-

nému, pi nmž bylo msteko jménem Bdeki-

A tu se bylo ze vsí okolních mnoho zbhlo lidu

Polského; a ti vidúce, že se nemohu síle eské
obrániti, poslali sú šest mužuov starých vý^borné

a jako poctivé postavy proti Betislavovi, kteíž

zlatté hlSky nesúce v svých ruku na znamení pod-

dání, ped ním klekli, milosti prosíce, aby je

s jich dobytkyo a nábytkyo pokojn do Cech po-

slal, všidkni že chtí jemu poddáni býti a slúžiti až

na vky. Kníže jako pán milostivý, ohlédl se na

n, pijal je na milost a rozkázal, aby byli do

Cech bez škody se všemi svými statky a nábytky2

i dobytkyo pokojn dovedeni. Potom pak když

se kníže do Cech navrátil, dal jim v Cechách

k stran západní, jdúc do Prahy, jeden les, kterýž Ciín les.

slov Ciíns, aby jej sob planili a ddiny vorné

z nho dlali. A ustanovil nad nimi jednoho

zprávce a saudci, jménem Lochovec; kteíž

potom nad potokem a za potokem domy a

chalupy sob stavli a jako msteko k pK)dobenství

Bdeku postavili. Po nkterých pak letech dali

sob tu kostel pkný v jméno s. Stanislava po-

^ Spatné tení tn. Gdek, Gde. — * = jmní, majetek.

— ^ Špatné tení m. ernín.
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staviti. A dokud ti lidé trvali, vždy Bdekovéi

slauli a od zprávce jich také tomu místu dali

jméno Lochovice.

(Cechové v Hnczdn.)

Od Bdeku pak hnul se kníže s lidem eským
až k mstu, kteréž Gnízdno slov, v kterémž

málo obyvatelv nalezeno a žádný jeho nebránil.

Byl jest toho asu tu kostel krásný bl. P. Marie,

v nmž byl drahý položen poklad, tlo sv. Voj-

tcha, biskupa nkdy eského a muedlníka.

O tom, že tu leží sv. Vojtch, jakž uslyšal všecken

lid eský, vzkikli sú pravíce: »Podme a vezmeme

tlo s. biskupa našeho.« Severus biskup, slyše

/ iM'' hmot lidu a znamenav jich všete/nost, žádal

jich, aby se upokojili a jeho e slyšeli. A když

se stalo mlení, vstúpiv na vyžší místo, poal

k nim mluviti a ka: »Bratí moji a synové církve

s., ne takovým hmotem a prchlivostí má vzato

býti tlo s., jenž jest Božských mocí plné. Kto

z vás smrtedlných lidí smí se jeho všeten a ne-

vážn dotýkati? Bojím se, že bychom byli Jíožskú

pokutu skrze to písn trestáni. Proto uimt
prvé pokání z híchuov našich a pst na se pi-

' Podle Kosmy Gcdané — a poilncs tak šlovou místa ta

lícdany.
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jmme a všech odpovzme sei ohavností a P. Bohu

našemu, že toho více initi nebudenie, musíme

se zavázati a slíbiti. Mám já tu jist nadji v V.

Bohu a v s. ddici našem Vojtchovi, jestli že to

uiníme, ty všecky vci, kterýchž máte žádost, že

se nám povedu šastn. « Lidu pak tomu eskému
^dála sú se slova biskupova býti posmšná, za-

cpavše uši kiali a vbhše do kostela, oltáe veli-

kého, v kterémž bylo tlo s. biskupa, lámati poali.

A tu lined božskú mocí poraženi a zimámeni, že

sú všickni padli na zemi, a tu jako za ti hodiny

bez sm^^^la ležali. Tu pak Božským smilováním

povstali a biskupa ' (pokáním hnuti súce), aby jim

puost uložil a za n se P. Bohu modlil, žádali.

Kníže i biskup, také i lid všecken, ti dni sú za-

chovali puost, toliko maliko chleba jeden každý

okusil a napil se vody.

Tetí pak noci s. Vojtch ukázal se v vidní

biskupovi Severovi, a ka: »Povz knížeti a jeho

rytím, že otec nebeský dá vám, za prosíte, jest-

liže P. Bohu, ehož ste se na ktu odíkali, za-

chovati slibovali, zachováte.« To když ráno ozná-

mil biskup knížeti a raddám jeho, hned všedše

do kostela P. Marie ped oltáem a hrobem s.

\'ojitcha sú se všickni rozprosteli a tak se P.

Bohu dlúho modlili. I povstav kníže mluvil

^ = odeknme se.

eská ne-

ústupnost.
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k lidu: »Chceteliž vajstupky vaše napraviti, a od

zlých pestati skutkuov?« A oni vzkikli všickni

s pláem: »Napraviti hotovi sme všecko, cožkoli

otcové naši i my proti P. Bohu a s. muži tomuto

sme zuoiv inili a ode všech zlých skutkv

chceme a slibujeme za nás i za naše budúcí pe-

stati.

«

Tehdy kníže vztáhl svú ruku a položil na

hrob, ka k lidu: »Zdvihniž každý z vás k P.

Bohu svú pravú ruku a vzthni dva prsty a po-

slúchajte všickni mých eí, kterýchž chci abyste

Manželství vaší vrau potvrdili. Toto jest mé veliké a první
Cechové '

1 T) ^ 1 ' ^-1 ' '

^jj.2g^j
vam z vuole Bozske pikázaní a ustanoveni,

slíbili. abyste vaše manželské spojení, kteréž ste až do

této chvíle mli a držali nevstím zpuosobem

aneb jako nerozumná hovada — již držali vedle

ustanovení Božího a ádu církve s., bez rozvodu a

rozvozování, jeden každý až do smrti, tak aby

jeden muž ml jednu manželku a jedna žena též

jednoho pidržala se muže a jinému se nikterakž

nepimšovala a muž též aby dosti na své ml.

Pakli by se kto z nich tak nezachoval, bud kte-

réhožkoli pohlaví, vedle obyeje zem naší a

práva duchovního i svtského a jest metlami

umrskán a v vnu službu do Uher prodán a od-

tud aby žádnými penzi se nemohl vykúpiti, ani

do své zem eské se sml navrátiti, proto aby
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jeho nešlechetností jiné ovce v stád Kristov se

nekazily a nezprašivly.« A Severus l^skup ekl:

»Kto by jinak uinil, budiž v kladb.«

ekl knize: »Tauž pokutau a sau pokutovány

pannv i vdovv, kteréž bv stavu svého nezacho- Pokutaná
'

.,

'
, . ^.v panny ana

valy; ponvadž máji svobodu se vdávati, procíž vdovy.

smjí nešlechetnost páchati, plod hanebn udu-

šovati a jiné pi tom provozovati neády? Jestli

že by pak žaloval muž na manželku neb manželka

na manžela, že s ní nemilostiv a nemanželsky

nakládá, a sú jim dány losy, a na kohož los

padne, že jest vinen, a tauž pokutu nese.« Biskup

ekl: »Sta se tak.«

»Kto by bil otce svého, bud tlesného bud

duchovního, aneb svú matku, kteráž jeho uro-

dila, a jest to knížeti oznámeno, takový aby byl

jat. ukován, potom z zem vyveden a v vcnau

robotu prodán. « Biskup ekl: »Sta se itak.«

ekl kníže : »Krmy, jenž sú koen zlvdh vcí Pokuta na
'

, ., krmy a na
a zápal všech nešlechetností, ješto odtud vycházejí ožralce.

laupežové, A-raždy, mordové, cizoložství i jiné

mnohé nepravosti, kto by je stavl a na n naklá-

dal, v nich šekoval, ten nákladník a krmá aby

vzat byl ja/ko pestupník tohoto ustanovení a / 115'

aby byl oholen a uprosted rynku k slaupu pivá-

zán a od biice mrskán, až do ošklivosti. Statek

jeho jemu ovšem vzat nebude do knížecí poklad-

Kronika U. 18
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nice, toliko nápoj ten, kterýž jest šekoval, na

zemi vylit bude, proto aby se žádný dobrý tím

ohyzdným nápojem (pije jej) neposkvrnil.

Pitelé jestliže by v krm nalezeni byli, aby

byli vzati do vzení a odtud" aby žádný nevyšel,

až by prve jeden každý do pokladnice knížecí ti

sta penz položil.

«

Biskup ekl : »Což kníže ustanovuje, toho má
moc potvrzuje.

«

Trhové Ješt kníže ekl : »Trhové v nedli s. a v den

abv ne- svátení V eské zemi aby nebajvali, pikazujeme
bývali.

2. zapovídáme; jestli že by pak kdo v nedli a

neb v den svátení ntco prodával, to jemu vzato

bud do komory biskupovy, kuo, kráva i všecko

jiné, a do knížecí pokladnice nad to ten trhodj

ti sta penz aby dal.

Toto také ustanovujeme: Kdož by koli své

mrtvé na poli neb v lese pohelioval, alcipištovi,

a dá vola za vinu a do knížecí pokladnice 300 pe-

nz; ale na krchov na míst posvátném, tak jakž

milý s. Vojtch rozká.zal, aby se pohebovali. Neb

tyto jsú vci jist, kteréž má v nenávisti P. Bh,
pro nž je astokrát náš milý biskup tento s.

Vojtch své opauštl ovce a k jiným se obracel

národuom. Tch abvchom více neinili, slibujem

' = archiprcsbytcr, aroijáiien; asi jako náš viká.
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za nás všecky pítomné i za naše budaucí a toho

naší i vaší a vás všech vrau potvrzujenie.«

Tu ihned kníže a biskup vzavše kladivo a

požehnavše oltáe ve jméno S. Trojice a knží tu

stojíce, i jiné osoby duchovní, sedm žalmuov ka-

jících íkali, a kníže pomalu lámal pod oltá, až

se toho drahého dobral pokladu. A když hrob ote-

veli, vŠickni kdož v kostele byli, velmi krásnau

a chutnau vuoní jsú naplnni, tak jako by sytí

byli, na pokrmy tlesné zapomnli a mnozí ne-

mocní, kteíž tu mezi nimi byli, byli jsú uzdra-

veni. Tehdy kníže a biskup a nkteí znameni-

tjší pohledli tam, aby vidli svatého Božího,

i uzeli jsau tvá jeho tak zdravau a krásnau, jako

by dnes s. mši P. Bohu slaužil, též i tlo bez

píškvrny. Biskup zaal »Te deum !aiiGamus« a

lid obecný zpíval »Hospodine, pomiluj ný« a hla-

sové jích tak zvueli, jakoby se o nebesa obrá-

želi. I položili jsú tlo svaté na oltái a kníže za-

plakav i ekl: »0 Kristuov muedlníe, blaho-

slavený Vojtše, kterýž až do této chvíle nás svau

milostí milostiv jsi zpravoval, ješt tauž milostí

na nás vzhlédni a nám híšným mlostiv bud a

na svú stolici biskupskú kostela Pražského nám
ovšemi híšným sebe milostiv donésti dopus,

za to prosíme; neb jsme všickni té nadje, že

^ 1= velmi, zcela.
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ped P. Bohem my i naši biidúcí tebe milostivého

a užiteného pímluvci míti budeme. « A biskup

ekl: »Amen, dajž to P. Bh.«

(Penesení sv. Vojtcha.}

Tlo s.
\'zali jsú také i tlo s. Gaudencia, kterýž byl

uaudencia. •'

^ ^
nkdy biskupem téhož kostela Gníznenského a

v témž kostele pochován. Byla sú také tla ss.

pti bratruov v témž mst, ale v jiném kostele

položena, tu jsú také vyzdvižena. Když jsú pak již

šastn a vesele s takovými slavnými vcmi do

Cech pijeli, u jednoho potoka, jenž Rokytnice

Proeši slov, nedaleko od Prahy se položili. Nazajtí
slavná , . . ..., ^ , v- , ^v^ v/ .

do Prahy, rano, to jest u vigilji s. Bartolomje, knezi, zaci

i všecken lid proti ním jsú z Prahy vyšli a je mi-

lostivi a velmi poctiv víitali. A obrátivše se, šli

jsú zase naped s korúhvemi a za nimi žáci zpí-

vajíce. A opt za nimi knži v drahých odvích

kostelních, svíce veliké hoící nesúce. Za nimi

pak kníže Betislav, biskup Severus a knžna

abatyše od s. Jií a Prokop, opat Sázav.ský, ne-

súce tlo s. \^ojtcha. A za nimi tyi preláti, ne-

súce tlo s. Gaudencia. Za nimi Helinandus opat

Ostrovský, a Miroslav, opat Bevovský, a Kli-

ment. opat Skalský, a jiní vyžší knží, nesúce tla

/ iiy ss. pti bratrv. / Potom výborných a silných

' = s láskou.
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dvanácte mužuov knží, kteíž nesli obraz zlaty

Božího umuení, neb jej byl dal král Polský

první Boleslav tak veliký ^ holého zlatta udlati,

kterýmžto zlattem mohl se po tikrát pevážiti.

Za nimi opt byly neseny ti tabule veliké, kteréž

byly z samého zlatta udlány, z níchžto jedna

byla najvtší, pt loket vzdýlí a desíti pdí z šíí,

velmi krásn drahým kamením ozdobena, a bylo

na ní na stran napsáno: »Ti sta liber zlatta

váží tabule tato.« Za ním pak lid všecken Praž-

ský, zpívajíce »Hospodine, pomiluj ný«. Opt za

nimi vezli sto vozuov zvonv. Za nimi potom

bezíslný poet lidu znamenitého, ani mají

všickni etzy svázané ruce a pauty železnými

okovaná hrdla. Mezi kterýmižto (tak jakž Pol-

ská ukazuje kronyka) nemalý poet byl i knží.

Jist ten den všem Cechuom jest pamti hodný.

jenž jest dvadcátý a tetí msíce srpna.

Ty vci když se tak od P. Boha poádn a Betislav

šastn vedlv. nkterv nešlechetník klevetivv do obžalován
ped pape-

Ríma ku papeži jel a to, co se stalo, jemu poádn žem pro

vypravoval i nad to pidal,, kterak by Betislav

kníže a biskup Severus ustanovení otcv svatých

perušili a hajbali svátostmi bez jeho povolení a

vdomí; a jestliže by papež to mlením pominul,

jiní též o to že by se pokaušeli a svátostmi bez

povolení papežova hajbali a je, kam by se jím

líbilo, penášeli i brali a tak že by ád kesanský

svátosti.
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se lehil a poslušenství papeži jako najvyžšimu

biskupu zahynulo. To uslyšavše otec s. Bene-

diktus, jenž byl toho jména IX., též i jeho kardi-

nálové, arcibiskupové a biskupové, spolu se o to

sešli a vedle obyeje svého se poradivše, práva a

zízeni kesanská ohledovali, písma sv. ísti ká-

zali a je rozvažovali s velikú pilností. Kníže

eský a biskup Pražský, a tu nebyli, všeteností

od nich byli obtžovánii. Nkteí z nich radili, aby

kníže svého duostojenství za ti léta2 zbaven byl

a biskupu také aby do asu služba líoží zastavena

byla. Jiní pak, aby kníže vn pro ten úinek

dstojenství knížetského byl zbaven a biskup až

do smrti v kláštee aby byl mnichem a tu aby

za ten hích pokání inil.

V tom poslové od knížete eského a od bi-

skupa i ode všeho lidu do íma pijeli, majíce

listy mocné, aby jích vci ped papežem slovy

i dary jednali. Kterýmž když byl dán as k mlu-

vení ped papežem a písedícími kardinály

i pede vším zborem, takto jerhu své poselství

Výmluva jednali a mluvili: »Vírv kesanské a stolice Apo-
Cechuov -^ 1 1 ' • v.^.v, /

, ,,.,,, v.

ped stolske najsvetejsi zpravce a otcové v knihách zi-

papcžcin vota zapsaní, kterýmž od P. Boha puojena jest

moc súditi.-i i slitovati se, slitujte se nad lémi,

jenž se zjevn vyznávají, odpuste pokání inícím

= vinni. — ' =: po ti léta. — * Tisk studiti.
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a za milost žádajícím nám, neb známe se, že

neslušnau vc sme uinili proti ustanoveni a

právu. Ale rate znáti, že tak z dalekých krajin

tak v krátkém asu, v té svaté poteb k Vašemu

duostojenství nemohli sme uiniti poselství. Pro-

tož to, což kolivk jsme uinili, rate jist vidti,

o sv. otcové, že ne z všetenostii ani Vašich duo-

stojenství z potupy, ale pro veliký užitek kesai^
ského náboženství a jist dobrým úmyslem to

sme uinili. A snad nkdy i dobrý úmysl pi-

chází v hích, o najsvtjší otcové, vedle Vašeho2

rozsauzení hotovi jsme napraviti, kterakž nám
koli rozkázati ráíte.

«

K tomu papež krátkými slovy ekl : »Milo-

stivý jest P. Buoh, milostivá jest stolice Appo-

štolská lidem tm, jenž se zlých vyznávají úi-
kuov a jích litují. « Tu hned poslové eští, nízko

se uklonivše, odešli jsau do hospody a hned jím

skrze posla toho dne oznámeno a rozkázáno, aby

se nazajtí ped saudem zase postavili. Tu oni

hned té noci šedše do domu jednoho každého kar-

dinála, jích chytrost jsau penzi porušili a spra-

vedlnost zlattem potlaili, kaupili za peníze mi-

lost a saudný nález zlehili dary.

/ Xazajtí pak ráno papež a kardinálové / u""

v saudném míst se poradili a eského knížete

^ = opovážlivost. — * Tisk wasse.
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i biskupa i toho všeho lidu úinek, také i slova
Nález

^
posluov rozvažovali a po dlúhé chvíli dáno iest

papežsky
- t- j - - -

Cechuom. posluom vstaupeni. iu odevrev ústa sva papež

vážnými slovy mluvil a povlovnúi eí k ním
slova tato: »Všetenými zajisté lidem a neváž-

ným neádní a neslušní i nemilostivi skutkové

jích a úinkové nemálo mají váženi býti a písná

pomsta má nad .nimi býti uinna. Ale tm, jenž

se v tom uznávají, toho litujíce pokání žádají,

my milostivau raddu dáti povinni jsme. Veliký

jest jist hích cizí vci bráti a vtší kesany
netoliko lúpiti, ale i jímati a svázané jako hovada

prodávati a to všecko (jakž nám skrze jisté posly

oznámeno) vy jste v Polšt páchali. Nad to pak

ponvadž žádnému bez našeho zvláštního povo-

lení a dopuštní i vdomí není slušné tla sv.

s místa na místo penášeti, ani jimi hýbati, tak

jakž práva naše to všecko v sob obšírnji zaví-

rají, tak kdož by to koli z všetenosti uinil, aby

meem kladby byl pokutován.. Ale ponvadž vy

pravíte, že ste tone z všetenosti, ale z nevdomí
práv naších a pokuty na to vydané neznajíce a

dobrým úmyslem, z milostiv té, kteruož jste mli

k ddici vašemu a nkdy k biskupu s. Vojtchu,

uinili, však proto nikoli se to státi bez vdomí
našeho nemlo. Rozkazujeme i pikazujeme a

* = j)f)mal\. vlídný. — ' =r z lásky.
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porauime za takový úinek knížeti vašemu a

biskupu kostel nkde v slušném miste poctivý aby

postavili, milostmi a poctivostmi jej dostaten

opatríce rozšíili a ohradili, osobami duchovními,

proboštem, dkanem a kanovníky i zpváky

k rozmnožení chvály Boží aby osadili, vedle oby-

eje a ádu, tak aby tu chvála P. Bohu našemu a

služba Boží za živé i za mrtvé dala se až na vky,

aby tudy z milosti jeho sv. vám vaše vina byla od-
^ g^^rém

puštna. « Z té milosti podkovavše, a vzavše Boleslavi,

poctiv odpuštni, poslové s veselim se do ech
navrátili, vuoli a rozkaz Otce s. knížeti a biskupu

oznámili. A oni pijavše to vdn, hned kostel

veliký a nákladný ve jméno s. Vácslava knížete

a muedlníka, tu kdež trpl, v Starém Boleslavi

založiti a dokonati i nadati rozkázali. Jakož pak

do dnešního dne to se svtle ukazuje.

<0 králi Kazimírovi.)

R. t. také když jsau Cechové,tak hanebn zlau-

pivše Polskau zemi, ven vyjeli a do Cech se obrá-

tili, hned bez meškání od východu slunce Ja-

roslav, vajvoda Ruský, do Polsky mocn vtrhl

a pi pomezí Mazoveckém velikú škodu ohnm
a laupežem inil a zajav jako bez potu lidu obo-

jího pohlaví, do Rusi svobodn se (ano jemu

žádný nebránil) navrátil. Palatinové a vládykv

Rusové
hubili

Polsku
zemi.
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toho království Polského, znamenavše, že pokoje

míti nebudau, le král jích Kazimír do království

svého navrácen bude. snesše se o to, poslali posly

své po krajinách Nmeckých, aby se na krále

ptali. Kteíž když pijeli do Brunšvigku, královnu

Rychzu, manželku nkdy Mislavovu a matku

Kazimírovu, tu jsú nalezli, kteráž jím oznámila,

aby nadarmo nepracovali a krále Kazimíra ne-

hledali, že již opustiv duostojenství královské,

v kláštee Klunyacenském uinn jest mnichem.

Páni vyslaní poslové, neobrátivše se na e
Rychzy královny, do Klunyaku se obrátili a tu

Král dožádali se na opatovi, jenž slaul Odilio. aby

^^^f*^^ s bratrem Kazimírem mohli promluviti. A uhlé-
mnichem ^

^

uinn. davše krále svého v mnichovské kukle, s pláem

se jeho chopili prosíce, aby svého lidu neopauštl,

ale navrátil se do svého království. Kterýž od-

vrátiv se od nich, nikoli toho nechtl uiniti. Oni

pak pistúpivše ped opata velikými a ustavinými

prosbami plaivi prosili, pravíce, že jest lépe,

aby on z kláštera vyšel a svuoj slib zrušil, nežli

Ity lid ten Polský všecek zahynul.

/ ii6^ / Opat rozváživ prosby i píiny, poslal do

íma rychle k Benediktovi, najvyžšímu biskupu,

od nho raddy žádaje. Papež pováživ slov jeho

' Snad m. plativ.
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napsaných, dal k tomu povolení, aby Kazimír byl

propuštn a do svého království aby se navrátil.

Tu opt mnicha svého již obleeného, kterýž ml
v rádu knžském tetí svcení, mocí Božskau a

najvyžšího biskupa z toho závazku a z té káp
i z toho posvcení rozvázal a propustil. Páni po-

slové Polští, pojavše Kazimíra, již ne mnicha, ale

krále svého, rychle s ním do Brunšvigku k jeho

matei pospíšili. Kteráž tajn jeho namluvila, aby

do Polsky nikoli nejezdil, ale on, ponvadž jest

z té píiny z kláštera vyšel, že jinak nesmí a

nemuož uiniti, pravil. Nkteí pak páni a rytí-

stvo z tch krajin Nmeckých jej jsú slavn až

do toho hanebn zlaupeného a spáleného králov-

ství Polského provodili. Kterýž málo pobyv žaloba

v Krakov, pojav nkteré své vrné, obrátil se ^ ,^^^,1^

j ,,^ , . ,
Polského n;

zase oo Nmeckých zemí, ptaje se po císai, kte- Betislava,

réhož nalezl na Ostrov s. Sviperta. Tu pistúpiv

osobn, velikú a širokú inil žalobu na Betislava,

kníže eského, proto že jest mu jeho zemi pohubil

a zlaupil beze vší píiny, pi tom žádaje jeho

císaské milosti, aby jeho ráil litovati, opovídaje

ss také, že se chce nad Betislavem^ pomistíti a císa

jako pán jeho milostivý aby ráil býti jemu proti

témuž Betislavovi pomocníkem. Císa vyslyšav

žalobu i žádost, slíbil to uiniti a nad to pidal,

že chce toho Betislava skrotiti.
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(Válka s Nmci.}

L. 1040. Jindich cisa zprávu maje od krále

Polského i od jiných, že Betislav kníže s sv>Tni

Cechy tak hanebn pohubil a zlaupil království

Polské a odtud že jest odnesl veliké zlatté a stí-

brné i jiné poklady a ty že jest do své zem uvezl

a nad to že s velikau a ineobyejnau pajchou vjel

do msta svého Prahy, uiniv slavnau procesí, tak

nápodobn, jako nkdy Julius Císai do íma vjel

po vítzství, umínil jest on Jindich jemu Beti-

slavovi všecko to mocí pobrati. Vršovští ti do-

mácí a úhlavní knížete svého nepátelé, jakž o té

žalob, kteráž se dala na Betislava ped císaem,

uslyšeli, hned rychle sšedše se u Drahauše, syna

nkdy Kochanova v Sytolibi., nedaleko od Launy,

tu spolen uradivše se poslali z sebe dva, totiž

Rohovina Drašovského a Vyšeslava Bržvan-

skéhos k císai do Ajchštetu. Kteíž pozdravivše

císae jemu o té píhod, která se v Polšt stala,

mnoho vypravovali a mluvili, že by toho, co jest

tam pobráno, více stokrát bylo, než to, co jest

v pravd do Prahy pivezeno. Císa žádostiv jsa

zlatta a stíbra, poslal posly své do Cech k Be-
tislavovi a ke všemu lidu eskému, aby to všecko,

což jest v Polšt vzato a do Cech pivezeno a

pineseno, jemu v jednom, msíci posláno a dáno

' = Jul. Cacsar. — ' = Citoliby. — ' ^= BvanskOlio.
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bylo. Pakli by toho neuinili, že on chce toho

všeho moci dobýti a jích statkuov všech se zmoc-

niti. Cechové vyslyšavše posly císaské a s kní-

žetem sv}Tn v raddu všedše^ dali jsau tuto odpo-
"^^^^^J^g^j

vd: » Císa Jindich J. Mt. o tom má dobrau posluom

vdomost, že kníže a pán náš i my vždycky jsme císaovým

jemu i pedkuom jeho všélikterakú poctivost a

poddanost inili a v niemž jsme se neprotivili.

Protož vidí se pánu a knížeti našemu i nám všem

od JMtiCís. k nám býti toto zbytené poselství,

ponvadž jsme od toho asu, jakž nám nkdy
Karel císa, toho jména III., jenž slaul Širokaj,

za dnuov Boivoje, knížete našeho a prvního ke-

sana, plat z této zem uložil, tak abychom jemu

i císauom budúcím [dávali] na znamení piznání

a poddanosti sto a dvadcet voluov výborných a

300 hiven penz stíbrných (hivna mince naší Cechové

aby platila 200 penz) obecn berných dávali a
^'^[g^f^;^*^'

platili, tu summu pedkuom jeho platili jsme též

i jemu na každý rok a platiti chcme bez od-

poru i jeho budúcím. / Pakli by JMtCská nás / ii7>-

mimo ten obyej a nad to obtžovati chtl, kníže

a pán náš povdti jemu rozkázal a my též to od

nás ode všech pravíme, umíti radji hotovi sme,

než nám neobyejné dáti na se uložiti bemeno.

«

Poslové vyslyšavše Ceskú odpovd, odjeli a

navrátivše se do Bavor, všecko to poádn císai

(co jsú dali Cechové i s svým knížetem z? odpo-
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vd) oznámili. Z toho se velmi rozhnval a hned

nazajtí jiné do Cech vypravil posly, aby tomu

Betislavovi i všem echm^ povdli : »Že se

právy žádnými, ani prvnimi ustanoveními ne-

zpravuji císaové, ale oni, císaové, práva usta-

novuji a rozšiují. Karel Široký uuiil, což se

J€mu líbilo, a my také, což se nám zdá, uiníme,

hned, co chcme míti, neuiní'teli.« Poslové když

mluviti pestali. Cechové sšedše se okolo knížete

svého, uradili se a týmž poslm dali odpovd, že

císai, pánu svému vrchnímu, chtí rádi všeli-

kteraké poslušenství zachovati a za to J. JMti

prosí, aby nebyli od nho k nemožné vci pota-

hováni.

Poslové odpovdli : »Uite tak, jakž pra-

víte, a dajte zlatto a stíbro, kteréž ste v Polšt

pobrali, tím najvíce vuoli pána našeho císae vy-

plníte. Neuiníteli toho, což on míti clice, hned

vám J. Mt. clice poslati a ukázati, kolik má štítuov

malovaných. A co muož uiniti moc císaská

s svými rytíi, to hned poznáte. « Betislav k té

ei sám svými ušty dal tuto odpovd: »Pon-
vadž se císai Jindichovi chce tak velmi Pol-

.ského zlatta a pravíte, že by jeho chtl na mn
dobýti s svými rytíi, nema on tolik rytíuov,

aby nemohli býti v Cechách pohbeni. Kunrád

pedek jeho byl s velikými haufy Nmcuov pi-

jel na nu'i i všech Cechuov záhubu do této zem:
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a by nebylo mé ženy, l)yl by zde všech svých

(s kterýmiž pitáhl) rytiuov i svého života ne-

chal. Povztež jemu, a v svých zemích s svými

rytii zstane a mne s mými Cechy v této zemi

pi pokoji nechá, že jeho za to prosím. Pakli by

mne s mými chtl zahubiti, musili bychom se to-

mu bezpráví brániti.

«

Poslové vzavše dary poctivé od knížete, k cí-

sai se navrátili, všecko to jemu, co jím dáno

v Cechách za odpovd, poád vypravujíce. Císa
posly a tu knížete eského i všech Cechuov od-

povd vyslyšav, hned nazajtí listy své po kraji- císa
nach Nmeckých rozeslal a v brzkém asu mno- Jindich

ho shromáždil lidu bojovného a vypravil se s ní- ao ech.
mi do Bavor až k horám eským. A druhý

hauf lidu poslal do Cech od Srbuovi. A Sasky

kníže, jménem Helikardus. s tetím haufeni od

Míšn ponuknutím císaském též mnoho vedl

lidu.

Oznámeno jest skrze posly vrné Betislavovi

knížeti, že císa sám osobn s velikými haufy

Nmcuov položil se u potoka, kterémuž Nmci
íkají Regen-2 a Cechové Rezen. Tu hned bez

meškání kníže Betislav, ty noviny slyše, lid

eský na rychlost shromáždil a pojav pány a ry-

tíe znamenitjší, táhl s ním k Domažlicuom a

' Totiž Lušickýíii.. — - Tisk Rcgen omylem.
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položil se s nimi pod Leseirii. V tom pišly jsú

noviny a jistá zpráva, že by Helikardus, knize

Sasky, s velikými haufy vtrhl do eské zem a

to rozkázáním císaovým, že chce ohnm a že-

lezem tu zemi popleniti.

Betislav jako muž opatrný, povolav Prkoše

BnínskV-
Bilinského, jenž byl z vládyk najznamenitjší a

nad jiné bohatý, jemu rozkázal, aby pojma lid

z krajiny Litomické, s tím knížetem se staten

potkal a Ité krajiny, do kteréž jest vtrhl, plundro-

vati nedal a jej jakž bude moci, aby vyhnal z e-
ské zem. A ka jemu: »Já pak když se navrá-

tím, tob to dobe zaplatím, kraje Žateckého tob

udlím a tvú znamenit rozšíím Bilinskú kra-

jinu a nad jiné tebe obohatím.« Kterýž slova kní-

žete svého vdn pijav, slíbil to uiniti. A hned

obrátí v se zase od Domažlic, sebral lid okolo Bí-

liny a Litomic, ale však knížeti Helikardovi

v Cechách škodu inícímu neodpíral.

Betislav hned po odjezdu Prkošov nazajtí

u Ronova, jinak Ronšperku. se s svými Cechy po-

ložil. Lid ten pak všecken, kterýž byl v té krajin

Domažlické, zbhli sú se k knížeti svému, Nm-

/
117V ciív se obávajíce. / Kníže vybrav /. nich pt set

mužuov silnjších, jenž byli v tch horách dobe

svdomí, poslal je, jím rozkázav, aby všeoky ce-

' T. j. Ijav(jrský les. nyní Šumava.
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Sty, ty kteréž jdau z Bavor do Cech a zvlášt Kníže se

od ezná a od Šontalu, zasekali, drevoi na devo qj (^^^h

porážejíc aby srovnali, tak aby žádný jízdný ani zasekati.

psi tudy nemohl proniknuti. S strany pak dru-

hé, od Cech, také kázal za sebau veliké záseky

zdlati. \' tom jemu nkteí Cechové znamenitjší

velmi za zlé mli, prar\^íce: »Milostivý kníže, ne-

dobe si to kázal uiniti, a to proto, ponvadž se

slyší, že Nmcuov tch síla veliká na nás táhne.

Nebudeme-li my jích moci pemoci, kudy chceš

zase ujíti ?« Kterýmžto kníže hnviv odpovdl:

»Což vás již budau Nmci (dív než je uzíte)

'strašiti? Kteíž máte ženská srdce, ale hned utí-

kajte. a kteí jste mn i svému národu vrní, po-

hlete a rozvažte, že nemáme meuov lípových,

ani luiš borových. Tof musí ten Nmecký císa

brzo poznati, co umí muoj me, to já uhlédám

dnes. mlékoli i krev z toho císae potee. A tak

abyste jist vdli, že jsem to proto kázal uiniti,

neb schrate, neb se dajte zbíti..

«

Císa také s své strany hnul se s vojskem

svým mimo hrad, kterýž slov Kambergk; a po-

stavila jsau se vojska císaova na jedné vysoké

hoe, jenž jest mezi Ceskau a Bavorskau zemí,

a tu na té planí kázal císa rozestíti své vor-

^ = strom. — "' Ve vyprávní chyly nkteré verše z Da-

limila.

Kronika. II. i9
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lice. A jakž poznal, že Cechové cesty v lesích

zasekali. velmi nadmíru se rozhnval a pomlav
málo, tikrát se pstí a lánky v hlavu udeil, a

ka : »By pak netoliko tyto záseky, ale i zdi okolo

sebe udlali vyšší než tito lesové, a vže v nich

do oblakuov, to jest, jako by postavili síti ped
ptáky, kteí mají kídla. Neb jist nic není tak

Císa vysokého v Cechách, ehož by nemohli dosáhnuti

ífrozir
^'mci, ani tak pevného, ehož by nedobyli sami

Bavoi. By pak pod nebesa vlezli, nic bídným

Cechuom nespomiiož.«

To když povdl, hned kázal prolomiti záseky

a sám naped jda, vstaupil až na najvyžší místo

té hory a pohledv do Cech, obrátil se k svým a

rka: »Co sem nyní opatil mýma oima, nic mého

ntm a dnes všecko m-é bude.« Po malé chvíli pak,

posadiv se na trénohé stolici i ekl k okolo sebe

pí stojícím knížatuom, hrabatuom, panuom i ji-

ným rytíuom: »Zprá\-u mám jistu, že v tomto

údolí bídný lid eský se tají jako myši v svých

daupatech.« (Ale zlá zpráva dána byla císai.

neh jsau Cechové byli v jiném údolí.) Tehdy jed-

noho každého císa pojmenovav zejména, najprv

knížata, hrabata, pány a rytíe, i jiné znameni-

tjší a statenjší, rozkázal jím pšky jíti k bitv

a ka: »Nebudef vám s nimi práce, slibuji já

vám dnes vítzst\í. neb jist vím. že uteku ped
vámi strachem súce poraženi a snésti nemoliúce
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hniiitu odni vašeho a l)lesku, kterýs se obráží na

zbroji vaší od slunce. Jdtež, moji milí lvové, a

!apajte lesní zvíata! Bžte, moji milí vlci, roz-

razte stáda strašlivýchi ovcí, lete milí sokolové,

a zlapajte bázlivé holubice! A žádny z vás nic ne-

jez, až oškubete všecko peí jejich a rozdlíte

^aupeže a koisti, kteréž sú vám pinesli !«

To hned k rozkázaní císaovu vale se odní

haufové. naped knížata, margkrabové a rytíi

v bojích zvyklí, tak jak(.i by se led valil s té hory

doluov, a blesk slunený od zbroje až dívÍ2 osv-

coval. Sstaupivše až do údole, žádného sú ne-

nalezli a vždy tím dále huštij lesové ped. nimi

byli tak, že se tžce mohli protlaiti. Pední tak

sú byli velmi ustaliy, že by se byli rádi zasCi vrá-

tili, ale (jakž obyej v boji) zadní lehejší, ne tak

'idní. je ped sebú tlaili, tak že sú bezdn.
móžte neb nemóžte, na druh horu jíti musili.

až je opt do druhého údole vtlaili. Tu již jsúce

horkem a žízní pemoženi a nad míru umdleni.

zastaviti se nemohúce, štíty a pancíe i zbroje po-

mítali.-,, nkteí pak stáli, na díví se zpodpíra-

jíce, jiní jako špalkové ležali, neb sú z nich byli

nkteí rozkošné krve zrození a v roz^koších vy-

chovaní, jako knížata a hrabata i jiní panští sy-

' = bázlivých. — ' = stromoví. — ' = umdleli. —
* = zpt. — ' odliazovali. — ^ ^ hustší.
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nové, nkteí tlustí a zádušiví, jako hrab z Ba-

den, a jiní žízniví, a pšky bojovati zvyklosti ne-

/ ii8r majíce, zastavivše se pak všickni se rozhosti/lii.

pára z jich tl až nad lesy se kauila. To Cechové

znamenavše, hned se upokojili a po málu šikovalio.

A když uznali, že nepátelé jich tak sú umdleni.

znamenavše se jeden každý znamením kíže s.,

pomalu se k nim pibližovali a zmužilost i sm-
lost dávala jim sestra štstí, jménem Bellona.

Uhlédavše as píhodný, na ubezpeené se nepá-

tely tak hmotn oboili, že nkteí Nmci ustá-

ním-i a strachem jsúce poraženi, ani od zem ne-

vstali, až je Cechové zmordovali. Taková ukrutná

tu bitva byla, kteráž od desátý až do jedenmez-

cítméi hodiny trvala. Tu byl veliký teskot od me-

uov a ješt vtší od cepv a emdihv, který-

miž Cechové siln na Nmecku zbroj Ili, bubnové

eští ustavin hmli. Tu sú Chodové s svými

Bitva sekyrami ukázali svú statenost. Císa stoje ped

s Nmci svým stanem, dobré oekával noviny a nemálo se

divil, že jeho rytíi, tepúce Cechy, takovú a tak

dlúhú práci mají. Když sú pak již jako všickni

císaští bojovníci tu na placu.-, a v tch .lesích

zuostali, kteí pak ješt málo erstvjší byli, na

* = svlékli, pohodli si uinili. — " Zde v orig. týž obrá-

zek jako na 1. 22 v díle I. — * únavou. — * Asi od 6. hod.

rani do 5 hod. odpol. podle nascíio potu. — ° •= bojišt.
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utikani se oddali a Cechové je až práv k císa-

ovu stanu honili a kteréhožkoli dostihli, mla-

dého ani starého nechtli živiti. Tu píhodu od ^l^^\
^ .

2 Cech
neslýchaného neštstí poznav císa, velmi se utíkal.

ulekl a sám svú ruku dosah svého (kterýž tu byl

osedlaný) kon, do stimenui vstaupiv a puol

pravé nohy pes kuo peloživ, hívy se drže,

hned v slabinu bodl, pospíchaje k Bavorm se

obrátil a s malým potem se navrátil. A již byl

na Polské zlatto zapomnl. A byo tu jeho kuo
v stanu tak na hotov nebyl, byl by jist Jindich

císa ten den do pekla uhodil..-.

Zstal jest tu Betislav až do druhého dne na

tom míst s svými Cechy. Nazajtí pak ráno roz-

kázal zbroje s zbitých tl sebrati a hluboké vy-

kopati jámy a tla mrtvá poctiv pohebiti.

A všecko zlatto i stíbro i jiné koisti všecky ká-

zal mezi své vrné bojovníky vrn a práv na

rovný díl rozdliti a sám nic jiného nevzal, než

prsten zlattý s diamantem, kterýž byl sat s ruky

a s prstu knížete Markomira z Woserburgkhu.

O jak jest tu byl boj velmi ukrutný a neoby-

ejná porážka! Neb knížat a pánv znamenitých

mnozí sú tu padli a zhynuli rodové, tak jich

mnoho a tak znamenitých tu zuostalo, že o tom

psáti není slušné. / / ii8'

^ = tmen. — = kdvbv. — " = trefil.
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T. . pedstúpili sú ped kníže Betislava
Chodove niuži oolesní, kteíž sú záseky dlali, milosti od
vysazeni. ^ , ., ^nho žádajíce. Betislav jako pán milostivý,

hned jest ty lidi osvobodil a na budúci vné
asy je svobodné svými listy uinil, tak aby oni

i jich budúci žádnému žádným platem povinni

nebyli, toliko aby lesuov a hor pilni byli, jestli

že by kdy chtli Nmci do eské zem vtrhnuti

nepátelsky, aby oni záseky dlali. A ti lidé až

do dnešního dne slovu Chodové, od toho aby po

lesích chodili a od nepátel opatrovali.

Po takovým vítzství Betislav navrátil se

do Prahy a na Vyšehrad a tu jemu povdíno,

kterak Bléz, hajtman lidu císaova, toho kterýž

od Srbské krajiny byl vtrhl do ech a sstrhl se

s lidem Míšeským, kterýž pivedl Helikardus,

kníže Sasky, též na záhubu Betislavovu i všeho

lidu eského ... a ty ob vojska že sú velikú inily

v Cechách škodu a na ten as že ješt spolen
Pos|ove

i^^\ y^ mostu, ktervž slov Gnvin,. pi ece Bi-
knizete . ^ ^. .

'
. ,

Saského hne. V tom pnjeh su poslové od knížete Mí-

šeského a Saského na Vyšehrad k Betislavovi,

kteréž on poctiv pivítal, a oni poklonivše se.

i mluvili tato slova: »Ctnv kníže a vítziteli nad

císaem, kníže a pán náš, ITelikardus. kníže

Sasky a Míšeský, toto tob k/tzal povdti. Vím,

' Tisk r,nc\vin, r Kosmy. I\'yiií Most.
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že se z vitcv.ství raduješ, ale nn jako txuoj pítel

tebe žádá : Nevyvyšuj se, nel:) císa (jakž znáš že

jest pán mocný a lidu, kdyžkolí clice, muož míti

sto tisíc) mv lítost nad tebú a nad tvú zemi,

v malém potu vtrhl do Cech, jako cht tebe pe-

strašiti. Protož pán náš, Helikardus kníže, tob

radí, poddaj a poko se pánu svému císai, neb

si jeho velice popudil k hnvu. A jestliže se tob

zdá, pán náš kníže mezi císaem a tebú bude

smicí, a jestli že jeho žádati chceš. Pakli by

se s ním skrze pátely nechtl smluviti, dada je-

mu zlatto a stíbro, kteréž od tebe míti žádá, tím

jej ukrotíš. Pakli by i toho uiniti nechtl, jist

vz, že <by) brzo hnv jeho nad sebú uili. Pro-

tož cožkoli chceš uiniti, tu aby pánu našemu

skrze nás bez meškání oznáiTiil.« \'yslyšav po-

selství Betislav, velmi se hnvem zapálil a chy-

tiv se za svuoj me ekl : »Povztež tom.u svému

Helikardovi, a on Sasicm svým raddí, ale ne

mn. Jestliže mi z mé zem do tetího dne ne-

vyjede, písahám skrze stolici eského knížet-

štví, že tímto meem jemu svú vlastní rukau

hlavu setnu a k jeho iti ji piložím. « Poslové

z odpovdi nepodkovavše, s paláce Vyšehrad-

ského pospíšili. To když bylo od nich Helikar-

' = pocítil.
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doví po\'dino, hned bez meškání k Míšni se

obrátil a tetího dne nedokah
<R. 1041) L. 1041. Betislav nedlúhý as v Praze pobyv,

do kraje Žateckého se obrátil, aby ohledal, jakú

Helikardus, kníže Saské, škodu v Cechách ui-

nil. A když byl v té krajin, povdíno jemu, že

pán Pkoš Bílinský od Helikarda mnoho penz
vzal proto, aby jemu pi tom plundrován íi eské
zem pekážky neinil a protož pán Prkoš jemu

na odpor nebyl a on Helikardus také Prkošovi

kraje Bílinského nehubil. I zasmál se tomu Be-
Prkoš ne- tislav a ka: »Neb jest snad Prkoš s nho moci ne-

vrny konec ^. T^ 1 '1 1 1 ' 1 1 'V -r-.^ • ,

života vzal. n^cl.« Uruheho dne kázal knize Betislav sve sta-

ny nedaleko od Bíliny rozbíti a povolav Prkoše,

hned jej tu jíti kázal a dal jemu ob oi vylúpiti,

potom ruce i nohy utíti a do té eky, jenž Bílina

slov, uvrci a utopiti. A hned rozkázal, aby všu-

dy bylo skrze biice provoláno, že se má tolikéž

a tak státi každému, svému pánu nevrnému.
Téhož léta Kazimír, král Polský, dávno vo-

lený, kterýž z toho království vyhnán sa skrze

Král Betislava, kníže eského, do kláštera Klunya-
Poisky cenského se obrátil a tu mnichem byl uinn, ja-
K.aziniir

_

-^ '

korunován, kož se O tom nahoe píše, ten jiijel do Gnízdna

a tu pány a biskupy svolav, od Štpána, na ten

/ i\<í'^ as arcibiskupa Gnízenského. slav/n korunován,

' z= plcnní.
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A pi tom páni Polští v raddu sú vešli, aby mohl

od Kazimíra krále ddic zplozen býti. Král vedle

jich raddy vzal sob za manželku Mariji, sestru

Jaroslavovu, vévody Ruského, dceru nkdy Vla-

dimírovu, kterážto Maria byla nkdy narozena

z Anny, sestry Bazilia a Konstantina, císav
eckVch. Svadba slavná byla jim v Krakov ui-

nna a spolu s ní veliká vna na zlatt a stibe

i jiných klenotich sú pivezena. Jaroslav také

všelikteraké pátelství Kazimírovi a pomoc proti

všem nepátelm pipovdl, Kazimír pak všecky

zámky, kteréž nkdy Boleslav, dd jeho, v Ru-

ších zdobýval. na znamení pátelství Jaroslavovi

navrátil. Maria pak opovrhši ád a zpuosob

ecké víry, ád ímského kostela na se pijala

a v kostele Krakovském poktna a místo toho

jména Maria dáno jí jméno Dobrognva. Potom

také v Gnízn Polsku korunu korunována. —
Divná se jist vc zbhla, z mnicha král uinn
a ten, kterýž v kláštee istotu zachovati slíbil,

v manželský stav vstúpil. Však nic divného:

neb i takové se vci prve piházely tak, jakž se

v kronykách Hispánských nalézá, že vyhnavše

pro neslušnost Petra Tares, království Aragon-

ského obyvatelé, jednosvorn o to se snežše, po-

volali z kláštera Ramira, mnicha knze, jenž

byl syn poádný Sancia, krále Aragonského, kte-

rémuž (obdržavše to u stolice Apoštolské) dali
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za manželku dceru Rajmundovu, hrabte Pikta-

vienského. (To pi tom.) Když pak král Polský

i královna byli koruno vájii. již byl pokoj i všech

vcí hojnost v Polskv zemi.

<R. 1042) L. 1042. Jindich císa rnaje v pamti tu ha-

nebnau porážku, kteráž se stala nad Domažlici,

na hoe eené Stok, a kterak mnoho znameni-

Císa tých v té padlo bitv, umínil se pomstiti nad Be-
JÍ"^"S^

,
tislavem i nade vším lidemi eským. Shromaždiv

opetpntahl
.

do Cech. mnoho lidu z rozliných zemí. tmi cestami vtr-

hnuti rozkázal do eské zem. To když se stalo.

poali Nmci velikých škod initi od strany zá-

padní, netoliko ve všech, ale i v mstekách, také

se i o brady pokaušeli. Betislav toho asu byl

v Morav, ale však jakž o tom uslyšal. hned se

do Cech obrátil a dív než Betislav z rnezí Mo-
ravských vyjel, až se císa s svými Nmci nad

Prah na Bílé Hoe položil a svuoj stan kázal

rozbíti na tom míst a kopci, kteréž slov Ši-

benka. A tu sú císaské roztaženy vorlice, však

Prahy žádný se nedotekl nepítel, aniž se co sta-

lo, ješto by pamti hodné bylo, krom to, že biskup

Severus asem noním vyjíždl z Prahy a jezdí-

val až do stanu císaského. Co by tam jednal, to

jest tajné bylo. Nkteí ovšem domnívali se, že

by .se dal na milost císai, jako pánu svému proto,

.jestliže by císa dobyl Prahy, al)y jemu nevzal

auadu bisku])skéli(). Jiní ])ra\ili, že l)y to inil
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z vuole Hretislaviivy, aby tajn n.e/,i nim a císa-

em jednal o pokoj, jiní opt, že 1)y on biskup

mnoho stíbra tajn od Betislava donesl císai.

Ale však, jakž se Betislav z Moravy navrátil

a na \'všehrad pijel, hned své posly znameni- Poslové
^ •'

• TT kcisarina
tjší, totiž Petra Berkovce a Matje Ho- i;ílauHoru

vorce a \'íta z Stroše (= Štroše?), poslal

k císai do jeho stanu. Kteíž pedstúpivše.

mluvili jemu skrze tlumoníka tato slova: »Naj-

duostojnjší kesanský pane a císai! Ví dobe

Tvá \>lebnost, že si muž bojovný a statený, ale

v bitvách nešastný a to proto, neb nebojuješ

proti nepátelm, ale proti svým poddaným. Neb

zdaliž i my tvoji poddaní nejsme? \'šak eská

zem tvá komorai jest, kníže pán náš nikda se

jest tob neprotivil. Zlatta bezprávn chtl si od

nho míti. lid mnohý uvedl si zúmysln na jeho

i naši záhubu a ti sú zde v naší zemi tuto z-

stali. Kto z nich poet v den posledni ped P.

Bohem initi bude? Ne ti, kteíž sú je zbili, ale

ten, kterýž jest je k tomu pivedl pro / své la- / ii9^-

komsví. A žádostiv sa Polského a eského

zlatta. pived si opt tento lid, nám neznámý, do.

naší zem. Zdali nevíš o tom, že kníže Betislav,

tvuoj poddaný, ne zúmysln proti tob, pánu své-

mu. 'ale cht se svému násilí a té kivd, která se

dchod, pokladnice.
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jemu od tebe dje, brániti, mnoho tisíciiov lidu

pivedl z Moravy a z jiných východních zemí do

Cech a s nimi pohotov leží, tvého poátku oe-
kávaje? Ale však že jest pán dobrotivý a že by

nechtl tomu, aby od nho a od jeho poddaných

mla kesanská krev býti více tak hanebn pe-
lévána, i toto poruil doložiti, že by nechtl vzíti

všeho svta, aby krev císaská mla býti vylita

na tomto míst. Protož rozvaž jeho dobrotivost

a svú ukrutnost. Neb ukrutnjšího ukrutníka

býti jist nemuož jako ten, kterýž svú zuivost a

ukrutnost nad svými poddanými provozuje.

Ukro svj hnv a vezmi své peníze.

«

A tu hned dali jemu 1500 hiven penz stí-

brných, jenž jest byl plat ti léta zadržalý, a po-

nvadž sú nkteré vsi v Cechách od jeho bojovní-

kuov zahubeny a v nich krávy a volové pobráni,

voly, kteíž se jemu dáti mli. aby prominul. A on

císa vzav peníze, lid svuoj hned z Cech obrátil;

pikázav, aby žádné v Cechách neinili škody, do

svých zemí se navrátil pokojn.

{Ih-obnc píhody.)

(\i. 1043) L. 1043. Velmi veliký nedostatek na obilí byl

v eské zemi tak, že nebylo co na polích žíti a

Hlad lidn nad obyej mnoho bylo. I pišel z toho ve-
V Cechách. ,.,,,,, v » . ,• , , »i , , 1 - 1

liky lilad, ze tetina hdu oliecneho hladem zemela.



HLAD V CECHÁCH. SNEM V TREVlRU. 301

Z toho Betislav kníže teskliv byl a uslyšav, že

není taková tžkost o chleba v Morav, i rozká-

zal mauku i chléb z Moravy do Cech vézti a tím

mnoho lidu od smrti bráfnil.

R. t. Gisela, manželka nkdy Kunráda císae

a mát Jindichova, prvního toho jména císae,

jenž byla žena velmi nábožná a mnoho milosrd-

ných i svatých skutkuov inila, umela msíce

máje a v Špajru velmi slavn a poctiv, tak jakž

na císaovu slušalo, pochována.

L. 1044. Jindich císa položil snm v Treveru (R. 1044)

a sám tu také pítomen byl, všecka knížata, hj-a-

l^ata. pánv a jiné rvtístvo i msta Ríská svolav, ,

p^^^^
. . ' .. ,,., kesany

mezi nimi sám jednal o pokoj. A kohožkoli pre- upokojil.

zvedal, že by nepokojný byl, obvláštn jeho

povoláje, aby se pokojn choval, napomínal; mezi

kterýmiž koli osobami uznal býti njakú nevoli,

hned je tu pi tom shromáždní smil a upo-

kojil a všem. ktož sú cokoli proti osob jeho ui-

nili, všecko milostiv odpustil. A pravil: »By mi

možné to bylo uiniti, chtl bych rád všecken lid

ve všem kesanství upokojiti, aby za mých

dnuov takový pokoj uinn byl, jako nkdy za

dnuov Oktaviana císae.

«

Téhož léta on Jindich císa, jenž byl toho

jména II., uradiv se s svými raddami. vyvolil

sob za manželku dceru Vylém.a. knížete Pikta-

vienského, jménem Anežku, a do ]\íohuce ji pi-
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Hudcm nésti (a tu ji korunovati a slavn svadbn uiniti)
a pištcm

1 ' 1 T^ i. 1' ^1 TI ' ^ X '

nic není i"ozkazal. Iv tomu veselí sešlo se veliké množství

dáno. hudcuov. pištcuov, kajkléuov a rozliných tch

kratochvilných lidí. I kázal císa svým auí^ední-

kum. aby tm lid^m neužiteným a ludami
v.šem jiti pry rozkázali, a nedal jim dáti žádných

penz, ani ztravy, ani nápoje, ani žádných da-

ruov. A rozváživ, co by na n naložil, ten díl

chudým pro P. Boha vydati kázal.

<r' ioj^> '^' ^^"^5. V krajinách Vlaských byl njaký po-

vstal muž nad jiné uený, jménem Cerdo, a ten

byl veliký arodjník, takže se jeho skutkm,

kteréž provozoval, mnozí divili. Z toho potom

vsel v nemírné bludy, o kterýchž sám mnoho psal

v svých knihách, prav, že by byli dva bohové, je-

den dol)rý a druhý zlý. a tak mnoho lidí svými

bludy nakazil a od s. víry kesansko'' odvedl.

(O králi .-lluri'i (/ .Ví' 1'iiilin.)

R. t. mnohé a veliké b}i\' rznice v království

Uherským. Xeb Uhi. vyhnavše krále Petra

ovšem pro jeho ukrutnost, kterúž nad nimi a

zvlášt nad mocnjšími provozoval, volili sob
Král.Xba krále jiného, kterémuž bvlo jméno .Mia. Ktervž
vyhnal

i i" - y i

-'
i

-
i i i- i

králftra ^' t)rzkm casu po voleni zl)aunv se. sebral liclu

z l he-. nrnoho v té zemi a obrátil se s nimi do konin

kl;inian'im, sejdi nim.
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l\akúsk)ch a Bavorských a tu okolo tch pomezí

inil velikán škodu. To uslyšav císa, táhl s. li-

dem Bavorským proti nmu, ale on to skrze své

špehée zvdv, nedoekal, ale k Uherské zemi se

obrátil pospíchaje, ale však mnoho vzuov v Ba-

voích zjímaných s sebau do Uher vedl.

Hned také toho roku málo doma pobyv, Aba

jako muž nepokojný do Korytan se s Uhry obrá-

til a tam uinil velikú (snad chtje se Uhrm za-

líbiti) laupež a mnoho tam zajav lidu, do Uher

je hnal svázané jako hovada. To když oznámeno

bylo Gotfrýdovi. margkrabí Rakauskému (neb

na ten as nebylo knížetství ale margkrabství),

hned bez meškání pojav své Rakušany, táhl v ce- Rakušané

stu Abovi a Uhrm. A tu se Rakušané staten laupež

s Uhry potkali a tu laupež všecku i vzn jim odjali.

odjali, jakož se to obšírnji nalezne v Uherské

Ivronyce.

Téhož léta s. Gunterus aneb Gutý, mnich a

pausteník. kterýž mnohé a divné pomocí Boží

inil divy, umel a v kláštee Bevovském s ve-

likú poctivostí mnohých echv a zvlášt Praž-

ských mšanuov pochován. Pi jehožto tle a

hrob potom mnozí se dáli divové a mnoho ne-

mocných z Prahy k jeho hrobu nosili a vozili,

kteíž skrze víru jich mocí Boží a s. Guntera byli
<^u"tyr

•' •' umel.
uzdravování od svých nemocí. A takoví divové

trvali až do krále Vácslava, svna Karla císae.
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za jehožto asu povstali bludní knží; tomu se

pi svých kázáních velmi rauhajíce, lidu pika-

zovali, aby tam nechodili, pravíce, že není Gutý,

ale huntýi. A tak tu hned P. Buoh více svých

divuov ukazovati neruil.

<R. í046> L. 1046. Betislav, kníže eský, pojav Severa,

biskupa svého, a služebníky své znamenitjší a

velikú hojnost ztravy, jel do Starého Boleslavi

a tu žádal Severa, aby jemu ten kostel ve jméno

s. Vácslava posvtil. A tu když se ty vci poád-

n vykonaly, uinil biskupu a služebníkm svým

Kostel veliké hodování: a to posvcení stalo se dvadcátý
Boleslavský j^^^ ^-^ msíce.
posvcen. '

Téhož léta král Uherský Aba, maje toho zprá-

vu, že by císa Jindich chtl se s svým lidem do

Uherské zem pustiti a tam .škodu initi proto,

že jest asu pedešlého' on král Uherský jemu

v Bavoích škodu inil, i poslal své posly k cí-

sai, aby jemu povdli, že chce Aba všecky vz-

n jemu navrátiti a ehož by nemohl navrátiti, že

chce hotovými penzi zaplatiti. Císa to slyše,

pijel s nemalým potem až na meze Uherského

/ 120'^ království. Tu král Uherský všecky vzn / Ba-

vorské rozkázal i)ropustiti. ])i tom veliké zlatté

a stíbrné dary poslal. Císa na tom dosti ne-

maje, chtl ješt Uhersku zemi plundrovati, ale

^ := venkovský, pokoutní ezník.
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že jemu pišli z horních zemi pilni listové, zase KrálUher-

se obrátil a do Bizaiící, jenž jest msto v Bur- ^ vzn'^'
gundy, pijev, tu zuostal a nkteré pilné a k íši navrátil,

náležité jednal vci.

L. 1047. Rozpomenuv se Betislav na dobro- (^- 1047)

diní sob od P. Boha uinné a na to vítzství.

kteréž jemu ráil dáti nad Nmci, a že jest za-

hnal císae z své zem, i rozkázal jest na tom

míst, kdež se ta porážka stala a kdež sú Nmci
pohebováni byli, na té hoe, jenž slov Stok, ji-

nak Pivoka, kostel krásný k poctivosti P. Bohu Klášter

a P. Mariji postaviti. A jev tam osobn s svým pjyonce.

otcem duchovním Severem biskupem, žádal jeho,

aby jej ve jméno bl. P. Marie posvtil. A tu hned

kníže dal uvésti do nho bratry pausteníky ádu
s. Augustina a poctiv živností je opatil a piaty

nadal, tak aby tu ani na budúcí vné asy P.

Bohu za duši jeho a za pedkuov jeho i za všecky

tu zmordované a pohebené slaužili a modlili se

ustavin. Když se pak ty vci vykonaly, do Pra-

hy se navrátil.

Téhož léta král Aba, domnívaje se, že muož

uiniti, což chce, z té píiny, ponvadž jest cí-

sa roku pedešlého spšn a chvátav od nho
odjel, i poal v lid obecný maje daufaní, s pány

Uherskvmi, raddami svvmi, tžce nakládati a ^.^•'^J ,
' "

,
Uhersky

tak byl lehkomyslný, že více s sedláky nez s po- byl pikrý

výšenými obcoval. Uhi ti, kteíž bylí mocnjší, "^ Uhry.

Kronika. II. 20
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také i Gerardus, biskup Kanadynský, krák z to-

ho trestalij a milostivými slovy, toho aby neinil,

napomínali. A on netoliko aby napravil, ale

mnohé pány a své raddy najznamenitjší dal stí-

nati. Pro takovú piinil nkteí spikli se proti

nmu tak, aby jej zabili. Taková vc když jeho

tajná nebyla, kázal ty pány nkteré zjímati a stí-

nati ped sv}'Tna oima. Jiní pak, kteíž v týmž

puntU2 byli, vsedavše na své kon jeli až k cí-

sai a jemu toho, co se jim od krále jich Aby
dje, tžce žalovali. Aba o tom uslyšav, poslal své

posly k císai, jeho žádaje, aby tm Uhrm, kte-

íž by jeho ped Cis. Velebností omluvili:!, ne-

vil, ale J€ od sebe jako lotíky lehkomyslné a

klevetné odehnal. Císa vyslyšav posly, toho ne-

uinil, ale králi Uherskému povdti rozkázal, že

hned bez meškání za týmiž posly v malém potu
do Uherského království pijeti chce a tu mezi

Uhry a králem jich že chce uiniti narovnání.

A sebrav lid hned brzo skrze Rakúskau zemi pu-

stil se až na pomezí Uherské. Tu také ])itáhl lid

krále Petra vyhnaného císai na pomoc. Aba také

sebrav lid Uherský chaternjšr, kteréhož se ml
Král Aba ol)yej pidržeti, táhl proti císai. T sešla sú se

^"'^r^ y vojska u Jaurvnu, iinák u Aíjru, a tu sú Uhí
od cisare ' .» . ' j -.

•

poražen, ti, kteíž pi králi l)}']i, na hla\'u j)i»ra/eni a král

' = kárali. — " = spiknutí. — ' =: pomluvili, oernili.
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Aha s malikým pt)temi iiteenim svuoj život za-

choval. Císa jsa uinn nad Uhry vítzitelem,

pijel s svými až do Královského Blehradu a

tu Petra krále zase na stolici království Uher-

ského posadil a L'hry s králem smíil. Kteréhož

potom brzo Uhi vyhnali a potom opt javše osle-

piti dali. kterýž velikú bolestí a žalostí pemožen
umel.

(Ondej král I licrský.}

R. t. také zpsobili sob Uhi njaké zprávce,

kteí také byli z rodu králv pedešlých, jichžto

jména byla Ondej, Bela a Leventa. A tch snaž-

n prosili, aby rozkázali všem Uhrm ád ke- Uhípohan-

sanskv opovrci a zase modlám jako prvé kla- ^*^y zpsob
^

.
nasevzíti

nti se. Kteíž nechtíce jich hnvati iim v tom chtli.

dali povolení. První z Uhrv, njaký Vatta,

s hradu jenž slov Bellis, dal sob hlavu oholiti a

na ti strany^ hla/vy nechati dlúhých pramenuov / 121^

vlasuov, aby je splétal, a tu hned sebe samého

dábluom obtoval. Potom syn jeho jménem Ja-

nus a jiní mnozí. A skrze to mnoho knží a bi-

skupuov kesanských zmordováno.

Téhož také roku Ondejovi, zprávci Uher- Králem

skému, v Královském Blehrad koruna Uherská, L^herským
ucínen

jenž se jmenuje s. koruna, slavn na hlavu vsta- Ondej.

' =: ásti, díly.
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véna, pi pítomnosti nkterých panuov Uher-

ských a ti toliko biskupv, neb jiní byli všickni

pro s. kesanskú víru zmordováni. Kterýžto

Ondej králem sa uinn, hned všem písn pi-

kázal, aby všickni víru s. kesanskú na se vzali

a ji pevn držali. Pakliby kdo mimo to jeho usta-

novení modlám se klanl aneb jinak víru ke-

sanskú tup, pohanskau držal a ji velebil, takový

každý aby hrdlo ztratil tak, aby jemu byla jeho

hlava sata.

(Drolnír píhody.)

<R. 1048) L. 1048. Kníže Betislav rozváživ, že má po-

koj v své zemi a že v as pokoje jest nejlépe onoho

vného pokoje hledati, i povolav k sob Severa

biskupa, otce svého duchovního, s ním se o to

y .^'' u "cT
^'^^^^' kterak by mohl vci asné za vné prom-
niti. Biskup, jako muž maudrý, dal jemu radu,

aby nkde v slušném míst rozkázal dm krásný

a v nm modlitebnici postaviti: »A do toho domu

kaž uvésti mnoho lidí chudých, ti aby za t P.

Boha prosili, a což ty nemžeš vykonati modlit-

bami, to aby oni doplnili. « A on podlé rady jeho

tak uinil, rozkázav vedle brány na fedhradí

Vyšehradském dm prostranný s rozlinými pí-

bytky postaviti a pi nm kaplu s. ^Tauricí a chu-

dých mnoho tu rozkázav shromážditi, ztravau

poctiv i odvem kázal je opatrovati.
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Téhož léta pihodilo se v ím, že jeden lo-

vk hledaje njakého pokladu, i nalezl hrob velmi

veliký, v nmžto leželo tlo loví celé a uschlé

jednoho obra, kterýž ml ránu v svém život pl
pátý nohy nel) šlépje vzdýlí, a lucerna hoící '^^ °j^^í^'^^

byla v hlavách jeho. kteréž nižádný nemohl ani nalezeno.

dvTnaním ani vodau uhasiti, až jeden pechytrý

lovk po zpodku toho ohn železnau rafijí díru

udlal a jakž skrze ní vítr živelní k tomu pišel

ohni, tak hned pomalu hasla, až to všecko zmizelo

svtlo. Byl jest taiké nápis v tom hrob in jednom

kameni napsán tmito slovy: »Tu leží Pallas,

syn Evandruov, kteréhož zabilo kopí rytíe sil-

ného, jménem Turnus.« To tlo když sú z hrobu

vyali, postavili je u mstské zdi, kteréž svú vý-

sostí daleko zed pesahovalo; a tu jeho státi ne-

chali tak dlouho, až od dešt, slunce a vtru též

jako jiné lidské tlo v porušení vešlo.

(J\ílka s I 'hry a s Poláky.}

L. 1049. ^Moravané poslali jsú posly své do <R, 1049)

knížetství eského, žádajíce Betislava, pána

svého, aby mezi n pijel. Kterýž vyslyšav žádost

svých poddaných, bez meškání k ním se obrátil.

A když pijel do Velehradu, sjeli jsú se k nmu
možnjší a žalovali na Uhry, že astokrát vska-

kují laupežn do jích zem. Betislav vyslyšav
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Moravané žalobu, hned nkteré z Moravanuov poslal k králi

pobiíi
Ondejovi Uherskému a skrze n žádaje, aby

svým Uhruom rozkázal v jeho zemi škody nei-

niti a jestližeby pak inili mimo to jeho rozká-

zaní, že by on také chtl svým Moravanm.
v Uherské zemi škodu aby inili, povoliti. Ondej
král vyslyšav poselství, povdl, že chce všelikte-

raké pátelství s Betislavem zachovati a svým

pikázati, aby jeho poddaným neškodili, a jestli

že by kdo neb nkteí z Uhruov komužkoli v Mo-
rav škou inili, aby se jím liránili a je jako lau-

pežníky mordovali.

/ i2P- / Po malém pak asu Uhí do Moravy vsko-

ivše, netoliko laupežem škodu inili, ale i lidi

Moravané zajavše do Uher svázané hnali. Pán \'ela Ko-
mnoho . ^ , ,^ .

, i , ., ,• i

Uhr nicky, statený rytir, pojav puol druhého sta lidu,

zbili. hned ty laupežníky a násilníky honil a zaskoiv

je s nkterými od hor pomez.ních, všecky vzn
jím odjal a laupežníky zmordoval až do posled-

ního. Po malém pak asu Uhí sebravše se spolu

mužuov jako 700 a zbrojí se dostaten opativše,

do Moravy mocn vskoiti umínili. Ale Mora-

vanuov taková vc tajná nebyla i rozkázali jsau,

totiž Dobeš Buchlovský a Slavimír Ptidvorský

a Vela Konický, piln a tajn hory osaditi. Uhí
o tom nic nevdúce, ti míle toliko od \^elehradu

veliké inili škody netoliko laupežem, ale i pále-

ním. Moravané uhlédavše as píhodný, na IHiry
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se (majíce lid pohotov) oboili, kteíž málo se

pozastavivše utíkati poali a v tom trefili na zá-

seky a na zálohy; tak se nkteí dcmnívali, že

jest, žádny z tch Uhruov se do Uher nenavrátil

a tu v ]\lorav a na horách že jich jest na dvanáct

set zmordováno. To Ondej král kd}'ž uslyšal,

ekl: »Obyejná vc jest, kdo chce cizímu, že

musí svého nasaditi. « —
Téhož léta Kalifa, kníže EgiptskÝ. umel;

Dobir, syn jeho, vstúpil na stolici otce svého a tu

nevoli, kteruož ml otec jeho s císaem Konstan-

tinopolitanským, v pátelství promnil a na jeho Kostel sta-

žádost dopustil, v Jeruzalém aby kesané sta- vli ke-
^.. , , TD -M A^ ,1

-- ' -r u ,--••' sfanévjeru-
veli chrám Boziho \ zkriseni. ioho vdecni jsuce zalem.

všickni kesané Jeruzalémští i jiní, s velikau pil-

ností stavti poaH. i\le uznavše, že sami od sebe

tomu dílu nemohau dosti uiniti, žádali za pomoc
eckého císae Michala a on jako pán milostivý

a kesan vrný mnoho zlatta poslal k tomu dílu

po moi na lodech a velmi nákladn ten chrám vy-

stavti rozkázal. A byl toho asu patriarcha v Je-

ruzalém muž jist nábožný, jménem Niceforus,

kterýž ten chrám slavn k poctivosti Božího

\^zkíšení posvtil a svátostmi ozdobil.

L. 1050. Poláci opt poali Betislavovi okolo

Kladska initi škody. Kterýž u^lyšav o tom, hned

bez prodlení poslal k Kazimírovi, králi Polskému,

dva statená rvtíe, totiž Horšovce Borovského a
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Laupežníci
u Krakova
zvšeni.

Poklad
v Neapolí
nalezen.

122'

Kunislava z Krasovic, aby jemu povdli, ta-

kovau škodu initi svým Polákuom aby zapovdl.

Král Kazimir, jako muž pokojný, hned piln se

na to (kdo by takové inil škody) ptáti kázal.

I nalezeno jest, že Bormir \"ršovský s nkterými

Poláky i Cechy, kteréž hned král kázal honiti a

zjímati a pi pítomnosti knížete eského posluov

rozkázal je u Krakova zvsiti a Bormira najvajše

povsiti. Poslové když se do Cech navrátili, ozná-

mili knížeti svému povolnost krále Polského a pi
tom že jsau byli a na to hledli, že tch plundrý-

uov a zhaubcuov tidcet a sedm spolu obšeno.

(Píhoda v Neapoli.)

Téhož roku pihodilo se v Neapolí, že jeden

obrazi mramorový velmi starý stál na jednom

poli, nedaleko od msta, kteréž slulo Barleto, a

ml na své hlav obru z mdi, na kterémž bylo

napsáno: »Já, obraz kamenný, první den máje

msíce budu míti zlatu hlavu. « To písmo mnozí

a sú tli, však nic sú tomu nerozumli. I byl

toho asu od Roberta Gviškarda jat jeden Turek

velmi chytrý. / Ten chod po poli msíce dubna,

piln to písmo rozvažoval a když byl první den

máje msíce a slunce z hory vycházelo, pokud stín

slunený té hlavy ukazoval, to místo okrauživ a

piln znamenav, uhlédav as píhodný, na tom

= soch:
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míst kopal a tu veliký poklad zlatta nalezl, kte-

rýmž se od svého pána vyplatil a list svobodný

sob zjednal. Když byl od pána svého otázán, kde

by zlatto vzal, odpovdl, že jest jemu z Turecké

zem tajn posláno. Nkterého pak asu, vzav

ostatek zlatta (neb toho pokladu), do své zem
do Turek se obrátil. Druhého pak roku poslal

svého posla do Neapolí a jak jest ten poklad na-

lezl, kterýmž se vyplatil, všecko Robertovi Gvi-

škardovi listem poádn oznámil. Kterýž cht

se tím lépe ujistiti, první den msíce n-iáje na to

místo šel a stín na té jám, kdež byl poklad, od

hlavy toho obrazu tak nalezl a to v?emu lidu

oznámil i psaní od Turka ukazoval. Mnozí na to

místo chodíce, tomu se velmi divili a o tom

Turku, že jest chytejší než oni všickni, pravili.

(Vršovci. Gracian papež.)

L. 1051. Uslyšavše nkteí Vršovští, a zvlášt <R. 1051)

Vožislav a Všemil, že by straic jejích, což ml y''^?'^^,^

1
•

1 1 1 - • . T/- ' 1 - jsechteh
vykonati, nevykonal, ale ze jest u KraKOva obe- pomstíti.

sen, sešli jsú se spolu v Smolnice a tu spolu

rokovali, pro toho Bormira kterak by se pomstili,

bud nad Kazimírem neb nad Betislavem aneb

nad syny Betislavovými; pakli by nemohli, ale

nad Horyšovcemi a Kunislavem, kteíž jsau byli

poslové od Betislava k králi Polskému. A na tom

' Shora: Horšovcem.
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se rozešli. Ale však taková radda byla skrze jed-

noho mládence knížeti oznámena, kterýž byl to

uvážil v své radd, aby povolaje tch všech, kteíž

jsú v Smolnice byli, [aby] je dal všecky zvsiti.

Ale v tom zašly jiné píiny, že tím kníže miisil

prodlíti, potom to také bylo od Vršovcuov, co

se o nich jedná, zvdíno.

Téhož léta v kesanském' poádku bylo veliké

roztržení, neb tí papežové byli tito: Benedikt

toho jména IX., Sylvester III., eho VI. Ti (jakž

píše Gotfrýd Viterbienský) všecko mezi se roz-

trhli papežské zbožíi. Jeden sedl u s. Petra a

druhý u kostela vtšího P. Marie a tetí, totiž

Benedikt, u s. Jana v Lateranu. A ti všickni ne-

ádn své životy vedli. I byl toho asu v ím
jeden velmi nábožný knz, jménem Gracianus,

ten lítost maje nad kesany astokrát namlauval

ty muže, aby se o to snesli a pohoršení takového

neinili v kesanském lidu, až to vždvo zpuosobil,

že jsau dva, totiž Sylvester a eho, vzavše peníze,

od toho dstojenství pustili a tu Benedikta pi
jeho zstavili vunli. ímané pak po malém asu,

znamenavše zlé a lakomé Benediktovy obyeje,

mli jej v nenávisti a sšedše se spolu, s auadu
jej ssadili a Graciana pedpovdného uinili pa-

pežem. A v tom Jindich císa obrátil se do íma

' =: statky, bohatství. — ^ = pece.
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a Gracianus proti nmu vyjel velmi poctiv a

vítal jej slavn. Nazajtí pak ráno rozkázal kar-

dináluom uvésti poctiv císae do kostela a sám

se posadil na papežské stolici v korun papežské.

A když Jindich ped nho pedstúpil, vstal s té

stolice a císae na ní posadil a vzav korunu na

své hlav, dal ji císai do jeho ruku a ka: »Naj-

duostojnjší pane kesanský, tedi máš korunu

otcuov ss.. já jí nepotebuji a papežem býti ne-

chci, dajž ty ji, komuž se tob líbí.« / Císa / 122'

uradiv se o to s Gracianem a s kardinály, arcibi-

skupy a biskupy, z vle jednostajné volili jsú

njakého Svigera, Babenbergenského biskupa, a

aby on byl papežem, jemu rozkázali. A to uinili

pro tu píinu, neb byl muž. dobrý, cnostný a ne-

lakomý a mimo jiné všecky byl toho úadu hoden.

í dali jsú iemu jméno Kliment II. Tu hned jsú ímanéj , ^ ' ' • 1 ^ ^'^ 1" -I- nemají
imane od cisare zavázaní, kteríz sliuili a za- papeže

psali se na budúcí vné asy více papeže nevoliti, voliti,

ani ustanovovati, ani jeho s úadu ssazovati, bez

vdomí a povolení císaského.

(Drobné píhody.)

L. 1052. Král Ondej, obávaje se císae z té <R. 1052)

píiny, že lid jeho Uherský k neáduom pohan-

ským a k modlám byl nachýlen více než k víe

' = zde.
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s. kesanské, své nkteré vrné pi sob maje,

poslal je k císai do Štrospurku, jeho žádaje, tak

jakž mu byl prvé pislíbil, že dáti chce dceru svú

Zofiji za Šalomúna, syna jeho, tomu aby dosti ui-

nil. Císa odpovdl, co jest slíbil slevy, že to

chce vyplniti skutkem, a tak se jest stalo. I byla

Císa svau jest jím uinna slavná svadba v stáních neda-

^kVáli
^ l^^o ^d té eky, kteráž slov Morava, a tu po

Uherskému, slavném hodování rozžehnavše se pátelsky, roz-

jeli se. Ondej pak, král Uherský, kterýž dnau

jednaki ve všech klaubích svého života ustaviné

trápen byl, žádného od svých vlastních Uhruov

nemohl míti pokoje, ale astými potržkami skrze

Belu i válkami trápen jsa, téhož léta, když ne-

šastn s týmž Belau l^jojoval, pemožen sa, z toho

byl nemálo teskliv, osmého dne umel.

Téhož léta poctivá a milostivá a jist pro své

skutky pamti hodná knžna Božena, kteráž a
,,r,->^ic, ^vla z sedlského rodu, ale velmi mravnáo a šle-

chetná i k každému uctivá byla, manželka Oldi-

chova a mát Betislavova, umela a v kostele

ss. Kosmy a Damiana v Starém Bolesiavi slavn

i s pláem všeho lidu eského pochována.

(Nepokoje idovshc.)

<R. 1053) L. 1053. Židé toho asu, kteíž byli v Starším,

jinak v Menším, mst Pražském, sšedše se v své

' = tém. — ' = zpsobná.
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škole, o to se radili, kterak by kesany z toho

msta vyplenili a sami svými 2idy je osadili.

Skrze jednoho ovšem Žida taková jích rada tajná

nebyla knížete Betislava, ale on jako lovk mi-

lostivý toho zanedbal. Po malém pak asu pišel ^l*^*^

. . . . „, v Praze
veliký a jakýs neobyejný mor na lidi v Menším lidi trávili.

Mst Pražském, lékai pak nemálo se tomu di-

vili, že vŠickni nemocní jednostajným trápeni

jsúce neduhem umírají. Nkteí pak múdejší

toho piln šetili, že za ten všecken as, jakž lidé

míti poali, žádjiý jednaki z Ziduov neumel.

V tom pihodilo se, že Žid jeden znamenitý ped
samým veerem iped domem jednoho kesana
dít pochytiv, pod pláštm je nesl. To jeden ke-
san z svého uhlédav okna, za tím Židem bžal a

chytiv jej. dít jemu odjal a Žida dal do knížecího

vzení. Knížeti když to oznámeno bylo, kázal

toho Žida ohnm trápiti. Kterýž pravil, že jest

ml to dít zabiti a krev z nho vytoitÍ2 a poslati

ji do Vlach jednomu Židu strajci svému, kterýž ji

mel k njakým aruom proti kesanuom potebo-

vati. Pi tom pravil, že jsau Židé v své škole ura-

divše se, njakých prachuovs velmi lítých ze

Vlach pinesených mnoho do kesanských stud-

nic v tch obau mstech nasypali. Židé to slyšíce,

^ = skoro, tém. —
•

- = nechati vytéci, vycediti. —
^ := prášky.
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mnoho se jích rozbhlo do jiných zemí a nkl;eré,

kteíž o tom vdomost mli, kníže jako travie

spáliti je kázal. A kí^esané své studnice piln vy-

išovali a tak ta náhlá smrt pestala.

{Drobné píhody.)

I 123' / R. t. také milý Bohu a lidem Prokop, opat
S.Prokop

1^'iáštera Sázavského, umel, pi jehožto smrti
umel.

^ , . . , .

rozliní se dáli divové, tak že jest uznánc od tch
hratí, kteí sú pi smrti jeho hýli, že jest to lo-

P " vk svatý. — Téhož roku Wolfgank. biskup n-
kdy ezenský, za svatého vyzdvižen.

<R. 1054) L. 1054. Pišly jsú noviny do Krakova, že by

kníže eský chtl lid sbera k Krakovu táhnuti a

jej z koen vyvrátiti. Kazimír, král Polský, o tom

uslyšav, hned všech Polákuov povolal na snm
do Krakova a tu spolu uradivše se, poslali k Be-
tislavovi, aby s nimi uinil pímí a pokoj za

dnuov života svého, jeho za to snažn žádajíce.

Kterýž vyslyšav posly a uradiv se s svými Cechy,

chtl to rád uiniti, ale synové jeho tomu byli

echove se ^i^ odpor. Ktervmžto ekl kníže: »Synové milí,
s Poláky ,, , .^^",,^.,,. . ^. ,.
smluvili, nenit vam jeste naležíte bojovati, mjte pokoj ra-

dji než válku, snad vy o tom nevíte, že jsem já

jejích Pnlskau zemi znamenit zlau])il a Ceskau

jích zlattem obohatil. Proto obávám se P. Boha,

aby skrze to nade mnaii, snad i nad vámi, pomsty



i^AlLOUVA CECHU S POLÁKY. 319

neuinil, neb jest ráil ícii: »Pro hích otcuov

budu mstíti i nad syny.« A povolav ped sebe

i ped svau raddu poskiov Polských, kteíž byli

pijeli od krále i ode vší zem s plnau mocí,

smlauvu s nimi uinil. A Vratislav msto jím

i jiná msta vrátil, takovú však pod úmluvu, aby

oni Poláci platili jemu i jeho budúcíma, knížatuom

eským, na vné asy každého roku tributu 500

hiven stíbrných a 20 hiven zlatých. Kteížto

uinivše takovau smlúvu, s radostí se domuov
navrátili. A král Polský i jiní všickni té zem
obyvatelé to pijali vdn. A tak se zachovali

a platili.

{Závcf a smrt Betislavova.)

L. 1055. Betislav kníže, rozváživ na své my- <R. 1055)

sli, že má mnoho synuov a jestliže jim rozdlí

knížetství eské, že po malém dílu jednomu kaž-

dému z nich se dostane a oni, aby živi byli jako

knížata, mnoho zboží že míti musí; slyše pak

o tom od dávní chvíle, kterak mnohé ses rznice

v Uherské zemi mezi Šalomúnem, synem nkdy
krále Ondeje, a Belú a syny Bélovými, Gejchú

a Ladislavem, umínil jeti do Uher a té zem dob]?'-

vati a k Morav a k knížetství eskému jí pi-

pojiti, cht Ceskau, Moravskau a Uherskau zemí

svých podliti synv.

^ 2. kn. Mojž. XX, 5. — - = nástupcm. — ' Místo sú?
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I pojav ntco nemnoho lidu, jel naped, roz-

kázav hajtmanuom, aby lid shromaždice za ním

Kníže táhli a on že jích bude ekati na pomezi IMorav-
Bretislav

gj.^j^ ^ Uherském. A jakž pijel do Chrudim, tu
nemocen j r j

v Chrudimi, jest velikú poražen nemoci. A když uznal, že se

nemoc ta v nm vice a vice rozmáhá a jej obt-

žuje, povolav svých rytiv znamenitjšich, kteíž

tu na ten as pi nm byli, a vida je okolo sebe

stojící, mkivil k ním tato slova: »Moji vrní milí

pátelé a služebníci! Již znám, že mne moji osu-

dové volají a píkrá smrt že mi nastává. Ted

vám chci oznámiti a vaší dobré víe to poruiti,

co mi tchto minulých asv vždycky na mysli

bylo. Vy víte, jakým zpsobem náš rod knížetský

hyne a knížetství zavedena i zkažena bwají: že

nkdy neplodností knížete neb knžny, kteíž bez

ddicv umírají, a nkdy nedošlými vkem, když

Kšaft mládenec zstavený a ddic ume, knížclství jeho

Betisfava ^ národ jiný peneseno b^-vá. Najvýše pak roz-

tržk tú, kde jest mnoho knížat a ddic k jed-

nomu knížetství; neb i ono<mu> mudrcio zóálo se

/ 123" to býti za poádné, kterýž povdl: / »Není

dobré, kde mnoho knížat. « Nyní pak, jak sami

o tom dobrau vdomost máte, že mi dal P. Ruoh

' = nedosplý. — ' Mini se výrok Homrv v Iliadi 11.,

204: »Není dobré mnohopanstvo, jeden pán budiž«, ale

Hájek jej patrné erpá z njaké sbírky stedovké.

Ostatní píklady vzaty a pcloeuy z Kosmy, II, kap. /.?.
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l)t synuuv. mezi kteréž rozdliti knížetství eské
nevidí mi se býti užitené, neb jakž l^árii pov-
dti ráil, že každé království v sob rozdlené

zpustne . . . Nebo od stvoení svta hned se mezi

bratími ukázala nepíze, tak že jeden druhého,

totiž Kajn Ábele, zabil. Co dim pak, pi poátku
ímského panování jaká byla mezi Remem a Ro-

mulem. též vlastními bratry, nepíze, jaké i lidu

pozdvižení, jací z toho i mordové! Nech toho za-

nechám, rozvažte prosím, jak jsú nám svtle^

moji prapraddové, Boleslav a Xácslav za pí-

klad v tom, že jeden druhého úkladn z nepízn
a pro panování zamordoval. x\ ponvadž jsau to

inili dva, co by pak uinilo jích pt a ímž byli

by mocnjší v zboží, tím vtší zuoivost v nich

vzbudila by pajchu. O kterak jest strašlivá-! mysl

rodiuov o budúcích a nejistých skutcích jích sy-

nv! Protož jist mi vte, že mi to sluší mimo jiné

všecky vci svta tohoto opatiti, aby po vykonání

mého života njaká mezi syny mými nevzrostla

nevole a ruoznice proto, že by každý z nich chtl

v eském knížetství panovati. Pro kteriížto vc
vás prosím pro P. Boha a pro duostojnost víry

vaší. kterúž jste vždycky Bohu a mn zachovali,

abyste zem eské mezi mé syny ani vnuky ne-

rozdlovali, ale aby z nich najstarší vrchní právo

' Eviing. Mat. XTf, 25. — ' Tisk swietlé. — ^ = bázlivá,

bojácná.

Kronika. IT. 21
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Betislav
umel.

a stolici knižetstvi obdržal a jiní všickni bratí

jeho, ádn pošlí z rodu knížetského, at jsú pod-

dáni panování jeho. Jinak jestliže by bylo, kni-

žetstvi vaše mlo by na tom velikú škodu a strach

zkázy a aby nebylo v nive obráceno. Protož vás

za to srden prosím, tak se zachovájte, toho jinak

neiníce.

«

Tu všecku svú e tmi slovy vykonav, složiv

ruce a nohy umel dvadcátý a devátý den msíce
prosince. A odtud hned do Prahy vezen a na

hrad Pražském v kostele s. Víta poctiv pocho-

ván. Tu veliký kik a plá byl ode všeho lidu e-
ského, naíkaní a vypravování skutkuov Betisla-

vových, jak jest byl k svým poddaným dobrotivý

a proti nepáteluom zuoivý, v saudech spra-
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vedlivy a v alnnižnách dárce milostivý, milovník

kesanstva a kesanského náboženství, vzdla-

vatel snažný chrámuov Božích, vdovám a siiot-

kiiom hotový a milostivý aprávce; skutkuov jeho

tch pedobrých TuliuSi neuml by vypraviti^.

(Spytihncv knížetem. 1'ylutání Nmc.)

/ Po jeho pak smrti Cechové upokojivše se, / 124''

... .
, i^-ij .

,^.^ Spitihnv
sesli su se spolu na Vyšehrad a tu lozvazivse volen.

kšaft dobré pamti Betislava, knížete jvého, a tu

vuoli jeho, volili sú sob z jednostajné vuole tak

chudí jako bohatí, mali i velicí za kníže syna

Betislavova najstaršího, jménem Spitihnva, ve-

seléce se a zpívajíce »Kyrielejson« a »Hospodine,

pomiluj ný« až do konce. Ten jest byl muž velmi

krásný postavy a dobrotivý, ale hned jakž byl v to

knížetství uveden, ten první den uinil den velmi

divný a pro všecky asy pamti hodný, že všem

Nmcm, kteíž byli v knížetství eském, bohatí

i chudí, staí i mladí, domácí i hosté, rozkázal Kníže Spiti-

V., . , , - 1 1 1
- ' 1 1 ^1 1 . 1 hnv Nmce

1 pikázal, aby se ve tech dnech porad zbeiilycn ^ Cech

ven z zem vyhostili a tak zhola všickni, kteíž vyhnal.

sú se v Cechách nerodili, aby se do svých zemí,

kde sú se zplodili, obrátili a tam zuostali. Kterýž

' = Cicero (Marcus TuUius) ; i to vzato z Kosmy. —
^ V orig. týž obráželi pohbu^ jako na 1. 112 k r. 1037.
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i matei své Jitce, kteráž jeho urodila a byla dcera

Otty, hrabete z Rajnu, o kteréž naped mnoho

psáno, nikoli nechtl dopustiti tu 7.stati.

(SpytiJinz' a abatyše svatojirská.)

Pihodilo se bylo nkdy asu pedešlého, že

otec jeho Betislav okolo msta Pražského Men-

šího rozkázal zdi pod Petínem opravovati a je

dokonati. Též 'zed od mostu a bránu podhradskú.

jinak Písecku, a odtud zed až do vrchu Svin-

ského, t. j. hradu Pražského, dodlati. Kázal také

i hrad Pražský zdí obezditi a Spitihnvovi synu

svému, kterýž tehdáž krajinu Žateckú držal a tu

byl do Prahy náhodu pijel, aby pi tom vymo-
vání spolu s mistry a zedníky byl. I když sú m-
ili okolo kláštera s. Jií, zdálo se mistrm, že

upímjší míry býti nemž, než tudy, kde jest

stála pec panenskái od kláštera s. Jií. Tu když

sú misti provazy roztáhli a o té peci rozvažo-

vali, pišel kníže mladý Spitihnv a pistúpiv k té

peci, rozkázal ji podboiti a tak vele do potoka

Brusky pustiti a tomu, když se tam kulila, poal

<se> velmi smíti, a jiní též tu pístojící velmi té

,^1^ peci doluov vele bžící se smáli. A kníže ekl:
rozboena,

»Ach, .luvech, již panna abatyše v této peci

více nebude kolauov péci«;

* = panen, jeptišek. — ' VerSe z Dalimila.
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To když oznámeno abatyši, vyšla hnvivá

jsúci a jeho sli^va posmšná tžce rozvažujíce mlu-

vila: »0 kterak slavný muž i silný uinn jest

dnes kníže eský, kterýž ukázal své vítzství

nad klášterskú pecí! Jist míní on, že jest dobyl

velikého msta a je vybojoval. Již ponese vítzi-

tedlné laupeže slavni.. Dajte jemu vnec z zlatta

a z díví bobkový/ho, jist jest hoden toho. Ve- /
^^+'

selte se knží. zanúce »Te deum laudamus«:

kažte v zvony zvoniti, proto že jest kníže svú

mocí mohl to uiniti a pec pannám oboiti.

^Pro tak veliký div '

daj P. Buoh, aby nebyl diúho živ !«

Kníže Spitihnv jako mládenec, a byl velmi

z toho hnviv, však všecka slova ta v smích obra-

tiv odšel a do budúcího asu svuoj hnv schoval.

Když sú pak potom kníže Spitihnva za zprávci

z rozkázaní Betislava, otce jeho, Cechové volili

a jeho do kostela s. Jií vedle obyeje uvedli, roz-

kázal povolati k sob abatyše a vida ji ped sebú

ekl k ní : »Již na tento as lépe náleží, aby »Te

deum laudamus« zpíváno bylo, i ve zvony zvo-

nno, že abatyše kláštera s. Jií, jenž jest dcera Abatyše

hrabte Braumovského, ven z zem vyhnána "^ karach

bude. To muž statený vybojuje msta a pi- vyvezena.

^ Peklad Kosmova famosum fert triumphum.
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nese laupeže, bude jist korunován zlattem a rato-

lestmi bobkovými ozdobí se hlava jeho.« A tak

hned bez meškáni kázal ji vsaditi na káru a na

Bavorské lesy dovézti a tam svobodn pustiti,

aby šla, kdež se jí koli líbiti bude.

<R. 1056) L. 1056. Když se ty vci tak plašci daly, mno-

hým se to nelíbilo, netoliko Nmcm ale

i Cechuom. Nkteí znamenitjší predstúpivše

ped kníže Spitihnva, jeho žádali, aby tch

vcí, prve v této zemi nebývalých, ped sebe

nebral a že jest to jeho duostojenství nemalý

posmch, pro njaké babské ei, kteréž ne-

mnoho mohli uškoditi, že jest [sám] své

kivdy (a ne velmi veliké) sám sob opravuje

pomstil a tu dobru a ctnú pannu dal > zem vy-

hnati. To on vyslyšav odipovdl: »Ponvadž se

vám ty vci zdadí nové a divné neb neobyejné

býti, v malém asu neobyejnjší uhlédáte.« A oni

to slyšíce, toho pi tom tak zanechali.

(Frchlost Spytihnévova.)

Betislav, nkdy otec Spitihnvuov, nechtje

tomu, aby sám všecko držeti ml a synové aby

jemu o všecko v ruce "hledti mli, poruil byl

k zpravování i užívaní S]Mtihnvovi Zateckú kra-

' =: divoce, neklidn.
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jinu, vrchnost sob pi tom zstaviv, a Mo-

ravskú zemi byl také jiným svým synm rozdlil

;

jednu polovici dal \'ratislavovi a druh Kunrá-

dovi a Ottovi, Jaromír ješt byl v školách na

ueni.

Spitihnv již sa uinn knížetem eským,

poslal listy své k najznamenitjším pánm a vla-

dykám v Morav, jim rozkazuje, aby jich 300

(zejména je jmeíiuje) postavilo se ped ním

v mst Chrudimi a ktož by koli nepijel, že má
svú ztratiti hlavu. I pijeli sú bez meškání a po-

ložili se u Chrudim na Šarleji a odtud jeli do

msta. Nazajtí pak pijel jest Spitihnv kníže

z Prahy, a oni vyšli proti nmu poctiv až na

pole. kterýž slov Skivaní polei, a tu jej poctiv

vítali a vvborné štstí a dlhv zdraví jemu vin-
^ ..

,
' ^ ^

'

,
pani

sujíce. Kterýž to slyše, mlal a sám v sob se zjímáni.

velmi hnval, že sú proti nmu dále nevyšli, a vjev

do msta Chrudim, kázal ty pány Moravany zjí-

mati a svázati a rozeslal je po mstech eských
do vzení, pikazuje, aby jich dobe ostíhali: a

kon jich i zbroji rozdal svým služebníkuom.

A když se lid eský sjel u Chrudim. Spitihnv

hned se s ním obrátil do Moravy.

To když uslyšal bratr jeho Vratislav, velmi se

ulekl a nechav manželky v mst Olomúci, ujel

Podle Kosmy na poli Hriitovském.

Jkloravští
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do království Uherského, kteréhož král Uherský

vdn pijal, a dokavadž u nho byl, vždycky

jej poctiv, jako na kníže sluší, fedroval. Spiti-

hnv, co se jemu na ten as v Morav líbilo, to

inil a statkuov svým poddaným v Morav
mnoho pobral, bratruov svých k sob povolav,

aby pi nm byli na jeho dvoe, jim rozkázal;

Kunráda nad myslivci auedníkem uinil a

Ottovi své kuchae a pekae 'poruil, dav jemu

/ i25r auad najvyšího kuchmist/ství.

Když pak pijel do Olomúce, mšané se jeho

velmi ulekli, avšak velikými strachy jej pivítavše

pravili : »Pane a kníže náš milostivý, m.y i všickni

statkové naši v tvých rulkú sme, ra s námi i s t-

Kníže mi se všemi vcmi uiniti, což se líbí Tvé Mti.«
Spitihnev

j^^^j-y,- rozkázal k sob povolati Arabonyi, man-

Arabonu. želky bratra svého Vratislava, a ona pistúpivši,

nízko se uklonila a on kníže hned jí tu jíti roz-

kázal a pohledav na Mstislava, bratra Boršova

z Riliny, kázal mu, aby ji hned vzal na svuoj zá-

mek Leštn, jinak Osek, a tu aby ji piln ostíhal.

Kterýž pokloniv se tak uiniti slíbil, však ne tak

jakž se slušelo, ale tak jest uinil (snad se bál,

aby jemu lajn neušla), že každú noc nohu její

k své noze tvrdým pautem pipínal. To když

oznámeno bylo Vratislavovi knížeti, velmi tžce

' Jiiiua té kuny neznáme.
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taková vc na svcm srdci nesl. Po nkterém pak

asu na pímluvu Severa biskupa i jinoch hrabat

a panuov, Spitihnv rozkázali Arabonu z vzeni

propustiti a jí povdti, že se mž (a chceli)

bezpen a svobodn obrátiti k manželu svému

Vratislavovi. Kteráž když jíž na cest byla, k po-

rodu se pibližujíc, upadla v tžkú nemoc a te-

tího dne umela.

Téhož léta Jindich císa toho jména III.,

jenž byl syn Jindicha císae, vykonav své dny

umel, o kterémž bylo by co mnoho psáti, jací sú

a jak slavní byli skutkové jeho, ale ponvadž Vin- Jindich

cencius Francúz a Martinus Dolatinus zvláštní umel,

o nm a o jeho inech knížku napsali, nezdálo

mi se tím mnoho zaneprázdniti.

(Smí I' Spytihnvv s bratínii.)

L. 1057. Znamenav Šalomún, král Uiierský, že <R. 1057)

jest nad míru zarmúcen pro smrt své manželky

Arabony Vratislav, kníže eský, tšil jej slovy

milostivými a ka: »0 muoj milý hosti a píteli,

upokoj se a netrap srdce svého. Již to všecko, co

se jest stalo, poru v ruce P. Boha svého a on

to zpsobí, že v brzkém asu zármutek tvj v ra-

dost se obrátí. « A ujav jej za ruku, uvedl jej do

^ 7";^^ rokazal.
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svého píbytku a posadiv za stuol, kázal nositi

hojnost rozkošných krmí, asto jemu podávaje

píti vína dobrého, kteréž obveseluje lidská srdce.

Ml jest on král Šalamún sestru, kteráž byla

dcera nkdy Ondeje, krále Uherského, jíž

jméno bylo Adletha a již dosplá a krásný tvái

a mla mnoho snaubcuov, kterúž také i Vratislav

zamiloval. A král dobrý tomu na odpor býti ne-

chtl a po nkterých dnech uiniv jako bratr

seste na míst otce svého a jejího, již mrtvého,

slavná hodování, Vratislavovi dal ji za manželku.

To když uslyšal Spitihnv. padlo jemu na

mysl, aby snad \^ratislav se nad ním pro msta
jemu v Morav odjatá a že mu manželku zmrhal,

nepomstil a Uhruov všech jako švagr králuov

nepojma, vší Moravy nevybojoval a snad potom

i knížetství eského se nezmocnil. Poslal k nmu
posly poctivé a znamenité, jeho žádaje, aby se

zase do IMoravy obrátil, že msta všecka ta. kteráž

jemu byl dal nkdy otec jeho, chce zase navrátiti,

nad to více jako bratru dáti a po všecky asy ži-

vota svého že s ním chce pokojn a bratrsky na-

kládati. Tím poselstvím \>atislav pohnut sa, od

bratra manželky své, krále Šalamúna, odpuštní

vzav a pátelsky i s pláem se s ním rozžehnav a

l)ojav manželku svú Adléthu, do Moravy se na-

vrátil a ])ijat od bratra Spitihnva vdn a
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potom za dluhy as s bratimi svými snášel se po-

kojn.

asu jednoho Spitihnv povolav k sob bi-

skupa Severa,. uvedl se s nim do kostela s. Vita

a tu jemu oznamoval, kterak té noci pedešlé ml
velmi divné a hrozné vidni a že jest vidl s. Vita,

krásného mládence, ped se/bú, kterýž ho pike / 125^

i milostiv napomínal, aby té zuoivosti proti

svvm bratrm a svým poddaným zanechal a vzal S. Vít se

v , , , ,

'
11- -1 ukázal Spi-

na se zívot bohomyslny, spravedlivost a milosr- tihnvovi.

denství aby svým poddaným ukazoval, že on

Vit sv., muedlník Krista Ježíše, chce obvláštní

za býti ped svým Pánem orodovník. Severus

vyslyšav ekl jemu: »i\Iilý synu, jestli to v pravd

tak bez omylu?« Spitihn\' odpovdl: »Milý

ote, což tuto mluvím, to jest jist a v pravd tak

a ta slova beru na své dstojenství knižetské,

také na svú kesfanskú víru i také na svú duši.«

I ekl biskup: »Vzdajž chválu P. Bohu svému

z toho, že on jako pán milostivý ráí o tebe svú

zvláštní (aby nezahynul) péi míti a s. VÍlu,

v jehož <jméno> jest tento dm Boži založen, po-

dkuj a nad jiné svaté i jemu poctivost, po-

nvadž on sám se toho domluva, že chce tvým

obvláštním býti orodovníkem ped P. Bohem.

«

Druhého dne kníže, povolav bratruov svých,

Kunráda a Otty. rozkázal jim, aby bez meškáni

jeli do Moravy a v své ddictví, kteréž nkdy
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Betislav, otec jich, mezi n rozdlil, kteréž sú

i d rzali, zase aby se v n uvázali a byli jeho mocni

držitelé bez jeho i každého lovka pekážky.

A oni to rádi uinili. Hned potom rozeslal posly

své po zámcich, na kterýchž sú byli páni Mo-
ravští jeho rozkázáním u vzení, aby byli hned

bez odtahuov puštni a ped nho pivedeni.

Kteíž každý sú ped ním stáli, obávajíce se jeho

pedešlé prchlivosti, domnívali se, že ten en
konec bráti budu svých životuov. A on pohledav

na n ekl: »Mojí vrní milí Moravané, žádám

vás i prosím, což sem koli proti vám bez vašeh-:)

provinní z mé pajchy a prchlivosti uinil, že mi

to od,pustíte.« A oni pohledavše na se ekli:

»Milostivý kníže a pane náš, rádi to chcme ui-

niti a iníme; jestli že jest pak která byla naše

vina proti tob, také prosíme a víme, že nám

to ráíš milostiv vážiti i odpustiti. « A on ekl:

»Jdtež v pokoji a uvaž se jeden každý z vás

v své panství a což sem já komukoli nad to odjal,

všecko to chci navrátiti.

«

(Pobonost Spytilini"i<(ri'ii.y

A (>(\ toho asu Spitihijv vzal na se

jiný zpuosob, tak že z zuoivého pokorný a

z nemilostivého milostivý uinn jest kníže,

tak že se tonui všecken lid nemohl vydiviti,
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a byl takov) milovník ctnosti a dobrého obcováni, • Dobí

protož pro piklad budúcim knižatin nezdálo Spitihnva

mi se jeho zpsobu, kterýž do sebe ml, pomi- knížete,

núti. Neb ten jeho byl obyej, že každý den, jakž

vstal, hned se znamením s. kíže znamenával a

pístupe k obrazu umuení Božího jej políbil a

hned se P. Bohu svému. Bohu živému (duši svú

i tlo v ruce jeho porúeje) modlil, minulé

híchy aby jemu odpustiti ráil a od budúcích

jeho aby zachoval, za to snažn prosil. Dokavadž

nejedl, vždycky duchovní a kostelní vci ídil a

napravoval, o to s svými raddami jednal, aby

službu Boží v kostelech rozmnožil, pi stole

s svými písedícími rád o Božských vcech a

o zákonu rozmlúval a nic rozpustilého a oplzlého

žádný pod milostí jeho nesml promluviti. Vstana

od obdu stál za tvrt hodiny, vzhlédaje na obraz

Božího milosrdenství, P. Bohu z nasycení dko-
vání inil, potom prosted síni domu svého, po-

sad se s raddami svými za stuol, svtské vci až

do veee saudil. K veei když se posadil, kázal

ísti kronyky a pedkuov svvch píhody, aby se

sám vdl i své poddané kterak zpravovati; od

veee vstana a podkování P. Bohu uin, šel do

své káply a potud ten den s žádným nic nemluvil,

ale odíkaje kompleti vedle obyeje a rubrykya

' = veerní hodinky. — " = ustanovená pobožnost. —
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kostela Pražského, po svém píbytku se pro-

cházel a tu minulé i budúci vci rozvažoval tak

dlúho, až se položil. Tu porue se P. Bohu a

znamenaje se znamením s. kíže usnul a tak na

každý den inil. Postního pak asu tento ml
obyej : vstana každý den z lože, šel na jitní do

kostela a tu se rozprostel a roztaženýma rukama

tu za dlúhý as ležal, nkdy až se jitn vykonaly.

Když se zaalo zpvati primai, vstana šel k pul-

pitu a tu s jin}'Tni kanovníky zpíval a potom jda

z kostela, svú vlastní ruku hojné almužny chu-

dým rozdával. První stedu v post knžskú
/
i26r sukni na se / vzal a v komži se oblekl a na to

pláš popeliía biskupský neb kanovnický, jenž

varium neb almucium slov, vzal a tak pes celý

puost na každý den chodil a každý den jeho ka-

plan ped ním P. Bohu s. mši slaužil a kníže pi
tom plativ se P. I^ohu modlil. A když bylo u ve-

liký:) tvrtek a již se vykonala památka veee
Pán, tu ten odv všecken s sebe svlekl a svému

kaplanu jej dal a to proto, ponvadž ten kaplan

byl asu postního úastníkem práce, také aby více,

maje takové dary od pána svého, pi slavnosti

Velikononí se radoval.

' 1= ranní hodinky. — ' = z popelic, šedých myší (Mus

ponticup). ^^ = zelený.
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(Drobné píhody.)

Léta téhož po smrti Jindicha císae, toho "ísaem
jména III., volen jest na duostojenství císaské uinn,

od korferštuov poádn syn jeho také Jindich a

ten byl již toho jména IV. A ten proto, že byl mlá-

denec a nezralého vku, pod zprávu své matee
byl chován a tak císaoval jako dít, potom když

pišel k dosplejšímu vku, nebyl následovník

otce svého, ani milovník ád kesanských, nýbrž

protivník a ruha. Nkteí ovšem kronykái jej

za bludníka a kacíe poítají : jakž byl vyuen, tak

i zpravoval.

L. 1058., 2. den msíce srpna, umela ctná knz- <R- 1058)

na Jitka, manželka nkdy Betislavova, jenž byla J^-^^

dcera Otty Bílého, hrabte z Rajnu, a mát Spi- umela,

tihnvova, Vratislavova, Kunradova, Ottova a

Jaromírova. Kteráž proto, že jest jí byl Spitihnv

syn její vyhnal z knížetství eského, nemohúci se

jinak toho úinku a posmchu pomstiti, i uinila

to k potup synu svému i všem Cechm, že jest

byla pojala sob za manžela krále Petra z Uher

vyhnaného. A byla po smrti pochována v klá-

štee pod Znojmem, jenž slov na Lauce, kterýž

ona sama na svuoj náklad byla založila i posta-

vila. To uslyšav Spitihnv, že jest tam pohbena, znojemský
kázal tlo její vzíti a vedle otce svého a manžela

jejího Betislava v kostele s. Víta pohebiti, s ve-
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likau a jist knížetskau poctivostí, neb pi tom

penesení a pohešování pítomni sau byli krom

Jaromíra všickni synové její.

Téhož léta král Polský Kazimír, toho jména I.

a král Polský korunovaný tetí, umel, na jehožto

místo syn jeho mládenec, kterémuž bylo jméno

Boleslav, kterémuž pro zmužilost Poláci íkali

Mužný aneb Smlý, na království Polské na žá-

dost nkdy Kazimíra, otce jeho, jako syn naj-

Polský starší volen a královská korunu v Gnízdn od

Boleslav Štpána Gnezenského a Aarona Krakovského l">i-

korunován. skupil korunován, pi pítomnosti Dobrognvy,
Polské královny, matee jeho, a mnohých panuov

a rytístva i vladyk.

<R. 1059) L. 1059. V eské zemi jednak ustavin déš

\^Cechách P^^^^' J^^to lidé z tdho velmi teskliví byli, neb

obilé všitá nemohla vyzráti, aniž také lidé jeho

mohli s polí skliditi. Cesty byly tak velmi roz-

mokly, že nemohli nikdýž v Cechách s vozy jez-

diti, ineb mnozí formané tak s svými vozy zvázH

po cestáh, že jich tam za dlúhý as musili ne-

chati. Potom asu podzimního takové bylo vod

rozhojnní a takové náhlé pršení, že se lidé do-

mnívali, že by I'. Buoh ráil cxpt svt potopau

zaliladiti, neb mnoho vsí se v Cechách (a zvlášt

tch, které sú blízko pi ekách byly postaveny)

potopilo a voda je s sebú po Labi ece až do moe
nesla; nkteí pak lidé, jenž se zdáli sob sami



POVODNÉ A 2HAÍ^STVÍ V CECHÁCH. 337

b)ti nad jiné múdrejší, dali sob veliké lodí dlati,

obávajíce se vtší potopy, a pivazovali je na

dlúliVcb a pevnýcli provazích a pokrmuov mnoho

na ty lodí na nosili. Když pak mrznuti poalo, / 126^

dešové pestali a voda se umenšovala a potom

v své míe jako prve byla postavena.

< Žil á í'stz'í židovské.)

R. t. také v eské zemi v mstech i ve všech

nm.iho shoalo kostelv, ježto se tomu lidé ne- židé

mohli nadiviti, a každv od vnitku hoeti poal.
pálili.

A by tak moné léto nebylo, byly by mnohá msta
a vsi od nich shoaly. Taková vc když pišla ped
kníže Spitihnva, piln to, co se dje, s svými

radami rozvažoval, ale však žádný neuml se

toho, odkud by tO' picházelo, domysliti. Nkteí
pravili, že by to picházelo od svtla kostelního,

a jiní, že by to bylo skrze neopatrnost kostelních

auadníkuov. A když již více než tyridcet ko-

steluov shoalo, kníže rozkázal, aby nkteí stráž-

ní v kostelech lehali; to když se stalo, v kterém

strážní byli kostele, ten v své celosti zuostal a

kterýž nebyl strážnými opaten, ten shoel. I pi-

hodilo se v kostele s. Michala v Starším mst
Pražském, kterýž byl postaven pod kostelem

s. Víta k stran polední, že sú ti muži tajn lé-

zali v kostele; to o pl noci poal se kostel od-

Kronika. U. 22
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mykati a oni to uslyšavše, upokojilii se. To dva

muži všedše chtli kostel ten zapáliti a oni zasko-

ivše dvee ty palie zjimali a vedli je k najvyž-

šimu zprávci msta, kterýž kázal je do temného

zavíti žaláe a ráno povolav rad svých, kázal

ty nešlechetníky vyvésti. I nalezlo se, že sú byli

židé, jeden žid Abrle, s}^ njakého žida Solmaj,

a druhý Chajm, syn njakého slepého žida, kte-

rémuž bylo jméno Maušel. I oznámeno to knížeti.

Kníže hned bez meškání poslati kázal pro zá-

hubci:;, aby byli v nohy ohnm páleni. To když

se stalo, vyznali se, že sú oni dva 14 kosreluov spá-

lili a židé z obecního pokladu že jim od každého

kostela spálení tyi hivny dávali. Spitihnv se

z toho rozhnval a rozkázal všecky židy, mladé

i staré, muže i ženy, také i dti zjímati a kteíž

koli o té nešlechetnosti vdomost mli, kázal je

ohnm spáliti (jichžto bylo v potu tvidcet a pít)

a jiné všecky ven z zem vyhnati a jich statky

všecky pobrati a do komory knížetské všecko

vnositi. A zídiv na to auedníky, rozkázal ty

všecky svrchky kesanm rozprodati a zpenžiti.

To když se stalo, kázal aby potena byla summa
na hotové peníze, kteráž se utržila za zlatto a

stíbro židovské. I nalezeno jest vší surnmy osm-

desát tisíc a pt tisíc hiven a tyi sta hiven

' = ztišili i.c. — ' = kata.
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a osm hiven. Kníže tu všecku summu vrn a

prav kázal rozdliti a rozdati tm kostelm.

kteréž sú židé spálili, aby se mohly na ty peníze

zase vystavti. Za jeho asu žádný žid více

v Praze nebyl, domy jich kníže kesanm, svým

služebníkm, rozdal a školyi ob, v Menším i \'t-

ším msts, pusté a prázdné ostaly.

(Spravedlivost SpytUinvova. \'dova aliijící.)

L. 1060. Kníže Spitihnv asu zimního února <R. io6o>

msíce vypravil se do Moravy, aby své navštívil

bratry. A když pijel do Olomúce, od Vratislava,

bratra svého, poctiv pivítán i ctn; pijel tu také

i Kunrád i Otta, knížata Znojemská, jenž byli též

bratí jeho, a tu pátelsky za osm dní c rozmno-

žení svých knížetství a i kesanské dobré roku-

jíce slavn hodovali a o všecky vci mezi sebau

bratrsky narovnavše, tak aby sob nikda v ni-

emž na odpor nebývali, rozjeli se. A kníže Spi-

tihnv mnohá msta v Morav i v Cechách na-

vštvuje, jak se v nich ídí a jedná, ohledoval, až

se zase k slavnosti Penesení s. Vácslava do Prahy

navrátil. A vida, ano se veliké množství lidu na

ten den sešlo na paut k hrobu s. Vácslava i z ji- Kostel

'1 . ^ .. , ^ ^, , - Pražský
nycn zemi. a znamenav, ze jich vetsi polovice zii- pedlán.

' = synagcgj-. — ' = totiž : Pražském.
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stala ped kostelem proto, že malý kostel byl za-

ložil s. Vácslav k poctivosti s. Víta a okrúhlý

k podobenství ímského, v kterémž také na ten

as tlo s. Vácslava položeno bylo, pi tom byl

/ i^-r také druhý kostel posvcen, ale menši / jako

síncei, v kterém ležalo tlo milého s. Vojtcha

v hrob krásn ozdobeném ... i pišlo jemu na

mysl, aby ty oba zboil kostely a jeden obma
ddicuom veliký postavil. Tu hned sám vymil
místo a grunty dlati bez meškání kázal, tak že

jest vysoké zdi postaviti dal a trámy peložiti

a prkny malovanými podbíti a škidlicí pikrýti.

<R. io6i> L. 1061. Pišly jsú noviny z Moravy, že by

margkrab Rakúský škodu inil v Morav beze

vší^opovdi a zvlášt okolo Znojma a Lávy. Spi-

tihnv vzav o to raddu s pány a vladykami e-
skými, umínil témuž margkrabí Rakauskému od-

pírati a sebrav ntcn lidu asu postního jel

z Prahy. .\ když byl i s tím lidem u brány

msta Pražského, potkala se s ním jedna chudá

vdova, kteráž volající pravila: »Ctný kníže, smi-

luj se nade mnau, chudau ženau a sirau vdovau.

Vdova za a ui mí za spravedlivé!« Kníže jak', muž vážný
knížetem 1,1, - 1 -- 1 ' 1 •' •

volal.i. neohlédl se na ni a ona liczala za nim voiajici,

ekla »0 duostojný kníže! Poekaj málo a uiii

mi za spravedlivé a pomsti nad mým nepítel m.-c

' = sí, pedsí.
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A on ekl k ní: »U(:inim rád, mj strpení, ax se

zase navrátím, neb mi není slušné lid lento opu-

stiti. « A ona ekla: »Lid tento tebe dnes nepo-

tebuje, ale já smutná žena potelniji od tebe spra-

vedlivosti. To jestliže uiníš, ped P. Bobefn

obdržíš milost, neb lidem dobrým a spravedlivým

P. Buoh bývá pomocníkem v boji a i.adto tob

h(_)jnau oóplatu uiní.« I ekl kníže: »Milá ženo,

bycli pak já tob neuinil za spravedlivé, dív než

bych jse navrátil, jiní by tob uinili. <• A ona po-

klonivši se ekla: »Milostivý pane, pro na jiné

ukazuješ a pro svau odplatu, kteruož od Boha

za každý dobrý skutek míti žádáš, zniaiti chceš

a dáti ji jinému ?« Kterýž hned ssedl s kon svého

a povolav saudcii, v brán mstské se s nimi' po-

sadil a kázav povolati toho, na kteréhož ona žalo- Spitihnv

vála, tu pi dv hodin slyšel. A uznav její spra-
„^j cest,

vedlivost, toho, jenž ji z statku oblaupil, kázal

písn trestati, a jí, což jí nalézalo, navrátiti i nad

to. \'stav pak od toho saudu, a obrátiv se k saud-

cuom ekl: »\'íte vy dolire, že jsem já. vás, abyste

lidem spravedlivost tak chudému jako bohatému

inili, na svém míst postavil. Vy pak pro jste

této chudé žen odtah uinili? Až za dva msíce,

když se zase navrátím, vás píke trestati budu

a to proto, neb tato chudá vdova volala by pro

svú spravedlivost ku P. Bohu na pomstu a vy
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byste tím vinni byli a ta pokuta skrze vás od P.

Boha na mú hlavu byla by vložena. « A tak hnviv

sa vsedl na svuoj kuo a jel za svými bojovníky.

A když pijel ke vsi, kteráž slov Polná, ozná-

meno jemu, že sú se bratí jeho s margkrabí R -

kauským o všecko snesli a pátelsky smluvili a

jedni druhým že žádné nemají initi Škody. Kníže

Spitihnv vyslyšav to poádn, hned se zase

s sv)Tn lidem obrátil a do Prahy vesele pijel.

Osmého dne píjezdu svého povolal k sob
všech soudcuov od najvyžšího až do najnižšího,

jím pod svau milostí, pod najvyžšími pokutami

i pod ztracením hrdla pikázal, aby spravedliv

saudili a kivdy žádnému neinili, sirotkm a vdo-

vám aby jích sauduov neodtahovali, ale hned ve

tech dnech aby jednomu každému z nich uinili

tak, jakž náleží: »A to proto, aby P. Buoh na mne

i na vás ntco tžkého nepepustil, ten, kterýž

mluviti ráil skrze služebníka svého Mojžíše,

o sirotcích a vdovách ka,: Sirotku a vdov ne-

uiníš kivdy pi saudu, pakli l)y uinil, oni bu-

dau volati ke mn a já uslyším kik jích a po-

hledím na slzy, kteréž budau na lících jích, i roz-

hnvá se prchlivost má, potepu vás meem, a bu-

dau manželky vaše vdovy a synové vaši sirotci.«

' 2. kn. Mojž. XXII, 22 n.
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Spitihnv
umel.

Protož pro taková milosrdenství, kteráž inil

Spitihnv, dobe toho zaslaužil, že jest byl od lidi

jmenován otec knžský, obránce vdov a si-

rotkuov.i

(Spvtilniz' cciucl. Vrafislaz' kniéctcm)

/ Ale ponvadž se asto pihází tajným saudem 127

Božsk)'m. že dobí vyati bývají z prostedku

lidí nepravých. Spitihnv muž dobrý a spra-

vedlivý a milovník ádv kesanských, upadl

v tžkú nemoc, zpsobiv své všecky vci duchovní

i svtské, již jsa knížetem eským šest let, umel
a v kostele Pražském s pláem a kikem všeho

lidu pochován. Téhož léta hned po smrti jeho

bratr jeho najstarší, z vle jednostajné všech

echv, volen za kníže Vratislav a na stolici ped-

kv svých slavn posazen. Kterýž hned toho Vratislav

, 1, r 1 ' • 1^1-1 • ' 1. i.
za kníže

roku Moravsku zemi rozdlil mezi sve bratry: volen.

polovici tu. kteráž jest na východ slunce, kterúž

on prvé sám držel, jenž má v sob hojnost ryb

a myslivosti, dal Ottovi, bratru mladšímu, zá-

padní pak stranu, jenž se k Xmcuom vztahuje,

dal Kunradovi, neb on Nmc^kau e dobe uml,

a krajina ta velmi úrodná byla.

^ V orig. tý obraz pohrbit jako na 1. 112 k r. 103'/.
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(Jaromír loiceDi.)

I
i28r / Jaromír pak mládenec, kterýž nkdy dán

byl od Betislava otce svého na ueni, zprávu

maje, že by bratr jeho Spitihnv umel, navrátil

se do Prahy, žádostiv jsa miti také dil jeden kni-

žetství mezi svými bratími. To poznavše všecka

knížata a zvlášt \'ratislav. že by on více svt-

ských vcí žádostiv byl než duchovních, namlúvali

jeho na to, kúce: »Brate milý, za to tebe pro-

síme, neodstupuj od hlavy církve s. Ponvadž jsi

již audem uinn, ipridrž se toho, což jsi vzal

ped sebe, neb znáš, že snáze jest z života duchov-

ního k milosti Boží vkroiti, nežli z obcování

svtského. Vypl, prosíme, vuoli otce svého, neb
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on živ jsa. vždycky tebe /.ákenii a kn/em i 1)isku-

pem býti saudil. Snad jest to znal. že ty jeho duši.

jestli že by v kterém obmeškání byla, biskupským

auadem z tžkosti vysvobodíš. « A tak Vratislav

o to najvíce mluvil, až Jaromír dal k tomu své po-

volení.

\" tom pak hned tu bezna msíce, první so-

botu, když Severus biskup žáky na knžství

svtil, též i Jaromíra také posvtil a ostíhal. Te- Kníže Jaro-

,, , I , ^. ., . I > , -li- 1-1 mír od
tiho pak svceni prijiti odpíral a nikoli nechtl a biskupa

tak jako násilím pinucen jsa, biskupovi pi mši Posvcen.

s. tak, jakž jáhnu náleží, pisluhoval a tením

s. zpíval. Ale po malém asu, zapomenuv na auad
duchovní, vzal na se zpsob rytíský a vsed na

kon i s svými služebníky tajn ujel až k Pol-

skému králi Boleslavovi a tam zstal až do smrti

Severa biskupa.

{Potrestáni MstisUwa.}

T. . ]\lstislav, syn Boršuov, hrab z msta Bí-

liny, kterýž se psal z Oseká, jenž byl muž velmi

chytrý a krásné i divné výmluvnosti, domnívaje

se, že by již to v zapomenutí vešlo, co jest on

nkdy uinil, že na rozkaz knížete Spitihnva

Arabonu, manželku první \'ratislavovu, do svého

' ^ duchovním. — ' ^ evanocelium.
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vzení pijal a ji v tom vzení nepoctiv držal,

ten všed na palác knížete X^ratislava, i mluvil

k nmu tato slova: »Ctný kníže, vz, že jsem

skrze milost to obdržal u bratra tvého, že jest

mi dopustil kostel v mst Bílin .postaviti, i žádal

jsem biskupa, aby jej ráil posvtiti ve jméno

Kostel s. Petra, apoštola Božího. A tebe žádám, aby

v BiHn ^^^'^^^ J^^° P^^" muoj a kníže také pi tom býti a

posvcen, svým píštím obveseliti msto Bílinu. « Kníže Vra-

tislav, maje dobe v pamti tu kivdu, která se

jemu stala od Mstislava s strany manželky, skryl

v svém srdci hnv, jako ohe v popele, a ekl

jemu: »Já tam také pijedu a msto Bílinu mau
pítomností, jakž žádáš, obveselím a což bude

spravedlivého, to uiním. « Mstislav nešetivi od-

povdi, jel domuov vesele a všecky vci, kteréž

náležely k hodování, pipravil. Kníže nemeškaje

s biskupem ke dni s. Petra pijel a když byl ko-

stel na ten den ss. Petra a Pavla aipoštoluov od

Severa slavn posvcen, jel kníže do hospodyo

v mst jemu pipravené k obdu a biskup s Aísti-

slavem na hoe v jednom zuostal dvoe a tu byl 3

slavné hodování. V tom pišel jeden služebník a

pošeptal ]\lstislavovi, ka: »Nyní této hodiny vzal

jest tob kníže msto Bílinu, a dal je Kojatovi,

synu Všeborovu.« Neli ten Kojata byl jako první

' = nevšimnuv si, neprohlédnuv. — " = píbytek.
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mezi služebníky na dvoe knížete Betislava.

I ekl Mstislav: >>Kníže jest a pán, nech uiní

z svého msta, což se jemu líbí, ale což k mému
kostelu náleží, toho on mi vzíti nemuož.« A hned Pomsta nad

po tch slovích se skryl a vzav raddu od biskupa, * ^
Ifro^^"^

té noci pry ujel. A by byl toho neuinil, hned Arabonu.

nazajtí byl by ztratil ob oi, také i nohu, tu kte-

ruož k noze knžny Arabony, manželky nkdy
\>atislavovy, pautem pipínal.

(Války s Poláky.)

L. 1362. / Dvadcátý a sedmý den msíce ledna /'128'"

knžna Adleta, manželka \'ratislava knížete a

dcera Ondeje, krále Uherského, jenž byla žena

nestará, umela, zústavivši po sob dva syny, Be-
tislava a \'ratislava, a dv dcery, Jitku a Lidmilu.

Synové ti v vku mladém velmi zmužilí byli,

o nichž od lidí dobrá jsú byla domnní, ale smrt

závistivá mužského jím vku dojíti nedopustila.

Téhož léta pišly jsú tajné noviny k Vratisla-

vovi, že by Jaromír, bratr jeho najmladší, byl

u Boleslava krále Polského na jeho dvoe a tu

že by jednal pi králi Polském, aby jemu ntco

lidu dal na pomoc, že by se chtl bratru svém.u naj-

staršímiu zprotiviti a do Cech vtrhnuti a tu initi

škodu. Ty noviny bylyli jsú pravé neb nepravé,

Vratislav sebrav mnoho lidu eského, m.ocn
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vtrhl do Polského království a je škodliv hubil.

Král Boleslav o tom uslyšav, mnohem více se-

bral lidu a táhl upímo na lid \'ratislavv, ale

Watislav jako muž opatrný, vida sebe býti

potem lidu nerovným králi Polskému, do Cech

se obrátil. Poláci ovšem jsúce bitvy žádostiví,

ti dni poád Vratislava a lid jeho honili, až

k samému Kladsku. A nemvše se s kajm potkati,

do Krakova se navrátili a odtud do ]\Ioravy a tam

inili velikú škodu.

<R. io63> L. 1063. Boleslav, král Polský, že se s nemalým
laupežem z Moravy do své zem navrátil, líbilo

to se jemu i jiným Polákuom; sel)rav mnoho lidu

Polského, také i jiných krajin, umínil se do Cech

pustiti, tak aby dív než by Cechuom z Moravy

pomoc liyla uinna. [ aliy] Ceskau zemi pohubil

a zase se s laupežem do Polsky navrátil. I táhli

jsú Poláci a král s nimi a položili se u potoka,

kterýž slov Neuše. Vratislav o tom uslyšav, po-

slal své vrné posly k králi Boleslavovi, aliy s ním

pokoj uinil a dal jemu sestru svú Svtochnu

jménem za manželku.

Král Polský uradiv se s raddami svými, dal

odpovd, že to chce rád uiniti, aby s ob strá
sestru krále záhuba lidu nebvla, pokoj a pátelství že chce tim

manželstvím s Vratislavem stvrditi. Poslové když

se do Cech navrátili a král Boleslav do Krakova.
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po nedlúhém asu slavní poslové a sraubce sú

clo Polsky vypraveni a pann té poctivé od knížete

svého pinesli dary a ona vdn je pijavši, s po-

volením bratra svého do Cech se vypravila a na

Vyšehrad pinesena a tu jim byla uinna slavná

svadba. Ta knžna, a byla smdá, ale velmi

ušlechtilé postavy; Poláci ji jmenovali Svja-

tochna, ale Cechové jí íkali Svatava, kteráž

potom urodila \>atislavoX-i tyi syny, mládence

velmi krásné, Boleslava, Boivoje, Vladislava a

Sobslava, o kterémžto jednom každém na svém

míst praveno bude, jak jsú své vci jeden každý

z nich zpravoval.

(Židé v Cechách.)

L. 1064. \'eliké množství Židuov do Prahy <R. 1064)

pišlo, žádajíce, aby jím Cechové bytu mezi sebú

páli; neb toho asu jednak ze všech zemí a ná-

roduov je pro jich nešlechetné skutky hnali, neb do Prahy
v jiných zemích takové vymyšlenéi a penešle-

chetné skutky proti kesanuom a víe s. Kri-

stov páchali; o tom jist bylo by co mnoho psáti.

Fortalicius kronyká o tom mnoho vypisuje,

protož nezdálo mi se tím na tento as zaneprázd-

niti. Pražané slyšíce jejích snažnau žádost a ve-

' ^ rafinované, chytrácké.
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likú prosbu, také i dary od nich veliké vzavše,

Vratislavovi, knížeti svému, to oznámili a za n
se skrze mnohé píiny pimlúvali. Ale on ni-

koli nedal sebau hnauti a nechtl jích do Vt-
šího, ani do Menšího mst Pražskvch pijíti a

/ 129^ pravil: / »Ponvadž jsú mezi jinými starobylými

kesany v zemích císaských se nezachovali, není

slušné, aby zde mezi námi bydliti mli.« I roz-

kázal pod pokutau hlavy ztracení, aby všickni

ven z zem do dne tetího se vyhostili a odešli.

Kteíž vyrozumvše, že jích tu bytu není,

na východ slunce se obrátili a šli až do zemí

eckých a tam se osadili a jak prvé v zemích

západních, tak i v východních svau nepravost

provozovali a kesany trávili. Když to pak na n
bylo zvdíno, mnoho v zemích eckýcli a Char-

vatských i Slovanskýchi jích ohnm spáleno a

ztopeno.

(Krásná Bcnálanika.}

Téhož léta Domicius Silvius vyzdvižen jest

od Benátanuov za kníže a ten byl iidcátý a

tvrtý v potu kníže Benátský. A byl muž velmi

slavný a velikomocný a jako nad jiné pedky své

vyvýšený. Ten jest pojal sob za manželku sestru

' Míní se krujinu iiwci Si'n>ou u Ditmijcm; zbytek její

nynjší Slavonie.
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císae eckého; ta žena velmi krásná bvla a nad -^ena pnlis
^

.
rozkošná,

míru rozkošnái, o jejížto rozkoši Petrus Damiani

v své kronyce divné vci vypisuje.

A Vincencius, Franský kronyká, v svých

dvadcátých a šestých knihách píše o ní, že v žádné

vod moské ani pramenné neb studniné ani

íné nechtla se umývati, ale služebníci její s ve-

likán tžkostí a prací rosu nebeskú na každý den

po istých trávách zbrati musili a ohnm tu rosu

pepalujíce tak jí lázni strojili. Pokrmuov obec-

ných žádných jísti nechtla, ani se jích žádnau

rukau dotknuti, než kuchai její ti jí njaké vy-

myšlené jíchyo strojili, kteréž ona po zlattých tru-

bikách ssála neb stebala. Lože její divným pro-

stením postláno bylo a divnými vuonmi pod-

kuováno a tlo své na každý den nákladnými a

nad míru vonnými mastmi mazala; tak chtli

tomu nkteí kronykái, že všecky rozkoše krále

Šalamúna pevyšovala.

Potom Božským saudem a jeho s. mocí tak

jest potína a poražena, že v velmi tžkau a ne-

obyejnau nemoc upadla, tak že žádný z leka-

uov nemohl porozumti, odkud by jí ta nemoc

a ten pílišný nedostatek pišel na její tlo. A
mnohá jí podávána byla lékastvís, nechtla a ne-

' ^ rozkošnická. — " =: pamlskové polévky, omáky.
— y ^ léky.
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mohla jích pro nezvyklost pijímati. Po malém

asu všecko tlo její poalo se na ní padati a

smrad neobyejný z toho neduhu vycházel, tak že

žádný z služebníkuov ani z služebnic pro smrad

pílišný nemohl pi ní zstati. Jedinau toliko chu-

dau a velmi nuznau služebnici vyhledali a jí dobe
zaplatili, aby jí jísti podávala obyejných po-

krmuov. Kteráž to pro pílišnau svau chudobu

inila a ten neobyejný, a jiným nesnesitedlný

smrad snášela; aniž by i ona toho initi mohla,

kdyby vždycky ntco vonného u svého nosu ne-

mla. Ta pak jistá knžna za dlauhý as tím

zpuosobem od P. Boha trestána byla, až tak život

vykonala.

(Biskup Moravský Jan.)

(li. 1065) L. 1065. Na žádost i pímluvu nkterých zna-

menitých panuov a rytíuov Moravských A'ra-

"tislav kníže a biskup Severus dali jsú k tomu své

povolení, aby njaký Jan, kaplan knížecí, byl bi-

skupem Moravským. Neb od toho asu, jakž krá-

lovství padlo Moravské, žádný biskup od

-Moravsko. ^- Strachoty tam ddiný nebyl, krom jediný,

kterémuž íkali biskup Vracen. Potom biskupové

eští to oboje biskupství držali a zpravovali až

(\() toho asu, i on Severus. Tu kníže a páni mezi

nimi v dobrém pokoji rozdlili to biskupství a

nad to. aby biskup eský vyvolil sob v Morav
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vsi dvanáct najlepšich a k eskému biskupství

aby je držel a nad to sto hiven stíbra z komory

knížecí aby bral. / Také aby držal dvuor, kterýž / 129^

jest v Morav, jenž slov Sekyrkostel, se všemi

náležitostmi, jakož prve tak i potom k biskupství

eskému. Také i Slavkov s trhem i clem a

k tomu hrad. jenž jest na ece Zvratce postaven,

jménem Podivín, kterýž nkdy njaký žid jmé-

nem Podiva stavl a potom byl kesanem uinn.

(Sevcnts zemel. \'olba biskupa.)

R. t. také msíce listopadu, den dvadcátý a

sedmv, duostojnv v Kristu otec Severus biskup Biskup

^
^

-r-» -
'

' • ^ . ^ Severus
umel a v Pražskem kostele poctiv 1 slavné po- umel.

chován.

Kunrad kníže a Otta bratr jeho, jsúce bytem

v Morav, jakž uslyšali, že umel Severus biskup,

hned jsú tajn pro Jaromíra, bratra svého, do

Polsky poslali. A když k ním pijel, hned pás

rytíský od nho odpásali a korunui proholiti

i odv knžský aby na se vzal, jemu rozkázali.

\'ratislav pak, kníže eský, t. . byl v Kladšt a

tu rozvažuje budúcí zlé a obávaje se toho. kdyby

Jaromír biskupem byl uinn, aby s bratími

svými proti nmu v tajnú raddu nevsel, na své

' = pleš.

KroniJca II. 23
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mysli rozvažoval, aljy nkoho jiného na biskup-

ství eské zpuosobil. I byl jest t. . na dvoe kní-

žete \"ratislava kaplan jeden z Saské zem, rodu

znamenitého a velmi uený i vtipný, kterýž již

byl uinn proboštem kostela Litomického,

jemuž bylo jméno LanezOi, a Cechové jemu íkali

Lžka; a že jest byl vždycky vrný knížeti, kníže

všemi obyeji o to stál, aby on byl biskupem.

V tom Kunrád a Otta do Cech z Moravy pijeli

a uslyšavše, že \*ratislav v Kladšt jest, tam

se k nmu obrátili. Jaromíra s sebau vedúce a

snažn se za pimlúvajíce ped Vratislavem, pi-

pomínajíce jemu. že nkdy otec jích Betislav je

Rozepe syny své i rytístvo eské zem k ti?mu (maje

^'cesk<'m\' ''^^"'íti^ zavázal, aby po smrti Severov Jaromír

o biskupy, biskupem eským byl. Vratislav pak (neb jest

byl muž velmi chytrý) dal jím tu odpovd: »Brati

milí, víte dobe, že není slušné mn takovau a

tak znamenitau vc na se vzíti samému, kteráž

mnohým k rozvažování náleží. A ponvadž vtší

díl vladyk a r}'tístva na pli. v stánícho ane1)

v vojšt jest, nech jsú povoláni na jedno slušné

místo a tu bude rokováno a rozvažováno a vo-

lení biskupa stane se z vuole všech. « Ale \'ra-

tislav to proto uinil, aby obklíen jsa rytístvem,

' Spatné ctciií z Kosmova Lanczo. — " = v ležení,

v tlxie.
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volnji bratruuni mohl na odpor býti a toho, kte-

réhož by chtl, Lane/.u. snáze za biskupa vyzdvih-

naiui.

I povolal \'ratislav rytístva a sešli sú se

všickni bliž Kladska k strážné brán, kteruož

chodi do Polsky, na místo, kteréž slov Dnbinai,

nedaleko od Opona. Tu kníže svolav lid po-

sadil se a bratí jeho Kunrad, Otta a Jaromír

stáli jsau na pravé, hrabata a páni a starší z vla-

dyk na levé stran; preláty a knží všudy okolo

sebe posadil a za nimi všecky postavil rytíe.

I povolal k sob Lanezo, kterýž když stál ped
ním uprosted všeho lidu. ekl k nmu: »Vý-

borná tvá vrnost vždycky jest pi mn byla.

protož to mne nutí, abych uinil, což mám ui-

niti dnes, z toho aby vzali budaucí nauení,

kterak svým panm vrn slúžiti mají, a páni

spravedlivau odplatu a hodnau služebníkuom aby

inili. \'"ezmiž tento prsten a berlu a budiž že-

nichem nevsty kostela Pražského a pastýem

stáda eského !« Tu hned poal býti veliký hmot,

a reptání od lidu, aniž jest kdo slyšel, aby La-

nezo aneb kdo jiný podkování knížeti jaké

uinil.

Tehdy Kojata, syn \'šerubuov, hrab, to
vs^eboruov.

slyše, co kníže mluví, velmi netrplivým se uká-

^ Prameny mají Dobenina.
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zal. A jakož jest byl sprostný v slovích a

upímný v ei i v skutku, ten stoje po pravé

stran Otty knížete, bratra Vratislavova, udeiv

jej ruku v bok, ekl: »Což stojíš? Zdaliž neslyšíš

i nevidíš, co se dje, že bratr tvuoj, syn knížete

Betislava Jaromír, nyní zavržen jest a tento

/ i3o>- cizozemec, kterýž sem jednaki nahý pi/šel, vy-

zdvihuje se. Jestliže chce kníže žádost i závazek

otce svého zrušiti, nám toho uiniti není slušné.

Xeb víme, že otec tvj otce naše i nás všecky

k tomu zavázal, abychom žádného jiného po smrti

Severov za biskupa nebrali, než syna jeho,

bratra tvého, Jaromíra. « A obrátiv se k Vratisla-

vovi, ekl: »Jestliže jest se tob nelíbil bratr tvj

Jaromír, což tob smrdí knzi z eského národu

zrození, ješto mnoho uených jest mezi nimi ^

ctných i mnohem tohoto auadu hodnjších, nežli

tento Nmec? Nemáš tolik biskupství v své zemi,

kolik máš eských rodiuova hodných biskupství,

ale zdaliž ty mníš, že by nás Cechy tento Nmec
více miloval, než s námi zde urozený Cech? Neb

jest obyejná vc, že cizozemec netoliko statek,

kteréhož by zde nabyl, ale všecky naše eky i po-

toky rád by do své zem obrátil. Chtli bychom

radji psí vocas anel) koské hovno nežli tohoto

Lace na tu s. stolici posaditi. Bratr tvuoj dobré

' = tém, skoro. — * = rodák.
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pamti Spitihnv dobe smajšlel, kterýž jednoho

dne všecky Nmce z této zem vystrašil. Nyní ^^izozema
'

, , .^ v Cechách.
živ jest ješt ímský císa Jindich (a dajž

Buoh, aby dliiho živ byl), kterýmž ty se iníš

a jeho moc sob osobuješ, dávaje berlu a prsten

biskupský tomuto psu hladovitému. Jist bez po-

kuty nebudeš ty i tvuoj biskup, budeli Kojata,

svn Všeboruov, ólúho živ.« Tehdy Smil, syn Bor- ^^o*"^^,

T^ Ml ,^ 1 1 1 - ' - . zDvornika.
nuovi z Dvornika, kteryz byl v drženi msta
Žate, spolu i Kojata, pojavše za ruce Kunrada

a Ottu i Jaromíra »Podme« ekli sú »uhlédáme,

svítzíli nepravost ili spravedlivost a upímnost

tí bratruov, jichž jest jednostajná vuole a taková

moc a nad to jich rytístva pomoc.« V tom ve-

liké pohnutí a hmot poal v lidu býti a kik »Do

zbroje, do zbroje !« a hned vtší stranao lidu pi-

stúpila k tm tem bratrm a tm hrabatm, ale

strana \'ratislavova již byla ustúpila do lesv.

Vida kníže, že jest již jako opuštn, do Klad-

ska se nenavrátil, ale hned asu veerního k Praze

se s svými obrátil, obávaje se, aby bratí jeho

prve než on k Praze se a k Vyšehradu neutekli a

jeho se nezmocnili. Však dív než dojel, poslal

zase posly a ka jim: »Povzte bratrm mým, že

ne pro výmluvnost Kojatovu, syna Všeborova,

^ U Kosmy Božen; Hájek mu pidal Dvorník. — " =
vtší ást, vtšina.
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ani pro lest Smilovii, syna Borova. ale pro vuoli

a rozkaz otce mého i pro bratrskú lásku chci to

uiniti, že chci radji Jaromírovi, bratru mému,
mimo jiné všecky toho biskupství píti. A pi-

jedu všickni bratí bezpen a já uiním, což mám
uiniti, bez odporu. « Kteíž když pijeli, stany

své rozbili a položili se u vsi, kteráž slov Ho-

stiva, i poslali sú k Vratislavovi posly své na

Vyšehrad, ptajíce se jeho, chceli pokoj tak. jakž

praví, zachovati a to, což pedešle poslu svému

u Kladska u sebe mluviti dal, vykonati. A on zase

odeslal, že chce rád všecko vrn a prav, což sli-

buje, svým bratrm vyplniti. A oni pijeli až na

\'yšehrad a on je poctiv pijal, prav, že to, což

chtl uiniti, toho že již lituje.

A povolav knží a svých bratrv, spolu s nimi

Jaromíra bratra svého vyvolil za biskupa. Smil

pak a Kojata, a sú mezi knížaty pravé a spra-

vedlivé vci jednali a dobe zpuosobili. však protOi

noním asem odjeli a za nkterý aso, obávajíce

se hnvu svého knížete, musili poodstúpiti. Po-

tom pak knížeti sú navráceni, a pro jich spra-

vedlivé jednání od \^ratislava i od všech [k mi-

losti a] bratrv darováni. Xel) z vuolc jich jedno-

stajné Kojatovi. synu \'še1)iinivu, dán hrad De-

= píccj. — " = na njaký as.
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vi i s ieho píslušenstvím a Smilovi, synu Bor- J.^^^*^-' ' ^ iJrevic.

novu. hrad eený Šumov. se vším, což k nmu Hrad
'IV, Šumov.

nalézalo.

(Jaroniir potz^rcoi z' bishiil^stz'i. Jeho iicvácanost-}

L. 1066. Kníže Vratislav svá hrabata, totiž <K 1066)

Severa z \'orle a Alexia z Sskali a Markvarta

Xmce z Rozpochu. s bratrem svým Jaromírem

k císai Jincií-icho/vi (poslal ?>, kteíž u vigiljí / is*^""

s. Ja^n Ktitele do msta Mohuce pijeli a tu na-

lezli císae, an s biskupy a s knížaty rovná cí-

saské vci. I postavivše ped ním Jaromíra vo-

leného, prosili najprv od knížete Vratislava,

potom ode všeho lidu eského, aby ráil J. Mt.

Cis. toho volení jim píti a svú mocí císaskú

toho potvrditi. Císa vyslyšav žádost knížete

\'rati sláva i všeho lidu eského a rozváživ, že Jaromír na

, ^ , . , ^ , . biskupství
jest siusna 1 kesanská, hned k tomu povolil a posvcen.

tetího dne, t. j. dvadcátý a šestý den msíce
ervna, dal Jaromírovi prsten a berlu a ka jemu:

»Milý kníže eský! Budiž dobrý pastý lidu toho

eského. « A potom hned v nedli najprv píští od

INIohutského arcibiskupa na biskupství eské po-

svcen Jaromír. A to jméno od téhož arcibi-

skupa jemu pi tom svcení zmnno, dáno jemu

jméno Gebhart.

Tu hned nazajtí s velikú radostí z Alohuce
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po obd vyjeli a nový biskup velmi vesel byl.

A pijevše k pivozu, biskup se najprv s nkte-

rými pes Rajn na druh stranu peplavil a tu

ssedavše s koní, jiných, ktei ješt s druhé strany

eky Rajnu byli, oekávajíce, nkteí se na zemi

posadili a jiní se položili. Tu také jeden z rytív
Vylém biskupových, \^ylém Terešovský z Terešova, na

behu eky se posadil a nohy doluov nad vodu

povsil. Biskup, cht sob i jiným kratochvil a

smích uiniti, i pistúpil k nmu, nevda, by tu

tak hluboká byla voda, ekl jemu: »Vyléme, mu-

sím t znovu oktiti.« A v tom jím tam postril,

kterýž dlhau chvíli pod vodau byv, ven se vy-

razil a by tak dobe Vylém plynuti neuml, byl

by Gebhart toliko pes jednu noc biskupem.

Z toho pak, že jest z té vody ušel Vylém, biskup

i jiní všickni se radovali.

iReforiJia Markova pražské kapitoly.)

Když s pak pijeli do Prahy a biskup vee
obyeje posazen byl na biskupsk stolici, hned

toho dne dal Markovi, kaplanu svému, proboštství

kostela Pražského, kterýž l)yl znamenitého a sta-

rodávného rodu z hrabat Bšovských, kteíž byli

nkdy ješt s Cechem z Charvát do té Bohémské

Preláti zem pijeli, a byl muž velmi nuulrx' a nade

Pražského všecky lidi mistr, v sv. i v svtském písm naj-

jakolajkové. uenjší a vyklada zákona Božího výborný. Ten
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v brzkém asu svuoj kostel tak zpravil k pocti-

vosti P. Bohu, že se tomu kníže i biskup i také

všecken lid divil. Neb prve u toho kostela byli

velmi nezprávni knží, a sluli kanovnici, ale

byli neuení a v lokajskóm odvu chodili,

i v kuoru stávali, jako hovada u jeslí, tak oni

u pulpitu. Ale ten probošt Marek vydal jim

zprávu jako eholu a svými slovy i pi-íkladem

velmi poádn napravoval, odv slušný jim ulo-

žil a rubrykui všecku obnovil a napravil, tyme-
cítma tch kanovníkuov tu postavil a dával jim

jednomu každému hojnu ztravu. A když nkdy
maliko ntco skrze nedbanlivost služebníkuov se

jim umenšilo, divn ho trápili a žaloby veliké na
inili. Kterýžto jako muž opatrný, cht se jim

ve všem zalíbiti, tvrtý díl toliko sob ze všech

desátkuov a dchoduov nechal, jim ti díly k živ-

nosti dal a mezi n rozdlil tak, aby každý z nich

bral do roka 30 strychuov pšenice a tolikéž ovsa

a nad to 4 peníze každý tajden na máslo. Mnoho
by bylo o tom proboštovi a o jeho bratích kanov-

nících Pražských psáti, ješto jist jest hodné

pamti, ale pro tesknost túcích toho zanechám.

Potom ten probošt, když tak výborn 30 let Praž-

ský kostel zpravoval, umelo.

" = ustanovenou pobožnost. — ^ Všecko s Kosmy, skoro

doslovn; tam však k r. 1068.
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(Židé casc v Cechách.)

<R. io67> L. 1067. Pišlo mnoho Ziduov opt do Prahy

^Prahy" ^ pinesli s sebau veliké dary (dávajíce je kni-

navráceni. žeti Vratislavovi) Zeleného tvrtka, též biskupu

Jaromírovi a pi tom žádajíce, aby byli do Star-

šího, jinak do Menšího msta Pražského puštni,

/ Ui"" slibu/jíce že se chtí poctiv, vrn a prav chovati,

nikda žádného neiniti rauhaní a nadto že chtí

dávati do komory knížetské každého roku 200

hiven penz mince obecn berné, bern i jiné po-

platky a pomoci dvénásobn více než kesané

pod tú výmink a pokutu, kdvž by se knli v emž
koli nezachovali, aby byli hned netoliko z toho

msta, ale ze vší zem vyhnáni a svých statkuov

zbaveni. Kníže a biskup rozváživše takové jich

slušné poddání i dopustili jim. aby sob kaupili

na Aujezd dvanáct domúv nevelikých, nic více.

A oni tak uinili bez meškání a kaupivše hned ty

domy i dolv do zem lochyi dlajíce i na výš

velmi vysoké stavli a tu se hnízdili tak, že ve

tech msících bylo jich v tch dvanácti domích

700 a nkterý více nalezeno. Kníže maje zprávu,

že jich tak mnoho jest. zapovdl, aby jich více

k sob nepijímali, ale oni to vždy tajn pes zá-

povd inili. Letního pak asu rozváživ \'rati-

slav, že se jich neumenšuje a nechtje jimi ]\Ien-

' = sklep.
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silio msta obtžiti rozkázal, aby se jich polovice,

ktei-íž by chtli, obrátili do \'tšiho msta, do té

ulice, kdež sú nkdy prve Židé obývali. A ke-

sanm rozkázal, aby jim své domy za hotové

penize prodávali a tu al)y také mli dvanáct do-

muov a nic více.

I stalo se tak, že sú domy kupovali a z Men-

šího msta Pražského do \'tšího se 14. den m-
síce ervence sthovali. Pi tom sthování ukradli

dít jednomu mštnínu, jemuž bylo jméno Bla-

haut, pacholátko výborné postavy ve tech le-

tech, kteréhož otec a mát s pilností hledajíce, židé dít^

nikterak nemohli naleznuti. Rybá jeden povdl,
'^ukr^acUi^

že jest mezi jinými dtmi židovskými pevezl pa- a chtli je

cholátko. kteréž takový a takový odv na sob
mlo a znamení židovského, t. j. koleka žlutého

vyšitého, na odvu svém naped na prsech (jakž

židé obyej mají nositi) nemlo. Taková vc
když pišla až k Vratislavovi, kázal jich domy
piln pehledati i nalezeno jest dít živé u Žida.

jehož bylo jméno Rajnman. Kteréhož kníže hned

kázal do ukrutného vzení vsaditi a rozlinými

trápiti mukami a ptáti se. pro jest takové pacho-

látko smli ukrásti a kam iest ]e chtl podíti aneb

co jest s ním mínil uiniti.. Kterýž vyznal na trá-

pení i po trápení, že jest ml to dít v malé

^ =z se opovážil.

zabiti.
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kausky zezati a krev z nho vytoiti a do Tre-

veru tajn poslati jci svým pátelm. Tu hned

knize kázal toho Žida do pytle plátenného vsa-

diti a do Vhltavy jej iivrci a nazajti^"i jiných pt
židuov, kteíž sú o tom vdli a k smrti toho pa-

cholátka povolili, též utopiti.

(Sváry Jaromíra s Janem olonioiickýiii.)

Téhož léta Gebhart biskup, povolav bratra

svého knížete Vratislava a nkterých knží a ry-

tív, jel s nimi šest mil od Prahy na východ

slunce. A když pijeli do vsi biskupovy, kteráž

slula Serov, uhlídali krásný kostel, kterýž on

biskup hned po svém svcení na biskupství, jakž

do Cech pijel, dal založiti (t. j. roku pedešlého)

i dostavti na svj naklad. Tu pi tom sjezdu on

biskup ten kostel pi pítomnosti bratra svého,

knží i mnohých rytíuov slavn posvtil a uinil

jim veliké hodování. A té vsi dáno jméno Nová

\'es, kteráž leží nedaleko od cesty neb silnice,

kudyž se jede od Prahy do Moravy.

Mlhy R: t. asu jarního okolo s. ehoe poaly

v^cclch ^' Cechách veliké mlhy každého dne bývati, tak

že lovk lovka ped sebú vzdáli za tyi kroky

nevídal, a z toho jakýs neobyejný i dosti nesne-

sitedlný pocházel smrad tak, že sú jej lidé ijíce^

' Tisk gi. — " = ichajíce.



MLHY A MOR V CECHÁCH. 365

tžce nesli. A taková vc trvala až za tidcet

a pt dni. \' tom veliká e byla mezi lidmi, že

by se lidé s njakými hroznými šelmami potká-

vati mli, kteiž se jim v rozliných potvor zpuo-

sobích ukazovali.

Téhož roku asu letního okolo s. Jana zaal
^ Ceéh^ch

se mor veliký jednak ve vši eské zemi a trval

až do s. ^lartina. A byl velmi náhlý, tak že se

lidé / domnívali, že jest t. . tetina lidu v Ce- /
^3'^"

chách zemela. Lékai pak a lidé uenjší pravili,

že by taková náhlost moru pišla z nakažení po-

vtí smradlavého, kteréž bylo asu jarního.

R. t. (i pedešlého) Jaromír biskup piln

snažností o to pi Vratislavovi bratru svém jed-

nal, aby zase biskupství Moravské k eskému
pipojeno bylo, ale nikteraikž toho nemohl zpuoso-

biti. Neb \^ratislav ml toho slušnú výmluvu

prav, ponvadž (a nkdy ped asy ta biskup-

ství spojena byla spolu) jsú dv biskupské stolice

a na tento as Jan, biskup Olomúcký, že na své

stolici sedí, aby on Jaromír také na svém biskup-

ství Pražském dosti ml a pokojn sedal, neb

mnohem užitenjší jest biskupství eské než Mo-

ravské. Jaromír ty všecky ei i píiny vyslyšav,

tak toho až do dalšího asu zanechal.

L. 1068. Pi slavnosti Božího ktní velmi ve-
^^f iJ^^^

liká píkrost zimy byla, takže mnoho dobytkv
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pro velikú zimu zemelo. Lidé pes svtí pracu-

jící mnozí na cestách pro zimu mrtví nalezeni

bajvali. A taková tvrdost zimy trvala až do 20.

dne msíce bezna.

Téhož léta Jaromír neb Gebhart biskup, vida,

že toho u Vratislava, knížete eského, bratra

svého, obdržeti nemž žádnými prosbami, ani

skrze pímluvu pátel, aby biskupství Olomucké

zase s Pražským spojeno bylo a Jan biskup aby

byl zahnán, i ekl sám k sob: »Hle již ted více

než dv let o to s pilností usiluji, abych to oboje

biskupství spoluo držal. a nic nemohu zjednati.

Pohledám jiné cesty, skrze kterúž budu moci, což

srdcem žádám, skutkem vykonati. Nebo obojího

dosáhnu aneb obojího zbaven budu biskupství.

«

I rozkázal služebníkm svým, aliy se strojili,

že chce jeti do Moravy do své vsi, kteráž slov

Sekerkostel. A když pijel do Moravy, uchýlil se

s cesty, jako by chtl bratra svého, Jana biskupa,

navštviti. Pijel až do Olomúce. kteréhož on

vdn pijal a posadiv za stuol, ekl jemu: »r)ych

byl málo prve o tvém píjezdu vdal. liyl l)ych

vdnú pipravil tob krmi.« A Jaromír jako hla-

dovitý lev jiskil na Jana ])iskupa, kivolakými

na vzhledaje oima, ekl: »Jiný jest as k jídlu

a jiný k jednání vcí potebných. Protož pixíme

pres puIc, mimo domov. — " = dohromady.
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nkde saukromí, abychom spolu volnji mohli

rozmluviti. « Tehdy Jan biskup lsti neznaje. vedl

jeho do svého pokoje, jako sprostný beránek

vlka do chléva. Tu na stole uhlédav Jaromír kus

ohlodaný tvarožiny a cibuli s topenkami na mise

a krajíc chleba plesnivého (neb to snad bylo zuo-

stalo biskupovi na snídaní) i rozhnvav se Jaro-

mír ekl Janovi : »Pro si ty tak skaup živ, bídný

žebráe? Xesluší biskupu tak bdovatii. iníš
jiným pohoršení.« A v tom host uchytiv hospo-

dáe za vlasy, obma rukama hned jím pod sebe

udeil a vsed na jako na snop, jej mlátil. Jiní Biskup

také, kteí tu pohotov byli, za ruce i za nohy Morav-
jej roztáhše bili. A on, jakž se nauil v kláštee, ského.

volal: »Misereie mei. Deus!« \^ím, že se jest

tomu smál pan ert, neb on se nesmje, než když

vidí, ano se ntco zle dje.

Tu Jaromír pospíchaje, aby zastižen nebyl

od moci, pry jel. nepožehnav^ hospodáe, a opu-

stiv msto, radji v své vsi odpoíval. Ta jest

byla najprvnjší zlého píina; neb Jan, biskup

Moravský, hned svého poslal posla k Vratisla-

vovi, aby jemu oznámil to, co jest bratr jeho ui-
nil, a ka : »To sem já nehodný knz zavinil, však

sem neinil než to, co si míti chtl. O by ty mne
byl radji v kláštee mnichem bvti nechal, bvl

— se nuzovati. — - =r nerozlouiv se s ním.
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bych já tchto ran mn bez píiny uinných ne-

trpl. Protož nebo mne mému opatovi do kláštera

navra, neb mne aneb posla k stolici Apoštolské

o to bez meškání pošlí.« To uslyšav Vratislav,

/ 132'' ne/mohl se od pláe zdržeti a hned poslal nemalý

poet rytíuov pro Jana biskupa, ab} bezpen
pijel a svú tžkost a nevinu sám ústn ped ním

vypravil. Pijel biskup,- kteréhož kníže vdn
pivítal, a po dlúhém spolu rokování kníže po-

volal kaplana Janova, jemuž bylo jméno Hagkno,

kterýž byl Nmec velmi chytrý a uený nad jiné

a eemén než jako Tuliusi výmluvný, žádaje jeho,

aby hned dos íma jel a na bratra jeho Jaromíra

pro tu kivdu Janovi uinnou aby najvyžšímu

biskupu ímskému žaloval.

Kterýž vzav listy vící od knížete a od Jana

biskupa, jel a když pijel do Rajnšpurgkus a stál

v hospod u jednoho mštnína, jemuž bylo jméno

Rompokl, kterýž byl rytí Jaromíruov, jemuž

dával Jaromír na každý rok do jeho domu

služby 30 hiven . . . kterýž po veei, sed s sv}Tn

hostem za stolem, vyptával se jeho, kto by byl

a odkud a která by l)yla píina cesty jeho. A to

Poslu nos všecko velmi chyte na nm vyzvdl a jak uznal,

v "Ra^n ^^ ^^ ^^ jedná proti pánu jeho Jaromírovi, knížeti

špurgku. a l)iskupu eskému, ráno poslal své služebníky za

' = Ciocrn. — - Tisk s omylem. — ' = czno.
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Hagknem, kteíž polapivše jej, peníze i listy po-

brali a nos jemu uezali a pinutili jej, smrtí

jemu hrozíce, aby se do Cech neb do Moravy na-

vrátil. Kterýž ztrativ peníze, listy i nos, života

boje se aby neztratil, navrátil se do Moravy. Tu
opt z prvního a velikého zlého druhé a vtší

vzrostlo zlé a hnv knížecí se velmi roznítil. Ne-

toliko pak kníže, ale i všickni jednak Cechové to,

co se stalo, tžce nesli, a pro uezání toho nosu

kníže Hagknovi více toho msta Rajnšpurgkem

nechtl jmenovati, ale ezno jemu íkah.

Byl jest pak kaplan knížete Vratislava Petr,

syn Podivnuov, kterýž držal proboštství kláštera

s. Jií a Nmecku e i Latinský jazyk výborn

uml. Toho kníže s jedním hrabtem, jménem

Freda, synem Byšovým, s velikú summú penz

do íma vypravil, první i poslední úinek v listy

kázav napsati, dodati jich papeži rozkázal a nad to

zaustni všecko poád oznámiti. Aby pak snáze

a bezpenji poslové mohli tu cestu vykonati, ml
jest kníže Vratislav na té cest služebníka jednoho,

hrábí znamenitého, kterémuž platil kníže služby

do jeho domu každý rok pl druhého sta hiven;

a ten hrab ml sob poddaná msteka a vsi na té

cest po noclezích, až daleko do Vlaských zemí.

I uinil kníže psaní hrabti svému, aby tm jeho

* = ústn.

Kronika II.
^*
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poslm dal prvod až do íma tak, aby mohli

bezpen projeti; a on hrab jako poshišný tak

uinil.

Když sú pak do íma pijeli a ped papežem

stáli, podali sú škatule písai papežskému, v níž

byli listové dvma sty hivnami obložení. Kteréž

když písa zjevn ped papežem a pede všemi

kardinály tu písedícími peetl, otázal se papež,

jestli to tak, což se tu píše. I ekli poslové: »Naj-

duostojnjší ote, nebylo by slušné, abychom od

našeho knížete ped T. Svatost jiné v listech a

jiné v ústech pinesli a pedložili. « Tehdy ten.

kterýž sedal najblíže od papeže, ekl: »Otec náš,

najvyžší biskup ímský, praví, že takové pohor-

šení chce z církve s. vypleniti.« Tu hned poslán

Legát do jest do Cech Rudolf lerát, ktervž byl najvyžší
Cech pijel. "

,, , . X, 1 t/ 1 /• ,. ^
radda toho papeže Alexandra II., aby (jesth ze

tak jest, jakž se píše) takové nezbedné trestal a

nevící napravil a nebanlivé kladbau obtžoval:

kto by pak jeho poslúchati nechtl, k vyžšímu

právu, t. j. ped osobu papežovu, aby jej odeslal.

Legát když pijel, kníže Vratislava nalezl

v Praze a hned jemu od otce s. uinil Apoštolské

• požehnání a vzkázal milost otcovskú a pi tom

ukázal listi mocnostii. tak jako by sám papež tu

byl pítomen. A v tom rozkázal knížeti, aby všecka

^ ^ plnou moc.
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knižata. opaty a probošty svolal, také i Jana bis-

kupa Moravského aby obeslal, na tom sjezdu aby

se všickni obeslaní bez všelikteraké výmluvy po-

stavili, tak aby jim napsal.

K tomu také sjezdu Jaromír (neb Gebhart),

biskup eský, jednau i druhýi jsa povolán nechtl

pijeti a naposledy dal tu odpov: »Podlé práva

duchovního a výsady biskupství eského krom

najvyžšího biskupa kesanského ped žádným ji-

ným se nepostavím, ani ped tím Rudolfem, le by

tu byl mj mi.''str a otec duchovní, arcibiskup Mo- / 132'

hutský, s svými biskupy, k jehož arcibiskupství

tato stolice a já také náležím. « Ale tu omluvu

uinil biskup z té píiny, neb se bál, aby v tžké

osidlo neuhodilo. Vida ímský posel takové nepo- Zápovd

slušenství a svého dstojenství zlehení, velmi se
"'^gení

rozhnval a hned tu biskupa zbavil jeho auadu v Cechách,

a knžim všem službu Boží zastavil. To uslyšavše

netoliko kanovníci a prebendátic ale i kaplane a

oltáníci^, obnažili své oltáe, jako v veliký pátek,

a naíkaní hrozné inili. Lid obecný to slyše a

vida. truchliv byl. tak jakoby již u nich rád ke-

sanský všecken zahynul. Legát slyše o tom zprá-

vu, co se pi knzích a oltanících i obecném lidu

dje. dne jednoho piln (aby více nezkazil než

' = po druhé. — " = netefil, neupadl. — ' kdož mli

obroí. — ^ = kaplani u jednoho oltáe zízení.
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napravil) rozvažoval. V tom pišel o jeho hos-

podyi veliký poet knžstva, kterýchž on se obá-

vaje jich nedal k sob pustiti. Tu oni nkteré z sebe

znamenitjši vybravše, v malém potu k nmu je

poslali. Kteíž pedstúpivše ekli: »Duostojný

ote, veliký uznáváme pi tvém jednání neád2.

Neb tvoji listové, kteréž si ukázal od stolice Apo-

štolské, to v sob zavírají, že máš mezi biskupy

narovnání a pokoj uiniti — i uinils zbauení

netoliko mezi týmiž biskupy, aie i mezi knžími

i obecným lidem, ješto to tob není porueno,

aby ty ml nám naše auady odjímati a skrze to

lid zbúiti. Protož nebudeli našemu biskupu jeho

auad navrácen a nám ta moc, abychom mohli

obtovati, zase propuštna, hned zítra v tuto ho-

óinu chcme naše auady duchovní vzdáti P. Bohu

a to duostojenství knžské opustiti na vky a laj-

kovský na sebe život vzíti.« V tu chvíli oznámeno

kardinálovi od jeho služebníkuov, kterak velmi

mnoho lidu obecného okolo toho domu, v kterémž

jest on pohostinu;,, stojí. Toho on se velmi ulekl

a rozváživ, že by tak nic nezdlal, ale že by vtší

rozbroj v lidu uinil, a strach, aby tu snad svého

nenechal života, rychle poslal k Jaromírovi, že

jemu jeho auad zase navracuje, a knžím. aby

^ = píbytek. — ^ =: nepoádek, nesprávnost. — * =
bydli, jost hospodou.
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obti své puosobili svobodn, také rozkázal, a pi

tom že jich žádá pátelsky, aby to jednali mezi

biskupy, aby jeden každý z nich ped stolicí Apo-

štolskú se postavil, a on tam v ím že se chce

v to vložiti, aby byli pátelsky srovnáni, a že pi

tom Jaromírovi nemá se nic ublížiti. A hned na-

zajtí vyjel z Prahy a do Vlach se obrátil.

Jaromír pak na žádost svých knží, že se chce

ped papežem postaviti, slíbil to uiniti. A tak

v krátké asu oba biskupové vyplnili své sliby a

v ím se postavili. A stojíce ped najvyžším

biskupem a spolu ped jeho písedícími, podali sú

jeden každý své pe sepsané i svdkv. Když to

bylo všecko peteno a ta pe ani zdvižena, ani

rozvažována byla toho dne pro jiná zaneprázdnní,

ale rozkázáno, aby šli do svých hospod a když

budu skrze kurtizánaj povoláni, aby v témž miste

se postavili.

(O Jaromírovi a MatliHdc)

T. . pihodilo se, že pijela do íma panna ^íachylda,
^ ^ '

^ ,
Lombard-

Machylda z Lombardy, kteráž byla velmi zna- ská knžna,

menitá a velikomocná knžna, jenž mla v svém

panování sto a tidcet biskupství, neb po smrti

otce svého ddiku zuostala v Lombardy a Bur-

gundy, v Helvecí i v Sabaudv2. ímští senátorové

^ =r dvorský zízenec. — ' = Savojsko.
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velmi poctiv jí vítali, a velikú jí inili poctivost,

též i Alexander papež ztravúj, obrokem-j i všemi

vcmi ji bez nedostatku opatil proto, neb ona velmi

na ímský kostel laskavá byla a mnohá dobrodiní

jemu inila a jednu krajinu znam'^nitú k tomu

kostelu dala, kteráž až do dnes slov^ »ddictví

s. Petra«. Biskup eský, jsa muž velmi vlídný

a uctivý, pojav své služebníky, šel, óby tu pannu

také pivítal. A všed do její hospody, pistúpiv

nízko se ped ní uklonil a poóav jí ruky, krát-

kými slovy uinil poctivé vítání. Ona vidúci jeho

zpanilús postavu, povstavši proti nmu i také po-

ctiv uinila jemu podkování a povolavši jednoho

z svých komorníkuov, rozkázala se optati služeb-

níkv jeho, kto by a odkud 1)yl pán jejich. A oni

ekli : »Jest biskup eský a bratr vlastní kní.žete

eského Vratislava, jemuž jest jméno Jaromír.

«

Kteráž to když uslyšala, v^lmi se zaradovala, proto

neb jest byla z eských knížat krve narozena a

Jaromír byl jí vlastní píteU po matei. A rychle

/ 1 33'' povstavši pistúpila k nmu a poja/vši jej za ruku,

vedle sebe po pravé stran posadila; inci jemu

velikú poctivost, vypravovala jeniu všecken rod

svj a jeho a ukázala to krevní pátelství svúui

* = výpravou. — * =: zaopatením. — ^ = vzrostlou.

— * = píbuzný.
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slovy dostaten. Jaromír to slyše, také toho ne-

l\\i nevden. Pi tom otázala se na píinu jeho

do íma píjezdu, a on jí svú všecku pi, kt^rúž

má ped papežem, oznámil. Ona pak nazajtí

všedái ped papeže, Jaromíra velmi vychvalovala

a jej oznamovala býti svého pítele krevního. A
tak zjednala jemu u papeže velikú milost, neb tak.

jakž se tomu vyrozumlo, by ona na ten as
v ím nebyla, biskup esky- jist jméno dobré

i auad biskupský lni by ztratil. Ale skrze ]ejí

pímluvu stal se mír a pokoj mezi týmiž biskupy

a narovnání tak, aby z nich jeden každý na svém

biskupství dosti ml; pakli by pokoje nezachovali,

by po deseti letech bylo. aby zase pe papežem

stáli. A tak skrze Alexandra a pímluvu panny

Machyldy Jaromír s velikau poctivostí i s radostí

se domuov navrátil.

L. 1069. Navrátili jsú se biskupové, jeden každý <r. 1069.)

na své biskupství, a tak pátelsky a pokojn spolu

až do smrti živi byli. Jaromír biskup, kyž se

navrátil do Prahy, \'ratislavovi, bratru svému,

podal od stolice Apoštolské listuov, v níchžto Otec

s. jemu rozkázal, aby bratra svého biskupa poctiv

pijal a jemu jako otci svému duchovnímu všeli-

kterakú poctivost zachoval, tak aby spolu v Bož-

ském požehnání pokojn živi byli. A to všecko

zpuosobila svrchu psaná Machylda.
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(Svatba Mathildina >

O té Machyld nech maliko ntco oznámím

v krátkých slovich, abych túcímu tesknosti ne-

uinil. Tato Machylda, jakž sem o ní svrchu dotekl,

byla jest po svém otci pozstala ddika v Lom-
Machylda bardý a v Burgundy, v Helvecí a v Sabaudv. Ta
pojala za . , . , , , , . ^'j >' '' j

manžela jsuci V panenském stavu, velmi poradné sve pod-

švábské dané saudila a zpravovala a boje mnohé ved-la

šasn. I zdálo se biskupuom, knížatuom i hra-

batuom jejím, aby jí radda dána byla, tak aby ona

svuoj stav panenský promnila a bez manžela

nebajvala . proto, aby ty tak veliké a tak slavné

zem krajiny bez ddicv nezstaly a kmen ped-

kv jejích aby udušen nebyl. Kterážto vyslyšavši

je, k radd jích povolila. A po nedlúhém asu list

svuoj poslala k knížeti Švábskému, kterémuž

jméno bylo Gvelfo, v tato slova : »List tento k tob

posílám, ne z mé ženské všetenosti, ale z povolení

biskupv a knížat, rad mých, kteréž když pi-

jmeš, pijmeši i mne v manželství. To uiníš-li.

dám tob mnoho mst velikých, zámkuov pevných,

palácv krásn}''ch, zlatta a stíbra bezpotu i váhy.

Nad to nade všecko slavné jméno míti budeš mezi

knížaty a králi. Ale žef jsem já tebe v tomto psaní

pedešla, tomu se nediv, neb jednostajná vc jest

' Tisk pigmiss.
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mužskému i ženskému pohlaví žádati manželství.

Protož jestliže tvuoj úmysl s mau žádostí se srov-

nává, to mi oznam; pakli by tvá vuole v tom

nebyla, nic to mn ani tob ke škod, ani k ujm
poctivosti nebucr.« Co jest zase kníže Gvelfo ode-

psal, aneb kterak svolil a v kolika tisících koní

ozdobných pijel do Lombardy a MachyMa kterak

ho poctiv vítala a pijala, jaká svadba, jaké pí- /

pravý a ozdoby, jaké krm a náklady, mnoho by
C I n 17 ti 3

bylo o tom psáti. Nic to nebylo, co byl uinil nkdy svadba.

Asverus král svVm knížatm, a hodoval s nimi

za sto a osmdesát dní. Byla by se tu mnohem více

emu diviti mla Sába královna, než stolm, po-

krmm a služebníkm krále Šalomúna.

Po vykonání tanc a rozliných kratochvílí

toho dne prvního pišla noc; ženich a nevsta do

krásného pokoje slavn sú uvedeni a tu o jich

manželském spojení rozliné 06 svých spolu-

hodovníkv pipovídky slyšali. Když sú se pak

všickni rozešli a píbytek ten po sob zaveli,

ženich a nevsta na lože krásné, jím draze pi-

pravené a mkce ustlané, se položili. Té první

noci kníže Gvelfo ani slovem ani skutkem o zpuo-

sobu manželském nic nepromluvil; druhé pak noci

též položiv se pokojn ležel. / IVÍachylda nkolik / iss"'

slov velmi kratochvilných k potšení manžela

svého velmi ochotn promluvila, chtci jimi man-

žela svého k kratochvíli vzbuditi a on jako tichá
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ovce nic neodpovídal. Tetí noci když sú se polo-

žili, Aíachylda ekla: »Gvelfo, živlis ili mrtev, za

to tebe manželsky žádám, aby mi skuten odpov-

dl. « Kterýž ekl : »Milá panno, nevím co se dje,

aniž vím, z jakých píin ty mne sem povolala:

protoli, aby ze mne síních uinila? Jist neb tvým

rozkázáním aneb tvých panen všeteností sem za-

hanben skrze jích kauzlení. Neb bych já byl stu-

deného pirození, jakž ty se domníváš, nikdá bych

já sem do tvé zem nepijel. Ale jist že v tchto

ložních šatech aneb v tvém odvu jakýži takýži

kauzedlný jest úinek. « Taková slova on Gvelfo

již tetí noc poád optoval. Osmého dne po

svadb Machylda sama samého Gvelfo uvedla do

pokoje a svlekši s sebe všecken odv, vstúpila na

trénohú stoliku a ped ním stála nahá, tak jakž se

z své matee narodila, a kúci jemu: »Již te vidíš,

že tuto žádných carv není, ani v ložních ani

v chodících šatech, zlí úinkové jist na mém tle

nejsú. Protož mj milý manžele, vezmiž dobru

mysl a veselú tváí ukaž, že mne miluješ.« Gvelfo

stál mle a svsiv uši, jako nelepý vosel aneb

nespšný ezník, kterýž dlúho svj ostí nž na

oceli v krám, chtje již odenu rozrušiti krávu.

Machylda dlúhú chvíli stojeci na té stolici, žád-

nými lahodnými slovy nemohla Gvelfo namluviti

* = njaký.
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k skutku, i sstúpivši óolv ped ním stála, a kúci

:

»Proiž si sem pijel, niemnv 1)ídnie?« A vv- ^^nich

.... . , ... '
, . j 1

niemný
tahsi právu ruku phnula na dla a dala jemu zahnán.

veliký políek a odevevši dvée vystrila jej ven,

kúci: »Jdi ped se, potvoro, viz, aby více nepo-

rušil našeho království; více mi ped oi necho.

Zítra uzímli t ze, zlau smrtí umíti musíš.

«

Tak s hanbau Gvelfo navrátil se do Švábské zem
a pinesl sv}''m Švábm vnu hanbui. Protož Ce-

chové kusému koni šváb íkají.

(Zácrah sz'. Radijiia.)

L. 1070. Pihodilo se, že mládenec jeden od <R. 1070)

kostela s. \^íta na hrad Pražském ze školy, iemuž „^- Radim
-^ ' Gaudencius

bylo jméno Kozmas, kterýž potom dkanem
i biskupem byl téhož kostela, stoje v kostele ped
oltáem ss. Kozmy a Damiana, íkal žaltá. Tu

pišel k nmu jeden muž, nesa svíci, a blíže

k nmu pistúpiv, ekl: »]\Iilý mládene, prosím

tebe, povz mi, kde leží s. Radim, bratr s. Voj-

tcha. « Odpovdl mládenec: »Kteréhož ty pravíš

býti svatého, ješt není ádem, církve s. za sva-

tého vyzdvižen, ješt se za pi mšech ss. památka

iní, jako za jiné mrtvé.« Kterýž ekl: »0 tom

^ Všechno vyprávno podle Kosmy; Dalimil tuto hi-

storku vypustil.
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já nevím, než toto vím. Když sem byl v mst
Krakov ti léta v jednom podzemném sklepe

v vzení, do kteréhož bylo malé jedno okno svrchu,

kterýmž mi chléb a vodu í-ídko podávali, v té

úzkosti když sem teskliv byl, jednoho dne pistúpil

ke mn muž njaký, jehož byl odv bílý jako sníh

a tvá jako slunce zasvítila se. I ulekl jsem se a

byl sem jako u vytržení mysli a jakobych z tž-

kého snu procítil; i poznal sem, že peó mstem
stojím a ten, kterýž mi se byl v žalái ukázal, stál

vedle mne a ekl ke mn: »Jdi do Prahy a neboj

se žádného, a vejda do kostela s. Víta na hrad
Pražském, poklekna u oltáe ss. Kozmy a Da-

miána u mého hrobu, dkuj P. Bohu, že jest tebe

z toho vzení vysvobodil. « I ekl sem jemu : »Muži

Boží, kdož jsi ty a které jest tvé jméno ?« A cn

odpovdl: »Já sem Radim, bratr s. Vojtcha.

«

A jakž to povdl, hned zmizel od oí mých.« Mlá-

denec to vyslyšav, hrob s. Radima, i oltá ss.

Kozmy a Dimiana jemu ukázal a to co se stalo,

v své knihy napsali. Jakož pak pi tch hrobích tu

v kostele astokrát d.ivní óivové se toho asu uka-

zovali, zvlášt strážným, kteíž asem nonim
svtlo osvcovali v lampách a jiné svíce k <-omu

zízené.

' Je vskutku erpáno z kroniky Kosmovy.
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(Drobné píhody.)

L. 1071. / Veliká suchota v Cechách byla, a asu
/
134°^

letniho mnohá blajskáni a astá hromobití, tak že

mnoho vsí a msteek i hraduov hrom spálil. N- a hromobití,

která pak stavení pro veliké zem tesení padala a

boila se a zvlášt pi horách, tak že mnozí lidé

opustivše svá stavení a obydlé, v skalách a v le-

sích sob stánky dlajíc, tam obajvali. Podzimního

pak asu íjna msíce jedenácte dní poád dešf

pršal a z toho veliké stalo se rozvodnní, kteréž

netoliko v eském knížetství, ale i v Míšeských
krajinách udlalo veliké (a zvlášt okolo Labe)

škody.

Pi tom asu ekové, súce Kesané jako naj-

hlavnjší, byli velikV'mi bludy obklíeni a to pi-

cházelo skrze asté mnní císav Konstantino-

politanskvch. A tch císav mnoho poád bylo, ^^^^,\ ^^.

• - 1 •' • 1 o -S' 1 o rozmáhali,
jesto byli biskupm ímským na odpor a Sara-

cenové neb Turci skrze to velmi se množili a sílili

a tak žádný z ekv, ani císa ani patriarcha, té

neve Turecké na odpor býti nechtl a oni mnoho

mst eckých zdobývali, lidi v nich hanebn mor-

dujíce, opanovali i Jeruzalém msto sv. i hrob Pána

našeho od hanebných Turkv velikú tžkost trpl.

<0 Polemírovi J'ršovci)

R. t. Polemír, syn Slavonošv, z msta Budce,

kterýž byl z rodu Vršovských, poslal k knížeti
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\'ratislavovi, jeho žádaje, aby mu dal Onosiavu,

sestru svú, za manželku. Kníže poradiv se s bratry

svými i s Onoslavú, dal jemu odpovd, že toho

uiniti nechce proto, že by rod knížecí tím byl po-

skvrnn. Polemír uslyšav od poslv odpovd, ht
se z toho rozhnval a svolav svú rodinu i jiné

pátely, jím to oznámil, pi tom jích žádaje, aby

toho litovalii skuten2. A oni uradivše se na to,

spolen ekli jemu: »Nešastná sú našeho rodu

jednání i všelikteraká pedsevzetí. Protož vidí

nám se, aby sob, té nechaje, jiné pohledal man-

želky.« Z toho Polemír více se rozhnval a nechav

pátel pirozených, povolal k sob tch, kteréž

znal, že ne mnoho pejí Vratislavovi, a s ninii se

radil a tak jednati poal, aby Vratislava o život

pipravil. Takový úklad, a se dosti tajn jednal,

však vyšel na jevo a pišel až v uši Vratislavovy.

\'ratislav uhlídav as píhodný, Polemíra jítis ká-

zal a do tmavého zavíti žaláe a vyptav se n.i

Vršovec nm skrze trápení ohnm na své všecky nepáfely.

^^slepen"^' kázal je též zjímati a horkým železem dal všecky

oslepiti. Polemíra pgk jako prvního pvodu4 toho

skutku netoliko oslepiti dal, ale i nos jemu uezati.

Vršovci to slyšíce, co se stalo Polemirovi, byli

z toho radostni, že sú k tomu skutku proti knížeti

nechtli svoliti, ani raditi.

' = mstili. — * = skutkem, inem. — ' = jmouti, za-

jmouti. — * =: vdce, pvodce.
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<() cvclebcni l'raliy.)

L. 1072. \'rati?lav kníže, povolav k sob vladyk <K. 107?)

nkterých starších, rad svých, oznámil jím, že jest

ta vuole jeho, aby v knížetství eském za dnuov

života svého ntco dobrého zpuosobil a skrze to

abv vnu po sob ziiostavil pamt. Protož aby oni Radda
^

.
'

, . , . , , , ^. . . . ^ o zvelebeni
jako starsi jemu dali raodn. co ma ucmiti, jeslo Prahy.

by neslo pamt zstávající na vky.

Oni uradivše se, dali jemu skrze Hrozka, syna

Zdaroslavova, odpovd v tato slova: »Ctný kníže,

pane náš, vime všickni, že tvá maudrost všech l:dí,

, ,v .,,.,,, , , v Hrozekmui
V tomto knizetstvi obývajících, maudrosti presa- výmluvný.

huje. Není nám jednak slušné, abychom tob raditi

mli. AJe však ponvadž nás žádáš, nemáme tebe

oslyšeti, ale jako vrní rádce a tvoji poslušní slu-

žebnici toto jsú tob vladyky, lopotové a zemane

kázali povdti: Chceš-li sob poctivost a chváiu

na asy budúcí zpuosobiti, zachovaj prostedek.

Ponvadž máš dva hrady v této zemi tiajslavnjší.

na nichž tvá stolice jest, jeden jenž slov Vyžší

hrad, a druhý hrad nižší, jeden s jedné, a druhý

s druhé strany eky Vhltavy jest postaven a oba

na místech výborných jsú založeni, mezi nímižto *

u prostedku místo pekrásné a horami obklíené,

na nmž založeno msto tvé, jenž slov Praha,

kteréž nkdy slavná knžna a mát zem této Li-

buše založiti i stavti dala. / Nad to mnoho (skrze / 134''
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své, kteréž od bohuov sv>'ch mla oznámení)

o tom mst budúcího pravila, ješto ty všecky vci
dostaten sú poznamenány a popsány v knihácn

tvých, kteréž popisy neb letopisy slovu. Protož

kažiž ty to msto rozší-iti a slavn vystavti, tím

úinkem jméno své zvelebíš a pamt jako vnu
a nikdá neumírající po sob zstavíš. To jsú tob
skrze mne tvojí poddaní rozkázali povdti. « Hro-

zek dokonav svau e, nízko se poklonil, uklonili

se i všickni vedle nho pistojící. Kníže uslyšav

takovau peušlechtilú výmluvnost syna Zdaro-

slavova, podivil se, jemu i jiným tu pítomným po-

dkování z té raddy uinil, prav, že to chce rád

vedle jích raddy a žádosti uiniti. Vladyky máio

poodstúpivše, ekli jedni k druhým: »Odkud jest

pišla tato krasomluvnost synu Zdaroslavovu?

Však jeho otec na póly nmým jest.« I ekli jsú

k lopotuom: »Vy jste zemští auedníci, vezmte

Dobroslavku, dceru Drahomyslovu z áblice, a

dajte jemu ji za manželku. « A lopotové na žádost

vladyk tak uinili.

<R. io7,> L. 1073. Kníže maje v pamti radd.u svých pod-

sesuvlZ daných, asu jarního upokojiv se pijel do msta

svého Prahy a svolav všecky téhož msta oby-

vatele, radil jse s nimi, kterak najlépe mohl;, by

to msto rozšíeno býti. Kteíž odpovdli: »Slav-

ný kníže n pane náš'- Msto toto od prvního žalo-
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žení již jest dvakrát potom rozšiováno; neb dvr
knižetský, kterýž prvé daleko za mstem byl, již

nyní jest v ohrad mstské, neb Mnáta kníže ma-

liké nkdy byl toto msto založil. Potom Vojen

kníže rozšíiti je rozkázal, Kesomysl pak jako

pán tomuto mstu píznivý rozkázal je ješt více

rozšíiti a zdmi vysokými ohraditi a domy v nm
hluboké a z tvrdého kamene stavti. Protož roz-

kaž domy vyžší a prostrannjší vzdlávati.«

Vratislav znamenav vdnost mšan Praž- Vže
,,, ,/, ^1 v ij^-Li j' rathauzu
skych, rozkázal prosted msta, kcez byl radní Pražského,

dm (jinak saudný aneb rathauz) postaven velmi

nízký, jeho povýšiti a pi nm velmi hluboké a ši-

roké grunty v zemi vybrati a z petvrdého ka-

Kroi.ika II. 25
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mene, kterýž vezen byl z žernovnicei, pevn zalo-

žiti, tak aby na nich byla vtši a mnohem vyžši,

než nkdy Neklanka na Vyšehrad, vže zalo-

žena. A to dilo kázal dlati i konati s velikau

pilnosti.

<J\íIha Polák s Uhry:>

<^^ ;°74> / L. 1074. Boleslav, král Polský, znamenav

Vratislava býti muže pokojného, shromaždiv

mnoho lidu Polského, umínil do eského knížet-

^oCech^
ství vtrhnauti. To když uslyšel Vratislav, kázal

strojili, najprvé hrad a msto Kladsko piln osaditi a po-

jav lid eský, táhl proti nmu, aby jemu do své

zem nedal, ale radji aby jej zahnal zase do jeho

královstvi. Zprávu o tom uslyšav Boleslav, po-

volal rad svých, a mluvil k ním ka: »Umíml jsem

do knížetství eského spolu s vámi se pustiti a

Vratislava ven z nho vyhnati a k mému jf: pi-

pojiti království, ale rozpakují mne tyto píiny.

Najprvé že Vratislav jest muž dobrý a spraved-

livý, jakž o nm slyším, že se boií P. Boha. Druhé,

že nemám k nmu žád.né píiny a tetí, že moji

pedkové astokrát se o to knížetství pokaušeli.

Polský král nébrž i je držali, však [proto] nemohli na tom míti

byd proti Žádného zisku snad proto, že sú oni echové naši

Ccchuom. vlastní pátelé a strajcové, tak jakž se te v našich

annálech, že jsme my od Lecha a oni od echa,

' Kamenné lomy nad Strahovem.
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t. j. od vlastních bratruov, pošlí a proti své vlasti

a krvi bojovati není slušné. Snad bychom urazili

toho, kterýž nás i je stvoil. Protož obrame se na

lid cizí, bauivý a nezbedný, t. j. na Uhry, kteíž

nyní sami vlastní mezi sebau veliký boj mají. Pi-

iníme se. abychom je rozvadilij .s naším užitkem.

«

A tu, hned rozkázal vojskám* aby se na levau

stranu hnuli a pepravili se pes hory, kteréž slo-

vau Karpatus. a odtu do Kasubi k mstu, jenž

slov K0SÍC2. To když se stalo, velikau škodu Po-

láci v Uherské zemi (neb žádný nebránil) uinili.

(Drobili' události.}

L. 1075. Jindich císa, a byl muž dosti opa- <R. 1075)

trnv pi zpravování íše a skrze to byl od Nm- Císa
-, r

1 - 1 i VI -• u^ j Jindich
cuov milován, ale vsak ten mel pri sobe nedo- laupil

statek, že mnohé vci od svých pedkuov, císauov kostely,

kesanských, k kostelm nadané bral a rozdával,

komuž se jemu Jíbilo. Pi tom také na žáóost n-
kterých svých rad sáhl i na biskupství ímské,
cht nkterá zboží bráti a rozdávati Nmcuom.
Machové o tom majíce zprávu poslali posly své

k témuž Jindichovi, žádajíce, aby toho neinil.

Kterýž odpovdl : »Ponvadž já jsem pánem vše-

ho kesanstva, zdaliž mi není slušné uiniti to,

což mi se líbí?« Poslové to vyslyšavše, oznámili

^ = smíili. — - t. j. Košice.
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to v krajinách Maských a zbauili proti Jindi-

chovi mnoho lidu v krajinách poledních. A skrze

to byly veliké rznice mezi týmž Jindichem a

najvyžším biskupem ímským, toho asu eho-
em VII.

Suchota
j^_ ^_ ^ Cechách veliká byla suchota, óešf celé

v Cechách. ^ , ^ ,

léto Žádný nepršal, ohové astí vycházeli a ve-

likán (pro nedostatek vody) inili škodu,

spálen. Téhož léta msto Chrudim ohnm domácím

všecko z gruntu vyhoalo, tak že ani které devo

ani jaká hlavni zuostala; zuostalo toliko kamení

/ 135' a zíceniny. /

Židé v Praze.)

<R. 1076) L. 1076. Židé pro své zlé skutky hnáni byli jed-

nako ze všech zemí; pro takovau píinu vlaudilo

se jích asy noními pomalu do Vtšího i Menšího

mst Pražských více než na 700 a ti mezi jinými

se tajili a to pro tu píinu, neb kníže málo ped
2idé tím byl rozkázal Židuom, aby žádných hostin-

^draho^
ských.-, Židuov do svých dom nepijímali, tak aby

dlal tu bydliti mli, než kterej by pišel, pes jeden den

toliko aby tu bydlil, tetího dne aby oóšel a to

proto, neb pro pedešlého léta suchotu obilé byl

veliký nedostatek a chleb draho kesané kupovali.

Když jsú pak uhlédali Pražané, ano Židé mnohem

' = pochode, opálené devo. — * = tém. — * = cizích.
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více chleba kupují než prvé, knížeti to oznámili,

pi tom ztžujícei sob to, že /^idé z jiných zemí

vyhnaní k ním pibravše se, tu jedí a pijí a dralio

dlají a Pražanuom k žádné nepomáhají živnosti.

Kníže hned nazajtí, poslav své auedníky, roz-

kázal, aby byli všickni Židé, kteíž jsú v ohrad
mst Pražských, zeteni. A tak se jest stalo a na-

lezeno Židv (krom dtí) než ode dvú let poítajíc 2idé

a starších, kteíž chleb jedli, pt tisíc a puol te zeteni.

tího sta. Kníže slyše, podivil se tomu potu a roz-

váživ, kterak mnoho chlebuov ten poet lidu kaž-

dého dne snísti muož. i rozkázal Ziduom, aby

v jednom msíci všickni se ven z eské zem vy-

hostili, že jích nechce míti než jediný tisíc, na tom

potu eská zem že má píliš dosti; pakli by pes
ten poet více jích bylo potom když koli nalezeno,

že je chce kázati všecky vyhnati, tak aby ani je-

den v té zemi Žid nebyl nalezen. Židé to slyšíce,

a neádi, musili se tak zachovati.

L, 1077. Tetí den po slavnosti s. Víta pi ho- <R. 1077)

dílo se, když strážní pi kostele s. Víta zesnuii,

nkto asem noním zoóvíral zámky a pobral kle-

noty a kalichy kostelní; strážní uzevše odevené

dvee, velmi se ulekli a bžavše rychle, takovú vc
vznesli na biskupa. Biskup kázal, aby zase zaveli

a piln hledali.

' = stžujíce si na to .

.
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Kostel Praž- Nazajti pak taková vc oznámena Vratisla-

skrzež^dv
"^^^'^ knížeti, kterýž také nevdni to uslyšal a

oblúpen. pikázal se piln všudy ptáti, kto by takovú ne-

šlechetnost a tak všeten uiniti sml. Za dlúný

as velikú pilnosti ptajice se netoliko duchovni ale

i svtšti, nikdýž nemohli o tom nic uslyšeti. Tetí

den pak po slavnosti s. Vácslava opt jako prve n;i-

Jezli sú kostelní i u sakrysty odevené zámky a

dvee pivené. A rychle vskoivše tam, nalezli sú

tam jednoho znamenitého a bohatého Žida, jemuž

bylo jméno Kleblar, an s pacholkem svým Selig-

manem odevev truhly, bére kostelní peníze. Chy-

tivše je oba pivedli sú ped biskupa, biskup poslal

je bratru svému knížeti. Kníže Vratislav pro ta-

V kostek' kovy úineko horliv:, se na n rozhnval a hned

s. Víta. toho dne písn trápiti rozkázal. Kteíž mukami

súce pinuceni vyznali, že sú ty peníze, tak jakž sú

pi nich zastiženi, pobrati chtli a prve že sú kle-

noty pobrali a že sú je zakopali v dom Klebla-

rov. Kníže kázal klenoty vykopati a zase kostelu

navrátiti, Seligmana rozkázal do vody s mostu

devného uvrci a utopiti, a z pána jeho Kleb-

<la>ra steva za živa dal vytoiti.

<R. 1078) L. 1078. Židé majíce v pamti smrt Kleblarovu.

/ laó'' poali míti v nenávisti kn/ží. pravice, že by na

jich žádost a pímluvu kníže tak hanebnú smrt

' = nemile, nelib. — ' = skutek. — ' = prudce.
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r-^kii pedešlého kázal Kleblarovi uiniti. A vychá-

zejíce tajn z Prahy, když skrze své špehée uznali,

že by ml nkterý knz na cestu vyjíti, v cestu

jemu vyšli a jej tajn a úkladn zamordovali; a

tak mnoho knzi bylo mordováno, že žádný z ke-

sanuov neuml na to pomvsliti, aby to dlati mli židéknží
M. , . T^. , ^ ^ ', , ,' . ^ , po cestách
Zíd.e. Jiiskup ovsem astokrát takovu vec vzna- mordovali.

šel na \'ratislava, bratra svého, a kníže pravil

:

»Xevím a domysliti se neumím, co se to dje, ani

kto by ten byl, ješto by nad osobami, duchovními

v as pokoje takovú nešlechetnost provozoval.

A bych mohl maliký míti puovodi, chtl bych to

skuten opatiti. « I pihodilo se asu jeónoho,

že jed^n knz, jménem Hrozek, jenž byl muž do-

brého života a chvalitebného obcování, s povo-

lením biskupa svého šel na paut do kostela s.

Petra, jenž jest na Budi, a zase se navracuje na

té cest jest mrtvý nalezen a steva z nho na

jedno suché dev02 vytoena. To když bylo bi-

skupu i knížeti povdíno, piln to spolu se sšedše

rozvažovali. Spadlo knížeti na mysl, že by to Židé

uinili, proto že jest on dal Kleblarovi Židu steva

z bicha vytáhnuti. Ale však kníže jako pán niilo-

stivý pro to takové domnní nechtl ani na Židy

sáhnuti, aby jim neuinil njakého ublížení, ale

spolu s biskupem uradivše se. poslali jednoho

^ = ptah, domnnku. — ' = strom.
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knze jako tajn na paut k s. Vácslavu do Bole-

slavi a na té cest tajn osadili, aby se jemu jako

jiným ntco zlého nepihodilo. A když knz vchá-

zel do lesu Svémyslického, Židé, kteí sú na vy-

skoili a pojavše jej podál od cesty odved-.i a

k jednomu devu pivázavše, pupek jemu chtli

vyezati, tak aby z nho steva vytoili. To ke-

sané v strážil postavení, kteíž se tomu všemu

z daleka dívali, vyskoivše Židy mordée zjímali

a knze Blahauše od toho deva odvázavše, všecky

spolu do Prahy pivedli. To jiní Židé slyšíce, pry
mnozí od domv, od manželek i od dtí bžali a

zvlášt ti, kteí sú k tm mordm dali své povo-

lení. Pi skutku zastižení tyi a jiných šest, t. j.

spolui deset, Židv kázal kníže hanebnú smrtí,

totiž do kola pletením, utratiti a zahubiti.

(Drobné píhody.)

^Rakušané Téhož léta Rakušané v Morav velikú škodu

vVorav" inili, toliko úkradí lidi jímajíce z penzs je muili.

Kunrad kníže to tžce nesa, poslal posly své

k margkrabí Rakúskému Leopoltovi, žádaje, aby

svým poddaným rozkázal od takových šacuk a

laupežv pestati. Kterýž v smích obrátil žádost

Kunradovu, prav: »Moji jsú tomu pivykli, aby

' Tisk wstažy. — ' = dohromady. — * = pro peníze,

aby je vydali.
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jiné laupíce sebe zbohacovali a zvlášt ty, nad kte-

rýmiž moc maji.« Tu odpovd vyslyšav Kunrad,

oznámil to \'ratislavovi bratru svému, kterýž (neb

byl velmi milostivy) povdal: »Snad toho ne-

budau vice initi. Pakli by od tch laupežv pe-

stati nechtli, musili bychom je skrotiti.«

L. 1079. Maóyky knížetství eského sšedše se <R- io79>

na Vyšehrad, žádali knížete Vratislava, aby své
^"jl^i^^^^'

knížetství rozšioval zbožím zemským a chlebem., vorati.

tak aby tm, kteíž jsú ve všech, rozkázal ddinyi

vorati a lesy planiti, ponvadž tak, jakž se domní-

vají, že od vjití echa knížete do té zem nikda

tak mnoho lidu nebylo, jako toho asu, aby snad

opt njaký nebyl chlebuov nedostatek. Také aby

rozkázal tm, kteíž ddin vorati nechtí a ne-

umjí, aby oni stíbra a zlatta hledajíce toho pihii

byli. Kníže jako muž povolný povdl k svým

vladykám, že to chce rád uiniti a to pro tu pí-

inu, jestliže by kdy který nepítel chtl vojensky

do zem eské vkroiti a ji hubiti, aby ti jenž d-
diny voí a chleba sob i jiným dobajvají, nehajbali

se na vojnu, ale aby <z> zboží nahromaždného

z pokladnice knížetské mohl se lid bojovný z jiné

zem zjednati. A tak všeOu) všudy vorám roz-

kázáno i pikázáno, aby piln dlali o ddinách a

proto aby den svátení ctili / a svtili. Pi tom / 136''

* = pole.
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Jilovaj asu uvedeni jsú dlníci na vrch Jilovaj, kteíž ti

hojnost ^'^^y ^ové zarazili a dali jednomu jméno Mošnika
zlatta. a druhému Jarovec a tetímu Haléek. A tu tak

piln dlali, že v brzkém asu veliké slitiny zlatta

knížeti na Vyšehrad posílali a tím jeho pokladnici

znamenit obohatili.

(Fopcská bulla J^ratislaznn.}

R. t. kníže Vratislav cht, aliy y jeho knážet-

ství eském všemi obyeji Boží rozmáhala se

služba, i uinil poselství a psaní k ehoovi VIL,
najvyžšímu biskupu ímskému, jeho žádaje, aby

jemu dopustil z auadu svého pro rozšíení Bož-

ské poctivosti, aby jazykem Slovanským mše ss.

teny a zpívány byly. To rozváživ otec s. eho
s svými bratími i poslal list Vratislavovi, jenž

byl napsán v tato slova:

List od »eho biskup, služebník služebníkuov Božích,
papeže Vra- '

tislavovi. \^ratislavovi, eskému knížeti, pozdravení a

Appoštolské požehnání. Mezi jinými vcmi a žá-

dostmi Tvá Povýšenost v psaní svém žádá, aby

vedle obyeje Slovanského jazyku u vás služba

Boží dala se, k tomu abychom dali své povolení.

I vziž synu milý, že my nikterakž na žádost tvú

nemžeme našeho v tom dáti povolení. Neb asto-

krát rozvažujíce písma sv. nalézáme, že se všemo-

húcímu P. Bohu líbilo, aby liyla tájna a ne ode
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všech zvlášt hlúpjšich valchována. j Neb jestli že

by tak obecn a zetedln ode všech zpívána a

slyšána byla. snad by tudy v zlehení i v oškli-

vost vjiti mohla; aneb jestliže by ci nkterých

prostedních lidi nemohla vyrozumina býti,

skrze to asté slyšeni a rozjímaní a nedorozumní

mohli by njací bludové snadn mezi lidi pí'ijiti,

ješto by potom z srdci jich tžce se mohli vykoe-

niti. To zajisté za výmluvu nebud, že sú nkdy žá-

dajícímu lidu sprostnému osoby duchovní v tom

inily povolení. Tak jest ovšem, že za první

církve s. mnohá sú bývala na žádost upímného
a sprostného lidu povoleni, ale z toho mnoho zlého

pocházelo i kacíského, ješto potom, když se ád
kesanský rozmáhal a církev s. kesanská se již

upevnila, znamenavše, že sú mnozí bluóové z tako-

vého koene povolovaní vyrostli, s velikú tžkostí

a prací byli napravováni a petrhováni. Protož af

toho není, což se žádá od lidu vašeho nerozumn,
neb to mocí Boží a bl. Petra zapovídáme a tebe

pro poctivost P. Boha všemohaucího napomínáme,

aby takové marné všetenosti všemi obyeji od-

poren byl, i pikazujeme. Dán v ím, L. P.

i079.«2

Toho také roku biskup Krakovský, sv. mih' "

biskup.

Stanislav, když v kaple s. Míchala na Skalce s. mši

* = pemílána. — * Bulla papežská, mnoliem delší, má
datum 2. ledna loSo.
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slaužil, tu jest hanebn od ukrutného Boleslava,

krále Polského, pi oltái zamordován, a tak léta

devátého biskupství svého korunu muedlnickú

pijal; o jehožto sv. skutcích a ctnostném obco-

vání v životech sv. a v knihách, jenž slovu Pašiov

nál, to obšírnji se psáno nalézá.

<R. io8o> L. 1080. V knížetství eském veliká hojnost

obilé i všech jiných vcí byla, zlatta i stíbra
Hojnost všickni dosti mli a skrze to lidé velmi se oddali
V CGCn3,cn

všech vcí. na zahálení. Vida to kníže Vratislav, jenž byl

muž velmi opatrný, opatruje netoliko pítomné

ale i budúcí vci, rozkázal i pinutil mnoho tvrzí,

hradv i mst stavti, tudy chtje, aby zem se

sílila a ped nepátely aby bezpenjší býti mohla

a lid obecný a dlný aby dílu neodvykl. Službu

Boží také velmi rozmnožoval, sedlákm ve všech

mnoho kosteluov stavti rozkázal i pikázal.

<0 koiiclccli a arách-)

I U?"" / Téhož léta Gebhart biskup, jinak Jaromír,

Kauzedl-'J žádal Vratislava, bratra svého, aby jemu byl na

"vyhfaduT*^ pomoc. Že chce všechny kauzedlníky a arodj-
níky, hadae i zaklínae, navazaei, ptakopravce

i vštce z eské zem vypleniti. A on ekl, že chce

rád to uiniti proto, aby se s. víra kesanská roz-

množovala. I rozkázal je biskup i kníže piln vy-

* = kdo arovali s amulety.
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hledávati a jímati a do vzení óávati knížetskébo.

Kteréž potom Vratislav poruil svým auední-

kuom aby je dali muiti a topiti a nkteré ohnm
pede všemi lidmi zjevn páliti. Toho jednoho

roku zahubeno lidí tch obojího pohlaví sto a sedm

a nkteí, než by tch ábelských skutkuov ostali,

radji ven z zem vyšli a zase se nenavrátili.

L. 1081. V stranách puolnoních eské zem <R- 108O

byly zuostaly dv baby v vcech kauzedlných arodjné
velmi vycviené, jedna ve vsi, která slov Hroby, spáleny,

jménem Jánka, a druhá v Krosiin, jejíž bylo

jméno Vavruše, kteréžto velmi veliký nepokoj

lidem inily rozlinými nemocmi, zvlášt ženám

thotným a pracujícím k porodu, kteréž skrze

jich zlé úinky rodívaly místo dtí ježky, psy,

koky neb myši a nkdy óíví neb kamení. Taková

nešlechetnost když na n skuten byla uznána a

usv<d>ena. kníže Vratislav kázal je zjímati a

na Vyšehrad pivézti. Kteréžto ob spolu ped
knížetem jeho rozkázáním i pede vším lidem

divné a nešlechetné skutky s pomo í zlých du-

chuov provozovaly a mistrovství své ukazovaly,

zvlášt v povtí mrana, kraupy, pívaly i hro-

mobití vzbuzujíce a pi lidském pirození divné

vci ukazovaly, tak že komu chtly, byl té hodiny

nemocen a zase té hodiny zdráv. Kníže obávaje

se, aby mu pomocí zlých duchuov z jeho vzení

nevyšly, kázal je hned toho dne ob ped branú
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Vyšehradiskú ohnm spáliti. Ducliové zlí, kteíž

pi nich byli, staten jich bránili astokrát ohe
udušujíce, však po dlúhé katuov práci ohnm sú

zahubeny a spáleny. Kníže i biskup rozkázali po

všech mstech Cesk;^-ch oznámiti a vyhlásiti, aby

žádní takoví arodjníci a arodjnice nebyli

trpíni v mstech, v mstekách ani ve všech, ale

aby byli ohnm páleni.

(Rod I\nibitíi-J'ajtiui)iarú.)

Téhož léta pihodilo se v kraji Bilínském. pi

vsi, kteráž slov Radošov, že žena jedna jménem
Prostislava, manželka Dobrohostova, kterémuž

Vajtminar. íkali obecn \^ajtminar, pibližujíc! se ku po-

rodu, povolala k sob dvú žen starých, jich žá-

dajíc, aby tu pi ní pobyly. A ona položivši se na

2ena jedna zemi urodila syna a po malé chvíli druhého, potom

"devt* tetího a tak po jednom až do devti. Zeny ty.

synuov. kteréž pi ní byly, to vidúce, ulekly ^e a domní-

vajíce se, že by taková píhoda pišla z njakých

úinkuov janky a \'avruše, bab pedeených,

kteréž málo ped tím ped branú Vyšehradskau

byly spáleny, i vzavše takové dti, kteréž nad míru

maliké byly, vkladly jsú je do jedné krabice a

nesly, chtíce je v tajném míst zakopati. A když

ze dvoru vycházely, potkal se s nimi Dobrohost,

od knížete svého z VvŠehradu se navracuje.
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i optal se jích, co by to nesly. Kteréž odpovdly:

»Co my neseme, tob to, pane náš, vdti a vidti

slušné není.« Kterýž ekl: »Slušné neb neslušné,

Vajtminar to vidti miisí.« Kteréž mocí jeho bez-

dn jsúce pinuceny, otevevše krabici, plod

manželky jeho jemu ukázaly. To on vióa podivil •

se, a ka: »0 nesmyslnéi ženy, pro plod muoj a

manželky mé zahubiti chcete? Vezmte a neste

zase do óomu.« A hned bez meškání posJal po^

dojnés ženya a kázal dtem tm prsuov podávati,

jich snažn žádaje, aby svého mléka a svých dtí

pokrmu jeho dtem udlovaly. A tak se stalo, že ty

dti všecky sú poktny.

A po nkterém asu tré jich v mladém vku
umelo a šestero z nich pišlo až k mužskému
vku. A od týchž šesti synuov Dobrohostových

^^ajtminarové se rozmnožili, kterýmž nkteí
Krabicové íkali, k kterýmž potom (a všickni

skrovné postavy bvli) pro jich dobrého otce a jich Krabicové

M ' i'', tr • , ,-, ,'1 "
-1 odkud jsú

výborné mravy král Vratislav veliku lásku mel. pošli.

(J\ílka s Rakušany}.

/ L. 1082. asu jarního Rakušané více a více <R- 1082)

škody poali v Morav initi a to proto, neb mezi

Moravská a Rakúskú zemí žádných mezí ani hor

^ = nerozumné. — " = pro. — ' = kojné.
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Rakušané ani lesuov není, než toliko skrze pole jeden potok

Moravu. ^^^^' kterýž slov Dye, a ten za mezi poten jest.

Protož Nmci asem noním pes ten potok pe-
cházejíce tak asté inili škody, že nkteré pusté

vsi zuostaly. Poslal Vratislav posly své k Leo-

poldovi, pátelsky jeho žádaje, aby svým podda-

ným zapovdl, tch a takových škod aby initi

pestali. Leopoldus tm poslm odpovdl: »Po-

vzte pánu svému Vratislavovi, a tak nyní po-

nechá, než když on v Rakúsích pánem aneb mar-

krabí bude, on sám jim to bude moci rozkázati.

«

A v tom pijel Kunrad do ech, od bratra

svého Vratislava proti Rakušanm pomoci žá-

daje. Vratislav slyše jeho velikú žádost, raké

i odpovd markrabí Rakúského, pohnul se k hnvu
a slíbil Kunradovi, že to chce uiniti. A hned po-

slal k biskupu ezenskému znaje, že jest nepítel

Leopolduov, jeho žádaje, aby mu poslal 2000 lid»u

bojovného na pomoc proti svému nepíteli a že

jim chce dobrý žold dáti. Biskup to vdn pijav

rád uinil. Kunradovi také rozkázal, aby bez me-

škání do Moravy jel a lidu bojovného, což muož

najvíce, aby shromáždil a s nimi na hotov byl.

A on tak uinil. Sám také Vratislav shromaždiv

4000 výborných Cechuov a dobe odných, táhl

s nimi sám životnl až na Rakúské pomezí a do-

' ^ osobn.
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kiidž ješt s svými bojovníky v Praze ])yl, poslal

listy své k Leopoldovi, jemu vzkazuje, aby ho do

Rakús ekal 18. den msíce srpna, že tu chce

s nimi do nkoliku tisíc pohráti. Leopolóus to

vdn pijal a pojav lid Rakúský, také pkn od-
ný, na jednom slušném a píhodném míst hostí

na den urený k obdu oekával, a k svým Raku-

šanm mluvil tato slova: »Rytíi moji milí. a

šastní bojovníci, jist mi vte, že se tomu nikte-

rakž nemohu nadiviti, že lid ten sprostný a rie-

udatný eský i Moravský sml se do tohoto slav-

ného a zpanilého marjírabství pustiti, le chtí ra-

dji zemíti než živi býti. Zprávu mám, že zbrojí

nemají, než njaké chaterné prošívanice a za

zbra kyje a kyjanice neb palice a kníže

jich že se njakú smolúi oblepil. Protož já

vám jist slibuji, že dnes budete bráti svo-

bodn koisti, kteréž sú vám Cechové a AIo-

ravané dobrovoln pinesli do této vaší ze-

m.« \^ratislav hned té hodiny k místu uloženému

s svými Cechy a s Nmci oó biskupa ezenského

poslanými pijel; s druhé strany také v tu hodinu

Kunrád a Otta, bratí Vratislavovi, s velikými

haufy výborných MoravanuoV ; z nich vcí poet

byl rytíuov a vladyk než obecného lidu; postavili

se nedaleko od lid.u eského. Kterýžto lid když

^ Míní smolné pancíe.

Kronika II. 26
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uzel Leopold zdaleka, zídiv své bojovníky jízdné

i pší, takto k nim opt promluvil: »0 rytíi naj-

silnjší, dávno mn to jest vdomo, že ped vámi

lidé cizí utékati obyej mají. I nestrachujtež se

tchto utíkajících stínuov. Neb já to dobe vím,

že se oni s vámi nebudtú smíti potkati v tomto boji,

neb hned z daleka jest znáti, že pi nich veliký

strach jest. ani se stlaili v hromadu, jako ovce.

Nuže. lití a hltaví vlci, obote se na ty ovce

strašlivéi, kteréž mají býti vaším mem za pokrm
dnes; zdá mi se, že již bez bití, sami strachem

jsúce poraženi, padají ped vámi. O peklo, jak my
tob mnoho obtí dáme dnes! Nuže odevi své

nesyté hrdlo a požíraj eské a Moravské duše a

naposledy i samého Vratislava. Znám to jist,

že sú P. Boha i svatý jeho tžce rozhnvali tím,

že sú do naší zem tak valn vešli, aby nám naše

životy, statky, manželky i dítky pobrali; toho P.

Buoh nedaj ! Jestli že kto pak z vás v tomto ume
boji, »Utšená i slavná jest vc«, Horaciuso praví

>>za svú krajinu (neb vlast) umíti. « Mnohem byl

by více mluvil, by haufové eští a Moravští tak

blízko se k nmu nepiblížili.

/ i3«'' / Vratislav pak-, vida nepátely. Nmce Ba-

vorské postavil na pravé stran, bratry své, Kun-

rada a Ottu. s Moravany po levé stran a sám

' = bázlivé. — " := H(jr. Carm. III, 2. 13.
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jako silný lev s svými Cechy postavil se v ped-

nim špic a v elo. tu kdež najsilnjší l)oj býti

ml. A maliko své krátkými slovy napomenuv,

sám boj zaal a na Rakušany jako ohe pruókým

vtrem na suché a husté strništ se oboil, všecky Cechové

na poád porážeje, tak že v brzkém asu mar- ^
porazih"*^

krab Leopold v malém potu sám nkolikýi z toho Rakušany,

hi^ije utekl. A tak ovce strašlivé všecky hltavé

porazily vlky. tak že sú tu jednaká všickni zao-

stali. Z \'ratislavových v tom boji maliko jich

zahynulo. Z rytí^stva a z vladyk tito se poítají,

že sú tam zuostali a zhynuli : Stan s bratrem svým

Radimem. Grydon, syn Lakuov z Borovna a

Dobrohost, syn Hynkv ze Tí óvorV, Miroslav

z Kovan a ]\lrázek, syn \'ajtminarv z Havran
a jiných nemnoho. A tak se Watislav do Cech

s velikú koistí navrátil. A bratí jeho též do j\Io-

ravy mnoho zboží i poctivosti z toho vítzství

pinesli:,.

O ll^y papeže s císaciii.)

L. 1083. \'eliké nevole byly v kesanství .skrze (R. 1083)

to. že Jindich císa protivil se biskupu ímskému
ehoovi. Jiní národové, vidauce takové nevole,

' = sám s nkolika. — ' = tém. — * Peloženo vše

z Kos)ny; ten však klade k r. 1074. Jniéna porušena.

r úiig. obrázek iýž jako k r. iiog.
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také mnohé války vedli mezi sebú, také i kurfer-

štové znamenavše i rozváživše takové vci, kteréž

Válka ped sebe bére cisa, jej napomínali, aby toho ule-

™^5' vil, i trestali,. Kterýž když nechtl napraviti, ale
papežem '

. , ,

a císaem, shromaždiv lid táhl do Vlaských zemí, oni sjevše

se spolu a na to se piln uradivše, psaní uinili

óo íma, biskupa najvyžšího žádajíce, aby tako-

vého nezbedného lovka aspo pokutau duchovní

trestali a kladbu na vydal. A on to na jich žádost

uinil a oni hned z vuole jednostajné Rudolfa

z Sas místo nho na císaství volili. Opt skrze

to vtší mnohem vzrostly nevole, neb Jindich

císa svolav nkteré biskupy, položil concilium

v mst Bryxi a tu Roberta, arcibiskupa z Rave-

natU2, volil za papeže a dal jemu jméno Kliment.

eho tomu silnú mocí odpíral a Rudolf, jenž

Císasložil byl na císaství volen, s druhé strany Jindichovi
papeže^ velikú inil Škodu. Jakož o tom o všem dosti ob-
a papež ^, ^ ,^

'

, ^ ,

císae. sirn pise Blondus, v knihách tetích.

(ProhiiL' píluxíy .)

<R 1084) / ^' ^^^^' tleská zem všech vcí mla bez nedo-

statku, a zvlášt pokrmuov. Strych pšenice platil

/^^j"°^^. pt grošuov a žita strych za dva groše, jemene

vbcch vcí. za jeden groš a ovsa za pt penz na Pražském

rynku, slepice byla za pt penz a kaue za dva

' = kárati. — " = z Ravenny.
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penize. vajec tidcet za peniz na trhu a ve vsi

tyicet a nkde i^adesát. Lid všecken eský jieml

v niemž vtší rozkoše, než aby domy Boží stavli

a je nadávali a v nich se P. Bohu modlili.

Téhož léta vyšli sú tyi bratí duchovní, t. j.

knží, a tyi svtští s povolením opata svého

z kláštera s. Jana, jenž jest na Ostrov ádu s. Be-

nedikta, a mnohá místa zchodivše nemohli pí-

hodného sob k bydlení naleznuti. A pišli na je- ^^ Teslín.

den, a povlovný, ale velmi vysoký vrch, kterémuž

jméno bylo Teslín, a tu osadivše se, kostel devn-
ný velmi krásný k poctivosti P. Bohu a s. Janu

Ktiteli postavili a tu velmi nábožn slaužili P.

Bohu svému. Mnozí lidé vidúce jejích píkraji

život, navštvovali je, žádajíce, aby za n P. Boha

prosili. Nkteí ovšem lidé, lítost nad nimi majíce,

peníze jim pinášeli i mnohé jiné dávali dary. Oni

nic vzíti nechtli, pravíce: »Naše tlo toho nepo-

tebuje a duše také.« Mnozí jiní duchovní i svtští,

vidúce jich dobré, cnostné i svaté obcování, mezi

n se dávali pro odplatu života vného a nkteí

mezi nimi zstávali až do skonení svých životuov.

L. 1085. Zaal se mor dubna msíce v mstech <R. 1085)

Pražských a trval až do msíce listopadu. A pi ^^°'^,

slavnosti s. Jana Ktitele velmi zhusta meli, tak

že nkterý den v obú mstech padesát a nkdy

^ = písný, tuhý.
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i více osob pohebili. Toho asu morniho divné

pístrachy se lidem ukazovaly po mstech i po

všech, také i po lesích a takových obludností od

aužasuov lidé mnozí meli. Biskup Jaromír u vi-

giljí Všech Svatých všem lidem písn se postiti

rozkázal a nazajtí aby se všickni v kostelech,

tak malí jako velicí, staí i dti, nalézti dali a tu

aby P. Boha všickni spolu uprímým srdcem

prosili, aby ráil hnv svuoj ukrotiti. To když

se stalo, v osmi dnech taková rána Boží pestala.

R. t. pihodilo se, že njací tesai z Prahy d-
lali dm jednomu zemanu ve vsi; a ti své dílo do-

konavše, šli asem noním do Prahy a jdiúce

mimo šibenici, uhlédali, ano jednoho lovka tlo

visí na šibenici a dva muži stojí pi nm na e-

bíku. To vidlice piblížili se tajn až pod samu

šibenici a v tom uzeli, an tetí stojí na zemi, drže

se ebíku. A ten prchl a bžal, což mohl, naj-

rychleji a z tch dvú hned jeden upadl doluov a
Zídc dva

Qj^j jgj chvtili, jali, také i druhého i poznali po
pro viselce ^ ^. ^ •' ^- / ^, . v ^
obšeni, ei, že sú Židé. Kteíž pojavše je vedli až ped

popraví a odtu dáni do vzení. Knížeti když

to oznámeno bylo, kázal je pálením ohledati i vy-

znali sú, že sú mli z toho lovka, kterýž pro pí-

inu krádeže toho dne obšen byl, srdce vyezati

a njakému Židu (/o Kajnšpurku jeho dodati a on

ml jim za to dáti sto zlattých. Když sú byli tá-

záni, k emu by on toho srdce potelioval, pravili,
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že nevdí, než to. že on ml njaké iiry a kauzla

proti kesanm tím provozovati. I zdálo se po-

pravcovi, aby byli ztopeni, ale kníže rozkázal a

ka: >>Ponvadž jsú v n(^ci na šibenici jiti snilii,

nech tam také jdiú i ve dne a když sú se chtli

toho obšeného dotýkati, a sú oba od nho blízko

povšeni.

«

ratislaz' kráhnn.)

/ L. 1086. Jindich císa po mnohých nesnázech <r. io86>

a válkách, když byl ehoe papeže z íma vyhnal

a na to místo vsadil Klimenta, kterýž byl v tom

auadii devt msícuov. a ten Jindicha císaskau

korunoval korunau . . . Potom pak král z Neapoli

s velikým vojskem vyhnal císae z íma a pomohl

zase ehoovi k papežství. A eho poslal rychle

za císaem, aby mu povdli, že ho zuove eho
na kolacíi do íma. A císa z toho byl velmi Im-
viv a obrátil se do íše a kóyž tam pijel, položil

snm valní v Mohucí a rozkázal všem korfer-

štuom i jiným knížatuom a hrabatuom i panuom.

cht tomu. aby o vci císaské njaké bylo narov-

nání a císaství aby tak valn nehynulo.

Když jsú se pak všickni posadili jeden každv

na míst svým k rozvažování tch vcí. i ekl cí-

sa: »To bych pedkems rád vdl, kudy a kterak

' =Lsi troufali. — ' =: hody. — " = pedevším.
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tak velmi poplatkuov císai ubajvá. Neb mnohém
více duochoduov cisaských prvé bylo než nyní

i rád bych, aby se to zase napravilo.« Každý z kní-

žat se k tomu pimlúval tak, jakž nalézalo, n-
kteí ovšem mezi jinaii eí i to doložili, že z té

píiny hyne císaství: »Neb nkterá království

hynau a nkterá již zahynula jako království Mo-

ravské, kteréž velmi slavné bylo a král byl veliko-

mocný král Moravský, pod nímž nkdy byli Bo-

hémové a Hermundurové, Káthové i Sarmatové

i A^andalové, potom echové, Srbi, Lužiané a Po-

láci i Rusové a j. To pišlo divným zpsobem

k zahynutí za asu Svatoboje, syna Svatoplukova.

A tomu jest již sto a osmdesát a dv lét a to

nkdy jako jeden znamenitý aud císaství ím-
skému poddáno bylo a v as poteby k veliké bylo

pomoci a již bez krále jest a žádné ta zem Mo-

ravská císai služby od té chvíle neiní ani ty ze-

m, kteréž byly k tomu království pispojeny.«

I rozkázal císa povolati knížete eského také na

ten snm, kterýž hned za posly, vybrav výbor-

ných mužuov Cechuov nemalý poet, pijel

v krásné ozdob do msta Mohuce, tak že se tomu

podivil císa i jiní všickni. I optal se jeho císa,

pro by on císai té služby neinil, kterúž nkdy
pedkové jeho obyej mli králuom Moravským

initi. Vratislav odpovdl, že jest hotov a rád

chce initi, pokudž a kamž knli J. C. IMt. ráí roz-
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kázati. Tu hned knížata a biskupové a páni mnozí

poali jsú slavných skutkuov Vratislavových cí-

sai oznamovati. I vsel cisar v radou s korferšty

a s jinými knížaty o Vratislava a na tom zuostáno,

aby ^Moravské království zase napraveno bylo a

to tak, aby to království do knížetství eského

peneseno bylo a v Morav aby bylo margkrabství

uinno. A Vratislav, ponvadž jest muž tak

krásný a zpanilé postavy a nad jiné svobodný, on

slušn i spravedliv má býti uinn králem slav-

ným a m.argkrab Moravský aby jemu poddán byl. Království

též i Slezský, Lužický i Ruský. A to svoleni ci- 'doech
sarské a korferštuov rozkázáním císaským slav- peneseno,

n jest provoláno a vyhlášeno vedle ádu a oby-

eje dvoru císaského. Tu císa Vratislavovi jako

králi císaem a korferšty volenému blízko sebe

posaditi se rozkázal a vzav korunu královská

z zlatta uinnau, pede všemi korferšty a knížaty

a pi pítomnosti mnohých cizích národuov, ano

na to echové, jenž pi tom byli, všickni hledí,

svýma rukama Vratislavovi vstavil jí na hlavu.

A obrátiv se k korferštuom i ke všemu lidu, ekl

:

/ »To jest král první eský, jemuž jméno Vrati- { i3Q^

slav.« A obrátiv se na druhau stranu, k Egilber- Ceský.

tovi, Treverskému arcibiskupu, jeho za to snažn

žádal, aby s Vratislavem do ech jel a tam jeho

v Praze v hlavním mst, v kostele s. Víta, vedle

ádu a obyeje jiných království a králuov po-
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mazal a korunu tu vezma, jemu pede vším jeho

lidem na hlavu aby vstavil i tO' všecko, jakž králi

náleží, uinil. Ten jistý Egilbertus, aby vuoli a

žádost císae svého vyplnil, jel hned s Vrati-

slavem. A když do Prahy pijeli 12. den msíce
ervna, tu Vratislav poctiv ctil arcibiskupa a

tvrtého dne píjezdu jejích on arcibiskup v ko-

stele s. Víta slavn s. mši slúžil a pi tom krá-

lovský vypluje poádek, Vratislava posvtil a

pomazal i korunoval a k králm kesanským jeho

do sv. íše pipsal, pede vším jeho lidem, ano

všickni duchovní i svtští z toho se veselé, králi

novému Vratislavovi dlúhého zdraví a výborného

štstí vinšujíce. Pi tom také tauž korunau a ten

den korunována jest i Svatava, manželka \''r<'iti-
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slavova. jenž byla dcera Kazimíra, krále Polského.

A korunování to stalo se 15. den msíce ervna,

t. j. den s. Víta. Po vykonání pak tch slavnosti

arcibiskup od krále nového hojností zlatta a ji-

n\mi mnohými klenoty a dary štde jest o1)da-

rován a tetí den z Prahy vyjel a s velikán radostí

i poctivostí se do Treveru navrátil.

iBiskiípstz'í OlonioKck s rrasL-ým spojciií).)

Téhož léta a pi tom asu. když Vratislav a

Jaromír biskup byli pi císai v Mohuci, Jan, bi-

skup IVIoravský, umel. Tu Jaromír pedstúpiv

ped císae, žádal, ponvadž má býti království Biskupství

Moravské do Cech peneseno, aby také biskupství í^lorayske
'

.
.do Cech pre-

Moravské, ponvadž na ten as jest bez biskupa, vedeno bylo.

též aby bylo do Cech pevedeno a od toho asu aby

více biskup v Morav nebyl, a jest nkdy prvé ne-

toliko biskupství, ale i arcibiskupství bylo, ale však

potom za dnv s. Voitcha, biskupa eského, bylo

pod zpravau téhož Vojtcha, eského biskupa, a

to s povolením vrchnosti. A tu hned ukázal na to

listy od Benedikta papeže, toho jména VI.. a od

Otty císae I. Tu císa hnut sa prosbami Jaromí-

rovými, též i Vratislava, bratra jeho, pímluvau a

raddiau Vencle, arcibiskupa Mohutského, i jiných,

to jest uinil a ta biskupství v hromadu spojil.

A toho svým majestátem potvrdil.
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/ i4o»- / Téhož roku Otta, kníže ^íoravský, jenž by]

bratr vlastni krále Vratislava a Jaromira, biskupa

eského, umel, devátý den mésice ervence;

proto že byl velmi dobrotivý, lid Aloravský ten,

kterýž on ml pod svau zpravú, smrti jeho velmi

litoval.

(Píhoda Betislavova v Míšni.)

<R. 1087) L. 1087. Král Vratislav sebrav mnoho lidu

eského, obrátil se do Srbské krajin3^ kterauž

nkdy prvé cisa Jindich pedešlý byl jemu moc-

n poruil a dal; tu kdež jest nkdy njaký zámek

pustý, jménem Hvozdek, od Míšn msta
,
jako

pl míle vzdálí, Vratislav zase vzdlati chtl. Tu
jsú jemu lidé z jedné vsi velmi veliké, jménem

Kyleb, pekážku inili. I cht se Vratislav po-

mstiti, poslal syna svého Betislava, aby toho

zámku bránil, tak aby se zedníkuom, kamení-

kuom. tesauom ani pokrývam žádná nedala

pekážka; a v brzkém asu poslal mnoho lidu,

rozkazuje Betislavovi, aby ty všecky krajiny,

kteréž se vztáhly od Míšn až do Polsky a do

Cech, vedle dání císaského opanoval a k ruce

králi eskému podmanil. A tak se jest stalo, neb

se Betislavovi všecko a všudy šfastn vedlo.

I pihodilo se, když jsú se zase navracovali,

že jsú pijeli do té vsi, kteráž Kyleb slov, z kte-

réž málo ped tím byli mnoho sedlákv pro brá-
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není hradu stavti zbili, a tu nocovali. Sedláci ti

povolavše z nkterých jiných okolních vsí sause-

duov, uinili autok na nkteré bojovníky Betisla-

vovy bez píiny. I zbhlo se k té potržce mnoho

lidu s obau strá i byla veliká potm bitva, ale že

jsú tu sedláci svdomjšíi než hostéo byli, mnoho

toho mli naped a tak jest tu okolo dvaócíti Be-
tislavových zamordováno. Pi tom zamordováni

jsú dva muži výborní Cechové a jednak první

toho vojska vuodcové, totiž Vencerats a \''znáta,

synové Tasovi. To uslyšav Betislav, hned. jakž

svítati poalo, poslal nemalý hauf lidu a kázal ty

Kyleby všecky zbíti a ves Kyleb zapáliti i roz-

boiti. Kázal také jiným boiovníkuom se hnauti,

aby naped táhli, a sám pozuostal v tomto hauf,

kterýž ves Kyleb rozboil; ale však. než slunce

z hory vyšlo, táhl zadní hauf menší za haufem

valním4 jako v polaumllí. A když první hauf pijel

k jednomu velikému potoku jako o poledni, dlauho

se nemohl pepraviti, neb mnoho koistí rozli-

ných vezeno, neseno i hnáno bylo. Betislav pijev

k prvnímu haufu, aby pedses táhl, rozkázal a sám

u toho potoka s menším haufem zuostal. v kte-

rémž byli jednak najznamenitjší rytíi. A tu Be-
tislav málo poobdvav, vida, že veliké jest horko.

^ = znalejší. — " = cizinci. — ' Zkaženo z Kosinová

Naarat. — ' = velikým. — " = vped.
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rozhostili se z svého hávu i s svými rytíi poal

se v tom potoku kúpati a chladiti.

To když oznámeno bylo Alexímu. jenž byl

Kanpalse hajtman voiska, pišel k nmu. a ka: »]\lilv kni-
Betislav. ^ ^ , .v ' ^ ^

že. však zde není \^hltava ani Ohe.« Odpovd-l

Betislav hajtmanu Alexímu : »Však já dobe
vím, že staí lidé rádi se myšího chestu bojí, a

mnohém více než mladí jsú strašliví. « To slyše

hajtman, ekl: »Dajž P. Buoh, ehož žádáš, však

lidem bez škody. « To když spolu mluvili, to

dvadcet jízdných ukázalo se, jako by chtli mezi

nahé chladící se rytíe vskoiti. I ekl Alexius:

»Pohlete, co se dje, rozumím, že jsú toto hon-

cio, to zvíte, že po malé chvíli valní haufové pi-

táhnau. Mohli jsme již dobe jednu míli ujeti a

této nevole ubýtis. Obláejte se rychle a berte

zbroji a k Ceskn^m mezem pibližme se; jestliže

by na nás jaká pišla tžkost, naši pední húfové

I)udú nám moci uiniti ])om<)c.«

To tch dvadcet jízdných ukázavše se, zase se

obrátili. Cechové více smlí než múdí pihoto-

vivše se a na kon xsedavše poali za tmi jízd-

/ 140- nými jeti. / Alexius jako muž rozšafný jím l)ránil

a al)y nikoli nejezdili, pikazoval, ale oni nechtli

poslechnauti a uhlédavše, že ti jízdní utíkají, po

nich se nkteí i)ustivše poali jích bez Šiku stí-

' = svlékl. — ' =.pc-lní stráž. — ' = zbýti, se zbaviti.
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hati až za jeden vrch, tu kdež byly zálohy, z kte-

rýchž Nmci vyskoivše, mnoho Cechuov zmor-

dovali. A za utíkajícími Cechy mnoho jízdných

hižalo a tu okolo knížete Betislava veliká bitva

in-la, tu byl teskot v zbroji, kik v lidu, neb se

toliko mei bili. až se Nmci na bh oddali a Ce-

chové nad nimi. ale velmi krvav, svítzili, a jích

málo bylo, neb mnozí již byli v pedním hauf od-

jeli, toliko znamenitjší tu pi knížeti byli zstali.

Mnoho jích zajisté v té bitv zahynulo, jako Ale- Bitva

xius hajtman. Ratibo ze jeho. Braník s bratrem rneziechv
svým Slavau, Jarek z Kiova, Ryneš z Jelnic a a Nmci.

Krotiboj Dlúhodvorskýi a jiní mnozí. Jeden také

hrab eský, a velmi znamenitý, jménem Peda,

ztrativ v tom boji nohu, leóva živ zstal. Be-
tislav kníže také svau mužnost v tom boji dosta-

ten ukazoval, neb nkolik Nmcuov s koní svalil

a naposledy byl pod levau rukau velmi rann, a

by se byl na ten as meem, kterýž v ruce ml,
tak snažn nezavrhl, v tu chvíli a tau ranau byl

by ruku ztratilo.

Král \'ratislav když to uslyšal, byl z toho vel-

mi hnviv. Ta bitva stala se druhý den msíce

ervence.

' Ze jmen /.-

—

4. ~ Kost)iy, ostatní smyslena. — ' Vy-

právno celkem podle Kosmy. K tomu týž obrázek jako

k r. iiog.
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<0 stateném Bcnedovi.)

<R. io88> L. 1088. Byl jeden rytí velmi slovutný a zna-

menitý v eské zemi, syn Gurykví, vnuk Tasuov,

Beneda jménem Beneda; kterýž byl velmi krásný a zmu-
statený ^.., j ••'.,- ' -u •• ••

i
- •

i

rytí, zily, a nad. jme statený ve zbroji, nejmak nez jako

TurnuSo aneb Hektor. Ten nevím kterak jest byl

rozhnval Vratislava a ujel do Polsky a tam slau-

žil u královny Vyšeslavy, manželky Boleslavovy,

jenž byla dcera knížete Ruského, až do smrti.

A již dv lét, jakž vyjel z Polsky a jezdil po do-

brodružství, až pijel k Vikbertovi, zeti krále

Vratislava, žádaje ho, aby jeho pímluvau byl na-

vrácen k milosti pána svého, krále Vratislava.

/ MI"" /Ale Vikberts byl muž velmi oppatrný a po-

nkud i chytrý, ten nechtje rozhnvati, ani v ni-

emž ublížiti testÍ4 svému králi, dal jemu Benedov:

raddu, aby toho nyní pozanechai a na ten as
pobyl v Míšni u Bennona, biskupa Míšienského, a

on v tom asu že jeho vci chce u krále povlovn

jednati.

asu toho král pamtliv jsa na píhodu, která

se stala synu jeho v Srbích od Nmcuov, sebrav

lióu nco eského táhl do Srb vojensky, chtje ten

zámek Hvozdek opatiti a pevnjší uiniti aneb

* Zkaženo z Kosmova Jurala =:: Jiata. — ' Srovnám

s Vergilovým Turnem má ji Kosmas, Hcklora líomé-

rova pidal Hájek. — ' = Wigbert. — * = tchán.
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jej na jiném píhodnjším míst postaviti. A když

tam byl, oznámeno jemu, že by Beneda v Ališni

byl. Poslal pro žádaje, aby k nmu pijel pod

pímím a závazkem pokoje a on to vdn uinil.

Kteréhož když uzel král, hned mysliti poal,

kterak by jej mohl slušn jíti. Tu po mnohém
s ním v stanu rokování pojal jej král za ruku a

vedl jej z vojska súkromí, jako by chtl ntco

s ním tajn rozmluviti, a komorník jediný toliko

královský šel za nimi z daleka. Král uhlédav

hrušku a jilce u jeho mee zlatté, tak jakž na ry-

tíe slušalo, otázal se jeho ka: »Milý Benedo,

prosím tebe. povz mi, co ten me váží: musí býti

nco dobrého, ponvadž jsi jej dal tak draze ozdo-

biti. « A on ekl: »Králi, pane muoj milostivý,

žernov mlajnský kdyby muž jsa ve zbroji na

lebku postavil, obé spolu i hlavu i všecko tlo

chtl bych až do ledví jednau ranau petíti.« Divil

se král, však lstiv, a chválil me, pi tom prosil,

aby mu jej ukázal. A Beneda nic zlého nemysle,

vytáh jej dal do ruky králi, kterýž vzav zatásl petíti

jím a ka: »A ty tu nešlechetný z kurvy synu!« a

hned vzkikl na komorníka, kterýž sám jediný tu

pi králi byl, lovk nešlechetný Vít, syn Solibo-

ruovi, a ka: »Chy se ho a jmi jej a svža jemu

ruce i nohy.« A on chtl to uiniti. V tom rytí

^ Zkaženo z Kosmova Zeliboric = Želiborv.
—

' = svaž.

Kronika II. 27

Beneda
chtl žernov
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chytil komorníka za jilce a za rukovt mee,
kterýž byl na bedrách jeho a vytáh peal jej na

pely, až tu hned padev umel. V tom mohl ujíti

rychlý rytí, ale nechtl, jako Herkules od hydry,

a král na jeho vlastním siln sekal meem, však
Král Vrati- jemu žádné neuinil rány. Ale on a špatnvm
slavnechva- .. ,^ i^ > i m \ - ^. , C ,

litebny sku- (kteryz vydel komorníku) meem tri raný, vsak
tek ucínil. neškodné králi uinil. Ten kik slyšíce mnozí

z vojska sú bžali a první v bok stelu vstelil

Benedovi a druhý dlauhým a širokvm jej z zaóu

až naskrze promrštil oštpem. Král pak Vrati-

slav, plný jsa zuoivosti, aby se aspo nad mrtvým
pomstil tlem, kázal jej za nohy koni k vocasu

pivázati a tak po hustých kovinách a trninách

jsem i tam vláeti. Múdejší to vidúce, skutku

toho nechválili. Král sám (když ho ta prchlivost

pominula) vida, že jest nechvalitebnau vc uinil,

hned se odtud hnul, Hvozdku hradu ani opravil,

ani na jiné místo pestavil, ale se vším lidem obrá-

til se do ech, prav, že se chce upokojiti a P.

Bohu slúžiti.

(Nevole mezi králem a biskupem.)

Téhož léta když se král do Pr?hy a na Vyše-

hrad navrátil, biskup Jaromír ani proti nmu vy-

jel, ani jeho pivítal proto, neb jest ml hnv
v srdci svém pro Benedu, kteréhož velmi miloval.
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To znaje král umínil s bratrem o to pokojn roz-

mluviti. A jednoho asu, potkavše se spolu, ekl

král biskupovi : »Brate milý, nejsi plnitel zákona,

neb víš že jest napsáno: Nehnvati se na bližního

svého, mnohem pak více na bratra vlastního.

«

I odpovdl biskup: »Brate milý, však ty také

tom dobrau máš vdomost, že jest psáno v zá-

kon Božím: .Nezabíš.' A ty kázal jsi zabíti Be-

nedu, muže stateného, beze vší píiny. A P.

Buoh sám zapovdl, a ka: / ,Nevinného a spra- / mi''

veólivého nezabíš'i a ty jsa král chtl jsi jej sám

pod svým glajtem svú vlastní rukau zamordovati

Tof sluší na krále? Jist vz, že proto nad tebau
^-ráH tžce

P. Bh tžce mstíti bude. A ponvadž své sliby domlouval.

tak lehce vážíš, na as potomní kto dohraj tob

viti bude? Neznášli toho, že královští skutkové

dobí i zlí daleko se i do jinvch zemí rozhlašují?

Když to pijde ped knížata a krále (a bezpo-

chyby i ped císae), že král eský, bratr biskupa

eského, dav jednomu slavnému a nad jiné v sta-

tenosti zkušenému rytíi netoliko glajt bezpe-

nosti, ale i poslav pro a jemu svými ušty slibuje,

aby bezpen pijel, i chtl jej úkladn zamordo-

vati, za jiné nemám, než že dí císa: »Bych to byl

vdl, byl bych jeho nikdá králem neuinil.

«

1 ponvadž jsi takovau hanbu sob i mn, také

^ = 2. Kn. Mojž. 23, 7.
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i všemu národu eskému uiniti sml, od tohoto

dne jist, brate, vz, že já pro ten úinek ne-

chvalitebný žádné k tob chutii míti nebudu.« A tak

Nevole se jest stalo, že vždycky mezi králem a biskupem

králem ^O'!}' veliké nevole. Neb mnohokrát král stál v ko-

a biskupem, stele V den slavný v své piprav královské a

biskup ped ním mše slúžiti nechtl a nkdy i ji-

ným knžím svým poddaným bránil, kaplany krá-

lovské velmi sužoval, a asem na protimyslnost

králi i bez vinny je trestal. Králi se toho velmi

slitovalo i jednoho asu, stoje v kostele s. Víta,

povdl: »Chci na to pomysliti, aby bratr muoj,

biskup, neml moci tak velmi mých knží trápiti.

«

(Založení kostela Fyšehradskcho.)

Po nedlúhém asu poslal listy své tajn do í-
ma k papeži Urbanovi toho jména II., jemu ta-

kovau svú tžkost a píkrost bratra svého ozna-

muje a pi tom žádaje jeho, aby jemu dopustil

kostel v slušném míst ke cti a k chvále P. Bohu a

ss. Petru a Pavlu apoštoluom jeho postaviti.

A posluom rozkázal piln kostel s. Petra v ím
?patiti.

Kteíž když se navrátili a listy toho dopuštní

pinesli a zpuosob kostela ímského namalovaný

' = pízn, ochoty.
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ukázali, hned kázal kriímfeštVi na Vyšehrad ped
zámkem kopati pi své pítomnosti a sám všed do Král

najhlubšího krumfeštii 12 košuov kameni a prsti ^krumfeštu

ven na svých ramenau vynosil, neb jest byl také tak nosil,

nkdy Konstantinus císa uinil. x\ hned sám král

ochotn první kamen toho základu položil a rychle

svolav všecky kameníky a zedníky kázal jej piln

a bez odtahuov postaviti. A bez meškání poslav

k papeži, žádal jeho, aby mu nkoho od své stolice

poslal, aby ten kostel, kterýž dal postaviti, byl

ozdoben a posvcen. I uznav papež slušnu býti

žádost jeho, poslal Jana, kardinála Tesalského,

a Petra, probošta Svatojiského, aby ten kostel

posvtili, probošta, dkana a celý poet kanov-

níkuov aby tu postavili a ti aliy tu P. Boha usta-

vin chválili. A pi slavných slavnostech Kristo-

vých a Marie P., matky jeho, též i pi slavnosti

každého ddice eského, totiž na s. Víta, Vácsla-

va, Vojtcha, Zikmunda, Prokopa a Lidmily,

a když by král eský rozkázal, probošt neb d-
kan mši s. slaužíce, óiakonus i subdiakonus aby

mohli pi oltái v korunácha obyejem biskupským

státi svobodn. A on probošt i dkan, kanovníci,

školastikovés, vikáové^, kaplanek, oltánícic, kušto-

= základy. — ^ — mitrách. — ^ = uitelé škol kapi-

tolních. — * = stídnici, zástupci. — '' = knží jed-

notlivých kaplí. — "^ = knží jednotlivých oltá.
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šovéi, sakristianové, kapelnícÍ2, mansionáis, kuor-

nici, koralové4, bonyfantovés, decempánovéo, cero-

ferarÍ7, libroferarís, zvoníci, vrátní kostelní i hrob-

níci a tak všickni skižebníci téhož kostela Vyše-

hradského, aby svobodní byli a biskup žádný

Pražský ani jiný aby nad nimi žádné moci neml
ani jích saudil, toliko samému papeži a saudu jeho

beze všeho prostedku aby poddáni byli a žádnému

jinému.

A tak král Vratislav tím zpuosobem sebe i své

knží i jich poddané všecky z moci bratra svého

biskupa i jeho budúcí<ch> vytáhl a vysvobodil.

Ten pak kostel Vyšehradský tak slavn ozdobil a

nadal i obohatil, kalichy, ornáty i všemi pípravami

a ozdobami kostelními, též i platy mnohými a d-
dinami svobodnými tak znamenit, že se bylo emu

/ 142' diviti. Probošta Vy/šehradského pítomného i bu-

ProboštVy- dúcího každého kancléem království eského
šehradskv ^. .. i i i ,^ ,' ^ '^^ •

i '^ .

kanclé ucmil a aby byl treti po krali mezi knížaty a pany
eský, v raddách, tak jest zpuosobil. Také aby žádný jiný

proboštem, dkanem, kancléem nebyl než knz,

t. j. osoba duchovní, ne svtská; pakli by kto

z svtských ten nkterv auad na se vztahoval a

' = strážcové, opatrovníci. — " = zízenci jednotlivých

kaplí. — * =: stálí pvci. — * = choralisté. — ° = hoši

zpváci. — '^ =: sbor zízenc. — ' ^opatrovníci svíek.

— ' = opatrovníci (a písai) knih kostelních.
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jej držal. v hnv Boží a s. Petra a Pavla aby upadl.

A to svými listy a papežskými bul-emi dostaten

utvróil a upevnil až na vky.

(Smrt jarouiirova)

L. 1089. Mezi králem Vratislavem a bratrem <!< 1089)

jeho Jaromírem biskupem, jinak Gebhartem. usta-

vin více a více pib\^alo velikých rznic a ne-

volí, kterýchž žádná jiná nebyla píina, jediné

pajcha. Neb jednoho nadýmalo dstojenství a

druhého pozdvihovala marná chvála; tento ne-

chtl bratra rovného sobe míti, oni nechtl bratra

nižší býti; jeden chtl pediti, druhý nechtl zadní

býti; \'ratislav chtl jako král panovati, Jaromír

biskupem sa nechtl jeho služebníkem býti, ale

chtl císae, od kteréhož vzal biskupství, míti za

pána a jiného žádného. Krá.1 pak, ne potebu, ale

pajchú sa veden, ne náboženstvím a rozumem,

ale panováním a mocí, opt jednoho kaplana svého,

jménem Vencle, biskupem Moravským uinil,

proti vuoli Jaromírov a proti císaskému zízení

i proti své ped císaem pímluvo i proti papež-

skému potvrzení. To když uslyšal Jaromír, hned

na cestu o íma se pipravil, raddy a pomoci

od papeže Urbana prositi cht. A v tžkém sa my-

^ := onen. — " = prohlášen:.
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Biskup
Jaromír
umel.

Klášter
Opatovice.

šlení, jel do Uher k králi Vladislavovi (kteréhož

Uhi za svatého mají), cht jeho pomocí tudy bez-

pen do íma projeti. Hned ten první den, jakž

pijel k králi Uherskému, upadl v tžkú nemoc,

ale že byl král nedaleko od Ostehoma, poslal jej král

na lodí po Dunaji a poruil biskupu Ostehom-

skému. Ta nemoc za šest dní v nm více a více

se rozmáhala, sedmý den k veeru umel. O jeho

dobrém a chvalitebném obcování bylo by jist co

psáti, ale pero k potebnjším vcem pospíchá.

Téhož léta král Vratislav, a byl s bratrem

v njaké nevoli, však za jeho nkdy dobré obyeje

a skutky milosrdné, kteréž iníval chudým lidem,

pro smrt jeho byl velmi teskliv; neb astokrát í-

kával: »Jaromíra, bratra mého, nkdy nechtl

sem míti za biskupa a již nyní, by mi možné bylo.

rád bych jej svýma rukama z hrobu vykopal.

«

R. t. také rozvažuje, že jest nkdy svévoln

biskupu Jaromírovi, jako l)ratru a otci duchov-

nímu poddán býti nechtl a snad nkdy i zúmysln

jeho hnval, chtje to ped P. Bohem napraviti.

za jeho a svú duši rozkázal velmi veliký a slavný

klášter mezi Hradcem a Chrudimí postaviti, ne-

daleko od Kuntické Hory, a ten velmi krásn ká-

zal ozdobiti a nad míru jej bohat nadal. .\ d-al

jemu jméno Opatovice.



BISKUP KOSMAS. 425

(Biskup Kosmas.)

L. 1090. \'i-atislav král povolav k sob kanov- <R. 1090)

níkuov kostela s. Víta, tu spolu s nimi v ko-
^'f-^i"|^™

stele s. Víta rozvažoval, kto by ml ujítii Kosmas,

místo Jaromírovo a na tu sv. stolici biskupství

Pražského býti posazen. Tu po dluhem rokování

a vyhledávaní z vuole jednostajné volili sú dkana

kostela Pražského, jemuž bylo jméno Kozma (a

ten již byl v poádku osmý biskup Ce/ský, muž / MS''

velmi dobrý a ctnostného obcování, ale vkem
sešlý), pro jeho dobré mravy. Všecken lid toho, že

jest on a ne jiný na tu stolici posazen, byl vden
a tomu se všickni jednak radovali a z toho chválili

P. Boha. Ale že Jindich císa toho asu byl

v Lombardy a tam jednal vci potebné, protož

taková vc dlúho nemohla pijíti k stvrzení.

(Jrofislav a bratí jeho.)

Téhož léta král, maje v pamti to spuntovánío,

kteréž bylo nkóy mezi Kunadem a Ottú i Jaro-

mírem, bratry vlastními, proti nmu jako proti

bratru najstaršímu, a nad to, když umel Otta, že

Kunrad tu krajinu, kterúž držal Otta, rozdlil sy-

nm jeho. totiž Ottovým, po smrti otce jich. to

uslyšav král poslal tam s mocí a kázal je vyhnati.

' = zaujmouti. — " = spiknutí.



426 V. HÁJEK , KRONIKA ESKÁ, R. 1U9U.

t. j. Svatopluka a Otíka, z ddictví otcovského a

synu svému mladšímu Boleslavovi Olomúc a jiná

msta dal. Kterýž po nedlúhém asu nedozralúi

smrtí zachvácen sa. tu v Olomúci zemel, téhož

léta, II. den msíce srpna.

<0 Zticradori a I^í-ctishfZ'oz'i.)

Král \'ratislav prve ovšem obával se svých

bratruov, dokavadž všickni živi byli, ale jakž Otta

a Jaromír biskup na onen svt odešli, vida sa-

mého Kunrada již od bratr zde opuštného, ve-

liké vojsko do Moravy vypravil, aby mu to vzal,

což jemu po jeho otci i po bratích spravedliv na-

lézalo. Když sú pitáhli až k mstu, jenž Brno

slov, tu král sám osobn rozkázal, kde kto se má
Zderad položiti vuokol a každý hrab kde má své posta-

V^^'^' viti stanv. Tu pán Zderad, vida Betislava, syna
knize

,
'

., , ^ r

etislava. králova, stojícího ped králem, kynuv okem na

krále ekl: »Mnohoslavný králi, Betislavovi, synu

vašemu, rate nkde místo ukázati nedaleko od

vody, neb on se rád v ece kaupe.« To povdl
z té píiny, neb nkdyz on Betislav, v Srbích se

kaupaje, obmeškal se, až na nepátelé pispli a

mnoho jemu dobrých lidí zbili, také i jej byli ra-

nili. To slyše mládenec, co mluví jemu na posmch
Zderad, velmi to tžce nesa mlením pominul to

' =: pfdÓMsiioii. — " Víc k r. ioS~.
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ped svým otcem, ale však jemu to tak tžce

v srdci jeho uvízlo ne mén než jako by nkdo
jemu jízlivúi stelu v bok vstelil; odšel jest

do vojska mle a toho dne hnvem sa utrápen ne-

veeal. A hned té noci povolav svých služební-

kv, jim tžkost svého srdce oznámil a s nimi se

o to. kterak by se nad Zderadem pomstil, radil.

Poslal také k strajci svému Kunradovi, žádaje oó

nho v tom posmchu, kterýž se jemu stal od

Zderada. rady. Kunrad pak znaje, že Zderad jest

najvtší radda \'ratislavova a že jeho raddú a

puovodem Watislav vtrhl s svým vojskem jemu

na škodu do IMoravy. vzkázal Betislavovi, strajcia

svému, že ten ohe. kterýž spálil Betislava, [že]

jest nemén spálil i Kunrada, protož slušelo by se

piln k tomu piiniti a jej v brzce zhasiti, aby se

nerozmohl a více lidí nepálil; pakli by toho Be-
tislav zanedbal, že by budúcí a vtší tžkost na

tom poil:!.

To když posel oznámil, raddy Betislavovy

chválili raddu Kunradovu pravíce: »Však sme

i my tak prve radili. « O pak celu noc radda byla,

ráno se vykonalo. Poslal Betislav k Zderadovi,

aby k nmu vyjel saukromí, že má s ním v taj-

nú vjíti r.adóu. Kterýž na nic takového nepo-

mysliv, vzav s sebú Zimíra, svého tovaryše, vse-

^ = jedovatou. — " ^ píbuznému, synovci. — ^ ^ ucítil.
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davše na kon, vyjeli sama dva na místo jim ulo-

žené, kteréž když uhlédal Betislav z daleka, jel

jest od svých proti nim tak daleko, jako by mohl

kamenem hoditi. A byl dal svým znameni, když

by od Zderada chtl odjeti a hodil by na svú ru-

kavici, aby oni hned pibhnúce inili, což sú clí-

bili. I pijel k nmu a opáil jemu tu e, ptaje se

jeho, pro by jej tak dtkliv ped jeho otcem ha-

nti smli. A tak domlúvaje jemu i hroze, jakž

toho obyej, obrátiv kuo svuoj od nho, vhodil

jemu rukavici mezi oi. To hned Zderad s Zdi-

míremo poali pry utíkati. V tom tí odní mlá-

denci, t. Mnozislav a bratr jeho Dryza, synové

Libomírovi, a tetí Boreš, syn Oleóv, utíkají-

/ M3' ího Zderada, lychle spolu bžíce / postihli, a tmi
peostrými hroty jej prohnali, až jej nahoru

z sedla vyavše vyzdvihli a jím jako snopem o ze-

mi udeili a komi po nm šlapali, bodúce a Le-

kajíce již na zemi ležícího, až v nm duše nebvlo.
Zderad .

, , ^ , ^

zabit. A to se Stalo ii. den mesice ervence.

Zdimír pak zbledlý v náhle pibhl do vojska

královského, králi oznamuje to, co se stalo Zde-

radovi. Král to slyše, z toho žalostiv sa, zdržeti

se nikoli nemohl od pláe. Tu mnozí chválili Zde-

rada, smrti jeho žalostiv litujíce, však ne zjevn,

tím aby na se Betislavova hnvu nevzbudili. Král

' = se opovážil. — * := Držimir Kosiiif.
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posadiv se, piln na to myslil, kterak by mohl toho

skutku nad bratrem i nad synem pomstiti slušn.

Tlo pak Zderadovo, kdež zabit byl, na tom poli

ležalo až do veera, až asem noním pátelé jeho

vzavše kázali je umýti a poctiv pipraviti a do

truhly zamité vloživše do Cech na Brežskú po-

slali, kteréž manželka jeho, jménem Všemilaj a

syn Letoslav poctiv a žalostiv pijavše, v kaple

ss. Petra a Pavla na Hašku pohebili.

{Knžna Jlrpirí^a.)

Betislav uslyšav, že otec jeho tak jest velmi

zuoiv proti nmu. nedaleko za jednu horu pi
vod kázal rozbiti své stany a za nim vtši strana

vojska obrátila se. mužuov najstatenjších.

\' tom pak manželka KunradkDva, jménem Vír-

pirgki, kteráž velmi vtipná a krásné ei byla, bez

vdomi manžela svého do vojska královského pi-

jela. To když bylo povino králi, svolav své

raddy s nimi se posadil a ji ped sebe rozkázal

pivésti.

Iteráž stojeci ped králem a raddami jeho,

slzy z oí svých na své vylévajíc líce a chtci mlu-

viti nemohla, však lkaním slova petrhujíc, mlu-

viti poala kúci: »0 králi, pane panující nad Ce- Zena velmi

^ , , . . výmluvná.
ským královstvím i nade vší Moravskú zemi i nad

* = Hilburga it Kosmy.
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zemmi k nim náležitými, já a nehodná sem sluti

tvá (milostivý králi) nevstai, však s daufanim a

ne všeten, také i ne bez píiny, sem pišla ped
obliej Tvé Velebnosti. « A tu hned padla na svú

tvá, klanjíci se králi. Kteráž z rozkázaní krá-

lovského když pozdvižena byla, stojeci ekla

:

»Ctný a veleslavený králi, divná mi jest vc a ne-

toliko mn ale i jiným m.nohým, co ped sebe ráí

bráti Tvá Velebnost, že zde hledáš boje, tu kdež

ho není.V mi jist, že odsud nepineseš domv
žádné poctivostio vítzství. Jestliže naším zbožima

sebe i své chceš obohatiti rytíe, sám své šípy na

sebe obracíš, ponvadž s bratrem tvým (kterémuž

ty proti každému jinému lovku ml by býti ku

pomoci) krvavý boj vésti chceš; neb proti Bohu

válku vede ten, kdož své vlastní a krevní pátcly

hubí. Chceš-li bojem zbohatnuti, obra své rytíe

na Židy, kteréž máš prosted msta svého Prahy,

ješto oni stíbra i zlatta hojnost mají. Pakli se zde

chceš podívati, kterak hoela Trója, kaž zapáliti

ob msta Prahy. Snad by ty ekl : »To jest mé.«

A íž jest pak toto, ješto plundrovati^ chceš bez

píiny? Však sme my také tvoji a to což máme.

tvé jest. Jestli že pak chceš tvú prchlivost obrátiti

toliko na osobu a život bratra tvého, neóajž toho

* =: žena mladšího bratra. — " = cti, slávy. — ' = statky,

panstvím. — * = pleniti.
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P. Biioh, aby ty ml sluti druhý Kajn. Manžel rnj

praví, že by radji chtl bosýma nohama jiti do

Dalmaci a do eckých zemi a tam zuostati, než by

se ml najmenši kruopi tvé krve poskvrniti. Pro-

tož radji prijmiž, což jest tob poslal ne bratr,

ale služebník. « A to ekši, vyala z podpláští sva-

zek metel a položila ped ním na stole, kúc:

»Jestliže jest co bratr proti bratru zhešil, potresci

jeho a svú zemi daj komu chceš.

«

Tau a takovau eí dotkla se srdce králova a

pohnula sróci všech knížat a rad královských,

tak že všickni to slyšíce, žádný se od pláe zdrželi

nemohl. Král piln jejích slov poslauchaje a roz-

važuje je u sebe. vzhlédl na ni a 'kázal, aby se

vedle nho posadila. A ona ekla: » Jestli že sem

nalezla milost ped oima tvýma, ješt za jenu
vc žádám, králi milostivý. Tvái mé nezahanbuj,

za to prosím, neb za veliký hích synuov maliko

sluší prositi otcei.« Tehdy král ekl: »Vím kam
chceš jíti. Jdi radji a pived mi bratra i syna, a
je políbím v svazku pokoje. « A hned políbil jest jí

a to proto uinil král, neb se bál. aby / Kunrad, / 143^

bratr jeho, s Betislavem, synem jeho, se nespun-

tovali proti nmu a snad jeho z království nevy-

hnali.

^ l'šechno podle Kosmy; maliko prositi = pauUulum

supplicii chybn peloženo.
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(Betislav a J'ratislaz'.)

Když sú pak k nmu pijeli a peden ped-

stúpivše, pokorn se postavili, král Kunrada bra-

trsky pijal a k synu ekl: »Synu milý! Uinillis

dobe, žádnému nebude lépe než" tob, paklis zle

uinil, komu he než tob?« Ta slova rozváživ

Syn se Betislav, porozuml, že otec jeho ne z srdené

zprotivil, ^neb otcovské lásky s nim uinil pokoj, ale z po-

teby. Protož se všemi, kteiž se jeho pidržali,

jenž byl vtši díl vojska, obrátil se s nimi do

msta Hraóce, jenž jest na Labí, a tam bydlil, oe-
kávaje nejistého promnní štstí. A ktož koli

s nim odjeli, žádný se nesml pro krále do svého

obydlé navrátiti. \'ida pak král, že svého hnvu
tak, jakž chtl, nikterakž slušn nemohl provésti

nad synem ani nad jeho pomocníky, povolal do

Cech bratra svého Kunrada a tu starší --i zname-

nitjší Cechy shromaždiv, velikými závazky a pí-

sahami je upevnil, aby žádného jiného po smrti

jeho (a jestli že by prve umel než Kunrad) za

krále nebrali, než Kunrada, bratra jeho. A zna-

menav to, že již tudy Kunrada pívtivého sob
uinil a kdyby byla jemu poteba, že by on byl

jemu na pomoc, hned poal to zjevn jednati.,

kterak by mohl smrti Zderaóovy i té zpaury syna

svého nad ním pomstíti. Co se na Vyšehrad jed-

nalo, to také tajné nebylo Betislava, kterýž hned

bez odtahuov, shromaždiv mužuov a rytíuov vý-
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horných více než 3000, rychle položil se blízko

Prahy, u jednoho potoka, kterýž slov Rokytnice,

zítra hotovi jsúce bojovn s králem se potkati.

Hned toho' dne, jakž se položili, Betislav poslal

k otci posla a ka: »Hle ted sem již pijel blízko,

kteréhožs ty hledal daleko. Co by ml uiniti zítra,

ui dnes nemeškaje. « Tím poselstvím syn velmi

hnvivého a nemilostivého otce sob uinil. Ale

pihodilo se, že té noci byli sú u vzení královslcéin

mnozí vzové za ruce i za nohy nemilostiv uko- ^ ' v"^csíav

vání, kterýmžto ukázali sú se sv. ddicové, a Vojtch,

s. Vácslav a s. Vojtch muedlníci Boží, a ote-

vevše zámky a závory, jednu velmi velikú kládu

óubovú, v níž vzové za nohy držáni byli, pe-

lomili a k vzm takto mluvili: »Jdte do ko-

stela našeho hlavního a P. Bohu, že ste tohoto

vzení zproštni, chválu vzdajte a nás zejména,

(s. Vácslava a s. Vojtcha), že sme vás osvobodili,

oznamte. Králi i všemu lidu povzte, a Boha ne-

hnvají, válek a mordv a nechají vespolek.

«

Kteíž, ano strážní spali, svobodn sú vyšli a jakž

jim svatí rozkázali, tak se zachovali, jakž pak

o tom o všem v legend s. Vácslava obšírnji se

píše. Tu hned nazajtí Kunrad mezi otcem a sy-

nem pokoj zpuosobil.

To uslyšavše rytíi ti, kteíž se Betislava pi
držali, poslali sú k nmu, kúce: »Kníže milý! Již

sm.e tomu dobe porozumli, že ty otci chceš v-
Eronika II. 28
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iti a s nim v první vjíti milost a lásku. My jemu

viti nechcme, neb známe jeho chytré obyeje.

iní on jako nedvd, kterýž žádné rány nenechá

bez pomsty; protož více se bojíme jeho pátelství

než nepátelství. Protož neb nás všecky až do jed-

noho od sebe pus, aneb s námi nkde na slušné

místo je, neb žádnému jinému radji bychuru

neslúžili, nežli tob, pánu našemu. « Vida Be-
tislav, že jako rytí bez zbroje, tak kníže bez

rytív nemá ani jména knížetského, [Betislav]

vyslyšav je a rozváživ zpsob i povahu otce svého

a vrnost svých rytíuov, povdl, že radji chce

s nimi v cizím kraji hledati chleba, než sám býti

bez rytíuov s otcem v pokoji. Sebrav jích více

echové než 2000, dobytkví a jiných nábytkvo s selm
v Uhích . 1 ' -I 1 1 '1- TT, 1 ' T 1- 1

se osadili, poj^v, obratil se k krali Uherskému Ladislavovi.

A Ladislav pijal jej jako krevního pítele milo-

stiv a rytím jeho dal jednu krajinu výbornú

a úrodnú, kteráž byla k lovení zvi a k jiným

myslivostem velmi píhodná, jenž slov Banov,

blízko od Trenína, a okolním jich obyvatelm
rozkázal, aby jim radní a pomocní byli a pívtiv
je snášeli i jim slaužili. Betislava pak s nkte-

/ 144' rými v malém potu nechal pi / sob v veliké

rozkoši a poctivosti, kterýž tam zuostal až do

smrti otce svého, krále Vratislava.

' = jmní. — ' = majetek.
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(LetosUiZ' staví klášter Zííeracský.)

Léta téhož Letoslav, syn nkdy Zd-eraduov,

kterýž ml své obydlí na Bežské, mezi Prah a

\'yšehradem, na behu eky Vhltavy, na jedné

skále, kteráž slula Bežská, jednoho dne vstav

ráno, oznámil služebníkm svvm sen, kterýž se -, , ^J"^' ',,.., Zderadova
jemu zdál té noci. a ka: »Prosím vás, moji milí

a vrni pátelé, oznamte mi, co sen ten, kterýž

sem vidal této noci, znamená. Vidal sem, an orec

muoj Zderad, kteréhož (jakž sami víte) tlo již

více než rok v zemi v kaple ss. Petra a Pavla, jenž

slov na Hašku, leží. pišel ke mn a žádal mne,

abych vezma muoj plást ervený, jím jej piodíl

a to uin za ním abych hned šel. I to sem na žá-

dost jeho uinil a když sme pišli na to místo.

kdež on poheben, on na tom hrob se posadil a

mn kázal vedle sebe sedti. To když sem uinil,

v tom hned na nás hustý poal pršeti déš .a já

ekl: »Ote muoj, co mám uiniti ?« A on odpo-

vdl: »Vezmi kamení a klad okolo mne a na to

vlož díví a svrchu pláš ervený a ui jako stá-

nek. « To sem všecko uinil a zase sem se vedle

nho pod tím pláštm na zemi posadil. I ekl ke

mn: »Synu muoj, jdi domuov a pines rvÁ chleba,

kterýž jest najpíhodnjší k jedení. A když pjdeš

z domu ke mn se navracuje, poítaj své kroky

a oznámíš mi, co jich od domu až sem v potu
jest.« To sem všecko, jakž mi rozkázal, uinil.
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A když sem k nmu pišel, uhlídal sem, ani dva

muži staí a poctivé postavy pi nm stojí, i ulekl

sem se a jako bych se zastydl jich oblieje. x\ on

ekl ke mn: »Synu, kolik jest kroejí?« A já

proto, že sem se ulekl tch sv. mužv, nemohl

sem poctu pamatovati. I ekl sem: »Ctyhcet a

div«. V tom hned podal sem jemu chleba a on

políbiv jej, podal muži staršímu a ka k nim:

»Prosím vás, vezmte tento chleb ode mne, do-

neste to pánu mému.« A mn otec podav ruky d-
kování mi uinil a obrátiv se šel za nimi a já

také sem se k svému domu navracoval; i ohlédl

sem se, zdali bych ješt mohl vidti otce mého

a ty starce, kteíž ped ním šli. A to jeden muž
horlivýi pišel ervený, n-eb ohnivé jsa postavy,

i rozboil stánek, kterýž byl' nad hrobem otce

mého, a pláš muoj zahodil a bžav rychle šlapal

po nm nohami. A já pospíšil sem k nmu, abych

jemu zloeil. A dív, než sem já k nmu pišel,

pedeení muži navrátivše se, jej sú na zemi

porazili a nohami svými jeho ruce i nohy šlapa-

jíce, jej sú umrtvili a odešli. Toho asu pišel

ke mn služebník muoj Dobrochval a zdvihl stá-

nek a pláš muoj na vložil a spolu sme se na-

vrátili do óomu mého. 1 posadil .'íem se za stuol

a poal sem jísti. V tom vyšel sem ze sna mého

' = hnvivý, rozhnvaný.
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a nalezl sem se ležící na loži. 1 prosím vás všech

spolu, to vidní mé co znamenává, oznamte mi!«

To vsickni spolu rozvažujíce, neumli sú dáti

Letoslavovi odpovdi. JSazajtí pak jeden z slu-

žebníkuov jeho, jménem Krosen, jenž byl muž

velmi nábožný a bál se P. Boha, ekl k Letosla-

vovi: »i\ll sem i já vidní této noci, kteréhož na

tento as tob nepovím. Ale co tvj sen zname-

nává, všecko poád oznámím. Otec tvj pišel "^ý^^f^^""
, ^ ^ i, ,

Letoslavova.
k tob, žádaje, aby jej tvým piodíl plastem. Co by

jiného bylo, aež to, že tebe žádá, aby tu, kdež on

leží, piodíl jej, vezma z statku svého, jemu tu

kostel vtší postaviti dal a službu Boží opatil.

S sebú kázal jíti a na hrob se posaditi, neb i ty

také vedle nho poheben budeš. Déš z oblakuov

pršeti, ten tob milost Boží z nebe pijíti zname-

nává. Chléb že si jemu dával, tudy jemu milo-

srdenství veliké uiníš. Dva starci sú s. Petr a

s. Pavel, v jichžto jménu ten kostel postavíš.

Kroeji 40, kteréž si poítal, jest ješt 40 let bytu

tvéhO' zde na svt: když je peteši, k otci 'tvému

také pijdeš a vedle nho budeš poheben. Muž
horlivý stánek od tebe uinný rozsápal: potom

když ty odejdeš na onen svt, kostel ten rozboí

a na zemi povrže;. Ty sa ped Bohem budeš chtíti

jemu zloeiti, od P. Boha na pomsty žádaje;

^ =: napoítáš. — " = shodi, povalí.
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/144'' svatí pak ti, / jimž ten duom a píbytek poruen

bude, oni budu nad ním pomstu initi a smrtí

vnau potupen bude. Potom pak njaký Dobro-

chval z rodu tvého ten píbytek zase vyzdvihne

a napraví a s tebú spolu k milosti Boží éo domu
vného se navrátí a tak budete za stolem Božím

hodovati až na vky.« I ekl Letoslav: »Již sám

rozumím, že si mi prav to všecko vyložil. Protož

vezmi mé peníze, z mé pokladnice, a uiniž tak

jakž pravíš. « I ekl Krosen: »Alníšliž, I.etoslave,

že i já sem. nevídal v noním vidní toho, všeho,

co si ty mn oznámil, i toho, což mi se dnes tuto

od tebe poruí, nad to i jakým zpsobem má
Klášter

^ tento Stánek Boží vzdlán a ozdoben bvti?« Je-
Zderažský
odZderada. 'Hiuž Letoslav odpovdl: »Uiniž to, co jest tob

od P. Boha oznámeno a porueno. « A tu hned za-

ložen, jest kostel velmi veliký ve jméno ss. Petra

a Pavla apoštolv, kterýž slov Zderad aneb

Zderaz, a to nákladem Letoslavovým, syna Zde-

radova, mezi Prahau a Vyšehradem.

Tento Zderad, kterýž jest byl (tak jakož se

o nm naped píše) puovodem a rozkázáním kní-

žete Betislava úkladn zamordován, byl muž
dobrý a spravedlivý a pední radda Vratislava,

krále eského, a byl z star(V,itných hra])at (ješt

nkdy z Charvatské zem do této vlasti s knížetem

Cechem pišlých) pošlý a psal se na svém tituli
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Zderaó z Sval^nic a aa Bežské. A na svém

štítu tohoto znamení požíval:

{Píhody v Uhrách a v Polsku.)

L. 1091. Král Vratislav, sebrav vojsko echv, <R. 1091)

obrátil se na Betislava, syna svého a pi tom

na Ladislava krále Uherského. Král Ladislav to

uslyšav, nemeškal také s s!\'ými Uhry pohotov

býti a položiv se mezi Váhem a horami, tu jest

echv oekával. Vratislav král rozkázal všem

Cechm, aby se 8. den ervna msíce u Chrudim Mor na

na Vorli položili. A l^k se stalo, že se tu toho
^^(?jj°^JJj|^[g

dne položilo více než 16.000. V tom pišel na n
náhle ukrutný mor, tak že jich umelo ve trnácti

dnech puol druhého tisíce. Král se do Prahy na-

vrátil a lid se roizšel a ktož koli tu neumel, jinde

jemu také tch asuov nic nebylo. O tom, cO' se

v Cechách dje, král Uherský zprávu maje, lid,

kterýž ml proti králi eskému shromáždný,

rozpustil a sám se do svého navrátil píbytku.

Téhož léta Tatai velikú mocí vtrhli do Uher-
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Uhi
dvakrát
Tatary
porazili.

/ 14;

ské zem a velikú inili škodu. Jichžto byl vuodce

a hajtman Kopulch, syn Kruluov. A když veliký

zájema uinivše ujieti dbtili, v tom král Ladislav,

navrátiv se z Charvatské zem s velikým množ-

stvím Uhrv, honil ty svého lidu zhaubce a oni

se byli již ponkud ubezpeili a na žádného žádné

nemli pée, neb již z mezi Sedmihradské zem
ven vyjiždli. I oboil se na n mocn a všecky

je obklíil, tak že jediný služebník z toho vojska

utekl, jiní ivšickni od UhVv zjímáni, málo jich

nco zmordováno a laupeže všecky t. j. krásné

panny a paní, syny a dcery, jim odjali a statky

své zase pobrali a ty laupežníky v vnu službu

podrobili. To uslyšavše Tatai v své zemi od

toho, kterýž sám jediný utekl z vojska Tatar-

ského, jemuž bylo' jméno Esembu, poslali sú

posly králi Ladislavovi, aby jim jich vzn pro-

pustil a svobodné je uinil; pakli by se tak neza-

choval, že oni bez meškání ruku mocnu chtí jich

dobýti a zemi Uhersku všecku popleniti a žád-

nému že nechtí odpustiti, ani samému králi. Král

dal odpovd, že toho nikoli nechce uiiniti ; a kdyby

to uinil, že by tím rozhnval P. Boha svého,

neb jest pro n neposlal. Ponvadž sú pišli do

jeho zem, na jeho i poddaných jeho záhubu, a

P. Buoh / ten, kterýž vládne všemi vcmi a on

* = loupež, koist.
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jest vítzitel, dal mu je v ruce jeho, že jích nechce

propustiti; a jestli že jich ješt tolikéž aneh vice

pijede do jeho zem, takovúž škodu ahy inili,

že jim chce s pomoci P. Boha svého tolikéž ui-

niti, co jest prvním uinil. To když poslové Ta-

taruom oznámili, oni hned bez meškání, pojavše

s sebau najvyžšího zprávci sVého, jménem Akus,

do Uher mnohém s vtší mocí než prve vtrhli

a hubiti i mordovati poali. Vladislav král se-

brav vojsko, jím v cestu vyjel a napomenuv své

bojovníky k zmužilosti, sám první mezi Tatary

vskoil a tu byla veliká bitva. Keb tu nejstate-

njší z Píkopíx Tatai byli vysláni. A nad míru

mnoho Tataruov bylo, však Uhí nad nimi slav-

n svítzili a král Ladislav -v té bitv sám svým
meem Akusovi ruku šavlí ual a jeho živého

jal. Po takovém pemožení nesmli se Tatai
za dluhy as do Uherské zem pustiti.

R. t. najvyžší biskup ímský, zprávu o tom
maje, jaká se jest nešleche'tnost v Poíské zemi pi-

hodila, kterak zúmysln a úkladn Boleslav, ^^^^V^"^

ukrutný král Polský, dobrého a ctnostného i sv. Polského,

muže Stanislava, biskupa Krakovského, pi ol-

tái zamordoval, hned poslal posly své a pi nich

listy Petrovi, Gneznenskému arcibiskupu, a ji-

ným biskupuom Polské zem, jím pikazuje, aby

' = snad z Perekopské šíje mezi Krymem a pevninou.
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mší s. slaužetií ve <vši 'té ,zemi zápoved uinili.

A sám papež na Boleslava vydal kladbu pro ten

hanebný úinek a korunu s hlavy králuov sal,

pikazuje, aby žádný v té zemi bez jeho a císa-

ského vdomí nebyl korunován. Bo^slav takovau

vc slyše, nic na to netbal, králem Polským se

jmenoval i psal, všem pikazuje, aby jemu jako

králi svému všelikteraká poctivost inili a podda-

nost zachovávali. Ale po malém asu, když usly-

šal, že pro jeho vrchnímu biskupu nepoddanost

nkteí znamenitjší Poláci proti nmu povstali

a spikli se, aby jej také zabili, jako on svého bi-

skupa, a na kusy rozsekali, rozváživ, že by toho

Král neušel, pojav syna svého Mislava, mládence

^P'f)^ý v dvanáctém lét, z Polsky do Uher k králi La-
ujel do

_ ^ _

•'

Uher. dislavovi jse obrátil.

Král Uhersky jako pán milostivý, jak Beti-

slava, syna krále eského, tak Boleslava, krále

Polského, pijal milostiv a u sebe držal poctiv.

Po nedlúhém asu Boleslav pedeený zstaviv

tu pi králi Ladislavovi syna, inkam se podl.

Nkteí o nm píší, že by od Vladislava odpu-

štníi vzali a syna svého jemu poruiv, za smrt

muže sv. aby pokání inil, do jednoho kláštera

že by vsel v Korytanech, kterýž islove Osya, jenž

leží blízko jednoho jezera nedaleko od Filakuo a

' = rozlouil se s . . . — ' =r Blák.
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tu že by svuoj život v pokání vykonal Jiní pak

mnozí píší, že asu jeónoho vsedl na kuon a pojav

psy jel s nimi na myslivost do lesuov a tu že se

jest pod ním kuo zbauril a bez jeho vuole pod ^^''.^If
, ^ ., ^ Polského

ním bhal a psi za ním štkajíce tak dluho, az psi sndli.

on upadl s kon a, psi pibhle na vsedli a jej

kausali a trhali tak dlauho, až jej sndli, tak že

ho nic nezuostalo.

Biskupové, preláti a hrabata, páni i rytístvo

království Polského, majíce o tom jistau zprávu,

že jest Boleslav Ukrufný zahynul, sjevše se spolu

po dlúhém rokování na tom zstali, aby místo

Boleslava Vladislav, bratr jeho, kterémuž n-
kteí íkali Heman, zprávu království Polského

na se pijal. A tak se jest stalo. Kterýž a se psal

králem Polskvm, však nikdá nebyl korunován. Vladislav
vv, král

Madislav asu jeónoho vypravil k najvyžsi-
poigi^ý

mu biskupu do íma jednoho oratorai z kanov- volen,

níkuov krakovských, jemuž bylo jméno Lampert

Habdak, aby žádal papeže na míst jeho, ta zá-

povd mší ss. aby byla zase propuštna. Papež

na žádbst Vladislava, knížete Polského, to uinil

a Lamperta znamenav býti muže ueného a vý-

borného orátora, rozkázal jemu (a toho svými

listy potvrdil) aby on vyplnil místo s. Stanislava

a aby byl KrakovskV-m biskupem.

/ Téhož roku povýšení království Polského / 145V

^ = vyslance.
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sjevše se mezi sebú rozvažovali, aby skrze úinek

krále Boleslava kmen královský v Polšt nebyl

udušen, poslali jsú slavné posly 'k Vratislavovi,

králi eskému, aby svau dceru dal Vladislavovi,

králi jích vnov volenému. Vratislav uradiv se

na to s radami svými, dal odpov, že to chce

rád uiniti. Ale však toho byl najvtši pvod krá-

lovna Svatava, manželka Vratislavova, kteráž

a jí macecha byla, však ji jako svú vlastní dceru

milovala. A tak dána jest krásná panna Jitka,

ócera Vratislavova, krále eského, kterauž byla

jemu urodila nkdy manželka jeho Adlejda, jíž

Cechové íkali x\'dlétha, jenž byla dcera nkdy
Ondeje krále Uherského. Neb ten král eský
m] ti ženy: najprvnjší byla Arabona a druhá

slula Adlejda aneb Adlétha, dcera krále Uher-

ského, a tetí Svatava, jíž nkdy Poláci íkali

Svjatochna, sestra krále Polského.

(Zácrak v Paii.)

<R. 1092) L. 1092. Pihodilo se v Franské zemi v mst
Paíži, jakž ,na ten as veliké uení bylo mezi ko-

legiáty, byl jeden velmi uený mistr a dobrého

života a v Boží nadji jako svatý a ten umel.
Mrtvý I litovali ho jednak všickni lidé uení a kázavše
mluvil . ^ , . , , , , , ,, , v 1 ^ •

vPaiži. jeho tlo vnésti do kostela, nad mm (jakz obyej

nad mrtvým) zpívali. Kterýž posadiv se na ma-

rácli, ekl: »Ped saudem Božím spravedlivým
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jsem obžalován« a to když povdl, zase se po-

ložil. To slyšíce všickni lidé ulekli jse a starší

rozkázali, to tlo aby nebylo pohbeno až do zaj-

trejšího dne. Nazajtí opt sešlo se mnohem více

lidu i knží a žáci opt zpívali vedle obyeje.

Kterýž opt posadiv se, táž slova jako víra pro-

mluviv a též se znenáhla položil. I zanecháno

jest tu to tlo až óo dne tetího. Tetí pak den

k takovému divu sešel se jednaki lid všecken,

kterýž byl v mst; když pak opt nad ním zpí-

váno bylo jako prvé, opt povstav a posadiv se,

vysokým hlasem zavolal a ka: .»S'pravedlivým

Božím saudem sem zatracen« a hned zvrátil se

zíise. jako by v nm duše nebylo. I rozkázáno

jest, aby to tlo na posvátném míst nebylo po-

hbeno. Byl jest pi tom pi všem, co se tu dalo,

njaký Bruno, doktor velmi uený a znamenitý.

Kterýž ekl uedlníkuom svým: .»Vidíteli, kterak

tento muž slavný a Bohabojící bídn zahynul?

Takéliž i my zahy^núti chceme? Nedajž nám toho

P. Buoh, radji chcme býti spaseni. Není jist

zde místa k spasení, sluší nám radji s\'t opu- Kartuských

stiti a hledati milosti Boží.« A hned nazajtí bral ^^^^i gg

se na púš, kteráž slula Kartús, s svými ucedl- ád.

niky a tu píke životy vedli a nábožn P. Bohu

slaužili a odtud se zaal ád mnichuov Kartus-

kých. téhož léta, jakž se svrchu píše.

^ = tém.
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(Události Z' rolsku.}

Téhož léta manželka Vladislava, knížete Pol-

ského, jménem Jitka, jenž byla dcera krále \^ra-

tislava eského, u veliké tesknosti i s manželem

svým byla, a veliké almužny P. Bohu a svatým

jeho obtovala, chudé také, jenž za ni ustavin
P. Boha prosili, ma své práci mla. Tomu se ona

1 s manželem svým nemohla nadiviti, že ji P.

Buoh nerái žádného syna ani dcery dáti, aby

mohla živu obt z sebe P. Bohu obtovati. Ona
zajisté jako žena nábožná a plodu žádostivá, na

každý den tlo své metlami mrskala, však P.

Buoh ji nerái 1 uslyšeti. asu jednoho pišel k ni

Lampert, biskup Krakovský, jenž byl první bis-

kup po .s. Stanislavu, a oznámil jí, že jest ta

vuole Boží, aby ona s vdomím a povolením

manžela svého Vladislava dala udlati jeden

' obraz z holého zlatta k podobenství a velikosti,

j,ako by se mlo óít naroditi, a pi tom i jiné

dary i raucha drahá kostelní a to aby poslala do

krajiny té, kteráž slov Provincia, do kláštera,

jenž jest pod horu eenú Pessolanus, blízko po-

toka, jemuž íkají Rodanus, neb tu leží tlo s.

/ i4Í>''
Jil/jl. / To aby bylo dáno opatovi a bratím tm

"^Poíská ádu s. Benedikta, aby aspo pro zaslaužení s.

ncpiodn.i, Jiljí p. Buoh ráil život její otevíti, tak aby

uinna, mohla po sobe ddice zstaviti.

'
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A s tim poselstvím byl jest poslán Petr, ka-

novník kostela Krakovského, a s ním mnozí jiní.

Když jsaii tam pijeli a dary opatovi a bratím

od Madislava a od Jitky obtovali, a oni to na

míst s. Jiljí pijavše, ti dni poád nejedúc ani

pijíc u hrobu s. Jiljí P. Bohu se modlili. tvr-

tého dne ekl opat posluom: »Bratí milí, již

jete domuov ve jméno Boží, neb skrze pímluvu
s. Jiljí P. Bh paní vaší život otevel a již jest

synem poala. Neb to jist vzte, kdož koli kdy

za slušného s. Jiljí na míst tomto požádal, ni-

kdki prázdný neodšel.« Poslové když se zase na-

vrátili, Vladislavovi a Jitce to všecko, co jsú

zjednali, poádi oznámili a tak se všecko vy-

pkiilo. Neb brzo potom knžna poavši porodila,

po. porodu umela. Synus, kteréhož po sob zuo-

stavila, dáno jméno Boleslav, kterémuž potom

íkali kivoustý Boleslav. Vladislav pak toho

syna, kteréhož na P. Bohu obdržal skrze pí-

mluvu s. Jiljí, vden sa, rozkáz.al kostel ped
hradem Krakovským ve jméno s. Jiljí postaviti.

(Marná pímluva sa Betislava.)

R. t. služebníci a rytíi krále Vratislava,

\izavše radu spolenú, pedstúpilá ped. pána

svého, své služby minulé a pítomné i budúcí

^ = po poádku, náležit. — " Tisk S3'na.
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jemu oznamujíce, rozlin se zakazovalii, pi tom

žádajice Betislavovi synu jeho milosti, tak aby
Pímluva dopuštním ieho mohl se dO' Cech svobodn a

ped králem ^ •'

^ ^ . ^ ^

zaBeti- bezpen navrátiti, a Si svým otcem pokojn pe-
slava.

bývati. Vratislav vyslyšav e jích a žádost, dal

jím odpovd a ka: »Nemám vám za zlé, že pi-

mlúváte se, milosti Betislavovi žádajíce, snad

ste od nho navedeni aneb ponvadž nkteí tu

.máte nadji, že by on ml pánem vaším býti,

chtli byste, aby on vám za tuto pímluvu n-
jaká milost inil aneb abyste od nho dary

vzali, a snad nkomu z váis již sú darové od nho
dáni aneb slíbeni. Protož neóivími se vaší pí-

mluv, ale tomu se nadiviti nemohu, že toho, což

by mlo z toho budúcího zlého pijíti, nerozva-

žujete, vdúce, že jest byl na mne i na vás s ve-

likými vojsky pijel, cht mn i jednomu každé-

mu z vás život odjíti; a ehož nemohl zjevn

uiniti, chtl by tajn a pod smíením i paó zp-

sobem pokoje vykonati. Protož rozvažte, co mlu-

víte neb jednáte, a ty, Litoboe Vršovský, ohlé-

•daj, co mluvíš. Bojím se velmi, že ta stela jest

z tvého sajdakui. A bych to chtl uiniti a uiiiil,

znám, že bych neslušnú a nepoádná vc uinil.

Neb znáte písmo zákiona, že David králi, zna-

' =: slibovali rozliné služby. — ' ^= toul. Slovo tatar-

ské, asi z madiirštitiy pejatí-; podnes na Slovensku.
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menav, an mu se syn jeho Absolon zprotivil a

že hledá nepoctivosti a bezživotí otce svého, ne-

chtl mu dáti milosti, aniž chtl dáti jemu více

na svau tvá pohleti a nad to dopustil na
P. Buoh pro neuctivost otce, že jesrt; hanebnú a

meobyejnú smrti umel. A tak necht jeho tam.

Po mé pak smrti a bratra mého budete initi,

co se vám líbiti bude.« A oni vyslyšavše takovau

maudrú odpovd krále svého, o to jeho více sta-

rati pestali.

(Rocdleíií biskupství eských.)

Vše toho roku tak, jakž zídil Vratislav král

ipo smrti bratra svého Jaromíra, aby ta biskup-

ství, t. Pražské a Olooniické, zase rozdlena byla,

j. zpsobil dva biskupy: Kozmas, tak jakž byl

prvé volen, aby byl Pražským, a Ondej z Dau-

bravice, kanovník kostela Olomuckého, aby byl

Moravským biskupem.. Neb ten Ondej byl muž
krásné postavy a rodu starožitného, kterýž na

svém štítu tohoto požíval •znamení:

Biskup
Olomucký
Ondej

zDaubra-

Kronika U.



450 V. HAJEK. KRONIKA ESKA, R. 1U92.

Tu tepruv Vratislav dostaten upevnil v Olo-

múci biskupství, a prvé za dnúv Svatoplukových

v Velehrad bylo. I ponvadž jest království od-

tud peneseno, slušné jest, aby i biskupství do

hlavního na ten cas msta bylo obráceno. I po-

slal \^ratislav ty dva volené biskupy k Rapotovi

hrabti, aby je doprovodil až k Jindichovi cí-

sai. A když sú pijeli do^ Mantui, nalezli sú cí-

sae, an sedí na palácui s knížaty a s biskupy

/ 146 ' raddami svými, všickni v svém, poádku. / I po-

dal jest Rapota císai listuov od krále eského a

od kapitoly kostela Pražského^ a pi tom uiniv

pozdravení, oznámil vuoli a žádost téhož krále

a preJátuov kosteLa s. Víta, i všeho Tid.u eského
a ty dva volierué biskupy ped ním postavil, žá-

daje, aby toho volení J. M^ Cis. svú mocí ráil

potvrditi a jích na biskupství aby ráil rozkázati

posvtiti. Císa pomlav dlúhau chvíli a odevev
ústa svá ke všem písedícím, ekl : »IIle tyto

bratry k nám poslal náš vrný pítel, Vratislav,

krá'l eský, abych^om vedle Apoštolského ustano-

vení a ádu církve s. jích volení potvrdili; kte-

réhož 'však nezdá se nám. uiniti bez povolení va-

šeho. « Tehdy biskup Monasterienský, kterýž toho

asu pijel z Jeruzalemíi, zpodepev se na stuol,

na kterémž byly berly biskupské položeny a

' = hlavni si.
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prsteny i jiné svatosti -a klenotavé, ekl: »Ne-

bezpená jest vc i neslušná, aby ta mlo na ten-

to as odi malého potu zrušeno býti, což od

mnohých jest zízeno a ustanoveno i stvrzeno.

Neb mnoho nás nkdy pi tom bylo biskupuov,

mnoho i knížat, také i legát od stolice Apoštolské

tu pítomen byl když jest toho Vaše Velebnost

Císaská svým majestátem potvróiti ráila, aby

v Cechách i v Morav byl biskup jeden, tak jakž

jest prvé bylo. Protož slušné jest, aby tak ješt

zstalo.« K tomu hned bez meškáni o^dpovdl

císa: »Nechajž tak nyní, nech to, za mne na

tento as Vratislav, mj pítel, prosí, uiním.

Potom pak, což ty inyní mluvíš, také asem svým

rozvážím. « A hned dal jednomu každému z nich

prsten, zasnubuje jemu Iten kostel a k tomu dal

i berlu pastýská a rozkázal jím, aby jeli do Ve-

rony a tu al)y ekali až do postu, až se ty vci,

o kteréž jest sjezd, v Mantui vykonají. I tak jsú

uinili.

(Vratislav f- Knnrád knížetem)

, L. 1093. Pi poátku, t. j. 14. den msíce ledna, <R. 1093)

král \'r.atislav umel a s velikú poctivostí a s plá- ,r^^\
^ , Vratislav

cem všeho lidu eského v kostele s. Petra na Vy- umel,

šehrad pochovánj.

' Zde v orig. tyš obrázek jako k r. 11J4.
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/ m;'" / Páni a vlaóyky sjevše se na \'yšehrad, Kun-

kn?že
rada, bratra Vratislavova, za pána sob volili.

Kterýž hned toho asu, poslal k císai posla vel-

mi zprávného, jemuž bylo jméno Vidini. Ten po-

dal listuov od Kunrada, pi tom snažn žádal,

aby J.
Alt Crs. neráil tch biskupuov tvrditi^.

I odpo-vdl císa poislu: »Co' jsem ui'nil, již toho

nemohu zrušiti.« I navrátil se pose-l k Kunradovi,

smuten jsa, neb nic nezjednal. Po vykonání pak

toho všeho navráitili jisú se biskupové do Prahy

na den Kvtné nedle, však bez svcení, avšak

proto milostiv pivítáni od knží i ode všeho

lidu Pražského. V auterý pak jeli jsú k Kunra-

dovi do Boleslavi a on zmniv svuioj úmysl, vdi-

n je pivítal a milostiv pijal. A jev do Prahy

s nimi spolu, slavn Velikunoc slavil na Vyše-

hrad.
Sníh pfj |.Q,j^ ^asu. ten taiden po slavnosti Veliko-

velikvna ^ , , , _,
velikou noc. nocni, spadl takový saih v Praze a okolfO, ze ta-

kový nebyl a tak veliký od mnohých let prosted

zimy.

O jiných skutcích Kunradových, co by inil

v svém zpravování, nemáme napsámjo. Neb po

smrti bratra svého Vratislava živ byl toliko

sedm msícuov a sedmnácte dní. A tak toho léta

i knížetskau stolici pijal i umel. Dva syny po

soJ) zstavil, Oldicha a Litolta.

* V pramenech Victin. — * = potvrditi.
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{Kun rád . Bi-clislui' II.

asu toho Betislav kníže, syn nkdy krále

\''ratislava, jakž uslyšal. že by otec jeho, král

esky, také i Kunrad, strajc jeho, otce jeho ná-

mesteki, umel, hned s (p>omocí krále Uherského

slavn do Cech pijel, a k Praze se piblížil.

A Kozmas, biskup volený, se všemi knžími -a

žáky poctiv pnoti nmu vyšel a uvedl jej do ko-

stela P. Marie ped Tajném a na stolici jeho po-

sadil. Páni a rytístvo eské zem, sšedše se. po-
,. ^ . . 1 ^ r ^* -r \ 4-^ u,.i^ Betislav

ctivost jemu jako panu svému cinili. A to n}lo ^^j^^^

msíce záí.

/ Téhož léta a téhož msíce záí, dne dvadcá- / 147V

tého, v pátek u vigiljí s. IMatauše pi poledni.

bylo se tak velmi slunce zatmlo a umrklo, že jsú

se lidé noc býti domnívali.

(Zbytky pohanství vyhubeny.)

R. t. také na den s. Vácsíava Betislav, po-

volav hrabat, panuov, vladyk a rytíuov zname-

nitjších na Vyšehrad, uinil jím slavné hodo-

vání a hodovali spolu za ti dni poád zbhlé.

tvrtého dne, povolav nkterých starších óo své

raddy, mnoho s nimi jednal o napravení králov-

ství- eského. A najprvé, aby kostelové a vci

duchovní i osoby napraveny byly a zvlášl kostel

^ = nástupce. Zde v orig. týž obrázek jako k r. 106 1.
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Pražský s. Víta, kterýž byl nedávno ped tím vy-

hoal velmi škodliv. Potom vci svtské, a

zvlášt auedníci aby spravedliv saudili všudy

pi každém saudu. Pi tom vzav s nírui radu,

arodjníky rozkázal všecky kauzedlníky, arodjníky, ha-

kázal dae, zaklínae, ^navazaei, ptakopravce, vštce,

vyhnati, básmíe, snvykladae, zeoipisceo, vodopisces i

kras|omluvníky4, jinak eníky, z království ven

vyhnati; a kteí jíti nechtli, kázal je topiti

i ohnm páliti. Též i háje neb stromy (kteréž lid

obecný ctil a mnozí se tomu klanli) kázal pose-

kati a spáliti. Také kázal ty neádjié obyeje zru-

šiti, kteréžs jsú sedláci, ješt nkteí na póly po-

hané súce, zachovávali. Neb v auterý jpo letni-

cech, též i v stedu inili veliké sliby a obti

na<d> studnicemi a nkteí krvavé obti obto-

vali, jako zaezané slepice erné, neb holuby

vzhuoru do povtí meíce, a pi tom ábelská

vzývali jména. Mnozí pak po lesích a po polích

s rozlinými kauzly a zlým, duchuom dary mrtvé

své pohebovali. Jiní stánky pohanským obyejem
na rozcestí inili, pravíce, že by se tu duše ped-
ku ov aneb pátel jích z tl vycházejíce zastavo-

vati mly aneb že by bohové pekelní asem tu

svú rozkoš mívali. Nkteré pak baby ty, kteréž

' = kdo nosili amulety — ' = kdo hádali z ar na zemi

psaných (gcomantia). — ' := kdo z vody hádali. — * =
advokáti. — '' Tisk kteráž (ymylcin.
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ženám pi porodu poskihovalN', ten mly obyej,

dív než se dít urodilo, nedaleko odtud ohe
udlaly, a jakž dít z žitvota matky vyšlo, ve-

zmúce je, nad tím ohnm jeho rukama svýma

pozdvihujíce, duchuom ohnivým je obtovaly,

prosíce, aby tomu dítti až. do jeho smrti nápo-

mocni byli. — Pi smrti pak ten obyej muži

i ženy zachovávali: Tu kdež itlo mrtvé dív, .než

pohbeno bylo, s márami stólo, puol pecna chleba

na zemi poliožili; a jakž to tlo mrtvé vzdýlí, tak

dlúhau svíci 'Uiníce. pod márami ji na ten chléb

osvícenau položili, to Plutovi Bohu pekelnému

obtujíce. A když tlo bylo k hrobu neseno, v lar-

vy, jímž íkali šikrabošky, pipravíce se tanco-

vali a divn vzhuoru skákaíi. A když se od po-

hbu navracovali, kamení neb díví i trávu neb

listí na zemi zbírajíce. na zpátek pes hlavu me-

tali a neohlédali se. A tak divné smyšlené vci a

•nálezky lidské provozovali i.

To všecko kníže dobrý kázal zahladiti, a kdo

by se o to více pokusili sml, píkrvTn trestáním

kázal je pokutovati. A lidí P. Bohu vrných a

jiábožnych byl horlivý milovník a též od každého

dobrého byl milován; a v vcech válených byl

\'elimi zprávný, jemuž žádný v tom nebyl rovný

ve vší eské zemi.

^ Vyprávno celkem podle Kosmy, ale se snamenitými

doplky, patrné ze starší tradice.
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(Domnlý biskup Baskii v Praze)

(R. io94> L. 1094. Pi poátku aisu zimního pihodilo

se, že jeden muž velmi alavTiý pijel d;; Prahy

jménem Robertus, prav se v hospod býti bisku-

pem. To uslyšav Betislav kníže a Kozmas, bis-

Biskupem kup volený, velmi vdn jeho pijelii, kterýž

nkdo, když pišel k knížeti na Vyšehrad, pravil, že jest

z té krajiny, jenž slov Vaškonya, jenž leží mezi

Hispaný a Franskú zemí, a že jest byl (biskupem

a zprávcí toho msta, kteréž slov Kavellona, n-
kolik let. ale ny/ní že se jest na to vydal, aby jezdil

/ 148"- na tpaut a / aby prohlédl svt. Vtom pistúpiv

bratr Kozmy biskupa, jménem Osel, poznal jeho

a podal jemu ruky a tu se seznámili, neb spolu

roku pedešlého z Uher do Jeruzaléma na paut

k Božímu hrobu jeli. A dal jemu Osel svdomÍ2

tak, že on Robertus na té cest se také biskupem

býti pravil. A tak Betislav a Kozmas k oltái,

aby vedle obyeje biskupského s. mši slaužil. jej

pipustili. Tu on mnoho kosteluov v mst i ve

všech svtil a z toho velikú summu penz nahro-

maždil. Nad to pak asem postním minoho žákv
na knžství svtil, u velikýs tvrtek svtil kižmo
a olej posvátný, na velikou noc slavn svú mši

psobil. A toho dne pistúpiv k nmu jeden,

kterýž se jeho pidržal, ntco jemu v u.ši po-

• = pijali. — ' = svdectví. — * = zeleny.
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šeptal. Tu on hnecL vtiti poal a nazajti ráno

se pry strojil. I prosil jeho kníže i biskup, aby

ješt ten den tu s nimi pozstal, ale žádnými

prosbami ani dary nemohli sú jeho namluviti.

Hned vsedli na svuoj kuo, s svým pacholkem

do Míšn pospíchal. Tu pak hned se prohlašo-

valo, že by on biskup nebyl, než njaký kurtisáua,

až taková vc široce v lid vešla a nkteí pravili,

a zvlášt ti, kteíž pes svts jezdili, že by on to

v m:nohÝch krajinách inil. Kníže a biskup z tO'-

ho byli velmi teskliví, avšak aby z toho domnní
byli vyvedeni, poslali sú jednoho velmi zpráv-

ného a v Latinském jazyku dosplého posla na

"koni až do Vaškoný s listy k biskupu kostela

Kavellonského, jenž slul Desiderius.

Kterýž zase odepsal, že jest nikda ten kostel

Kavellonský biiskupa neml, jenž by slul Rober-

tus. To slyšíce hned) sú poslali k papeži Urba-

novi do íma, ptajíce se, co mají initi v tako-

vém podvodu. Kterémuž on rozkázal kostely

všecky jeho svcení >znovu posvtiti; které lidi

on kti'!, tch kázal aby znovu nebylí ktni, ale

aby byli hned bimováni; a které pak žáky sv-

til na knžství, kázal jích znovu nesviti, ale

když bude biskup jiné svtiti, tm aby kázal mezi

jinými státi, ale aby jich nemazal, toliko vloze

^ = vsed, vsednuv. — - = kejklí, šejdí. — * = pes

pole, v cizin.
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na -n ruce aby jim dal požehnání. Od toho asu
žádný nic o tom Robertovi neslyšal.

(Í'ý2)rcwa do Polska.)

Téhož léta kníže Betislav si romaždiv voj-

sko výborných Cech obrátil se s nimi do Slez

a do Polsky a poav od msta Hradce, jenž jest

na Labi, jel až k hradu, jenž slov Beeni, a od-

tud velikú záhubu poal initi. A tak oá toho

liradu vedle eky, jenž Odra slov, až do Hlo-

hova žádného lovka nezuostalo, krom v ms-
Plat teku, jenž s-liove Nmí. A byl by nepestal až

krále ^^^ Krakova, by byl Vladislav, kníže Polsky,

do Cech. k nmu svých vrných poslv s velikými pros-

bami neposlal. Kteíž pine,sli jemu da roku

pítomného i minulého, všecku zúplna až dO' po-

sledního halée, kterážto sumima byla looo hi-

ven stíbra a 60 hiven zlatta, t. j. summa dvú-

letiní. Nad to pi tom asu zavázal Vladislav své

potomky a budúcí knížata i krále Polské listy

svými i peetmi, tak aby summa, kteráž prve byla

placena 'nkdy Betislavovi, ddu toho Betislava,

ješt na budúcí vné asy placena byla, t. j.

500 hiven stíbra a 30 hiven zlata platu ro-

ního. A. tak Betislav vzav tu summu a Inidúcí

se ujistiv uipK)kojil se.

' U Kosmv Rcen.
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(Prob)ic píhody.)

R. t., císa Jindich, uzriiav toho potebu, po-

ložil sjezd v Mohucí, k jehožto rozkázaní sjelo

se mnoho knížat a arcibiskupuov. O lom usly-

šav Bretislarv', poslal tam, Ivozmn a Ondeje vo- Biskup

lene i císaem stvrzené biskupv, žádaje Rapotv Pražsky
' -

,
Kosmas,

hrabte svého, aby jich byl vuodce i pímluvci biskup

ped arcibiiskupem Mohutským. Rapota jako
On™e^"'^'^

muž svobodné výmluvnositi, poctivé pozdravení

arcibiskupu, biskupm, a knížatm uinil a slav-

n oznámil žádosst Bretilslava, knížete eského.

Jeho takovau žádost a výmluvnost všickni sly-

šíce, vdn pija/li, a snažn se za ty volené / m8'

biskupy k arcibiskupovi pimlúvali a najvíce

proito, neb sú pi tom mnohé otázky na Kozmovi

a Ondejovi inili a oni výborn odpovídali, neb

sú ob»a dva byli muži velmi uení a krásné vý-

mluvnosti a v Latinském jazyku tak áospVí, že

se tomu tu písedící všickni divili a z té píiny
jim i 'vedlé s^be posaiti se ro<zkázali. Tu hned

bez odtahuov Rotardus, arcibiskup Mohutský,

slarvn tch dvíí volených :na biskupství posvtil.

Téhož aké léta, msíce -záí, Betislav kníže

pojal sob za manželku sestru Albrechta, hrabte

z Rajnu, kteráž slula Lichardis; Cechové ji jme-

novali Lukarda. A ta byla slavn a velmi poctiv

do Cech pinesena, kteráž ctnostných byla oby-
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ejuoiv; a když umela, zstavila po sob dva

syny, Vladislava a Vlastislava.

T. r. velmi veliký byl mor v krajinách N-
meckých a zvlášt v Bavoich nad míru mnoho
lidu zemelo.

Pi konci t. r. Kozmasi, biskup Pražský, po-

svtil Oiltáe sv. Víta v Pražském kostele, kterýž

byl ohnm- zkažen a znovu vzdlán.

(První výprava kížová.)

<R. 1095) L. 1095. Urban, papež, toho jména II., položil

concilium, t. j. snm duchovní, v Francké zemi

v krajin, kteráž slov Avernia, v mst, jenž

slov Clárus Mons, t. j. Jasaiá Hora. Tu se bylo

sjelo .mnoho biskupuov a knížat z rozliných ze-

Kesfane j^j 'p^^ když se posadili ieden každý vedle svého
tahh do

, . , . , . ',-.'-• 1 '

Jeruzaléma, duostlojenstvi, vysel papež a stal na jedne siroke

ulici a uinil krásTiú e Laitinským jazykem

(neb byl muž nad obyej výmluvný) pedkládaje

tomu všemu lidu tu slíromáždínému, tak duchov-

ním jako svtským,, veliké tžkositi a pílišná ná-

silí, kteréž trpí rozliní národové kesanští od

ukrutných pohanuov a kteak i -s. msto- Jeru-

zalém., v kterémž P. Ježíš, vykupitel všeho ke-

sanstva, 'mnoho. tri>ti ráil, jest u veliké potup,

napomínaje je k tomu, aby se o to snažili a hrob

Pána svého sivatý z ruku nepáitel jeho vysvobo-

dili. Po takové dlúhý ei, kyž mluviti pestal,
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vzkikli sú všickni pravíce: »Buoh tak míti chce,

Buoh tak mí'ti chce.« Nazajtí pak vešli sú v rad-

du papež, biskupové a knížata, koho by mli za

zprávce a hajtniana na tu cestu Idu vyvoliti a

jakým, by zpsobem a kterými ces'tami také ta-

žení bý^ti mlo. I vyvolili sú biskupa Podyen-

ského, kterýž vzav od papeže požehnání, tu práci

na se pijal.

Když to bylo rozhlášeno mezi kesany,
všick-ni toho vdní byli a na to da velikú se-

brali a vypravili k Jeruzalému více než tikrát

stotisíc lidu. První a najvtší puovodové byli té

jízdy Francúzové a z tch krajin jiní národové.

Byl jest také tch dnuov njaký pausteník, jmé-

nem Petr, kterýž opustiv paušf, mnoho jízdných

a pších shromaždiv, veól je na pohany skrze

Uhersku zemi. A tu se pitovaryšil jednomu kní-

žeti Nmeckému, kterýž také 'byl vdce lidu, jmé-

nem Gotfrydus, bratr Eustachiv a Baldyvínv.

Najprv Petr pausteník mezi všemi první pijel

k Konstant\Tiopoli a tu mnoho lidu z Lombardy
a z jiných zemí shromáždného nalezl. Ale císa

ecký, jménem Alexius, žádného z nich do Kon-

stantinopole pustiti nechtl proto, neb se moci

Franské velmi otávaJ, ale však všecky vci jim

potebné v msit kupovati dopustil'. Ten pak lid

kesanský, kterýž byl najprve vtrhl do eckých
zemí, neml žádného hajtmana ani zprávci a ui-
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nil velikú kesanm škodu. Vsi vybírali, domy

v mstech vybíjeli, kostely lupali, tak svú vlii

/
149'' provozovali, / že se s nimi ekm kesanm

velmi stajskalo. Potom císa ecký pohanuom

na n pomoc dával, tak že jich na té cest mnoho
od pohanuov i od ekuov zhubeno.

Téhož léta s. Ladislav, král Uherský, po mno-

hých ctnositných la sv. iskutcích i. den srpna m-
síce umel a v kostele Varaóinském, tak jakž na

svatého slušelo, poctiv pochován.

(Drobné píli0(íy.)

R. t. rozliná .a n'ad(míru divná svtla se asy
noními a zvlášt v Vlaských ze,mÍ€h .a okolo í-
ma tikiazovala. Nic jiného pi tom lidé nesmaj-

šleli než že víra sv. kesanská se zase osvítí a

msto sv. Jeruzalém že pijde zase v moc ke-

sanská a jméno jeho sv. že zase bude zvelebeno.

erví jedli Léta tóhoiž v eské zemi mnoho se urodilo

polích. ervv šerých po polích, kteíž lezli jako hlemajž-

dové, a to spolen, a sndli všecko, obilé po ro-

lích z 'koen, tiak že nic nerostlo. ; a potom po Ve-

likoncci i trávu jedli n'a lukách, potom i na

dívío, aby listí jedli, lézti poali. A v tom pišel

déš a potom v náhle horko a oni všickni pojed-

' = svévoli, lotrovstvi. — ^ = stromoví.
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iiau zemeli a smrad z sebe lidem nesnesitedlný

uinili, tak že netoliko na polích neb n,a linkách,

ale i v mstech velmi smrdalo, až S0'b lidé skrze

to stýskali, nlcteí pak rozlinými 'dýmy, aby ten

sjnrad) zahnali, kauili.

L. 1096. Pro slmrad roku pedešlého a pro na- <R. io96>

kaženi pišel na lidi i na hovada veliký a ukrut- J^?^- l

ný' mor a žádny bolesti morní neliylo, než toliko

bolest v (hlavi Lidé míti pravili; kteíž sú pak po

tom moru zucksiali, tak se domnívali, že tetina

toliko lidí IV Cechách zuostala a hovado že jedva

zuoíftalO' diesáté, též hu'sy a kaicQ i slepice vy-

mely, divoké husy mrtvé po polích se nalézaly.

Téhož léta Betislav a Kozmas sneslii sú se

o to, aby kositel ss. Víta, Vácslava a Vojtcha byl

po'sven; neb jakž prve byl' spálen, již t. . byl

zase postaven a dokonán. I posvtil jej Kozmas

biskup 14. den dubna mesiíce. A pi tom as-u

pišly s.ú THOviny k Betislavovi, že by se jemu

\''ladi'slav. kníže Polský, puovodem Mutinovýrn,

syna Božejova, a Kojatovým,, strajce Mutinova, .

Vršovských, zprotivil. I táhl Betislav pojav Ce-

chy bez meškání a položil se na behu eky, jenž

slov Nýsa, a hradu, kterýž slul Beh, dobýval a

když ho dobyl, hned jej oboiti rozkázal. Potom

pak dobe doleji po vod jiný hrad Kamenici dal

postaviti.
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{Kižáci v Cechách.)

Toho pak asu, když knížete v zemi nebylo,

, ^^fy mnoho lidu z Nmeckých zemi táhlo k Teruza-
bez deky

, ^
-^

ktili. lému skrze Ceskú zemi a tu nemalú ve všech i-

nili škodu, až jednoho asu oboili se na Židy a

dávali je jímajíce ktíti bezdni a který nechtl,

každého zabili. Vida to Kozmas biskup, že se to

iní proti právu duchovnímiu a že bezdný kest

býti nemá, poslal k nim, aby toho neinili. Ale

vida, že jest Nmcuov veliká sála a knížete v zemi

není a on sám s n že býti iiemuož, tmusil to mle-
ním pominauti. Po nedlúhým asu Židé opovrhše

kest zase se pichytili zákona Mojžíšova a to

proto, neb jich žádný nevedli a neuil, ani tvrdil

v víe kesaníské. A to se všecko dalo z nedbán-

livosti biskupovy a prelátské.

{Betislav a Vršovci.)

Když pak Betislav dokcinal dílo hradu Ka-

menice, dív než odtud odjel, povolav k sob Mu-
tiny Vršovského, kterýž byl jako sekretág jeho,

odvedl se s ním saukromií a mluvil k nmu: »Mu-

/ MQ'' tino, vz jist, / bych se P. Boha nebál, tak jakž si

zasliaužil, kázal Iwch t hned oslepiti, ale nechci,

neb znám tu hích nemalý býti, co jest P. Buoh

zposobil liýti pi lovku, aby mu to mlo býti

' = násilím. — * Vleko, i toto slovo, g Kosmy,
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(xljato.« A dav jemu dva rytie. kázal jej do Srbi ^g^V^*

provoditi, pikázav, aby se do Cech (nenavracoval, z Cech

A poslav do Cech, všecken jeho statek rozkázal
vypovdni,

do své pokladnice aneb komory pobrati.

Když se pak kníže do Cech narvrátil, poslal

po Božeje Vršovského, syna Cakova^, pítele

Mutinova, a jíti jej kázal a hned na lodí vsaditi,

též i manželku i dva syny jeho a plaviti je po

Vhltav až na Labe a po Labí ece až do Srb a tam

jich nechati. Kterýž potom obrátil se do Polsky a

tu se shledal s Mutinú a oba knížeti Polskému pi-

kázali se za služebníky, kteréž on vdn pijal.

R. t. kesanm, kteíž se byli z západních a

puohiocních stran svta do Asi obrátili, velmii

se šastn vedlo, neb Boží pom/ocí všecky krajiny,

v níchžto Turci obyt mli, jim se poddávaly a

msto jedno veloni znamenitié, jménem Nycea, od

nich jest dobyto a Turci všickni sú v nm zmor-

dováni.

(Vyloupení Žid v Praze.}

L. 1097. Oznámeno Betislavovi knížeti, že Židé <R- io97>

kradau se i s svými statky pomalu z Prahy a

svá zboží, kteráž mají najlepší od zlatta a stíbra,

sthují do Uher a do Polsky. To slyše kníže vehni ^'^^^ se.,,,,., kradu
se rozhnval a poslav komorníka svého, jménem ^ Cech.

^ = Lužice. — ' U Kosmy filius Cac = Cá, ie.

Kronika II.
^°



466 V. HAJEK, KRONIKA CESKA, R. 1097.

Beneóice, s nkterými rytíi, rozkázal jim všecko,

což mli pobrati. Kteíž pišedše mezi nt, starších

ped sebe povolali, a on Benedik tutoe k nim ui-

nilii: »0 lide nešlechetný píliš, pankhartí Isma-

helitští, kníže se vás poruil otázati, pro jeho

zemi laupíte, pro se pry kradete, pro utíkáte,

[a] ano vám od knížete, ani od žádného, žádná

se neiní kivda, stíbro a zlatto, kteréhož ste

zde nabyli, pro do cizí zem je nesete? Však víte,

že ste toho sem nepinesli. Prázdní ste sem pišli,

prázdní odejdte, tu kdež se vám koli líbí.

O nešlechetnici a zhaubce této slavné zem, spra-

vedliv jest vás Vespesianois^ dával tidcet za jeden

peníz. V^šak nkteí z vás dali ste se poktíti, sám
P. Buoh toho svdek jest. Co iníte proti Bohu,

on to vidí, že ste se o^pt židovského pichytili

obyeje, Kozmas biskup on z toho Bohu poet
uiní.« Tue od knížete komorník když dokonal,

hned se služebníci knížecí na židovské statky a

nábytkya jich oboili a což koli nalezli, všecko

(krom což k jídlu bylo, to jim zuostavili) pobrali.

O kterak veliké množství pokladuov ten den bíd-

ným Židm jest pobráno a ped kníže pedlo-
ženo! Tomu se divil kníže i jiní všickni.

* Víechno podle Kosmy: pankhartí = manzeribus atd.;
tam e v hexametrech. — * = majetek.
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(Kosmas f- Uchnan biskupem.)

Téhož léta poctivý otec Kozmas, biskup ko-

stela Pražského, jenž byl 8. biskup pi témž ko- Biskup
"

, ., Kozmas
Stele, umel a v témž kostele pochován s velikým umel.

pláem všeho lidu. Také i knize Betislav jeho

velmi litoval, neb byl muž dobrého svdomí a vý-

borný zprávce lidu kesanského, kterýž také za

ónv života svého sepsal výbornú kronyku o v-

cech eských, poav od echa až do toho dne,

v kterémž život vykonali.

Pi tom asu Betislav kníže, uvažuje moc

sob od P. Boha poruenu a maje péi netoliko

o vcech asných, ale také o lidském spasení, tak

aby lid jeho na svých duších nehynul bez pastýe

duchovního, povolav do své raddy Vigberta šva-

gra svého, jenž byl muž vrný a plný raddy, ekl

k nmu: »Ty za asu krále Vratislava, otce mého,

mezi rádcemi jeho byl si první, ty znáš zpuosob

lidu eského, ty netoliko lidu obecného, ale i mu-

žuov duchovních / znáš zpsob a obyeje, protož /
150''

kohož poradíš, chci povolaje panuov kanovníkv

a knží, též i svtských povýšenjších, toho voliti

za biskupa. « Odpovdl Vigbert : »Znáš, milý kní-

že, že k takové sv. poteb sluší vyhledati muže

ctnostného, volného a nehnvivého, ne zpur-

^ Hájek se mýlí; Kosmas biskup, f J098, je jiná osoba

nesli Kosmas dkan, první eský historik, t 1125.
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o biskupa ^^^'^ ^^^ lakomého, ale radji dobrotivého, milo-

srdného, štdrého i snesitedlného a kterýž! by byl

dobrého obcování a jiným za píklad. Ponvadž
mne pak v tom žádáš za raddu a chceš tomu,

abych i osobu jmenovali, oznámím ne pro pi^íze

ani nepíze, ale to což za slušné jest i za spra-

vedlivé. Byl jest otce tvého a jest tvuoj nyní slu-

žebník, kteréhož ty pak lépe znáš, jménem He-
man; 'ten jeist byl vždycky ve všech vcech jemu

poruených vrný editel, stízlivý, pokorný

i spravedlivý. A což najvíce k tomu auadu ná-

leží, to jest také pi nm, že jest literát výborný.

Latinský jazyk dobe umí a nad to maude a

z ticha výmiluvný; a tak krátce mluvíc, neznám,

by pi nm byl v tom jaký nedostatek, le by to

na pekážku bylo, že jest cizozemec. « Kníže to

slyše vzdechl a podiviv se tomu ekl : »Za jiné ne-

mám, než že tvé srdce a mé jednu má vli. Ze

jest cizozemec, to nic na škodu není, ale k lepšímu

tomu kostelu, neb rodiové, bratí ani sestry nic

na nm nevytáhnau, pátelé jeho neoblaupí, ale

jakéžkoli jemu zboží v ruce pijide, to všecko^ ko-

stel míti bude. A pi volení to se jemu pedloží,

aby žádné mince, ani klenotv pod pokutau ven

z zem této nevydával. « Tu hned kníže, povolav

tch osob, kterýmž pi volení biskupa býti nále-

' Tisk gménowal.
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žalo, jako probošty kosbekiav, do Boleslavi, tu

jes-t služebník knížecí s povolením, knížete, i všeho

knžstva (neb byl jáhen a probošt Boleslavsik<'

volený) Herman za biskupa eského a kostela

Pražského \'^'hlášen.

(Betislav u císae.)

L. 1098. Císa Jindich slavnost velikononí <R. 1098)

slavil v ezné a Betislav na Vyšehrad; i pišli

sú v úterý -velikononí listové od císae k knížeti

eskému, v nichžto císa rozkazuje Betislavovi,

aby k nmu bez meškání pijel do ezná. I podi-

vil se kníže a povolav rad svých ekl k nim:

»Oznamuji vám, že sem ted nedávno asu post-

ního císai, pánu svému, poslal summu roní

z této zem jemu náležitú a nad to nkterým mým
milým pátelm, dvoanm jeho hojné dary (a za

to mám, i jim vdn) a tedi nyní obsílá mne
k sob císa. Co mám uiniti?« A oni ekli:

» Spravedlivá jest vc rozkaz pána svého vyplniti.

Protož ui tak a snad ntco tebe muož tak do-

brého od nho potkati, jako nkdy otce tvého, že

jest skrze povolnost a poslušenství králem byl

uinn. « Tau raddau Betislav pohnut sa, hned jel

bez meškání a Hemana s sebú pojal. Císa kóyž

o jeho píští uslyšal, vyjel proti nmu se vším

' = tu, zde.
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svým dvorem velmi poctiv až za ti mile, slavn

jej vítaje. Betislav také vida jej, z daleka sskoil

rychle s svého kon a ukloniv se až na jedno ko-

leno, poctivost velikú ukazoval, jako pánu svému.

A vsedl na sivuoj kuo najbliže za císaen
,
jel až

do msta. Když pak byl v mst druhého i tetiho

dne. mnohá mla s císaem rozmlúvaní a pi tom

žádal za voleného biskupa potvrzení, mU' > ji-

ného i to také na žádost jeho císa rád uinil a

Hemanovi dial prsten a berlu biskupskú. Dána

jest také t. . na žádost Betislavovu Boivojovi

korauhev od císae a nad to list, tak jestliže by

prve Betislav umel, aby bratr jeho Boivoj po

nem' knížetem eským byl a žádný jiný, neb

všickni Cechové, kteíž tam na ten as s Betisla-

vem byli, dali k tomu své povolení. Berislav pak

pijev do Cech obrátil se s velikým haufem do

Moravy a tu zase postaviti rozkázal hrad Podi-

vín a dal jej tak, jakž prve byl biskupv, Hema-
novi, biskupu volenému. A tu spolu ve vsi, jenž

Slivinkai slov, slavn slavnost letniní slavili.

/ i.sov A hned potom Betislav sjel se s Kol/manem,
Biskup králem Uherským, na poli, které slov Lužsko;,
Herman -^ ^

^ ^

posvcen, a tu sama dva toliko dlúhý as rozmlúvali pá-

telsky a davše sob poctivé dary, starobylé pá-

' špatné teni m. Slivnicn, .^livnice — ' Taktéž chybn
m. T.ncko, íllucko.
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telstvl obnovili a toho písaliami, aby pokoj byl

mezi nimi, potvrdili. Tu také Betislav svého vo-

leného biskupa Hemana Serafinovi, arcibiskupu

Ostehomskému. poruil, za to jeho žádaje, aby

ho na knžství, ponvadž jest toliko jáhen, poa-

dem církve sv. posvtil a potvrdil. Kterýž ná-

vrat^' se do Ostehomu, žádost vyplnil knížete

Ces ^o a pi tom posvcení Hemana ctil pocti-

v a pravil, že ho sob mnoho váií pro jeho um-
ní a výmluvnost. A to se dalo msíce ervna.

(Bcfislaz' na Morav.)

Téhož roku Betislav jakž se do Cech navrátil,

shromáždiv vtší poet lidu eského, zase se obrá-

til do Moravy, žádnému neoznámiv, co chce ui-

niti, a když pijel k Brnu, hned to msto oblehl,

velmi sa hnviv na Oldicha a Litolta, syny Kun-
radovy, nkdy strajce svého. Kteíž bojíce se jeho

utekli a na rozliných pokrajvali se místech a

poslavše posly své k nmu, všecka ta msta, jichž

sú byli v držení, jemu pustili a jich mocn postú-

piti rozkázali toliko pro tu píinu, aby nehubil

lidu Moravského. Betislav pak ujav ta msta a

dobe je opativ a nad nimi uiniv zprávcí bratra

svého Boivoje, óo Cech se navrátil. Sy;iové pak

Ottovi, druhého strajce, Svatopluk a Otík i s svú
mateí, kteráž slula Eufemia, urozumvše. co
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se sta,lo Oldichovi a Leopoldovi, ped Betisla-

vem se velmi pokoili a paddanost zachovávali a

tak nalezli i obdržali jeho milost.

Wobytí Jerusalema.}

R. t. kesanští bojovníci dobyli v Asi msta
jedniohO' velmi velikého, jménem Antiochia, a tu

sú nalezli v mst v jednom kostele kopi aneb

hrot, jimž byl proklán bok P. Ježíše. A z toho

se všickni radovali.

Jerusalem T. r. také kesané Božským zpuosobem a jeho
dobyt od '•uiut'-^ t i'

kesfanuov. S''^- pomoci oolehli su mesto sv. Jeruzalém, mesice

dubna, a jeho snažn dobývali. A od obležení

den šestý (a bylO' v pátek, šestú hodinu na den),

jeho mocn dobyli a všecky, kteréž v nm nalezli,

zmordovali. A to byl ten den^ a tu hodinu, v kte-

rúž Syn Boží ráil vsitúpiti na kíž. A když se

všedcy vci v tom mst upokojily, volili sú sob

kesané krále nového v Jeruzalém, jemuž bylo

jméno Gotfrydus, a to bylo osmý den po dobytí

msta. Kterýž volen sa ode všeho lidu toho bo-

jovného to dstojenství na se pijíti (a nerad)

musil, ale koruny zlatté nikoli sob na hlavu vsta-

viti nedopustil a ka: »Nedajž mi toho P. Buoh,

aby zlattú korunu má hlava mla býti ozdobena,

ponvadž mj pán a stvoitel v tomto mcst bvl

trnovú korunu korunován.«
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(Píhody v Cechách.)

L. 1099. Když se všecky vci v Cechách upoko- <R. 1099)

jily, kníže Betislav obrátil minoho dlníkuov na

hory, kteréž sú od Prahy k stran polední, a tu
jjl^^gj!^

kázal hluboké a široké doly dlati a z nich ziatto

vybrati. I dal P. Buoh velikú hojnost zlatta

okolo eky, kteráž slov-e Sázava, a tím kníže vel-

mi svú zemi zbohatli. Mnozí pak a zvlášt zna-

menitjší také mnoho dlníkv zasadivše, mnohá

nalézali zlatta a zvlášt v krajinách od Prahy po-

ledních a mezi polednem a západem slunce.

Téhož léta byla veliká suchota v eské zemi. Suchota,

neb déš nepršal od slavnosti Ducha Sv. až do i.

dne msíce listopadu a bylo velmi veliké nad míru

horko, tak že vyprahla zem a obilé všecka na

zimu všitá uschla a ne/vyšla. Roku také pede- / 151'

šleho málo se bylo pro veliké monoi urodilo.

I poala býti pi slavnosti s. Václava veliká dra-

hota. Strych žita míry Pražské platil kopu a 8

grošuov. ovsa byl strych za 20 grošuov. Pi ho-

rách mnoho lidí hladem melo.

R. t. také pi konci pišel na lidi náhlý moT,

tak že kdož hladem neumel, umel z nakažení Mor.

smrdlavého povtí. Ti pak. kteíž v mstech e-
ských po tom moru zuostali. domnívali se, že jsau

ti stranyo lidu v Cechách zemely a tvrtá

' =^ mokro. — " = díly, ásti.
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zuostala. Pi tom asu, když najvíce lidé meli,

divné a "rozliné ukazovaly se lidem pí strachy a

obludnosti a zvlášt v kraji Zateckém a okolo vsi,

kteráž slov Rybany.

(Poláci v Pomoansku.)

Téhož r0'ku Vladislav, kníže Polský, pojav

s sebú mnoho lidu Polského bojovného, obrátil se

s nimi do Gnízdna a tu pobyv málo, táhl vojensky

do Prus a odtud do Pomeraný, t. j. ,do Pomoské
Poláci krajiny, a tam. a inil veliké škody, však neml

hrad
^^ ^ kajm vojensky potkati. I chtje tomu, aby se

Nakel. do své zem bez vítzství njakého nenavrátil,

maje zprávu, že by množství Pomoanuov na jed-

nom se zámku zavelo, kterýž slov Nakel, Vladi-

slav rozkázal jej hned oblehnuti. Druhé a tetí

noci ukázaly jsú se Polákm jakés divné obludy,

jako by nepátelé okolo jích vojska harcovali a to

astokrát. Poláci domnívajíce se, že by nepátelé

byli, na n se mocn ítili a oni ped Poláky po-

staupalii, tak až je všecky daleko od jích stanuov

odvedli. Ti pak, kteíž jsú na zámku byli, sbhše

doluov zapálili Polsl<é stany, neb tráva velmi su-

chá byla; tím ohnm Polakuom uinili velikú

škodu a zase na zámek Nalkel utekli. Nkteí také

Cechové v tom vojšt mezi Poláky byli a ti obá-

' = ustupovali.
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vajíce se zimy, kteráž se blížila, nechtli tu déle

zuostati a tím se ta obleženi zrušilo a echove do

Cech a Poláci se do Polsky navrátili.

Biskup
Heman
Pražský
devátý.

(O biskiif^u Hemanovi.)

Léta tisícého stýho. Když Betislav uslyšal, <R. noo)

že by císa v mst Alohuci veliku noc slaviti

chtl, byl toho velmi vden proto, aby tam svého

knze Hemana poslal a ten summu r jní a cí-

sai náležitau aby donesl a pi tom požehnání na

biskuipství aby pijal. I jeli jisau spolu s Vigber-

tem až na palác císaský. A t. . Ruthardus, arci-

biskup ]Mohutský, svatokupectvím ped císaem

byl obžalován a z té píiny ujel byl do Saské ze-

ln. A t. . byl pijel do Mohuce Rupertus kardi-

"nál, z íma od papeže poslán jsa k císai a ten na

'žádost císaovu posvtil Hemana na biskupství

eské v Mohutském kostele v ochtáb velikononí.

Téhož léta pihodilo se v kláštee, jenž slov

Windelmuthi. že abbatyše téhož kláštera klášter

a kostel ten již velmi opuštný a zpustlý zase

opraviti rozkázala a jako znovu postaviti dala

k poctivosti P. Bohu a s. Petru apoštolu. A když

biskup vedlé ádu a obyeje kesanského kostel ten

posvcoval a svátosti do truhliky kladl, aby ji

Šlojí
s. Ludmily.

^ Hájek neporozuml Kosmovi; abatyše slula Windel-

mut, klášter byl svatojirský na Hrad.
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Vstavil do oltáe, abbatyše mezi jinými svátostmi

'podala jemu kus šatu jako na jednu píd vzdýlí

i zšíí, aby tam také vložil, pravci, že jest kus

šlojie s. Lidmily. Tehdy biskup ohledav ekl:

»Ponech jeho tam, milá panno, a ml o jeho sva-

tosti a nech ta babai zbabilái -odpoívá v pokoji.

«

/ 151' Jemužto abatyše •odpovdla: / »0 nemluv tak,

milý ote! Mnohé zajisté a dlivné divy P. Buoh

initi ráil skrze zásluhu té sv. ženy a podnes

iní. A jeden dobrý ctnostný sv. iktnz z eské ze-

m tento šátek mi za veliký dar poslal a svým

psaním i auradem duchovním toho potvrdil, že

to jest kus šlojie jejího.«2 Tu Imed rozkázáním

biskupovým pinesen jest plech aneb kotlík plný

uhle rozpáleného; toho šatu požehnav ve jméno

sv. Trojice, vložil jej na to uhlí a ohe hned ten

šat rozpálil, ale nic jemu neuškodil. To vióúce lidé

mnozí, jenž tu pítomni byli, všickni se divili.

A tak byl dlúho rozpálený, že za dlúhau chvíli

s toho uhle pro horkost vzat býti nemohl. A když

byl doluov složen a ustyd, byl celý bílý a pevný,

'tak jako by ten den byl setkaný. To vida biskup

poklekl a (plakal, toho želeje posmchu, kterýž

uinil té sv. žen, též i jiní lidé všickni ten div

tak divný vidúce plakali a P. Bohu chválu vzóá-

* = anus avia u Kosmy. — " Toto potvrzení pidal

Hájek.
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váli. I vložen jest velmi poctiv skrze biskupa do

toho oltáe, tak jakž žádala abbatyše.

{Betislav na Morav)

R. t., 2. den msíce listopadu Boivoj, syn n-
kdy krále \'ratislavuov druhorozený, jehož ml
Vratislav s druhau manželkau (a ten íjyl bratr

knížete Betislava, ale polovinýi) a uinil v mst
Znojm velmi slavnú svadbu, pojav sob za man-

želku dceru Leopoldovu, margkrab Rakúského,

jménem Herbpirgk. A tch dnuov Litolt, syn

nkdy Kunraduov, s povolením Gotfrydovým

v malém potu inil velikú škodu Boivojovi a-

sem noním ve všech a v mstekách a ve dne

ml útoišt na jeden zámek Gotfryduov, jmé-

nem Rakús. To uslyšav Betislav velmi se roz-

hnval a shromaždiv opt vojsko, táhl pospíchaje -^[f^

do Moravy, cht te pomstiti krivoy. I poslal naj-

prvé k Gotfrydovi, pro starodávní pátelství

jeho žádaje, by jemu nebo Litolta svázaného po-

slal, aneb jeho z svého hradu vyhnal. To když

Litolt uslyšal, hned z svých služebníkuov hajt-

manuov nadlal a Gotfrydovy hajtmany a aued-

níky dolv s zámku sehnal a sám jej dobe osadil,

žádného ani samého Gotfryda na nechtl pu-

stiti. Tu Gotfrydus hned s týmiž posly, kteí

^ ^ nevlastní, z jiné matky.
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k nmu posláni byli, vyjel proti Betislavovi až

k Vranovu a pede všemi oznámil, že Litolt jemu

neprav uinil a že jest jeho nepítel, pi om žá-

daje knížete za pomoc, aby mohl zase svého hradu

dobýti a Litolta z nho vypuditi.

Kníže Betislav hned povolil jeho žádosti a

oblehl zámek, jeho piln dnem i nocí dol)>"vaje za

šest nedlí, až veliký hlad pišel na obležené; tím

sa Litolt pemožen jedné noci nechav svých na

zá^ku, tajn sám toliko ušel. Ráno oni to usly-

šavše poddali se i ten zámek v moc Betislava

knížete. Však pi tom dobývaní dn^a znamenití

muži jsú zahynuli, t. Pavlík, syn Markvarduov,

kterýž byl mistr a zprávce Vladislavuov, syna

knížete Betislava, ten tu byl zastelen, a Dobeš,

syn Lidmiruov, a ten byl asu noního zabit na

poslucháchi. A tak ten hrad pišel v m'oc knížete

Betislava a on jej zase navrátil Gotfrydovi a

sám se do ech i s svým lidem obrátil.

(Smrt Betislavova.)

Téhož roku, když se pibližovala slavnost Bo-

žího Narození, kníže Betislav, aby ml blízko na

lov, ml jest obyt ve vsi, kteráž slov Stebno.2

A když ho njaké zprávy z daleka docházely, že

by tu nebyl velmi bezpeen aneb že by se o nm
' = výzvdy. — ' Mylné tení m. Stbeno, Zbcno.
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ntco jednalo, jednoho dne sed za stolem pi ob-

d, ekl k jednomu lovci, kterýž nedaleko za

tvrt\Tn stolem sedl od nho: »Slyšíšli ty, hajný

LukatOi, co ty mníš. že já nevím, kdo jest mezi

vámi, kterýž mne zabiti chce?<^ A on jemu zase,

jakž jest byl rychlý v odpovdi : »Nedajž toho P.

Bh, o kníže milostivý, neodpauštjž tvé oko ta-

kovému nešlechetníku, nech jest on prvé zabit

a na sto kusv rozsekán, kdožkoli jest ten, ješto

to myslí. « Zase kníže ekl k nmu: »Ach dobrý

muži, žádný toho ujíti nemž, což sú mu osudo""é

zpsobili, P. Buoh bud s námi!«

/ Když pak bylo ten deus ped vigiljí s. To- / 152'

maše, kníže tím ranjí kázal kaplanu svému mši

slúžiti a po vykonání služby Boží jel na lov a tam

se dlúho opozdil. A kóyž se zase navracoval a-
sem veerním, vyjeli jsú proti nmu ze vsi s lu-

cernami a s pochodnmi. Tof nemilostivý a ne-

šlechetný lotr, Lorek \'ršovský od dábla poslaný,

z návod.u Božeje a Mutiny pimísil se mezi n,
maje me u boku pipásaný, a což mohl najvíce

natáhl své luišt i uhodil kníže po zadku v ledví,

tak až jemu stela na druh stranu pronikla. Tof

nebohý kníže upadl s kon u prostedku svých

vrných do bláta, ne jinak než jako by najjasnjší

^ Rovnž mylné m. Pukata. — * = 19. prosince.



480 V. HÁJEK, KRONIKA ESKÁ, R. 1100.

upadla z nebe dennice. Tu rychle všickni shlukli se

okolo nho a yytáhše z nho stelu, zdvihají již

na póly mrtvého knize. A ten nešlechetník, když

pospíchal potm utéci, upadl s konm do jedné

hluboké rokle, kterúž byla voda pívalem vy-

mkla; žádný neví, sámli jest ,se zabil svau rukau,

ili jemu me vypadl z pošvy, neb jest byl v bi-

cho probodený až naskrze, tak že z nho všecky

vyplynuly steva. Takové zbauení bylo ve vsi,

nkíteí na kon vsedají, jiní 'sem i tam s zbrojí

bhají, hledajíce toho, kterýž jest tu nešlechet-

nost spáchal. I nalezli jsú jej již na póly mrtvého

a zdvihajíce jej rozumli, že živ býti nemuož.
kníže Bre- Xo jeden rytí znamenitý Protislav, syn Chval-
tislav od , -r ^. v. , . , ^ . ,

Vršovcuov kuov z Javorice, pnstupiv k nmu i sal mu hla-

vu a ka: »Jdiž do pekla, zrá-dný lote, a povz
svému otci, co jsem já tob uinil pro tvau zrád-

nau nešlechetnost dnesi.«

Kníže pak v takové bolesti jsa a v úzkosti tu

celu noc i ten celý den vždycky se P. Bohu modlil

a svých se híchuov pokorn vyznával, plativé

pokání ped P. Bohem in, své viny proti P.

Bohu uinné biskupovi a jiným knžím ozna-

moval, jích za raódu žádaje a prose s pláem,

aby se za P. Bohu modlili. Pi tom oznámeno

jemu, že da roní z Polsky jemu pinesena.

Kterýž pohledav na pány a rytíe stojící okolo ,

sebe, ekl: »Prosiím vás, nech se má vuole vy-

zamor-
dován.
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plní v tento as mj poslední. Peníze, kteréž jsú

z i\»lsky pivezeny, a jiné klenoty, kteréžkoli sú

v mé komoe, nech jsú dány Hemanovi bisku-

povi. « A ohled se na biskupa ekl: »A ty milý

ote. rozdl to všecko na Boži domy a mezi

chudé lidi, a za mne hišného prosí P. Boha.«

A když to všecko vykonal, co má za duši jeho

iivti uinno, »dajte.« ekl. »synu mému trubiku

loveckú mú. luišt a stely. Jiného já jemu nic

dáti nemfihu. neb všecko má P. Buoh v své moci.«

Druhé pak noci, když již kohauti zpívali, jsa

v rukau knžských, svau duši s dohru pamtí a

e náboženstvím vypustil. A hned tlo jeho odtud

vezeno do Prahy a pohben jest s velikým plá-

em všeho lidu na krchov pi kostele s. Víta na

hrad Pražském na levé Stran, kdež jest byl

sob dávno poheb vyvoliv místo pipravil,

kdež pak potom sestra jeho Lidmila sklepi dala

udlati a kaplu ve jméno s. Tomáše apoštola a

mnoh>mi jí platy nadala, tak zpuosobivši, aby se

tu každý den mše s. za mrtvé dala. Když pak se

to rozhlásilo, že jest ten ctný kníže pjovodem

Božejovým a Mutinovým, tak úkladn zamor-

dován, všickni jsú pravili: »Však jest vinnjší

ten, kterýž na to navedl, než ten, kterýž to uinil«

a že jsú jej ti zabili, kteíž jej zabiti rozkázali.

' = klenbu.
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(Boivoj knížetem.)

T. r. ješt biskup Heman a vladyky sšedše

se, rychle jsú poslali do Moravy k Boivojovi

posly, aby bez meškáni nkdy od císae sob .da-

né pijal knižetství. Kterýž bez prodlévaní chvá-

/ 152^' tav pijel na den Božího Narozeni / a od vla-

dyk a starších i ode všeho lidu pijat poctiv

Boivoj a posazen na knížetskú stolici a jemu všickni vr-
knižetem , 1 1 . im t
Ccskvni ^"''^^^ ^ poddanost slibovahi.

Vše toho roku král Jeruzalemsiký první, od

kesfanuov po dobytí msta Jeruzaléma volený,

umel.

ucínen.

' V orig. týš obrázek, jako k r. 1037.
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